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In 1859 zond het Genootschap Met Tijd en Vlïjt , opgerecht bij de
katholijke iloogeschool te Leuven, op voorstel van zijnen geleerden
Voorzitter , een omzendbrief uit, waarbij het alle taalkundigen uitnoo
digde tot het opstellen van lijsten van gewestelijke woorden , spreekwijzen of benamingen gebruikelijk , het zij in Belgisch of Hollandsch
Limburg, het zij in beide Vlaanderen, het zij in Brabant of Antwerpen,
en welke in de bestaande Woordenboeken niet opgenomen zijn. Deze
woordenlijsten zouden dienen als bijdragen tot het samenstellen van
een Algemeen Vlaamsch Idioticon.
Deze oproep werd met een allergunstigsten uitslag beantwoord : uit
alle vlaamschsprekende provinciën van Zuid-Nederland stuurde men
bijdragen toe voor de zoo vaderlandsche onderneming.
Westvlaanderen was daar onder vertegenwoordigd door de heeren
P. -A. Bossaert , stads-archivaris , te Brugge ; eerw. K.-L. Rogiers,
leeraar te Meenen ; P. Wydooghe , van IJpere ; L. Kindt, van Kortrijk,
en een minderbroeder met name Columbanus.
Uit Oostviaanderen ontvingen wij meer en beteren voorraad : na de
heeren K.-L. Vekeman, van Sottegem , en L. Lasoen , van Huyze , bij
Audenaarde, met lof vermeld te hebben, komen wij tot den pastor van
Woubrechteghem , eerw. C. du Villers , die boven al de voorgaanden en
al de volgenden den prijs verdiende , om zijne lange lijst , een groot
boekdeel uitmakende, van woorden en zegwijzen, in 't bisdom van
Gent, vooral in 't Land van Waas en van Aalst gebruikelijk en waarvan
men cene ontelbare menigte in '.t idioticon zal wedervinden.
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Stappen wij nu den Dender over en komen wij in 't westelijke deel
van Brabant, dat men het Payottenland heet , gelegen tusschen Geeraardsberge , Edingen , Halle, Brussel , Aalst en Ninove. Aldaar gaan
wij den eerw. heer P. du Bois, thans ons medelid , ontmoeten , die ons
een boekje overhandigde vol van echt dietsche woorden aan die landstreek bijzonder eigen. De heer K. Stallaert, leeraar der nederduitsche
taal bij het Atheneum van Brussel , en reeds lang goed gekend in de
vlaamsche letterwereld , behaalde , gezamenlijk met den heer J. van
Beers, den isten prijs in onzen kampstrijd. Zijne verdienstrijke bijdrage
bestaat uit woorden vooral opgegaderd in de omstreken van Brussel,
van Assche , Merchtem en in wat men het Klein-Brabant noemt , dat
i's, in de omstreken van Puers en Willebroek.
Wij , die sinds jaren onze eigene bijdragen met voorliefde, en zonder
ons om de prijsvraag van 't Genootschap te bekreunen , vermeerderden
uit alle gewesten des vaderlands , hebben nogtans onze idiotismen
meestal in de dorpen tusschen Brussel , Leuven, Aerschot , Lier en
Mechelen opgeoogst. Uit het oost-zuidelijk gedeelte van Brabant, dat
men Ilageland, het Oude Haspengauw, noemt , en dat gelegen is tusschen Leuven, Thienen , Landen , Diest en St-Truiden , werd ons veel
goeds toegezonden , in de eerste plaats door den eerw. heer J. Jespers,
onderpastor te Hoegaarde, en verders door twee geleerde onderwijzers,
A. Rutten, te Goidsenhoven , en G. Lefevre, te Overwinden , bij Landen.
Beide laatstgemelden bezorgden ons ook een aantal idiotismen in de
omstreken van St-Truiden gehoord. Edoch hier bevinden wij ons reeds
op den bodem van Belgisch Limburg. Laat ons derhalve voortgaan. Al
wat wij uit Hasselt en de Luiksche Kempen kregen , hebben wij onzen
vriend , den verdienstelijken taalbevoorderaar ,, Em. van Straelen , te
danken. Ondertusschen het Hollandsche Limburg zal oneindig beter.
dan het Belgische in ons Idioticon vertegenwoordigd zijn, ten ware wij
uit dit onverbasterd oord, in den loop onzes arbeids, nieuwe bijdragen
mochten erlangen. De eerw. Habets, kapelaan te Bunde, bij Maastricht,
heeft ons Idioticon veel genegenheid toegedragen. Doch belangrijker is
de bijdrage van Maastrichtsche idiotismen ons door den geleerden
botanist, hr Ed. Martens, thans hoogleeraar te Leuven, ingezonden.
De heer J. Sivre, van Roermorid , bekwam eene eervolle melding in het
verslag onzes prijskamps. D' H. Collaes , van Venlo , vroeger sekretans van Tijd en Viijt, moeten wij lof en dank toezwaaien , niet alleen
om Zijne meêgedeelde woorden, maar inzonderheid orn den ijver door
hem aan den dag gelegd in het onderzoeken der om prijs dingeiide
bijdragen voor het idioticon. Edoch onder al de Limburgers, die ooit
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van ons Genootschap deel maakten, munt de jeugdige heer Jer. Larn
breehts, van Grevenbicht , uit door zijnen dichterlijken aanleg , door
Zijne liefde voor Tijd en Vljt, door zijnen ijver voor de taal en inzonderheid voor het goed gelukken van ons Idioticon , in wiens bewerking
hij ons goed tot hulpe staat.
Keeren wij tot ons Brabant terug , dat is te zeggen , tot de provincie
Antwerpen, welke wij , men gelieve het zich te herinneren , soms met
Brabant verwarren , omdat het dialekt , de wijze van spreken en het
gebruik der woorden te Antwerpen, in de Kempen en het oostelijk deel
van Brabant bijna niet verschillen. Heer J. van Beers, thans leeraar
bij het Atheneum van Antwerpen en vroeger in de normaalschool te
Liar, heeft ons een rijken en allerkostelijksten schat van woorden
overgemaakt. Die geleerde taal- en letterkundige had hem verzameld
in zijne stad en provincie Antwerpen, en vooral te Lier uit den mond
zijner normalisten. Kanonik Joozen heeft ons met ettelijke goede woorden uit het noordwestelijk gedeelte dezer provincie verheugd ; de
heer J.-B. Hoofs , priester, met eenige bij het Antwerpsch volk afge
luisterd , en de reeds gemelde Jespers deelde ons een lijst mede van
allerbeste Kempische woorden , waarvan sommige bij Plantijn noch
zelfs bij Kiliaan te vinden zijn.
Zie daar voor de toegekomene bijdragen. Het Genootschap heeft al
de woorden op afzonderlijke bulletijns doen uitschrijven en op alphabetische orde leggen , voornemens zijnde daarna met het uitgeven van
het geheel een begin te maken. Doch verschillende omstandigheden
hebben zulks van jaar tot jaar doen verschuiven, tot dat wij , ondanks
onze amptsbezigheden , onze krankheid en onbekwaamheid , den vervaarlijken doch zoo echt vaderlandschen arbeid, van welken bekwamer
mannen met schrik terugdeinsden , met vreeze doch met moed en
standvastigheid op onze schouders hebben genomen, opdat het zoo lang
besproken Idioticon toch eindelijk eens het licht mochte zien. Dit zal
dan ook plaats hebben met Godes hulp en de aanmoedigende ondersteuning van taal- en vaderlandminnende mannen . Sinds november 1864
hebben wij de hand aan het werk geslagen, en zie hier de eerste vrucht
van ons ongelooflijk zwoegen. Wij hopen binnen een tweetal jaren de
laatste aflevering te kunnen verzenden. Ons werk is volmaakt noch
volledig. Hoe kon het zulks reeds wezen ? De iste en 2 de uitgave van
Kiliaans onschatbaar Etymologicuni Teutonicce linguce gelij ken niet
eens aan zijne laatste , die van 1599. Fabricando fabri firnus , zeggen de
latijnen , al doende leert men bij luidt ons spreekwoord ; en wij ook
zullen trachten steeds beter en beter te doen in de opvolgende afle-
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veringen. Ondertusschen bevoegde taalkenners en zij die bewust zijn
van den ongelooflijk zwaren arbeid , welke dit Idioticon ons kost en
nog kosten zal , zullen bereid het onnauwkeurige door de vingeren
zien, en ons om het geleverd goede prijzen. Overigens hebben wij de
overtuiging dat het Algemeen Vlaarnsch Idioticon zeer veel goeds zal
bevatten en de geschiedenis der vlaamsche taalkunde er misschien
eens met lof zal van gewagen.
Ondertusschen wij verwachten ons aan eenige opmerkingen , die wij
op voorhand hier willen beantwoorden.— Maar,, zou de lezer kunnen
zeggen , gij geeft hier en ginds woorden op , welke geene idiotismen
zijn en wij liefst zagen weggelaten , het zij omdat ze reeds in de Woor
denboeken staan en wel in eenen beschaafderen vorm , het zij omdat
ze te laag zijn om te worden opgenomen.— Hebben wij soms woorden,
die men elders mocht vinden, nogmaals opgenomen, dan is zulks gedaan,
omdat het volk er eene andere , in de Woordenboeken niet aangetroffen
beteekenis aan hecht. En of de Woordenboeken wel altijd den besten
of den beschaafderen vorm eens woords opgeven , dat is iets wat wij,
persoonlijk , meermalen betwijfelden. Waarom toch zou paard, kunnen,
onz. beschaafdere klanken zijn dan peerd , konnen ? Edoch al ware dit
nu zoo, men mag het ons, die een dictionnarium van idiotismen maken,
niet ten kwade duiden , wanneer wij den verdienstelijken Kiliaan volgen , die een zelfde woord soms wel op vijf.of zes verschillende wijzen
opgeeft.
Maar waarom toch uw iclioticon, dat overigens zoo belangrijk schijnt
voor te komen , met boerentaal ontsieren en met straatwoorden die
niets beduiden, en maar in den vergeteihoek moeten blijven ? - Zulks
kan waar zijn voor enkele. woorden , vooral indien deze tot de steden
t'huis behooren ; ook hebben wij talrijke bulletijns overkruist. Dan, wijl.
wij ondervonden dat haastig gespoed zelden goed is, hellen wij naar de
gedoogzaamheid over en geven liever een straatwoord te veel , dan een
oud, echt dietsch, doch versleten en door verbasterde uitspraak misvormd woord achter te laten. Trouwens dit in schijn onbeduidend
woord kan wel iemand op het spoor van liet oorspronkelijke en onverbasterde woord brengen, of eene verwantschapping in andere zustertalen
doen ontdekken. B. y. tusschen Leuven en Mechelen wordt de wilde
of honds roos, op wier stengels men rozen inent, ottebreem of hottebreem
genoërnd. Wat zullen wij nu met dit boerenwoord aanvangen? Breein
is genoegzaam gekend. Doch wat is hot? Men weet dat de r soms in de
uitspraak verdrongen wordt ; b. y. in lees ( laars ), kees ( kaars ), behoot
( behoort ) ; hot staat dus voor hort ( stoot , steek. ), wortel van horten

( xi
( stooten , steken ) of liever voor horts, hurts ( stekelverken , egelvarken,
fr. hérisson) en hottebreern voor hortebreem of hortsbreem, d. i. eene
braam, die fel scherp steekt, ofwel die stekers of egelen heeft gelijk een
horts. Inderdaad ons hortsbreeni draagt elders den naam van egelenteere,
in 't fr. ¿glantier ! Het mag derhalve niet achter wege blijven. Wij zou
den eindelijk van hottebreeni nog kunnen horscht- of horstbreem maken.
Horst of horscht beteekent kreupelhout, struikgewas, virgultum, etc. Nu,
zou dit laatste zoo zeer te verwerpen zijn, wijl de egelenteer inderdaad
die gedaante heeft en te recht boomkeusbreem kon geheeten worden?
Maar hier gaat men ons opwerpen dat wij te verre gaan en onze
woorduitlegging soms wel wat al te gewaagd is, dat wij het spoor van
Schrieckius en Becanus volgen. - Alles is bij die overdrevene naspoorders niet verwerpelijk. En hadden wij hier en ginds den bal al eens
misgeslagen , hebben grootere taalkundigen dit vóór ons niet gedaan?
Neemt gij alles aan wat Weiland, Bilderdijk, wat even zoo geleerde,
't zij nieuwere of oudere, taalbazen over het neerduitsch schreven ? Sommigen zegden ons : geeft eenvoudig het woord met Zijne beteekenis
maar laat in Gods name die gewaagde opsporingen weg. Velen rieden
ons echter het tegendeel aan. Zij zegden ons : ho! de oorsprong onzer
dietsche woorden , hun ontstaan , hunne vorming , hunne gedaanteen klankveranderingen , hunne onderscheidene beteekenissen , dat alles
is zoo wonderbaar ; gij moet het doen uitschijnen. En waarom niet?
Men zou ons eindelijk nog kunnen beschuldigen van niet altoos de
juiste beteekenis der woorden bepaald, noch de plaats , waar zij in zwang
zijn, stipt aangewezen te hebben. —Alweêr niet onmogelijk, liefste lezer,
daar wij , die toch met alle gewesten en gewestelijke spreekwijzen niet
kunnen bekend zijn, voor een of ander niet verwerpelijk schijnend
woord , onze soms zoo slecht afgeschrevene bulletijns moesten volgen.
En hier zullen wij nog eens herinneren dat men niet te haastig mag
zeggen : dat woord heb ik daar, op die plaats nooit gehoord; want men kan
het mis voor hebben. Trouwens ik heb in Leuven vele woorden opgeteekend , welke geboren Leuvenaars niet kenden , en wanneer ik hun
mijne proeven voorlas , riepen zij uit : maar dat zegt men, dat heet
men hier ook zoo , hoewel het op twintig jaar niet eens mijne ooren
getroffen had! Dit antwoord geldt mede voor alle andere oorden. Wanneer de plaats , tot welke de woorden mochten t'huis behooren , op
onze bulletijns niet was aangeduid , hebben wij ondersteld dat ze gebruikt worden in de omstreek der inzenders , die wij aisdan dachten
te mogen volgen. Verders wordt de lezer verwittigd dat wij dikwerf
onder eene aangewezene stad ook derzelver omliggende dorpen begrij -
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pen. Daarbij , wordt het woord , de benaming, de spreuk in meer andere
plaatsen en provinciën nog gebruikt , des te beter,, des te meer recht
hebben zij om niet verstooten te worden. Voor ons was het genoeg hun
levend bestaan te melden. Wat de onvermijdelijke drukfeilen , als
ajoukaart enz. voor ajonkaart, en andere onnauwkeurigheden raakt,
wij vragen er bereids verschooning over en zullen alle welmeenende
raadgevingen , alle mededeelingen in dank aanveerden en, indien
mogelijk , op tijd en met gelegenheid ervan gebruik maken. Daarmede wenschen wij allen Gods vrede en zegen , den Heer biddende dat
hij ons leven en moed genoeg blijve gunnen om onze moeilijke en vaderlandsche onderneming te mogen voltrekken.
,

ANDER VOOUWOORD.

Den 6 November 1859 richtte het Genootschap Met Tijd en Vlijt, op
voorstel van zijnen bestendigen voorzitter J. David, eenen omzendbrief
tot alle Zuidnederlandsehe taalkundigen, hen uitnoodigende tot het
opstellen van lijsten van gewestelijke woorden en eigenaardige uitdrukkingen, in Vlaanderen, Braband en Limburg gebruikelijk. Deze
bijdragen zouden dienen tot het samenstellen van een Algemeen Vlaamsch
Idioticon.
Zestien mededingers zonden hunne bijdragen in tot den prijskamp.
Voor Westviaanderen waren het de heeren : P.-A. Bossaert, archivans der stad Brugge; eerw. K.-L. Rogiers, leeraar te Meenen;
P. Wijdooghe, van leperen ; D. Kindt, van Kortrijk; Columbanus, een
Vlaandersche kloosterling.
Voor Oostviaanderen , de heeren : P. Lasoen, van Huisse bij Oudenaarde ; K.-L. Vekeman, van Sottegem ; en C. du Villers, pastoor van
Woubrechteghem.
Voor Braband, Antwerpen en de Kempen: de eerw. P. Du Bois,
omstreken van ingen ; de heeren K. Stallaert, van Brussel , en J. Van
Beers, van Antwerpen; de eerw. L.- W. Schnermans, onderpastoor te
Leuven; eerw. J. Jespers , kapelaan te Hoegaarde ; A. Rutten, van
Goidsenhoven, en G. Lefevre, van Overwinden.
Hollandsch-Limburg had voor medekarnpers : den heer J. -B. Sivré,
van Roermond, en eerw. Jos. Habets, pastoor te Berg-ter-Blijt, bij
Maastricht.
Behalven dezen, ontving het Genootschap nog bijdragen van : prof.
E. Dart, destijds ondervoorzitter van Tijd en Vlijt; van dr H. Collaes,
b
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van Venloo ; van dr Edw. Martens, van Maastricht, thans hoogleeraar t
Leuven; van den heer Emin . Van Straelen, van Antwerpen; en van
eerw. C.-J. Joosen, kanonik der abdij te Grimbergen.
Den 12r van Bloeirnaand 1861 had de uitspraak plaats : de heeren
Stallaert en Van Beers bekwamen, tesamen., den prijs van 200 fr., en
C. Du Villers den bijprijs van 100 fr. De heeren Sivre, Jespers., Lefevre,
Rutten en de bewerker van dit Idioticen eene eervolle melding.
De weleerw. heer J. David was voornemens zelf en alleen al dien
overvloed van bouwstof, in orde gebracht, te bewerken en tot den druk
te bereiden; reeds had hij in 1861-62 eei gedeelte der letter A voorloopig afgewerkt. Maar de zoo ieverige als schrandere man zag en
voelde dat zijn tijd en krachten ontoereikend ware -R om het reuzenwerk
tot een goed einde te brengen ; hij zond de papieren naar zijn vriend,
Emm. Van Siraelen. Doch bij dezen wakkeren Vlaming, stichter en vader
van Met Tijd en Vlijt, bleef alles onaangeroerd liggen tot in de maand
September 1864, wanneer wij, uit eigene beweging en uit liefde tot de
dierbare moedertaal, den kostbaren schat terug vergden en verkregen.
Gelijk wij het in ons eerste voorwoordzegden, zetteden wij ons dadelijk
en moedig aan het werk, en reeds den 20 Juli 1865 verscheen de
Je aflevering ; en ziet, na zes Jaren zwoegens, nu de
laatste hier. De
kranke David had, sints wij aan 't Idioticen onverpoosd werkzaam
waren, niets van ons voortbrengsel kunnen nazien. Doch het Bestuur
van Tijd en Vlijt had ons twee medeheipers toegevoegd, J. Larnbrechts,
student, en onzen eerw. en geleerden vriend P. Du Bois.. Deze heeren,
als mede prof. Van Beers hebben van eerst af tot het einde toe, met zoo
veel zorg als kunde, de door ons bewerkte dr•ukproeven nagezien. Wij
moeten hier ook met erkentenis de namen meiden van eerw. E. Van
Droogenbroeck en van kanonik C.-B. De Ridder, secretaris onzes aarts
bisdoms, die nu en dan onze proeven wel wilden verbeteren. Alle
oprechte minnaars onzer dierbare moedertaal en waardeerders van het
Idioticon, cii wij in zonderheid, zijn hun den grootaten dank verschuldigd ; vooral den heeren J. Lanibrechts en J. Van Beers is liet toe te
schrijven dat ons werk zijne gro.otere volledigheid en zijne meerdere
nauwkeurigheid te danken heeft.
Wij beloofden in het beginsel, dat wij onzen arbeid met moed, zorg
en geweten ten einde toe zouden voortzetten. Het is aan hen, die
met kennis van zaken en onpartijdig de bewerking van het Idioticen
hebben nagespeurd, te verklaren of wij woord gehouden hebben ; dan
wij toch meenen dat de laatste afleveringen de eerste verre en onder
alle opzichten overtrelThn..
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wij waren voornemens eene verhandeling of algemeen overzicht
over de verschillende in Zuid-Nederland gesprokene dialecten als inleiding aan het Algemeen Vlaamsch Idioticon te plaatsen ; doch meer d'-an
cene oorzaak heeft ons verhinderd dit opstel in gereedheid te brengen.
Wij hopen het vooraan ons Bijvoegsel te zuilen plaatsen.. - Dit Bijvoegsel, hetwelk men. zoo gauw nog niet hoeft te verwachten, zal zelf
een tamelijk dik boekdeel uitmaken.
Wij twijfélen geenszins of dezelfde ondersteuning, die wij tot hiertoe
mochten geniëten, en zelfs cene grootere zal ons van wege de taaifla
vorschers van Zuid en Noord komen aanmoedigen. Sedert de uitspraak
des prijskamps hebben wij niet opgehouden steeds woorden te verza
inelen. Dan het is ook stellig dat de nieuwe bijcfragen, ons sints 1864
van overal toegekomen, voor 't minste twee derden van het idioticon
vormen. Wat wij niet meer konden benuttigen, zaI tot het Bijvoegsel
dienen. Ook de namen dezer n ieuwe medewerkers laten' wij hier met
genoegen volgen, opdat ook zij den innigen dank ontvangen zouden
van al wie de Nederiandsche spraak werkelijk bemint
lo Eerw. J. Van de Putte, thans deken van Kortrijk : woorden' verzameld te en n de omstreken van Poperingen.
2 De heer F.-J. Blieck hebbe dank om Zijne Werviksche woordenlij st.
30 D. Kindt scliikte meermaats nieuwe bijdragen uit Kortrijk.
40 Albrecht Fredericq, student in de Rechten te Leuven; hij is een
ieverige en veel belovende flamingant, wien wij zeer veel goeds, te
Kortrijk en deszeifs omstreken bijeen'verz.arneid, te danken hebben.
50 Ferd. Frenmerij, ook een jongeling van wien de Vlaamsche Zaak
veel verhopen mag, heeft met geen minderen lever bouwstof uit Kortrijk toegezonden.
6° en 7 Dan, hebben wij nogal in dezeiftie stad den eerw. leeraar
B.-R.-D. Callebert en broeder Bernardus, die beiden ettelijke goede
woorden tot onze beschikking stelden.
Stappen wij Oostvlaanderen binnen.
8 De eerw. F. -A. C.-F. De Backer, onderpastoor te Erenbodeghem
bij Aalst, verdient zonderlingen lof om Zijne kostelijke bijdragen te en
in de omliggende plaatsen van Ronsen opgeoogst.
90 Lod ilaum.ont, van Aalst, bezorgde weinig . maar goede waar.
oo Alb. Van den Abeele, van St-Martens-Laathem, leverde eenige
eigenaardige woorden uit de omstreken van Deinze.
I1 0 Frans De Potter, uit Gent, moet hier gemeld worden om zoo
menigen blijk van belangstelling door hem aan 't Idiotwon bewezen.
,

0

0
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120 Doch 't is wel de knappe onderwijzer, Edm. Unudde, dien geene
erkentenis genoeg kan worden gegund om het boekdeel idiotismen,
door hem uit den mond van het Gentsche volk met veel aandacht afge
luisterd en met zoo veel iever samengesteld.
13 0 E.-M. Meganck, onderwijzer : woorden uit de omstreken van
Assenede.
14 0 B. Steyaert, en 150 dr E.--H. Haverbeke, advokaat te St-Gilis;
woorden uit het land van Waas.
Wij bekennen ook veel goeds gehaald te hebben
a) Uit de schriften van den eerwaarden Westviaamschen schrijver
Guido Gezelle;
b) Uit de losse aanteekeningen op ons Idioticon, door J.-H. Van Dale,
(zie Toekomst 1868);
e) Uit het artikel van H.-J. van Eck, het taaleigen der boeren van het
kanton Axel, 5e district van Zeeland (Archief voor Nederlandsche taal
kunde, II, 151-198).
Voor de provintiön Braband en Antwerpen hebben wij de volgenden:
160 en 170 De twee gebroeders J. -F. en vooral E. Van Droogenbroeck; de laatste, onderpastoor ter Borcht bij Vilvoorde, zond vele
goede woorden, in Klein Braband opgenomen.
18° en 190 Jan Geens, seminarist, en eerw. L. De Liagre, te Mechelen.
200 Eerw. Van Meel, bestuurder des kloosters te Willebroek.
210 Eerw. J.-B. Hoofs, priester van Antwerpen, heeft zeer veel voor
ons Idioticon gedaan.
22 0 Eerw. P.-J. Moreels, priester van Antwerpen.
23° Kanonik P. Claessew , geestelijke schoolopziener der provincie
Antwerpen.
24 0 E. Spanoghe, leeraar, te Antwerpen.
25° Eerw. J.F. Hendrickx, van Turnhout, onze begaafde onderpastoor.
26° C.-J. Mangelschots, van MeerhouL, pastoor te Gestel.
27 0 De eerw. S. Daems, kanoriik-bibliothecaris der abdij , te Tongerloo, heeft wel verdiend van het Idioticon, om zijne allerkostbaarste
bijdragen van Kempische en Noord-Brabantsche woorden.
280 J.-J. De Vlam, hoofdonderwijzer te Eindhoven, bezorgde eenige
goede uitdrukkingen uit de Meierij. Hier is het de plaats te erinneren
dat wij veel nuttigs trokken uit het werk van J.-H. Hoeufft : Bredaa's
taalei gen.
29° De eerw. heeren C.-P. De Becker, pastoor van Beishem ; 300 C.-A.
Torfs, onderwijzer, te !Leuven; 31 0 eerw. P. -C. Bets, pastoor van Neer-
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linter; A. Rutten, vroeer , gemeld, bezorgden, elk een zeker tal goede
woorden, gebruikelijk in het Oostelijk gedeelte van Braband of in d&
omstreken van St-Truiden.
320 Aan dr L. Delgeur, medestichter van Tijd en Vlijt, en dr J -_H. Boimans hebben wij ettelijke Truiersehe woQrden te danken, deels ons toegezonden, deels uit des Luikschen hoogleeraars schriften overgenomen.
Nog hebben wij veel genomen uit de proeve over het taaleigen der stad
Maastricht, door dr G.-D. Franquinet , archivaris, enz., voorkomende
in 't Archief voor Nederlandse/te Taalkunde (III, 267).
Na hier nogmaals de lofweerdige medewerking onzes vriends, J. Lambrechts, van Grevenbicht, dank gezegd te hebben, vermelden wij 330 den
verdienstrijken dichter en taalkundige, J.-M. Dautzenberg, van Heerlen, die ons beschonk met een boekje kostbare half Limburgsche half
IJuitsche uitdrukkingen.
Eindelijk en 34° de wel eerw. heer Waterreus, bestuurder der normaalschool te Roermond, bestelde ons eene geschrevene verhandeling
over het taaleigen zijner verblijfplaats, die ons zeer welkom was.
Daar zijn nog andere gekende en ongekende taalvrienden, die hunne
verdiensten in het Idioticon en in het Bijvoegsel hebben, maar 't zij
voldoende de voornaamste medehelpers onzen openbaren dank te hebben toegebracht. Daarmeê eindigen 'wij deze voorrede en bevelen ons
met ons Idioticon aan de gunst aller ware taalbroeders van garisch ons
dierbaar Nederland.
.

Wiltsele, 19 Meert 1870.

L.-W. SCHUERMANS, pastoor.

INTEEKENAARSLUST,

Het Belgisch Staatsbestuur, 5o ex.
Z. Hoogw. Mgr Anthonis (C. A.), bisschop van Constance, voorzitter van
het Groot Seminarie, te Mechelen.
Adriaens (G.), opsteller van De Tijd, te Brussel.
.Adriaenssen (eerw. G. S.), onderpastoor te St- Jans-MoIennbeek.
Aerts (eerw. F. L..), onderpastoor, te Tienen.
Ansiau (eerw.), priester, te Antwerpen.
Antwerpen (de stad), 5 ex.
Baeten (eerw. J.), onderpastoor, te Brussel.
Bausart (Max), advokaat, te Antwerpen.
Beelen (Mgr J. T.), hoogleeraar, te Leuven.
Beerts, boekhandelaar, te Antwerpen, 2 ex.
Beyaert, boekhandelaar, te Kortrijk, 4 ex.
Berlamont, letterkundige, te Antwerpen.
Bets (eerw. P. V.), pastoor, te Neêrlinter.
Blieck (F. J.), oud-notaris, letterkundige, te Wervik.
Bols (Edm.), hoofdonderwijzer, te Elewijt.
Bols (eerw. J.), leeraar in St-Rombouts-kollegie, te Mechelen.
Borrewaeter (F.), med. doet., te Merxem.
Bouten (H.), student, te Gent.
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Bouteris (P.), advokaat, te Brugge.
Bouwen, sttidierneester in de normaalschool, te Br u gge.
Brouwers Z. (J.), schoolopzieiier, te Letiven,
Broecorens (Edm.), student, te Leuven.
Broeders (De) van liefde, te Antwerpen.
Capucienen (eerw. PP.), te Irigen.
Cautereels (eerw. P. J.), oiiderpastoor in 't gasthuis, te Antwerpen.
Caluwaers (eerw. F.-A.), onderpastoor, te Hoboken.
Capelle (K.), student, te Leuven.
Ceusters (eerw. P. A.), onderpastoor, te Tervuren.
Claassen (F.), boekhandelaar, te Brussel , 13 ex.
Claeys (eerw. J. A.), leeraar, te Oudenaarde.
Claessens (eeuw. P.), kanonik, geestelijke schoolopziener der provin tie
Antwerpen.
Clarysse (eerw. Z. A.), onderpastoor, te Lendelede.
Clercx, burgemeester, te Blerick.
Cniidde (Edm.), onderwijzer, te Gent.
Coenen (eerw. H.), huippriester, te Wommersoni.
Conscience (H.), te Brussel.
Coopmans (eerw. J. L.) , onderpastoor, te Leuven.
Courtmans (Mevr.), geb. Berchmans, letterkundige, te Maldegbem.
Craessaerts (eerw. Fr.), pastoor-deken, te Leaven.
Daems (eerw. S.), bibliothecaris der abdij, te Tongerloo.
Dautzenberg (J. 1i.).
Davidts (eerw. M. FI.), pastoor, te Droogenboscli.
Davids -Genootschap, te Aalst.
De Backer (eerw. L.), rector der Zwartezusters, te Antwerpen.
De Backer (eerw. F.), onderpastoor, te Erenbodeghern.
De Baets (P.), advokaat, te Gent.
De Baillet (eerw. F. J.), te Antwerpen.
De Becker (eerw. F. R.), pastoor, te Beishem
De Beer (.1. B.), schepen, te Leeuwerghern.
De Beucker (J. J.), leeraar van plantenkunde, te Rotterdam.
De Bo (eerw.), leeraar in St.Lodewijkssticht, te Brtigge,
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De Braey (L. A. W.), priester, te Antwerpen.
De Breuker, bestierder van het Geestelijk kollegie, te Veurne
De Buck (eerw. p. R.), S. J, te Brussel.
De Bruyn, voorzitter van de Pioen, te Mechelen.
De Cleer (J.), provincieraad, te Antwerpen.
Deckers (eerw. P. G. L.), onderpastoor, te Antwerpen.
De Cock (F. A.), koopman te Cureghem.
De Coornan (Pros.), te Geeraardsberge.
De Cort (Fr.), letterkirndige, te Elserie (Brussel).
De Coster (eerw. Ph.), pastoor-deken, te Lier.
De Coster (eerw. G.), pastoor, te Gaasbeek.
De Costere (eerw. J.), rector van het Ste-Barbara kollegie, te Gent.
Decq (A.), boekhandelaar, te Brussel.
De Decker (P.), oud-minister, te Brussel.
De Deyn (R.), advokaat, te Brussel.
De Fillet (eerw. H. P.), pastoor, te Roosbeek,
De Geyter (J), letterkundige, te Antwerpen.
De Gelder (Karel).
De Graef(eerw.), onderpastoor, te Itterbeek.
De Jager (A.), hoofdonderwijzer, taalkundige, te Rotterdam.
De LaeL (J. H.), volksvertegenwoordiger, te Antwerpen.
Delforterie (eerw. E.), te Antwerpen.
Delgeur (dr L.), leeraar, te Rotterdam.
De Liagre (eerw. L. H. P.), priester, te Mechelen.
Del Vigne (eerw. A. C. H.), leeraar, te Mechelen.
De Marré (eerw. J. J.), onderpastoor, te Hallaar.
De Meyer (eerw. P. J.), onderpastoor in St-Willebrords, bij Antwerpen.
De Moor, boekhandelaar, te Brugge, 4 ex.
De Muytder (eerw. J. H.), pastoor, te Maleizen.
De lNegré (baron), te Brunssurn (Hollandsch Limburg).
De Neuf (J.), burgemeester van Campenhout.
De Pauw (eerw. C. G.), te Mechelen.
De Paetiw, te Baarle-Hertog.
De Pauwe (J. F.), kantonale schoolopziener, te Sleidinge.
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De Pooieie, boekhandekiar, te Brugge.
De Ridder (eerw. C. B.), secretaris van het aartsbisdorn, te Mechelen.
De Ridder (eerw. J.), onderpastoor, te Werchter.
De Schepper, onderwijzer, te Belcele.
De Suet, koopman, te Kortrijk,
De Vtarn (J. J.), hoofdonderwijzer, te Eindhoven.
De Voght, med. doct., te Elewijt.
De Vos (F.), advokaat, te Oudenaarde.
De \TOS, hulponderwijzer, te Waarschoot.
De Vreese (D.), bestuurder der stadssehoten, te Kortrij k .
De Vries (M.), hoogleeraar, te Leiden.
De Vroye (F.), onderwijzer, te Lovenjoel.
De Wit, bestuurder der gevangenis, te Kortrijk.
D'Flondt (K.), onderwijzer, te Lembeke.
Dieltjens (eerw. F. J.), rector der Grauwnonnen, te Antwerpen.
Dierickx-Beke, boekhandelaar, te Mechelen, 52 ex.
Dodd (G. J.), letterkundige, te Brussel.
Dohnien (eerw., kapelaan, te Oirsheek.
Du Bois (eerw. B. L.), kanonik, te StNikoiaas.
Eeckhout, onderwijzer, te Nazarette.
Empis (eerw. J. B.), onderpastoor, te Antwerpen.
Feytens (H.), onderwijzer, te Puurs.
Fonteyn (K.), boekhandelaar, te Leuven.
Franquinet (G. B.), advokaat, archivaris der stad Maastricht.
Fredericq (AIbr.), student, te Leuven,
Geens (J.), student in 't Groot-Semiiiarie, te Mechelen.
Geestelijke bestuurder (De) , in den Wapenaart, te Lokeren.
Geriard (P.), archivaris der stad Antwerpen.
Gerrits, onderwijzer, te Tervuren.
Gezelle (eerw. G.), ouderpastoor, te Brugge.
Goden (eerw. J. A.), ouderpastoor, te Zout-Leeuw.
Haine (eerw. A. J. J. F.), hoogleeraar, te Leuven.
Han sen (C. J.), lett.erkundige, te Antwerpen.
1-latirnont (Lod.), student in 't Groot Seminarie, te Gent
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Henckens (eerw. C.), onderpastoor, te Zel li k.
J-Iendrickx (eerw. J. F.), onderpastoor, te Wiltsele.
Herrebout (V. J.), boekbiiider,.te Oostende.
Hoofs (eerw. A.), pastoor, te Braine-1'Alletid.
Janssens (H.), koopman, te Lenven.
Jaspers (eerw. J.), oiiderpastoor in St -Joris, te Antwerpen
Jesuieten (de Eerw. PP.), te Leuven.
Jongenelen (eerw.. J. H.), onderpastoor, te Mechelen.
Josephieten (de heeren), te Leuven.
Jottrand (L.), vader, advokaat, te Brussel.
Julie (N.), boekhandelaar, te Brussel.
Katholieke Hoogesehool (de), te Leuven.
Kempeneers (eerw. A.), S. S. T. D., te Montenaken
Kersouwicen (de maatschappij het), te Leuven.
Kessels (J.), letterkundige, te Antwerpen.
Kiekens (Jan), te Kortrijk.
Kindt (D.), apotheker, te Kortr ij k.
Knibbeleer, leeraar aan t A1heneurn, te Namen.
Kok (A. J.), leeraar aan de hoogere burgerschool, te Roermond.
Knyl (eerw. P.), rector, te Antwerpen.
Laporte (H.), leeraar aan 't kollegie, te St-Tr de.
n
Lemmen, onderwijzer, te Siamproy.
Loriaux (eerw. J. F. A.), ondempastoor in St-Joseph, te Antwerpen
Lowet (eerw. A. H.), pastoor, te Glabbeek.
Luyten (eerw. H.), pastoor, te Lembeek.
Maas (eerw.), onderpastoor, te Paal.
Maes (eerw.W.), onderpastoor, te Leuven.
Macs (eerw. P. J.), pastoor, ten Aart (Geel).
i\Iaes (K.), onderwijzer, te lagen.
Mangelschots (eerw. C. J.), pastoor, te Gestel-Meerbout.
Meersseman (B. G.), pro!èssor in 't Lodewijkssticht, te Brugge.
Meganek (E. M.), onderwijzer, Ie Assenede.
Menschard (eerW.), leeraar aan 't Bissehoppelij t;Semi none, te Geemtsberge
Mertens (Pros.), notaris, le Leuven.
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Mertens (P.), huIpondervijzer, te Sleidinge.
Moeller (C. C. A. M.), hoogleeraar, te Leuven
Mombaerts (eerw. Ij. J.), onderpastoor, te Brussel.
Moreels (eerw. P. J.), priester, te Beirendrecht.
Mottu (eerw.), kapelaan, te Papenhoven-Obbicht.
Mulder, hoofdonderwijzer, te Antwerpen.
Muquardt (C.), boekhandelaar, te Brussel.
Neefs-d'Udekem (Em.), grondeigenaar, te Mechelen.
Nelissen (eerw.) pastoor, te \T oerendaal.
Nijhoif (M.), boekhandelaar, te 's Gravenhagen, l a ex.
Noordhoff (P.), boekhandelaar, te Groningen, ex.
Nouwen (eerw. F.), onderpastoor, te Luik.
Office de Publicité, te Brussel, 2 ex.
Olinger (eerw.), te Brussel.
Onderwijzers Gezelschap (Het), te Nleershern,
Opdebeeck (A.), vrederechter, te Duffel.
Pallernaerts (L. J.), hoofdonderwijzer, te Leuven.
Pasteels (J. B.), onderwijzer, te Leuven.
Peeters (P. L.), aalnioezenier, te Brussel.
Peeters (eerw. A.), onderpastoor, te Meir.
Perk (abdij van), bij Leuven.
Peters (II.), letterkundige, te Antwerpen.
Peyrot (eerw. T. B.), subregent, te Leuven.
Pipers (L.), onderwijzer, te Heers.
Poppe (eerw. C. J.), onderpastoor, te Waarschoot.
Radinger, amptenaar, te Herenthals.
Raepsaet (H.), vrederechter, te Lokeren (Waas).
Rechtbank van eersten aanleg (de), te Turnhout.
Remes (eerw. C.), pastoor, te St .Lievens-Esschen.
Reusens (eerw. E. H. J.), hoogleeraar -bibliothecaris, te Leuven.
Robbers (J. G.), boekhandelaar, te Rotterdam.
Roelants (eerw. L.), voorzitter van 't Belgisch kollegie, te Rome.
Rogghé (\7T) boekharidelaar , te Gent, 2 ex.
Rogiers ('T4, student, te Leuven,
3
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holm ('I.), student, te Leuven
Rombauts (eerw.), te Antwerpen.
Roos en Eikel (de maatschappij) , te Leuven.
Rooses (Max), leeraar der nedetlandsche taal aan t Atheneum, te Gent.
Rosseels (M.), letterkundige, te Antwerpen.
Roucourt (eerw. J. B.), pastoor, te Waanrode,
Roucourt (eerw. Th. J. E.), leeraar aan 't Klein.Seminarie, te Mechelen.
Rozez, boekhandelaar, te Brussel, 2 ex.
Sano (E.),te Gernbloux.
Sanders (J. G.), bestuurder der Middelbare school, te Antwerpen.
Saudan (eerw. F.), kanonik, te Gent, 2 ex.
Scheler (A.), bibliothecaris des Konings, te Elsene (Brussel).
Schuermans (eerw. K. L.) , leeraar aan 't St- Rombouts kollegie,te Mechelen
Schul (Em.), te Antwerpen.
Sel (eerw. C. H.), pastoor, te Overlaar (floegaarde).
T'Serclaes (graaf E.), goeverneur van Limburg, te Hasselt.
Sermon (H.), boekhandelaai, te Antwerpen.
Serrure (C. P.), oud -hoogleeraar, te Gent.
Simons (H.), onderwijzer, te Heist- ten - Berg.
Smeyers (eerw. P. B.), pastoor, te Willebringen.
Smilz (eerw. P. J. H.), rector van 't gesticht Van Cels, te Antwerpen
Snoeck (C.), notaris, te Ronsen.
Solvyns (eerw. T. G. J.), onderpastoor, te Berchem.
Snellaert (dr F. A.), lid der koninklijke Akademie, te Gent.
Speessen (eerw. J. J.), onderpastoor, te Antwerpen.
Stevens, onderwijzer, te 1 lerent.
Stillemans (eerw. A.), bestuurder van 't K1einSeminarie, te StNikolaas
Stroobants (E.), notaris, te St-Gilis, bij Brussel.
Taymans, letterkundige, te Antwerpen.
Terrier (eerw. E.), aalmoezenier, te Wervik.
Te Winkel (L. A.), te Leiden.
Thijs (eerw. J.), onderpastoor, te Antwerpen.
Torfs (J. A.), onderwijzer, te Leuven.
Troost (eerw. A.), priester, te Hoegaarde.
-
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t5ittenbroeck, boekhandelaar, te Venloo, 4 ex.
Van Ackere (Mevr.), geboren Maria Doolaeghe, te Dixmuiden.
Van Bambost (eerw. J.), onderpastoor, te WTaarschoot.
Van Beeck (eerw.), te Antwerpen.
Van Beyiien (eerw.), rector van 't Vondelingetihuis, te Antwerpen.
Van Cauwenbergh (F.), advokaat, te Lier.
Vanden Burght (eerw. P.) , kanonik, voorz. van 't Seminarie, te Driebetgeii.
Vanden Durigen (F. A.), onderwijzer, te StGi1is (bij Brussel).
Vanden Eynde, professor, te Antwerpen.
Vanden Nest (eerw. K.), pastoor, te Etewijt.
Vanden Steene (eerw. K. B.), bestuurder van St.Josefssticht, i( St-N
kolaas.
Vande Putte (eerw. J.), pastoor-deken, te Kortrijk.
Vander Auwera (J. P.), stadsrentrneester, te Leuven.
V a nder Does de Willebois (P. J. A. M.), commissaris des Konirigs,
te Maastricht.
Vander Meiren (eerw. L. L.), priester te Mechelen,
Vander Molen (d' L. J.), burgemeester, te Slabroek.
Van den Peerebooni (A.), oudminister, te Brussel.
Vander Voort (Miclilel), te Brussel.
Van I)ougen, klerk, te Antwerpen.
S/nude \Tei (eerw. J.), onderpastoor, te Hoboken.
Van Droogenbroeck (eerw. P. E.), hulppriester, ter Borcht.
Van Droogeubroeck (J.),onderwijzer, te Schaarbeek.
Van Driessche, te Deftinge.
Van Eerclewegh (eerw. F. H.), pastoor van St-Jacobs, te Antwerpen.
Van Ermeughew (O. C.), koopman, te Leuven.
Vnu hacken (eerw. L.), priester, te Tongeren.
'Van 1.-lam (K.), koopman, te Antwerpen.
Van IIees (eerw. C.), pastoor, te Heers (Limb.)
\Tan liumbeek, grondeigenaar, te Meisse.
Van luthout (eerw. F.), onderpastoor, te Heist-ten-Berg.
\Tan Keyenblik, leeraar in de Middelbare school, te Brugge.
Van Leeuw (P. F.), apothekei', te Leuven.
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Van Meel (A. M. J.), bestuurder van het Idoostei, te \%Ti1( eb roe k.
Van Melckeiibeke, apotheker, letteikiindige, ie Mechelen.
Van Oye (E.), student, te Thorhout.
Van Reeth (eerw. F.), oiiderpastoor, te Anlwerpen.
Van Rijswijck (Lamb.), te Antwerpen.
Van Roy (eerw. Li.), oiiderpastoor, te Antwerpen.
Van Roy (eerw. J. F.), leeraar in 't Klein Seminarie, te Hoogsiraten.
Van Roost (eerw. 111.), ouderpastoor, te Brussel.
\Tàii Rossorn (eerw. J. F.), leeraar in 't Groot Seminarie, te
Mechelen.
Van Varenhergh (eerw.), onderpastoor, te Berlaar.
Van Wambeke (K.), leeraar in 't Seminarie, te St-Nikolaas.
Vasquez (eerw. F. J. R.), onderpastoor, te Berehern bij Antwerpen.
Veibeeck (eerw. J.), onderpastoor, te Heverlé.
Ver Beylen, professor, te Mechelen.
Ver Cruyse (eerw. L.), onderpastoor, te Wouwen (Westviaanderen).
Ver Dorick (eerw. J.), onderpastoor, te Machelen hij Vilvoorde.
Ver logge (P. J.), koster, te Erenbodeghem.
Ver Meire (P.), fabricant, te St.Nikolaas,
Ver Riest (dr E.), te letegliem.
Ver Straete (eerw. F.), pastoor, te Blankenherg.
Viux (L), onderwijzer, te Hoeteden.
Von Schellewald (F.), keizerlijke bibliothecaris, te Weenen (Oostenrijk)..
Wagemans (eerw. J.), onderpastoor, te Antwerpen.
\Villerns (A.), letterkundige, te Brussel.
Willems (P. G. H.), hoogleeraar, te Leuven.
WUlehois (J.), bestuurder van 't StLodewijks kollegie, te Brugge.
Willequet (I.), onderwijzer, te Gent.
\Vuyts (eerw. F. C. A.), leeraar, te íloogstraten.

I'
De woorden die men onder de letter A
niet vindt, kan men onder H zoeken.
A, O en 0E (ti) zijn drie klinkers, welke
in 't platduitsch en in een gedeelte
van Limb. bij de vorming van 't
meerv. den zoo genoemden « tuin
teilt» aannemen, dat is bijna overal
waar dat in het hoogd. geschiedt, a in
h, o in ö enz., oc (ti) in ü veranderen.
b. y. appel , äppel , noot, nöt, moes,
müs, enz. (Zielnleicling.) in Westvl.
in een gedeelte van Oostvi. en van
Brab. gaat de a veel tot e of eê over
als : slaan , geslegen; dragen , gectre
; vervaren, vervèren , vervaa.rd,-gen
verveerd. Z. cd.
A. De lange a als in zaad, kwaad, maat,
laat, straat enz. wordt in Limburg
als cene soort van O of ao uitge-

sproken. Die klank wordt in VlaanOren, Antw., ja in gansch Zuid-Neder
land gehoord als o in het fr. despote,
en au of ou, en deze leste klanken als
de lange a, b. y. paus , paas , sous,
saas, smous , smaas. Z. Int.
A-A, woord uit de kindertaal : 't is a-a,
't is vuil. A-a doen, zijn gevoeg doen.
Ook sterk aangeademd in de h/ia, en is
dan wellicht cene klanknabootsing.
In het Holsteinsch taalei g en hebben
deze woorden dezelfde beteekenis
men zegt er a-a doen en a-a maken,
en, gelijk te Antw. st. en pr., tot een
kind sprekende, dat iets vuils of scha-

delijks in den mond heeft : Fi ! spee
Uit,

't is a-a / dat is aatsch of baatsch

in Limb. (Brab.). A-a schijnt cene
verbastering te zijn van aak, eêk.
AAGT ofAACHT, y. beteekent in sommige
streken een onderaardsche gang of
waterleiding : de spelling van het
woord is waarschijnlijk haacht en het
woord zelf verwant met het oude
Haghedochte , spelonk.
AAl. In eenen aai en eenen draai, in eenen
oogwenk (Westvl.), d. i. op eenenja
en neen.
AAISKE, AAI{SKE, zoentje (Westvl. en
elders). In Leaven en elders zeggen
de moeders tot haar kind : geef moeAAK , EEK , bet. een walgelijk vuil. Ook
gebruikt als uitroeping : aak ! eek I
ook : ake-puu I voor foci ! fr. fi !
De woorden aak en pun schijnen
beide klanknabootsend te zijn , zoo
wel als foei en de fr. uitdrukkingen
fi en puer. De Hoisteiners zeggen
akken en akkeft! akkefa! De Bremers:
akkepu ! Kil. : ack , eck , pus, sanies
( Brab. Antw. st. en pr. ). Misschien
is 't een letterverplaatsing van kak.
AAKSTE1I, y. ekster, fr. pie.
AAL of ALE, z. n. y. in Westvl . gebruikt voor vloeibaar mest, als koezeik ofbeer: van hier de saâmgestelde
woorden, als aalkuip, aalput, alekar
ted (groot vat). In Limburg zegt
!

-
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,men: aalpoel, ia1water enz. Aalstuk is

avond en brood, dewiji inca ook zegt:

een groote ton voor de ale naar en
op 't veld te voeren. Aallepel , aalpomp. «Ces mots)) zegt Delforterie
(Annat. ling. blz. 162) , «sont en
usage dans la Flandre occidentale et
signiÍient urine de vaclie , engrais
liquide et le reservoir qui Ie contient
etc. ) In Oostvl. zegt men : ale en
beer, aalput voor bedrput, koeiale.
Volgens Schmeller heeft adel of at in
Hanover dezelfde beteekenis. By Kil.
ael of eel, angl. ceruisia niustea.
AALBEZIE of AALBEES. Dit woord wordt
in Brab. even als in Gelderland alleen
gebruikt voor de zwarte aalbees , de
vrucht van den cassis, in 't fr. acys,
die dient om borreltjes te maken. Bij
Kil. is het, als thans nog in vele streken , hetzelfde als zeebees ; doch de
Brab. heeten zeebees hetgeen in het
fr. groseille rouge bet., te Kortrijk,

morgend brood. Dit woord wordt nog
al veel in Limb. door de volksklas
gebruikt.
AAMZEIK, vr. n. in Limb. nog alveel gebruikt voor mier (hgd. ameise).
AAN , ook toe of op , heeft de beteekenis
van voort. Ik vrees dat ik tegen den
eersten october met mijne idiotismen
niet zal gedaan krijgen. Werk maar

palers
AALPOEL , m. n. beteekent in Limb.
1) POel waar aalwater in is, dus zooveel als metpoe1 , 2) aalwater. De
planteii moeten met aalpoel of aalwater begoten worden. In dezen zin
gebruikt men daar ook poelwater.
Z. verder aal.
AALItOERDER, z. m. een lange stok voorzien van een herd om de ale in den
put dooreen te roeren.
AALWATER (Limb.), mest- of staiwater.
Z. aal. Bij Schmell : adel; misiwasser.
AAM, AME, hij Kil. amelkoren , olyra, far
candidum (Vi.).
AAMBILK, m. in sommige deden van
Westvi. gebruikt voor aambeeld, gelijk het woord nagenoeg overal uitgesproken wordt. De spelling met n
in stede van in schijnt echter verkieslijk, dewijl het woord voorlkomt
van het voorzetsel aan en van het
verouderde balten , slaan. Aanbeeld
of aanbeld is dan zoo veelals opslag.
AAMBROOD voor avondmaaltijd , waarschijnhijk eene samentrekking van

altijd aan.
AANBORREN, aanbranden. Z. borren.
AANBRANDEN , o. w., hier en ginds gebruikt voor gram worden (Westvl.).
AANBROK, m. lijn waaraan het klitspel
(knikkerspel ) begint. Ile ga van aan
den aanbrok. Van breken , als zijnde
daar , waar 't spel, door cene lijn afgebroken, afgescheiden is (Goidsenhove ). Zulke scheidslijn wordt in
Limb. aan genaamd. Zoo zegt men
als men met knikkers speelt : ga aan
den aan (aan de lijn). Op de beugelbaan zegt men : houd den voet in
den aan ; de ¿'el is in den aan , d. i.
het begin, het uiteincie, het onderste
van de beugelhaan , dat in dit spel
niet alleen door cene lijn, maar door
cene greppel ( riool ) is aangeduid.
AANDE , V. eendvogèl, de a voor e uitgesproken als in paard, peerd. Dus ook
aand voor eend of eendvogel. Van
hier, aandei of eendenei (VI.).
AANEEN , bìjw. gedurig, zeer dikwijls

thans : wat doet gij aaneeri ? hij is
aaneen bij den doctor, d. i. hij heeft

dikwijls den geneesheer noodig. In
de voikstaal te Leuven luidt het

alnee.
AANEENAAN , bijw. in Limb. tegeneen-

aan : b. y. zij stonden aaneenaan, ook
aaneenvast.
AANEENVAST. In Limb. gebruikt men dit
voor tegeneenaan of aaneenaan : zij
stonden aaneenvast. Ook : hij is zes
weken aaneenvast ziek geweest, voor
aaneen, lat. continenter.
AANGAAN , in Brab. voor weg of heen
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gaan Gaat aan , of gij krijgt slagen;
in de gehiedende wijze beteelient
gaat aan , houdt daar van op, zwijg,
ik geloofu niet, of, blijfop dat punt
niet , schei daar van uit ( Brab. en
Limb.).
AANGETREK, o. (Westvi.) wat bij een
huis cuz. gebouwd en minder is, dienende tot keuken, om iets te verber
gen , weg te leggen enz. Een aaiigetrek aan cene schuur. Dus hetzelfde
als in Brab. aanhang , afliang of
-

afhangset.
AANHALIG, bijv. in Brab. voor besmette-

lijk. B.

V.

die ziekte is aanhalig

(Antw. st. en pr.).
AAN HEBBEN. Hij heeft het aan (zijn vet),
hij is dronken. Ook : hij heeft zijn
vet aan , hij is dronken. In Leuven,
Limb. en Antw. zegt men : hij heeft

een stuk in zijnen kraag.
AANl{ALlEN,van aan en kalk (krijt), aanschrijven , wordt gezegd van iemand
die wat schuldig is : ge staat nog voor
zoo veel aangekatkt (Antw. pr. en st.
ook in Noordb.) Z. Hoeufft. In Limb.

zou men zeggen : ge staat nog voor
zoo veel aan den stijl ( pilaar) , in
Leaven : in het wit krijt, op de schatie
(lei) staan.
AANKERVEN , h. w. samengesteld van
aan en kerf, 't welk een ingesneden
teeken is. Het wordt soms gebruikt
voor aanteekenen ( Brab.).
AANKISSEN , b. w. Aanhitsen , b. y. ik
zal it den hond aankissen. Men zegt

ook kissen : kis den hond eens. Verder
kis! kis! kis! als men den hond aanhitst. Kissen voor hitsen of aanhitsen
staat in de holt. woorden/weken.
AANKLAPPEN , door klappen aanraden,
aanbevelen : hij zou met dit meisken
niet getrouwd zijn; maar heur moeder heeft ze hem aangektapt. (Drab.)
AANKOMEN vervoegd met de werkw. hoeren ofzien, bet. begrijpen, iemands
gedacht ofinwendige gesteltenis ken-

nel]. Zij hebben u zien aankomen,

d. I. zij hebben u verstaan, begrepen,
uw gedacht geraden, en weten reeds
wat hun te doeii staat (Brab.).
AANKBAS, m. aangespoeld land, aanwas,
aanspoeling , aanslijking ( fr. alluvion ). Een woord in sommige provineiPn van dagelijksch gebruik.
AANKUILEN, b. w. het 100f der aardappels hooger (lekken of aanhoopen
(VI. en Br.). In Limb. is 't de aardappelen hoogen ofaanhoogen. Zie aan
ringen.
AANLADEN , o. w., vrij algemeen gebruikt van wijn die een deel van
zijnen droesem op de flesch afzet.
B. y. deze wijn is nog jong; hij taadt

aan ; al de flessciten zijn aan geladen.
Hetzelfde zegt men van het pompwater dat in den dusgenaamden moor
of in den thedpot aanlaadt. Ja van
alle vette stof, die ergens blijft aan
vast hangen of plakken. In Limb.
even als in N.-Ned. gebruikt men

aanzetten, aanslaan.
AANLEG, m. wordt gezegd van een aantal schooven op den dorschvloer uitgespreid. In deze beteekenis gebruikt
men in Limb. hetgeen men ook in
het Noorden hoort, het werkw. aanleggen : de garven aanleggen , op
den dorschvloer uitsprei den . Vandaar
nog: een nieuw bed aanleggen ( bed
beteek. cene verzameling garven , op
den dorschvloer uitgespreid , die in
eenmaal uitgedorschen 'worden ). Z.
ook brei.
AANLEGGEN , h. w. geld aanleggen , is
plaatsen, op intrest uitzetten (Brugge).
AANLOOPEN , in Brab. gebruikt voor
weg- of heenloopen. Ge moet niet

gaan aanloopen, hoort ge?
AANNEBILK , aambeeld. Z. aambilk
( Kortr. ).
AANOEKEREN , o. xv. voor toenemen,
vermenigvuldigen. Van het verouderde oeken, waarvan woeker, woe-.
keren voortkomt.
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AANPIKKELEN , o. w. rap de pikkels,

bikkels of beenen verzetten. Hadt gij
hein zien aan pikkelen ? ( Brab. en VI.)
AANRINGEN , b. w. Pataters aanringen,
d. i. aanhoopen , aanaarden , en als
Benen ring daar rond maken. Men
zegt dat alleen van de aardappels die
op hun eigen staan , niet in rijen ,
reken of roten; want als zij op rijen
staan, zegt men : balken, aankuiten,
of enkel ook kuilen, en in 't land
van Aalst wordt dat wel eens opzetten
genaamd. In al die beteekenissen
zegt men in Limb. hoogen of aanhoo-

gen.

)
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AANSPELEN, aandoen , aantrekken van
kleederen. Speel uwen jas aan.
AANSPITTEN, b. w. aansnoeren, aanrij

mijn kleine heeft peerten-gen,b.v
aangespit. Het woord is slechts Bene
westvlaamsche uitspraak van aan speten , want spitten of spetten is
eigenlijk de aarde omgraven met de
spit of spet (spade).
AANSPRAAK HEBBEN, verkeeren, gevrijd
worden. Weet ge niet of die dochter
at aanspraak heeft ?

AANSPREKELIJK , lichtelijk gehoor ver leenende, licht genaakbaar : ofschoon

edel en rijk, is hij toch aansvreketijk

AANSCHEUT, m. Wanneer een landbouwer begint te ploegen , akkert hij
twee voren tegen elkander. Deze
voren, zijnde het begin der omploeging, heet men aanscheut , ook rug
( in Brab. en Limb.) , omdat zij Bene
hoogte vormen. Hij maakt den aan --

scheut in 't midden des lands (Brab.
en Hagel.). Z. aanschieten.
AANSCHIETEN, b. en o. w. beginnen te
akkeren : gij hebt dat niet goed aan

voor aanschieten -ges,chotn.Opd
is , bij het ploegen , op de voor beginnen ; op den rug aanschieten , is
het bed of het gewente laten staan,
midden op den rug aanvangen (Brab.
en Hagel. Belg. -Limb.).
AANSCHIJN, o. hout, waaraan de strengen
der in de ploeg of egge gespannen
paarden vastgemaaktworden (Oostvl.
en Br.).
AANSLAAN , o. w. bet. al gaande de
voeten tegen een slaan. Zie eens

hoe vuil uwe broek van onder is : gij
staat zeker aan ? Men zegt nog van
het graan of andere vruchten : dat
het aanslaat, d. i. door de te groote
hitte der zon aangerand worden ;
en van koper, tin , enz. dat het door
't vochtig weer aangeslagen is. ` Ook
getroffen zijn , b. V. die man is

door de dood zijner vrouw aangestagen.

(VI.).
AANSVEUGEL of vogel, m. eendvogel; inzonderheid gezegd van den dooden vo
als eetwaar beschouwd (Westvl.).-gel,
AANTREK, m. hij heeft veel aantrek, hij
wordt veel bezocht, hij ziet veel mensehen. Ook degenen die men aan
Met at uwen aantrek (Br.-trek.
en VI.).
AANTREKKEN, bet. iemand aantrekken,
in zijn huis toelaten , met iemand
vriendschappelijk verkeeren.
AANVAREN , o. w. Hit woord , dat in
Limb. van dagelijksch gebruik is,
wordt niet alleen voor aanlanden
( met vaartuigen) gehoord., zoo als
in de andere provinciën, maar ook
voor het stilhouden met voer- of rij
bij een huis of Bene herberg.-tuigen
De postwagen vaart bij die herberg
altijd aan. Hier dient voorloopig aan
te worden , dat het werkw.-gestip
varen aldaar, buiten de gewone en
bekende beteekenis , ook gebruikt
wordt in den zin van : koets , kar of
ploeg geleiden ; zoo zegt men : met
de koets , de kar, of de ploeg varen.
Men ziet alzoo dat het in zwang is in
stede van rijden, voeren, dat in die
streken uitsluitelijk gebruikt wordt,
als men van paard en ruiter spreekt
( dus zonder rijtuig ). Hij rijdt goed
bet. : hij rijdt, zit goed te paard.
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De Limburgers gebruiken alzoo dit
woord met zijne samenstellingen, als
de Duitschers hun fahren met deszelfs samengestelde woorden. Varen
is bedr. en onz. Z. verder varen en
de woorden er mee samengesteld.
AANZETTEN. Z. aanladen.
AAN ZIJN of eraan zijn (in het spel verloren hebben, ook bij drank zijn) : hij
is eraan. In denzelfden zin zegt men
ä

in VI. : hij heeft het aan zijn oog.
Eraan zijn (Brab.) of eraan vast zijn
of beter : hij is daaraan of vast
daaraan (Limb.) wordt gezegd van
een strooper , door den veldwachter
betrapt , die hem een proces-verbaal
maakt.
AANZITTEN, o. w. in den zin van stelen,
heimelijk aan snoepen : dat mneisje

zat gedurig aan het geld (Br. ).
AAP. Gebruikelijk in de spreekwijze : van
zijnen aap maken, zijne parten spe
zelfde heet men te Leuven :-len.Ht
van zijnen neus maken. Iemand voor
den aap houden is : met iemand gek
-scherp(VI.nB)
AARD, in. Het dient aangemerkt te worden , dat de Limburgers dit woord
gedurig op de lippen hebben voor
lust. Ik heb er geenen aard voor.
Geenen aard hebben om te werken.
Rond Leuven zegt men : geen goesting
hebben . Als men van een zoon spreekt,
zegt men in Brab. : 't Is een aar(t)ken
naar zijn vadrken, dat ook elders gehoord wordt. In Brab. hoort men
g(ar)ten, met Bene t, in Limb. aarden, met d.
AARDAPPEL. Het woord eerdappel wordt
in Limb. dikwijls samengetrokken in
eerppel. Zoo zegt men nog eerppelsland, — loof — kruid.
AARDAPPELKEIIWEIJE, v. Gebruikelijk
bij het uitdoen van de aardappels ,
waar men met velen aan werkt, gelijk
bij de vroondiensten of karweijen in
de middeleeuwen (Westvl. ).
AARDBEL. In een groot gedeelte van
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Limb. wordt het z. n. bel gebruikt
voor bezie of bes. Zoo zegt men erbet,
bromei , krooset of krouset , wiemel,

enz. die niets anders schijnen te wezen dan eerdbel, braambel, kruisbel,
wijnbel voor aardbezie, braambezie,
kruisbezie, aalbes. In N.-Brab. hoort
men kroezel , dat misschien de zuivere vorm is , en aan die bezie toegepast is geworden om de kroeze bladeren van dien plant. Ook zouden
die woorden kroosel, kronsel , kroezel kunnen komen van het fr. gro
een ander gedeelte van dit-seil.In
gewest zegt men veel beer (hgd.
beere , eng. berry ) voor bezie of bes,
als steekbeer ( hgd. stachelbeer , fr.
baie), in Brab. stekelbees. Nog hoort
men in Limb. hagsbeer voor zwarte
aalbees. Z. haverbel.
AARDBIE , fruitbie , langwerpige bie
(Westvl.).
AARDVLOO ofAARDSVL00, v. klein zwart
springend en vliegend diertje , dat
het vlas , de bloemen van koolzaad ,
enz. afeet (Brab. en Limb.).
AARLING , m. Afval van stroo ineen gebonden, enz. (L. v. Aalst). Staat het in
betrekking met air, koornair? Zou 't
misschien moeten zijn armling , dat
is, zoo veel als men met de armen
kan omvatten ? Tusschen Leuven en
Mechelen heet men dit : kortslrooi
en kortbasset.
AARSGAT, o. beteekent veelal het onder
Benen boom. Ook gebruikelijk-stevan
in het spreekwoord : aarsgat over
schijtgat vallen , dat is, de een boven
den andere vallen. Kil. vertaalt onder anderen door sedes zit. In Limb.
vot. en boks.
AARSLAAN, b. w. wordt in Limb. gebruikt voor het ruw , gro f uitdorschen van liet graan dat dan of voor
een tweede maal gedorschen of in
dien staat aan het vee gegeven wordt.
Z. baardslagen en voorslagen.
AART , m. twit woord , zoo oud als de

AAS6
straat , is niet te min nog van dageIijksch gebruik in de Kempen en
elders, en beteekent bouwlan.d, in 't
latijo, terra are/ñus, van het verouderde eren , eriën, aireo of, met de
vlaamsche odspiratie, heriën, dat is,
arare, p'oegen , en colere , bouwen
Zie Schweller's woordenboek , I
bi. 111-11 2, of de Taalicundige Mengelingen van Clignelt , bi. SO , vlgg.
Hier te lande spreekt men van den

Iwogen aart , den voorsten, den ee/t-

tercien cart , waarvoor men elders
veld zegt. Ook bij de Duitschers is
art-acker , bouwland , en art/icr, bepioeghaar. De korenaart te Gent,
heden de /corenmarkt , heeft geenen
anderen oorsprong. Van hier den familie-naarn Vander Baart?
AARTJOEN. Z. aartjoen.
AARZAK. Z. aaszak.
AAS of EIS. Overal in Brab. gebruikt voor
handhave eens korfs, ketels, enz. Dit
woord zal wel niet zijn dan eene
verbastering , in de uitspraak , van
eins, heise ofheinse, bij liii. vertaald
door ansa, waar het nederduitsehe
schijnt van voort te Iomen. Het is
datding,waarbij men ietsvastneemt.
AAST , m. de a als co uitg. In Limb.
gebruikt voor cenen wrong, noest of
lcnoest des booms ter plaatse, waar
een tak gestaan heeft. Bij de Hoogduitsehers is ast een tak, in welke
beteekenis het woord ook bij Eu.
voorkomt , doch met de korte vokaal
ast of est. Zie daar mede ast , eest
vertaald door nodes , turber arbor/s.
In Br. en Antw. noemt men het weer.

In die plank zijn vele weeren.
AASZAK , m. Eigenlijk spijs- of knapzak,
of een zak waar men zijn aas , zijn
voedsel in steekt. Van daar is het
overgegaan tot de goochelaars , die
uit den aaszak Sl ClCfl , of die uit
hunnen knapzak allerlei dingen halen , welke zij daar weten in te tooveren. Aaszak doen in het spel,
)
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waarvoOr men veelal haarzak hoort,
is dus lichtelijk uit te leggen : het
zegt zoo veel als met behendigheid
zijne kaarten veranderen , of andere
kunstgrepen te baat nemen om aan
de winst te geraken. In Leuven zegt
men : doe aaszak, voor : gij bedrieger
of valschaard.
AATJE , o. streeling , kus , is in de kindertaal gebruikelijk : geef mij een
aatje. Van daar is, in de gemeenzame
volksspraak , het woord overgegaan
tot de beteekenis van kaakslag , of
een ca/je met de volle hand.
ABATJE, borrel ( SnelIt. Kortrijk).
ABSJAÂRD , rn. ( Ostende ) policieman,
een bediende van de openbare orde.
Het woord beteekent mede in de
Braband sehe voikstaal, een albedrjf,
een mensch die nergens zijne handen
kan van afhouden. Z. albeseheer.
ACHTER , vOorz. aan , nevens , langs,
tegen : een huis ac/tier den steenweg
(Oost- en Westvi.).
ACHTERBABBELEN , y. w. Nababbelen,
tegenspreicen en, te Leuven hij 't
arme volk, nagreven. Z. dit laste.
ACHTERDEEL (Kortrijk). Ik hen op mijn
achterdeel, fr. je suis en retard.
ACHTERI)RAGEN, kwaad spreken (Klein
Brab.).
ACHTEREEN (astereen) : 1) straks, fluks,
aanstonds , in 't fransch tantôt , tout
ti t'heure (Br. Kemp. Limb.). Despars,

Cronijcke van Vtaenderen , I , 98,
gebruikt dii woord in dezelfde beteekenis ; 2) achtereen bet. ook achter
malkaâr; achtereen, d. i. binnen een
oogenblik.
ACHTERGELOOP , o. Beslomrnering
(Westvi.).
ACHTERHAAM, o. z. achterlap, soort van
haam dat men het kar-paard van
achter aandoet en dient om , des
noods , de kar terug te stooten. Zie
haam bij Weil (Brab. Limb.).
ACHTERHANE) , V. Gij zit op de ac/tIer-

hand en dus was het wet te zien welke

ACH(

7

kaart gij moest spelen (Leuven). Ook
in Limb. degene die het laatste
moet spelen , zit 01) de achter/tand,
terwijl hij , die het eerste moet spelen (of uitspelen) , op de voorhand
zit.
ACHTERIJZER, schoenmakers tuig (Leuven), het zelfde als likijzer, ijzeren,
houten of steenen werktuig om
schoenen, enz. te likken.
ACHTERELAP DOEN of SPREKEN , veesten. Het is blijkbaar een woord van
slecht gehalte, alleen in de voikstaal
gebruikelijk , doch geenszins aan te
bevelen.
AGHTERLAP , n. lehren tuig dat een in.
gespannen paard achter op (le billen
draagt. In Limb. achterhaarn (m. n.).
ACHTERLOOPEN. Men zegt soms loopt er
achter, in stede van : gij moet heIn/el
weten (Somerghem).
ACHTERMAAT , y. z. gras dat weder uitschiet in cene afgemaaide weide,
negras, in vele streken van Br. en de
Kemp. loeinaat. In Limb. zegt men
veel gromet (in.).
ACHTERNA , gebruikt voor later, naderhand. Gij zult het achterna wel hoo
(Kortrijk). Achterna zult gij het-ren
wel weten , beteekent in Limb. lenlanqeníaatste enz.
ACHTERNOEN,m. Vesperbroodofhetgeen
de Franschen goûter heeten : ik eel

orn vier uren den achternoen. (Br.).
ACEITERSTAAN , o. w. wijken , hij moet

voor niemand achter of van achter
slaan , zegt men te Leaven van
iemand die zoo goed voor zijn vak
of taak is als anderen. In Limb. achterstaan of achteraanstaan in denzeifden zin.
ACHTERTALEN , achterzeggen , achterklap spreken. Het woord wordt mede
gebruikt in den zin van iemands taal
of uitspraak nadoen; nagreven zegt
het arnie volk te Leaven. In deze
laatste beteek. zegt men in Limb.

naklappen.
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ACHTERTIJZE , achterste deel van cene
laars. Het woord is ontleend aan het
fr. lige, schacht (Westvl.).
ACHTERVALLEN , b. w. vergezeld met
niet, wordt omst. Leuven gebr. in
den zin van : niet in den nood laten,
niet verlaten , verdedigen, voorstaan.
b. y. zijt gerust, ik zal u niel achtervallen, d. i. ik zal u in geene verlegenheid laten; zijn regel niet achtervallen, zijn meester niet achtervallen
is ze voorstaan , dezer verdediging
nemen, misschien is 't voor afvallen.
ACHTERVLOER , m. Zoo noemt men, in
sommige streken , hetgeen elders de
gang , de in- of doorgang heet van
het huis (Westvl. Brab.).
ACHTERWAREGE , y. voor achterwares
met den Westvl. uitgang ege. Z. het
volgende woord.
ACHTERWAREN , b. w. in VI. nog gebezigd voor kraainhewaren , d. i. het
kind en de kraamvrouw oppassen of
verzorgen. Van hier achterwaring,
achterwares , achterwaarster , achterwarege of achterwarigge , d. i.
kraambewaarster : in het Noorden
baker of kraarnhewaarster ; in Antw.
bakel ; rondom Leuven, Diest Lier,
Brussel , verwares , ook goeivrouw.
Z. Delforterie, Id. 370 en Weil. die
mis zegt dat die woorden buiten gebruik zijn , wijl ze in België nog
veel gehoord worden.
ACHTERWARES. Z. achterwaren.
ACHTERWEERT (waart) , op het einde.
4chterweert '5 jaars, d. i. Op het
einde des jaars. Ook : van de kerk
verwijderd : hij woont achterweerts.
ACHTERWEERTSCH, bijv. die van de kerk
verwijderd is : de achterweertschen

en de plaatsenaars , zijnde de laatsten nabij of ter plaatse zelf gehuisvest (Westvl.).
ACHTETEN of ACHTELETEN, o. van
achten eten samengesteicl,het ontbijt
of in Br. morgendstond (Kortrijk).
ACHTKANTE of ACHTKANTIG , b. y.

AFB
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dom , boerachtig : dal is een ac/itkante. Elders heet het vierkante of
vierkantige , fr. gauche , rustre.
ACHTKANTE of ACHTKANTER , m. zegt
men in Vi. veel voor eenen canada,
soort van populier : 104 koopert
schoone en groote abeelen , achtkanters. - 70 koopen zware acht kanten,

enz.
ACHTTIENMAANDER , m. veulen van
achttien maanden (WestvL).
ACTIES , y. inv. in 't enkeiv. zelden of
nooit gebruikt. Men past het woord
gewoonlijk toe op dwaze of onbetamelijle kuren : wat zijn c/at voor
acties? zit stit met at uwe zotte acties.

Hier dient bij opgemerkt dat het volk
aan de vreemde woorden op ie veelal,
in het my., cene s toevoegt. Zoo zegt
het acties en niet actiën , studies en
.actiemkr
n ietstuctiën, enz . Van hier
ADEMEN , o. w. hij zat er niet over ademen, d. i. hij zal er niets van weten,
of, niet over geraadpleegd worden,
niet tusschen komen ( Leuven).
AF , bijw. wordt gebruikt als een suffix
in tegenstelling van aan : claaraf,
waarafvoor daarvan, waarvan. Ook

w,ordt af dikwijls gebruikt voor van.
Af beantwoordt aan het hd. ab. eng.
of; het lat. ab, abs, au, de, di.
A FAIT, bijw. onmiddellijk daarop , dadelijk , zoo haast als , naarmate
ik raapte a fait zijn geld op, gelijk
hij het wegwierp. - Zoodra hij zijn
claghuur trekt, clrinkthij ze a fail op.
Elders klinkt het te faite , en komt
duidelijk van het fransch even als fei-

telijk , dat nagenoeg hetzelfde zegt.
Ook wordt het maar nabij de waalsehe grenzen gehoord.
AFBAAIIDEN , bevy. iv. Een schoof afhaarden, is slechts hetmeeste graan
er uit dorschen. Ge moet at gauw
eenige schooven haver afliaarden.

Zulk een afgehaarde schoof heet
Liaardstag. Het woord bet. eigenlijk
den baard , de stekels afkioppen.
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(Kempen). Z. Baardslagen. Tusschen
Leuven en Mechelen heet men dit
voorsiagen , de zoo uilgeklopte schoo
zoo wel als het werkwoord.
-ven
AFBANK , vr. het zijschip , de zijbeuk of
aanbouw eener kerk. Het is verwant
met afhank ( Limb.).
AFBEENEN , b. w. afleggen. ik heb veel
weg afgebeend , hetzelfde als veel
wegs afgelegd ( Oostvl.).
AFBEUDELEN. Z. afboddelen.
AFBLAAIEN, AFBLADEN of AFBLADEREN, b. w. die heer heeft zijnen bosch
alte zeer afgeblaaid, d. i. te veel hout
uitgekapt, er te veel winst willen uit
halen. Z. bladen, blaien (VI. Kemp.).
AFBLOTTEN, o. w. afschelferen, afpellen
hij Kil. en te Kortrijk plotten. Z. blotten, de muur blot af. In Brab.afschoffelen : b. y. den weg afschoffelen.
AFBODDELEN of AFBEUDELEN, is met
gerucht ergens afvallen of komen
afgeloopen. Z. boddelen ( Brab. en
omstr. St. Truiden).
AFBOESEN , b. w. afslagen. Z. boesen
(Brab.).
AFBOKEN , b. w. van af en boken , ' t welk
kloppen , slaan , afslaan , afrant
bet. : onze notenboorn is afge--meln
bookt ( Limb. ). Boken , slaan in 't
Hollandsch, heteekent afbeuken , ook
afrossen , aframmelen enz.
AFBORREN, afbranden. Z. borren.
AFBORSTELEN , fig. bet. in Holland
iemand helder doorstrijken, in Br. en
VI. een pak slagen geven.
AFBOTTEN , o. w. van af en botten d. i.
springen : den bal botte er af, d. i.
kaatste er af ( Brab.).
AFBRANDEN , b. w. van af en branden.
Het woord bet. het zij alleen , het zij
met anderen , bij iemand onverzocht
en onverwacht in huis vallen en diens
ondersteiden voorraad gaan opeten
of drinken. In sommige streken heet
men het inbranden.
AFDOEN , b. w. afmaken of verraderlijk
ombrengen : Cauis deed Abel af.

AFF

Iemand het ruwste afdoen , is hem
duchtig afrossen. Het woord wordt
ook gebruikt voor afhandig maken,
inzonderheid door looze streken of
vleierij : hij heeft het mij afgedaan .
AFDOPPEN, o. w. In de gemeenzame
spraak, in Br. en VI. Iemand wet doen
afdoppen , d. i. afgeven , aftellen;
men hoort ook afdokken, in dezelfde
beteekenis. In Limb. zegt men uitdogen : wij zullen hem doen uitdoggen.
AFDRETSEN, b. w. afloopen. Z. drets.
AFDROOGEN , b. w. is een van die menigvuldige ww. overal gebruikt om
er slaan meê te beduiden, als aframmelen , afranselen, afrossen , enz.
AFFEL , of na ffet , m. wordt in VI. gebruikt voor navel , buiknave l , umbi
Zoo zegt men : ieder mensch-licus.
heeft zijnen e ffel. Het woord staat bij
Kil. Van daar ook a ffeischrooi , met
gelijke heteekenis, waarover men bij
denzeifden Kil. na kan zien schroode,
schroye, vertaald door segnn-en, pars
abscissa. Gelijk men affel voor naffel
of navel zegt, zoo heeft men ook ere
en nere ( dorschvloer).
AFFIRMATIE — NEGATIE. Tusschen het
Brabandsch en het Vlaamsch taalei-

gen bestaat onder veel andere, een
kenmerk van onderscheiding in 't
gebruik van ja en neen. Zoo zal b. V.
iemand vragen : gij zegt dat er maar
honderd appels in dezen korf Lagen ?
De Brabander zal antwoorden : neen ,
d. i. neen er waren maar,, niet meer
dan enz. De Vlaanderaar, integendeel,
zal ja zeggen. De Brabander houdt
het hier met den Franschman , de

Vlaming met den Hoogduitscher. Wij
meenen dat het antwoord des Brabanders nauwkeurigst is : quote quisque rogat casu responsio detur.
AFFUTSELEN, ontfutselen, b. w. bet in
de gemeene volkstaal vrij algemeen ,
door slimme streken , door vleierij,
enz. iemand iets afhandig maken
( Vl. Br. en Belgisch Limb. ).
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AFGAAN, o. w. in sommige gewesten van
VI. gebruikt voor geld afgeven , b. v.
ik heb hem doen afgaan. Zoo zegt
men almede : hard van afgang zijn,
van iemand die moeilijk van zijn
geld kan scheiden.
AFGEBAST , gemeen brusselsch , voor
ten ondere gedaan , door een ander
overtroffen of vervangen ; fr. degomme .
AFGEBRAND , iemand die , door het verbranden van zijn huis , zijn goed
verloren heeft : Die menschen zijn
afgebrand ( Br., Limb., Antw. st. en
pr. ook in Noordbr.). Z. 'Hoeufft.
AFGESTREKEN (van afstrijken) , komen
a fgestreh en is wederkeeren : hij kwam
bedrukt afgestreken. ( wedergekeerd )
(VI. en Br.).

AFGETAPT. Z. aftappen.
AFGETTEN, b. w. in VI. gebruikt voor
bespieden , afspieden. Het heeft duidelijk den zelfden oorsprong als 't
fr. guetter.
AFGEZONDERD voor uitgezonderd of uit
: alle zijne goederen ver -genom

zijn huis afgezonderd (Kort--kopen,
rijk ).
AFGR[JWELIJK, bijv. in Westvl. gebruikt

voor schrikkelijk , b. v. het was een
a fgruwetijke brand.
AFHALEN , b. w. door klagen en vragen
iets bekomen ten nadeele van ande
) : die arme vrouw-ren(B.VI
deed niet dan mij afhalen.
AFHOEDEN , b. w. afweiden of afgrazen :
die weide is afgehoed. Z. Kil. op hoeden (Br. en Limb. ).
AFHOMPEN , b. w. in grove stukken
afbreken. Bij Kil. staat ho7npen ver
abscindere partes extre--taldor
mas. Homp is een grof stuk.
AFHOOGEN, b. w. meer bieden of zeggen
dan een ander : ik heb hem afgehoogd.
In den zelfden zin gebruikt men ook
afzetten, afbieden.
AFHOOIEN, b. w. b. v. klaver afhooien is
ze afmaaien en tot hooi laten droogera .

AFL
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AFHOOZEN of afoozen, , ook uitoozen,
b. W. Eenen put of vijver ledig schep
Kil. op hoosen en oosen ,-pen.Z
aldaar vertaald door haurire. In
Limb. en Br. zegt men heeuzen, de
schuit uitheeuzen. Men moet aanmerken dat men een tweeklank laat hooren, heeuëzen, uilheeuëzen, wat voor
de scherplange o pleit. De N.-Nederlanders schrijven nochtans uithozen.
AFKALKEN of AFKALVEREN , o. w. met
stukken en brokken afvallen, van opgeworpen grachten sprekende : deze
gracht is heet afgekalverd. Elders
hoort men in denzelfden zin a fkatken ; maar a fkanteten zal toch wel het
beste zijn.

AFKEIEN , ook kteineeren : verkleinen,
minder maken. Iemand afkeien of
kteineeren in de meening van anderen. Gemeen brusselsch eigenlijk
afwerpen; z. keien.
AFKEIEREN of AFKUIEREN, b. w. afslaan, aframmelen ( Mechelen).
AFKETSEN, b. w. afslaan : appels a fketsen. Zie kaatsen en ketsen bij Kil.
AFKLETSEN, b. w. afslaan of kletsen geven; niet aanvaarden, weigeren. Z.

kletsen bij Kil.
AFKOMEN , heeft in Br. de beteekenis
van aankomen : ik hoor u afkomen,
d. i. ik begrijp u, ik zie wat gij voor
hebt.

AFKOMEN , o. w. gebruikt voor den prijs
zijner koopwaar verminderen : gij
,moet wat afkomen , eer ik uwe waren
koope (Br. en Vi.).
AFKUIEREN, Z. afkeieren.
AFKUITELEN , o. w. afrollen : den berg
a f l uiteten . Z. kuitelen en kuitelbuik.
AFKWIJNEN, b. w. al kwijnende slijten:
« Als in een' kerkermuur een leven
af te kwijnen,
Dat duizend beulen vindt in Buizenden van pijnen. »
Bilderdijk , Ziekte der Geleerden ,
fiste zang, v. 297.
( Omstr. St-Truiden . )

AFLAAT , m. melk waarvan men den
room heeft afgestreken. Van hier
afgelaten meck , d. i. melk zonder
room. De melk aflaten is de melk
stillekens laten afloopen, terwijl men
den zaan tegen houdt (veel in Limb.
in zwang).
AFLAPPEN , b. w. dikwerf gebruikt in
den zin van iets met haast en slecht
verrichten. : hij heeft zijn werk afgelapt. Van hier zou men kunnen zeg
: ge zijt een felle lapper, d. i.-gen
knoeier. Ook in Limb. gebruikt.
AFLAPPEN , b. w. l^Meester, wil haastig
mijn schoenen aftappen, d. i. met
het lappen mijner schoenen gedaan
maken ( Leuven ).
AFLEGGEN , o. w. afnemen , van kracht
verminderen : hij begint af te leggen,
zegt men van iemand die met de
jaren verzwakt (Westvl. ).
AFLEIDEN, b. w., iemand door redenen
botmuilen , van zijn stuk brengen :

hij heeft dien slimmerik daar eens.
wet afgeleid.
AFLEUZEN. In Westvl. zegt men afleuzen,
in Oostvl. afluizen. -- Afvleien , met
fleemende woorden iemand iets afhandig maken. In Limb. beteekent
afleuzen het Hollandsche aflossen
vervangen : zoo zegt men van werk
een zwaar en aanhoudend-liedn,
werk te verrichten hebben : zij moe
zich van tijd tot tijd afleuzen, het-ten
hoogd. ablösen.
AFLIKKEN, b. w. de schoenen zijn ge-

maakt , mnaar de gast moet ze nog
aflikken , d. i. de lappen met het
likhout of likijzer glad maken of glanzen (Leuven). Z. tikken bij Weil.
AFLOOP, m. in sommige streken gebruikt
voor buiktoop. In Br. zegt men : de

roode loop.
AFLOZEN, b. w. aftroetelen , door behendigheid verkrijgen. Z. afleuzen.
AFLUIZEN , aReuzen, a floten, aftutsen,
a ftrassen , aftroggelen. Iemand iets
door vleierij , vooral door lastig val-
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len afbedelen, verkrijgen (Br., VI.).
In VI. ook iemand slagen geven. In
de floh. woordenb. is afluizen listig-

reenen, palen.Z. reen. Van hier afreening , afpaling ( Hagel. ). In Limb.
rein, van daar : rein of reengenoten,

lijk ontnemen, fr. escroquer, f louter.

te Leuv. reggenoten , fr. riverains.
AFRIBBELEN, afdraaien met de hand
(hl. Brab.).

AFNEKKEN, b. w. duchtig afrossen; den
nek of hals afsnijden ( Hagel. ).
AFOOZEN. Z. afhoozen.
AFPALSTEREN , b. w. aframmelen. Van
hier afpatstering, van 't oude paister,
dikke stok ( Hagel. ).
AFPEUZELEN , b. w. de beentjes afpeuzelen of afknagen ( Br. en Limb.).
Z. peuzelen.
AFPIKKEN , b. w. in Holland onbekend,
althans bij Weil. niet vermeld , is in
België algemeen gebruikt voor het
afkappen met de pik ( zicht ) , bij Kil.
faix frumentaria. Het gras wordt genwaid , het graan of koren gepikt.
Afpikken, met den bek afeten : die

kiekens hebben at die vitschietende
erwten afgepikt. 't Is slechts in deze
laatste. beteekenis dat men het in
eenige woordenboeken aantreft. 4fpikken in deze laatste beteekenis is
ook in Limburg in gebruik.
AFPITSEN, b. w. in den overdrachtelijken
zin afpersen, afhouden, minder geven dan men schuldig is. Afpitser,
een gierig man. Bij Kil. in Br. en
Limb. is pitsen nog : met de vingers
nijpen, prangen, afknippen.
AFPRENKELEN, b. w. afpersen, zachtjes
afdwingen , samengesteld van af
en prenkelen , zijnde dit laatste het
freq. van prangen, persen ; het heteekent derhalve niet aanhouding afdingen, afbieden, afhedelen, afper
sen. In Limb. zegt men ook in dien
zin afpinkelen zonder r.
AFPRIGGELEN , b. w. aframinelen, afran
seien. Z. priggel , d. i. slaag ( Br.).
In Limb. zegt men afpreugeten
( holl. priegelen , hgd. abprügeln).
AFREDDELEN, o. w. afglijden, afschui-

ven : ik heb mij pijn gedaan met van
die gracht af te redcleten (Hagel.).
AFREENEN , b. w. afpalen van af en

AFROEPEN , b. w. in Westvl. gebruikt

voor afschaffen , afzetten : de fiansehe stuivers zijn afgeroepen.
AFRONSEN, afrossen.
AFSCHAFFEN , b. gel. w., afschieten,
afdoppen , geven , van geld sprekende : toe , moeder, schaf een 5 fr. stuk
af; schaft uw oom nog al af? Boertenden stijl ( Landen).
AFSCHEIDSEL , afscheedsel , o. afschei-

ding, overal in Belgid gebruikt.
AFSCHIETEN o. w. losgaan , afkalken,

afschuiven, afvallen (Br. en Limb.).
AFSCHIJTEN. Z. afséliieten.
AFSCHOFFELEN 0fAFSCHUPPELEN, b.

w. de wegen met cene schup of ander
tuig schoonmaken. In Limb. afschuppen,datdaar ook gebruikt wordt voor
het hollandsche afschoppen : iemand

de trappen afschuppen.
AFSLEUREN , b. w. iemand met geweld.
zijne kleeding afrukken,
AFSLOBBEREN 0fAFSLOEBEREN , b. w.

zeer haastig en slecht een werk afdoen. Z. slobberen, siobberachtig. In

Limb. zou men afrabbelen of aftroochelen zeggen.
AFSLOFFEN ( Br. Limb,.), afslonsen.
AFSOPPEN , van af en soppen of tsoppen,
of koppen : de soppen of toppen,

koppen of krumen uitsnijden of kap-

pen , decacurninare , apices demere
bij Kil.
AFSPANNING , y. herberg voor voerlieden.
AFSPIONNEEREN , b. w. met den verfranschten uitgang eeren , afspieden:
van 't fr. espionner.

AFSTEEK , m. dat niet wel voegt.
AFSTEKEN , o. en b. w. 1) koeien caz.
verkoopen, ) dooden om ziekte : ik
heb alweêr cene koe moeten afsteken.
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AFSTRIJDEN , b. w. loochenen , niet
willen bekennen (Br. en Limb.) : dat

kind streed af dat het aan den sui
geweest was.
-ker
AFSTUIKEN , b. w. al schuddende of
draaiende iemand naar beneden stooten , of o. w. van eene hoogte afstorten , afvallen ( Leuven ). Z. stuiken.
AFTAPPEN , b. w. dennen aftappen , is
het sap van dennenboomen doen uit
hier afgetapte den , d. i.-lopen;va
den , waarvan men het vocht heeft
afgetapt ; b. v. de planken van a fge-

tapten den zijn niet zoo goed als van
onafgetapten.
AFTEEREN of AFTEREN , b. w. afeten
(Landen) : Teer, grew bresprinkhaanzwerm , de rijke velden af ( Bild.
Ziekte der Gel. II , z. v. 339 ). Afknagen : zijne long was afgeteerd.
AFTELLEN ( met iemand) o. w. Met
iemand afrekenen , en fig. iemand
eens wel zijn ongelijk onder het oog
leggen , het hem eens wel betaald
zetten, hem afrossen (Limb. Westvl.).
AFTEREN , b. w. een schip afteren of
geheel met teer bestrijken.
AFTERREN , te Leuven afteeren , dat is
aftrekken , afrukken : een haas het
vel afterren. Z. bij Weil. terpen. Bij
Kil. en de naaisters is af- of ontterren
den naad lostrekken.
AFTOBIASSEN, b. w. van a f en tobiassen,
d. i. kastijden. Tobiassen komt van
Tobias , een patriark die zijn zoon
wel onder de roede hield ( Leuven ).
AFTOKKEN of a, ftoekken, d. i. door tokken
of stooten afmartelen , of tobben : die
,

voerman tokt zijne paarden af. Die
stiefmoeder doet niets dan de kinderen tokken en slaan (Leuv. ). In Limb.
zegt men toeken ( slaan ) : hij heeft
hem getoekt , of eenen goeden toek
gedaan of gegeven. Ook tokken , tok.
AFTRAFELEN , b. w. verbastering van
aftruggelen, wordt gebruikt bijna
in den zin van troggelen , aftroggelen , maar in geen slechten zin

afbedelen , stillekens , al smeekende
verzoeken. Misschien is het verwant
met rafelen , ontpluizen.
AFTRENSEN , b. w. een dier menigvuldige uitdrukkingen door het volk gebruikt om slaan , afrossen en dergelijke te vervangen. Het hier opgegeven werkw. heeft echter meer grond
dan vele andere, want Irens of trans
beteekent eene koord als die men
aan den boog spant of om de pees
windt. Z. Kil. 4ftrenzen of liever aftrensen kan dus etymologisch gewettigd worden. Ook hoort men : ik

gaf hem braaf trens, of van de trens,
in den zin van eene harde kastijding.
AFTROGGELEN of aftruggelen , b. w.
van het onzijdige truggelen , en dit
van het oude trug , dat is drog , bij
Kil. fallacia, impostura. Truggelen
wordt dan bij hem vertolkt door

crruscare, cera seu pecunias et ei/mm
undique colligere prcestig"iis et falla
ciis. Het b. w. iemand iets a ftruggelen is derhalve het door slechte mid-

delen , geveins of gevlei bekomen.
AFTUREN, b. w. Op verscheidene plaatsen
in Limb. gebruikt men het woord
turen in de volgende beteekenis. De
koeien turen , beteekent : de palen
inslaan, waaraan de koeien, die men
op klaverveld of weide zet , bij middel van een hout , tuurhout , vastgemaakt zijn. Vandaar : de koeien
wegturen : de palen uittrekken en op
eene andere plaats zetten. Van daar
afturen in den zin van af hoeden : de

koejongen heeft dit stuk gansch a fgetuurd . De klaver is afgetuurd. Iemand
turen, gemeen spreekw. voor iemand
slaan.

AFVAART , v. beteekent in Limb. 1) het
afrijden , liet afkomen van een berg
met een rij- of voertuig; 2) de helling
zelve van den weg , in tegenstelling
van opvaart. Zoo heeft men , als een
weg dwars over een dijk of berg
loopt , eene af- en eene opvaart;
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3) uittireg om met karren of rijtui
voorplaats eens huizes ,-genvad
of op zijn Limburgsch , het goed ,
af te rijden, in tegenstelling van opvaart : g2j

hebt eene goede afvaart.

Z. opvaart.
AFVALLINGE , v. afval van fruit , hout
enz. (Westvl.).
AFVAREN, b. w. bet. in Limb. I° eene
voor afvaren, d. i. eene voor met de
ploeg van een ander land afnemen ;
20 na beneden storten, b. v. een hooge
weg of dam wordt langs de kanten
door de karren afgevaren ; 3° hedor-

ven , versleten worden : de steenweg
is gansch afgevaren. Hij heeft zijn
paard gansch afgevaren (in Br. a fgevoerd ). Zij zijn daar onder a fgevaren, d. i. daaronder afgereden, met
het rijtuig van den gewoonen weg
afgeweken en hebben een anderen
ingeslagen. Natuurlijk heeft af ook
de beteekenis van bovenaf. Zoo zegt
men , als de weg schuins omhoog
loopt : zij moeten afvaren , in tegen
-stelingva
opvaren.
AFVLOOIEN , b. w. iemand door vleierij , schoon spreken enz. komen
bedriegen , verkrachten. Kil. heeft
het neutrum vlogen , en vertaalt het

door scrinium sive marsupium alicujus compilare , suppilare , manticutare. Z. vlooien.
AFVOEDEREN, b. w. de veldvruchten

afsnijden om ze als voeder voor liet
vee te laten dienen : de slooren , de
rogge afvoederen ( omstr. Leuv. ).
AFWERKEN, b. w. afmaken, ombrengen (Klein Brab. Brussel en omstr.).
AFWIJS , o. bewijs ; afwijs doen, is zoo
veel als betoogen. Zou het niet eerder
zijn, eens anders getuigenis afwijzen,
met er de valschheid van te toonen?
Z. afwijzen bij Weil.
AFWOONEN , b. w. door lang inwoonen
van arme lieden verslecht zijn, in 't
fr. abimer : dat huis is gansch afge
-

woond.

AKE

AFZETTEN , deeg afzetten , is : den deeg
ineen douwen en hem den vorm van
brood geven (Kl. Br. — Willebroek ,
Brussel en omstr. ).
AFZETTER , m. afzettertje, o. in de volks
veelal gebruikt voor een borreltje-tal
dat men 's avonds drinkt, om andere
dranken af te zetten , of om hunne
afdrijving te bevorderen ( Westva. ).
AFZIEN, b. w. wedervaren, onderstaan-.
ondervinden , veelal van rampspoeden gezegd : hij heeft veel afgezien

,

sedert de laatste twintig jaren , d. i.
hij heeft sints 20 jaren veel geleden
( Westvl. en Br. ).
AFZIJN, ontmoedigd zijn ( Westvl. ).
AFZIJN , of er van zijn , o. w. nagenoeg
overal gebruikt in de spreekwijze, b.

-

v. dit is in 't begin van. dit, of op liet
einde van. verleden jaar gebeurd : ik
wil ervan afzijn, zoo veel gezegd als:
ik ben er niet zeker van , ik twijfel
er zelf aan.
AFZINGEN, b. w. de kerkzangen zingen

bij een lijk : dit lijk is a fgezongen
(Antw. st. en pr. ook N. Br.).Z. Hceufft.
AGIN, bijw. uitgesproken agèn, wordt in
Westva. langs de kust gebruikt in
den zin van nog eens. Het is klaarblijkelijk niets anders dan het engel
again, dat dezelfde beteekenis-sche
heeft. In Westbr. agoens.
AJOUKAART, elders piepenborg, verbergspel , het fr. cache-cache : willen we
ajoukaart spelen ? ( Antw. st.) In
Br. heet het stoptenbal ; elders lonkaart spelen. In Limb. hoort men

balsteken.
AJUIN , m. Iemand , van wien men met

minachting of misprijzen spreekt ,
wordt in Br. en vooral in en rond
Antw. met den smaadnaam van ajuin
betiteld : die ! dat is maar een ajuin.
AKELEN , o. w. in sommige streken van
vi. gebruikt voor hakkelen, stameren, eigenlijk het frequentatief van
hakken , omdat de stameraar zijne

rede verhakkelt.
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AKKERMANNEKE, o. kwikstaart ( hockequeue), een vogeltje zoo genoemd,
omdat het de aickerlieden vergezelt,
om de wormer' in de versehe voren
op te zoeken.
AKI{ERNAALD , een vliegend insekt of
vlinder, waterjuffertje,in 't fr. demoiselle (Kortrijk. Snellaert.). In Limb.
zegt men snijder of juffei-ke.
AKKERSTOK , ploegstok , stok dien de
ploegers in de hand dragen om den
kouter zuiver te houden (Br.). Z. arstok.
AJiKETISSIE , y. of beter akeUsse , gelijk
het bij Kil. staat, even als hagedis of
liaagdis, in 't fr. le'zard.
AKSTER , AAKSTER , hetzelfde als ekster,
(VI.) : hij klapt gelijk eene aksier.
AL, als expletiefbijw. is van dagelijksch
gebruik in de Belgische provincin

al onder, al buiten , aldaar, aldus,
alzoo , enz. Het geldt mede als voorzetsel voor langs , b. V. alginder,
alonder , enz , al de weide gaan,
voor langs of door de weide gaan.
Zulks is echter zoo algemeen niet. In
Westvi. en elders gebruikt men het
gedurig als expletief met een volgenden in finitivus, voor 't tegenwoordig
deelwo.ord , b. y. al zingen , al loopen,
al icc/zen , versta al zingende , loopende, lachende. Het is in zich zelven
niets anders dan een oude gerundieve
vorm, min of nicer ontsteld.
(( En 't luistrend water viel al zwatpen wedrom stil. G. Gez. bi. 25.
(( Dan moge vry de dood al grinzen
om u spoken » Id. 26.
ALAAM, of alem, m, in 't lat. ustensilia
fr. outils , te Leuven getuig , gereedschap , in Br. en VI. vrij algemeen
gebruikt voor het werktuig zoo
van den landbouw als van andere
bedrijven , 1). V. schrjnwerkers-,

schoenniakers-, liinmermans alaam,
enz. Te Mechelen spreekt men gedurig van den staanden en van den viiegenden alem eener brouwerij , zijnde

ALE

het eerste : ketels, koel- en andere
bakken, die vast staan.; het tweede,
tonnen , stuikmanden , emmers en
ander tug, bij het bierbrouwen geb.ruikelijk. Van hier : onder den alem
brouwen , d. i. in 't geheim brouwen
om de rechten te ontgaan. Onder den
alem is dus zoo. veel als onder de
hand„ onder den duim brouwen of
mokkelen. - Het den atem, elm , geboren zijn, d. i. tot het geluk geboren of bestemd zijn. Dit laatste is
niets anders dan het Limb. ea N. -Ne
helm.
-deriansch
AL AAN (zoo), eene spreekwijze vrij algemeen gebruikt voor : in de reden
middelmatiglijk, stillekens, enz. b. y.

Is hij rijk ? zoo al aan. liebt gij met
uw werk gelukt? zoo al aan. In sommige streken geldt al aan mede voor
het zij zoo, b. y. Het zou wei kunnen
regenen : al aan, ik vertrek toch. Ook
heeft at aan de beteekenis van maar:
uw knecht gaat weg : dat hij al aan
weg ga, ge moet er niet orn geven.
ALAMBIK , m. en o. zaksken waar men
den koffie laat doorzijgen.
ALBESCEIEER, m. iemand die alles wil
afwerken (Leuven en elders).
ALBESEFT, ALBESCHEFT, m. albesehik,
moeial. Z. besseft en bescheffen.
ALE. Z. aal.
ALEK, ALIK of ALK bijv. (hanelk) geheel, gansch : aleke manden ap pelen;
een aleken dag. Vondel, in zijn Noach,
heeft : het raedsel hing alleen en alijk
aan zijn stem. Meyer heeft aallijk,

ganschelijk , teenemaal. Misschien
komt het wel van al gelijk.
ALE KAIITEEL ofAALKARTEEL, o. groot

vat op eene kar geplaatst om de ale
naar het land te voeren ; het wordt
gevold met eene aalpomp. Z. ale (VI.).
ALEMHERTIG , bijv. kalijvig , ziekelijk,
fr. cMtif. Men zegt : een alemherlig kind (Antw. st. en pr.).
ALEVER, ALEËVERS, ALIEVER, ALLEL
bijw., rond Leuven en el--VERS,

ALL
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ders gebruikt wanneer men iets met
twijfel of verwondering vraagt , of
iets riet zekerheid bevestigt. Dat is
aleever niet waar ? d. i. ik twijfel of
dat waar is, en men antwoordt : ' t is
alever toch zoo. Het woord is samen
versterkende at en-gestldorh
ever ( het hoogduitsche aber ), eever,
dat, even. als aleever, gewis, maar,
zekerlijk, ongetwijfeld, toch, evenwel beteekent. In 't lat. equiclem.
Ever bet. in 't eng. altijd, ooit. In
Limb. zegt men :dat is evel zoo,
voor : dat is toch, of echter zoo; of in
den zin van doch, evenwel : wat gij

zegt, is waar : evel wat hij zegt, is niet
waar.
ALF, ALVE, v. Het is een alf, zegt men
te Diest en elders van een dwaas,
licht, zot, onbedacht vrouwmensch.
Z. alve bij Kil., alwaar het woord in
zijne oorspronkelijke en afgeleide
beteekenissen opgegeven wordt.
ALFERIS , ALFERUS , ALPHERUS , m.

vaandrig, vaandelclrager. Het is een
oud gildenwoord. Komt het soms
niet van 't lat. a f ferens ?
ALGOEDE, v. volksnaam van een kruid
dat goede hendrik, lammekensoor of
eigenlijk scharlei genoemd wordt, in
't fr. orvale, doch mede daar aan
onder den naam van toute-gedui

same.
ALIK of ALEK, bijv. , geheel, b. v. een
alik brood. Men hoort het woord nog
in Limb. Kil. heeft allick , altinge ,
allicker [land. Holt. i, algeheellijck.
ALK. Z. alik.
ALLEBADE of ALDADE, v. gentsch woord
beteekenende, in de volkstaal , b. v.
grooten twist : z' hebben een allebade
onder hen gehad. Dat het ontleend is
aan het fr. aubade , is duidelijk.
ALLEKLAP , m. neuswijze , babbelaar :
ongeleerden, die over alles willen redeneeren, zijn alleklappen. Men geeft
ook dien naam aan vogelen die , als
de papegaai, andere vogels nazingen,

ALL
of wat men hen geleerd heeft , na
staat gelijk in zijne sa--praten.H
menstelling , met albedil, albedrjf,

albeschik, albescheft.
ALLEMETS of ALTEMETS , bijw. voor at

te met , gelijk het bij Kil. geschreven
staat, in de beteekenis van somtijds,
aldaar subinde , aliquando , is mede
nagenoeg in alle onze provinciën gebruikelijk.
ALLENEI , bijv. Dit woord wordt veel in
Limb. gebruikt en bet. allen , alle maal : die gasten zijn allenei hier. Dat
dit woord ontstaat uit allen en va of
nauw,blijktuithetvolgende. In Limb.
gebruikt men nei ook alleen in den
zin van : naast, zeer verwant. Zoo zegt
men : het :-zijn verwanten, ja zij zijn
zich zelfs nei. Op andere plaatsen
zegt men na ( nao ) als bijw. hij is
nei aan de kerk, dit is voor : bijna,
op een weinig na , omtrent. Het eng.
nigh heeft dezelfde beteekenis : vici
nus , pioximus. Men heeft zelfs nigtb voor nabuur. Verder bet. nei of
nauw in Limb. en elders scherp,
gierig , b. v. een neie kerel. Ei voor
auw heeft men nog al in Limb. als:
peike voor pauwke , scheitre voor
schauwke ( grendel) , bleisel, blei voor
blauwsel., enz. Van gaon (gaan) heeft
men : hij geil , voor : hij gaat.
ALLENTHENEN of ALLENTENENS, bijw.

van plaats, in sommige gewesten gebruikt in den zin van overal : God is

atlenthene. Gij zijt allethene te vinden.
Rond Leuven zegt men allentenens,
bij Kil. is 't : allerwege, allenthalve ,
ubique, d. i. alle kanten. Is 't niet
samengesteld van allen en einde met
verspringing en verwisseling der
letters d en t?
ALLEWAARDIG , bijv. onbezonnen , uitgelaten , driftig , teugelloos , overdadig in handen en gedrag. Zoo spreekt
men te Kortrijk. Maar het is niet dan
cene verbastering van aalwaardig of
aatweerdig , dat men in andere pro-
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iiriciën hoort, en waarover men Bil
aanteekeningen op Huygens-derijks
.na kan zien, II, hi. 245. Bij Kil. vindt
men alleen ael-weerich opgegeven.
Van hieratlewaardigaard ( Westel. ),
een botterik, een stoute, onbezonnen kerel „ overdadig in handel en
wandel.
.ALL.EWIJL., ALLEWIJLEN of ALLEWIELS , bijw. in Limb. gebruikelijk
voo.r.nu, thans, tegenwoordig :ik heb
altewijt veel werk. Allewijl kan wel
niets anders wezen dan een verloop,
.althans in den vokaalklank , van alte
wijlen , d. i. alle stonden , anders
gezegd altijd. De Engelsehen gebruiken hun .alwaijs in denzelfden zin.
ALLIRAN, verbasterde uitspraak van
aaneeataan .( Leuven).
ALMENTEMENS, bijw. inWestvl. gebruikt
voor overal, ook voor iederen oo enblik. In Br. zegt het volk allentenens
en a.ltemens.
AL MIJN LEVEN of AL ZIJN LEVEN : altijd , immer : dat is al tie leven zoo
geweest. Ik heb dat al me leven zoo
geweten. -Ook gebruikt voor wellicht,
naar allen schijn , gewis : at ze leven

.heeft Jan dat gedaan ( Limb. Br.
Leuv. Antw. st. en pr.). In sommige
plaatsen hoort men al zoo leven, in
stede van al ze leven : ik geloof het at

zoo Geven . Z. leven.
AL-OM of OMGAAN , met den klemtoon
op de o : cenen omweg doen, in 't fr.
faire vn detour. Dit werkwoord is in
Br., vooral te Bruss. en omtrent Leuv.
van dagelijksch gebruik. ill-om is
niets anders dan om versterkt van al.
ALPHERUS. Z. aliens.
ALS. Dit voegw. wordt , gansch Belgié
door, bij uitsluiting van dan, tot ver
vergelijkingen ge--bindgsterm
bruikt. Men zegt : hij is grooler als
ik. Gij hebt beter gesproken als hij ,
enz. Zoo, gelijk men weet , doen het
de Hoogduitschers ook , terwijl de
Engelschen than gebruiken. In onze

ALT

oud nederduitsche boeken treft men
bijna altijd als voor dan aan.
ALS, bedorven : as : indien, fr. si, vandaar het spreekwoord :Assche (asse)
is verbrand hout (Br.), iets wat men
toesnauwt aan iemand die onderstel
maakt en gedurig as ( als, of-linge
indien ) in den mond heeft. In gelij ken zin zeggen de Franschen : avec

un si on nettrait Paris dans une bou
Te Antw. voegt men er nog wel-teil.
bij : en turf is geen halfhout. Dewijl
dit woord (as , es) in Limb. uitgesproken wordt als de letter s, zoo
zegt men daar, als iemand dit woordje veel op de lippen heeft om onder
te doen : s is eene kromme-steling

letter!
ALSAAN , bijw. altijd , gedurig, toch, ten
minste toch, nochtans :'k heb het als aan (altijd) gezeid. 'k Zal dat alsaan
(toch, toch eenmaal) probeeren. Het

regent alsaan. Er moet alsaan iemand
in den winkel zijn (Oost- en Westvl.),
in welke laatste pr. het alsan klinkt
of , met verandering der vokaal ,

olsan , ja zelfs, ten platten lande

ossan (Z. Belg. mus. 1844 , bl. 168 ).
ALSAN , bijw. Z. alsaan. Hier valt aan te
merken dat , wanneer dit woord als
een ontkennend tusschenwerpsel gebruikt is, de klem op de 2e silbe valt,
b. v. alsan, ossan.
ALSCHAKS, bijw. algebarende, wordt gehoord aan de kanten van Somerghem.
Z. alskaks.
ALSKAKS , ASKAKS, bijw. kwansuis, als
of, wordt nagenoeg overal gehoord
in België. Kil. vertaalt het door quasi,
quasi vero, simulate , enz. en daar
gebruikt men het werkelijk. In-vor
sommige streken heet het uit leeks,
zoo veel als uit kortswijl. In Limb.
kwantsies. Te Thienen kwansuis.
ALTEMETS. Z. allemets.
ALTEREEREN, verkort altreeren (in Leu
-venatr),mdzchlange
uitspraak , b. w. van het fr. altérer,
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en dit van 't latijnsche alterare, veranderen. Het wordt algemeen gebruikt
in den zin van verschrikken , maar
nog meer , in zijn lijdelijken vorm ,
voor plotselings verschrikt, ontsteld
worden , verschieten , dat eigenlijk
niets anders is dan van kleur veranderen. b. v. Die bliksem altreerde mij.
Wat was ik gealtreerd ! Vandaar ook
alteratie en altratie. In sommige streken heet het antreeren , antratie.

Z. antereeren.
ALTISTE, bijw. altijd (Brugge). Wellicht
eene omzetting der tandletter in :
altijds, altids, gelijk in rusp of rups,
hesp of peps.
ALTJE, ook ELTJE, o. bet. te Brugge eene
kleine maat van drooge waren. Misschien van haal, dat bij Olinger teug
en haalkan, d. i. bierpot beteekent.
AL-UIT, bijw. vol uit, ten volle. Het is

vandaag al-uit zoo koud niet als gis
ook in N.-Br. Z.-tern(Aw.p
Heeuft). In Br. zegt men alwijd (op
verre na), waarvan al-uit gewis eene
.verbastering is.
ALVERMANNEKENS of, met den umlaut,
alverm nnekens , kaboutermannekens, in 't fr. lutins. Ook büssen,
heihüssen (Biest). Z. bij Kil. Jive,
alf. In Limb. zegt men ook auvelmannekes. Vandaar de A velenberg
bij Sittard.
ALW.IJ D. Z. al -uit.
ALZOOLEVEN, rond Leuven en in Limb.
gebruikt in den zin van misschien,
mogelijk : alzooleven heeft hij dat
gedaan. Z. al mijn leven.
AMANDELBROOD , o. amandelkoek , een
gebak van korenbloem , honing en
amandels saam gebakken. Bijna overal in Z.-Ned. gebruikt.
AMEN , plooi in het been , bochten in de
knieën. Anime of ame, hetzelfde als
hame, hamme, dat Kil. door poples
vertaalt. In Westvl. bet. het nog de
knieën , de bochten , of hetgeen men
in Br. de knievouw noemt. In Limb.

)

AND

zegt men hees : slaat hem eens in
zijne heesen.
AMER, m. verkoopplaats ; vanhier an2erhuis, huis waar men openbare ver
houdt. Zulke huizen, zegt-kopinge
men, bestonden er eertijds op meest
al de dorpen. Kil. heeft amer of
amerstad , dat hij vertaalt door acta,
d. i. kaai, zeeoever.
AMER, v. gebruikelijk in Limb. voor

houtloot ( uitgespr. aomer).
AMMELAKEN, o. tafellaken , in Brugge
amelaken (gansch vl. België, ook N.Br. Z. Heeuft ). Bij Kil. amme-laecken.
AMPELPASOMPEL, bijw. overhoop, ver
slordig : wat hangen de /lee--ward,

ren u weer ampelpasompel aan 't lijf
(Kl. Br.), te Antw. : hobbeldesobbel, te
Leuven en elders : hobbel en sobbel.
AMPER, bijw. nauwelijks : 't was amper
vier uren geslagen , of ik was op.
Zij hebben amper genoeg om van te
leven (Br. Antw. st. en pr. ook
N.-Br. Zie Houfft). Kil. heeft het
bijv. amper , in de beteekenis van
scherp, en Bild. spreekt van amperzuren, d. i. scherp, bitter, sterk,
bijtend op de tong. Vandaar is de beteekenis van 't bijw. licht af te leiden.
In Limb. en Br. zegt men amper bier,
voor zuur bier ; ook ampere peer,
voor bittere peer. Gewis heeft dit
amper wel iets gemeens met het lat.

asper, fr. ápre.
AN, voorz. aan, in de Westvl. uitspraak is
dit voorzetsel altijd kort , niet alleen
in aan, maar in al de woorden, die
met aan samengesteld zijn.
ANBRANDEN , o. w. fig. zich ergeren
(Brugge) , ook wel gebruikt in den
zin van blozen. Z. aanbranden.
ANDE , AANDE , eende , endvogel , ook
aansvogel (Brug. en gansch Westvl.
door).

ANDERSCH, bijv. In sommige gewesten
van Vi. gebruikt voor ander of ver
Dat is een andersche-schilend,b.v

vent.

ANM
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ANDERSWEE1I, ANDERSWEËRS, m. bet.
een graad van verwantschap verder
dan rechtszweer of het kind van een
vollen neef ( Oost- en Westvi. bepaaldelijk teNinove ). Bij Kil. ancler-sweer,
consanguineus in secundo graclu. 't Is

hetzelfde woord , maar níet gansch
dezelfde beteekenis.
ANDJOEN, ANJOEN, te Eecloo ¿tncljuun,
ajuin. Gekleed gelijk een rouwe andjoen , d. i. wel van kleren voorzien
zijn.
ANDUIT. Z. anneken -uit.
ANEE, ANNEE, ANNEE-AAN,bijw. Z. aaneen. Het volk te Leuven zegt altiaan,
en hij Willerarn leest men allizaan.
Dit is niets anders dan aneen, aaneenaan.

ANEKAMPANE. y. De 'kortrijksche naam
van den gekonfijten alantwortel,
inula, helenium), fr. aunée (Snel
laert).
ANKE, y. bij Kil. encket, in Limb. en N.Ned. enicet, fr. chevitte, engl. a'nkle,
in 't vI. schenkel , fr. os de la jambe,
jarret, parfois la jambe elle -mdme,
comme dans eet exemple : And, for

to keep my ancles warm, Ihave some
iron shackles there ( Percy ). Men
zegt te Brugge kalver-anke , te Gent
en Leuven , kalfs -schenkel. Z. Del-

fortrie, N. 460. V. Anke.
ANKEREN , o. v. zooveel als haken,
verlan g en , vragen naar, b. y. Het
kind ankert orn een stuk brood. De
koe staat te ankeren naar 't groen.
Het water komt in mijnen mond van
ankeren. Vandaar ankeraar , zooveel
als bedelaar. Z. hankeren bij Weil.
en hungkeren bij Kil.
ANKEREN , zeker spel : zonnen of ankers
werpen ( Kortrijk).
ANKOVE : zet mijn bed in de ankove.

(Kortrijk). Zoo hoort men spreken,
in Westvl., voor atkove, dat wij met
de Franschen van het Spaansch ontleend hebben.
ANMAAT. Z. anmat.
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ANMAT, aan of anmaat, in tegenoverstelling van toernaat, wordt in sommige streken van VI. gezegd voor het
eerste gras dat het vee in de weide
gaat eten.
ANNE, m. hanne, ook roethanne of roetaan, lat. pica, gracutus, fr. geai of
pie. Het woord dient, nagenoeg in
geheel België , om cenen domoor,
een botterik aan te duiden , waarvoor men dan ook al hoort : het is
een annegat. Z. hanne bij Kil.
ANNEE, anneeaan. Z. anee.
ANNEGAT. Z. anne.
ANNEKEN, o. of anneken maai. Zoo
heet men hier en daar in VI. de wormen , die in appelen of peren zitten.
Elders zegt men anneken-stek,omdat
zij de vruchten doorboren , of anneken peper, met zinspeling op het
zwart en bitter poeder dat zij voortbrengen, eigenlijk hunnen drek.
ANNEKEN-PEPER of anneken -stek. Z. anneken.
ANNEKEN -UIT, m. Zoo noemt men in
vele streken van VI. en Br. den
nachtwaker. Elders heet hij anduit.
ANSEEL, o. Verkort uit handseel, te Eecloo gebruikt voor den band of riem
bij den kruiwagen benuttigd. Elders
(Br.) heet het handetier of help. In
Limb. help. Z. dit laatste.
ANTEREEREN , antreeren., antratie. Hetzelfde als attereeren , met de zachtlange uitspraak. Z. dat woord.
ANTEIlEN, b. en o. w. wordt in Limb.
nog al gehoord en is cene verminking
of samensmelting van antwoorden.
Zoo heeft men in het eng. a'n•swer
voor answord, welk laatste zelfs niet
bestaat. Vandaar nog bet onz. zelf.
n. anter. Het kind anterde niet slecht,
gaf een goed anter in de christelijke
leering.

ANTWERPEN en zijn stroom worden
dikwerf aangehaald in het volgende
spreekwoord : het passeerde gelijk
de Schelde voor Antwerpen. Hierdoor
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wil men aanduiden dat de bewering
van dezen of genen persoon zonder
tegenspraak, zonder bijstemming of
wederlegging gelaten werd (Westvl.).
APEEL, m. Z. appeel.
APEËREN, z. n. mv. In sommige streken
van VI. gebruikt voor aardappelen;
het schijnt verbasterd te zijn van
aardperen.
APIETSEN, o. w. Dit werkwoord wordt,
in sommige provinciën , bij het marmerbollen-spel van de kinderen gebruikt , om te zeggen dat een der
medespelers zijne hand heeft vooruit
gestoken. Als iemand, bij het knikkerspel, aan de lijn gaande, dan om
meer kracht te kunnen gebruiken
eene beweging aan zijne hand geeft,
eerst achteruit dan vooruit, zegt men
hier en daar in Limb. : dat geldt niet,
gij stoppelt.
APOSTEL , m. Een vieze apostel zegt men
bijkans overal van een zonderling
mensch, soms in kwaden zin, soms
zonder argwaan. In Antw. en elders
zegt men: 't is een aardige apostel, en
veeltijds ook aardige alleen.
APOTHEKERS -REIiEN1NG. Zoo heet men
in Brab. en elders eene rekening,
waar men zich niet goed uit verstaat,
en die wat hoog schijnt teloopen. In
VI. zegt men in denzelfden zin : een
btanlcenliergsche rekening.
APPEEL, o. Zoo heet men, in 't Jepersche,
een ruiker, een bosje bloemen. Z.
hij Kil. appelken , appeelken , alsmede hoepeelken.
APPEL, m. Dit woord komt tropisch voor
in vele gezegden of spreuken. Van
appeten noch peren weten , nergens
van weten, eener zaak niet bewust
zijn, of niet schijnen te zijn. - Iets
voor eenen appet en een ei geven of
verkoopen, d. i. : zoo gobd als voor
niet. - Een appeltje voor den dorst
bewaren , spaarzaam leven , wat op
zijde leggen voor den ouden dag, enz.
- Hij heeft in den appet gebeten,

APR

zinspelende op onze eerste ouders
hij heeft misdaan , hij is in ongenade
gevallen. Deze spreekwijzen zijn genoegzaam algemeen in zwang.
APPELKOOS, V. zeer veel in Z.-Ned. gebruikt voor alirikoos. In Limb. appelkoospruim is eene pruim, die nog al
op de abrikoos gelijkt.
APPELLAAR ofAPPELEËR, m. in VI. en
Br. voor appelboom gebruikt. Z. laar
of leer gebruikt voor boom.
APPELPLAMOES,v. appelmoes. Br. Antw..
Te Ninove is 't erot. Z. dat woord.
Men vindt bij Kil. pommeije voor
appelmoes.
APPELPOOT (met zachtlange o) of appelpote. Zoo heet men in Westvi. wel
eens den appelboom. Z. poot.
APPEL-SPIJS, y. appeimoes (Br.). Z. spijs.
In Limburg wordt appelmoes gezegd
in de beteek. van marmelade en op de
tafel bij vleesch als compot gebruikt;
edoch appelspijs , als dit dient om
vladen te maken. Vandaar eene ap-

pelspijzevla.
APPELURSEL, ussel ofappelhorzel, m. of
y. appelbie (Oostvl.) , licht het zelfde
diertje , dat de Brabanders perenwesp of enkelijk wesp noemen , en
dat de rijpe en murwe appels en
peren uiteet. Zij ze g gen perenwesp
(gwpe), niet paardenwesp , wat iets
anders is, omdat de gewone of kleine
wespen veel tusschen de bladeren
der perenboomen vliegen om daar
hun voedsel of wat anders te zoeken.
APPELVINK , V. wintervink , mogelijk in
sommige streken van VI. zoo ge
noemd , omdat die gewone vinken
doorgaans op appellaars of perelaars
hun nest timmeren.
APRIL ( Oprit ) , kant langs welken men
op cenen dijk rijdt (Antw. ook in
Noord - Br. Z. Hceufft ). Op opril,
dat hij houdt voor eene verkorting
van opry -kil, hoogte om tegen op
te rijden. In VI. echter wordt het
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woord april gezegd van eene doorsnede in eenen polderdijk. Zekere
doorsnede heet daar de april van
Cochoorn , door den hollandscheu
Vauban gemaakt om van daar een
stedeken te beschieten.
APRILVISCH , m.. naar het fransch poisson d'avril , gebruikelijk voor eene
poets , in sommige streken van VI.
en ook soms in Br. Z. aprilzaad.
APRILZAAD, o. gebruikt in de spreekwij-

ze : iemand om aprilzaad zenden. In 't
fr. faire un Poisson d'avrit a que!
Zulk eenen heet men apriltot,-qu'n.
ook aprilzaad , mv. aprilzaden , blij kens de brusselsche uitspraak , die
luidt : apritzdten en niet apritzotten. De eerst genoemde spreekwijze
bestaat in Limb. ook. Te Diest zegt
men : iemand op den rit zetten ( opril? april? ).
ARÈ , of uitgesproken als het fransche
arrêt, doch zonder t en met eene
enkele r. Soort van tusschenwerpsel,
dat men in Br. gedurig hoort, in
den zin van ziedaar, het fa. tenet,
b. V. arè , daar is wat gij gevraagd

hebt.
AREBEID , verkort aarbeid. Zoo klinkt
veelal het woord arbeid in den Brabantschen tongval , althans bij het
volk. Maerlant heeft in arebeide gaan,
voor in barensnood komen. In 't fr.

travail.
AREN, o. w. wordt hier en ginds in Br.
gebruikt voor in zijne aren komen,
aren krijgen , van het graan gezegd ,

b. v. het koren heeft dit jaar vroeg
geaard. Men vindt het woord bij
Plantijn.
AREN, b. w. uitgesproken op zijn duitsch,
dat is met den umlaut of gelijk de e
klinkt in liet fr. me in e, wordt in de
oostelijke deelen van België gebruikt
voor ploegen, het latijnsche arare,
en ärstok voor ploegstok. Z. bij Kil.

geren, eergin, eren, errien.
ARK of ERK , v. geldt in sommige ge-
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westen van Brab. voor sluis, gewis
om den boogvormigen balk in welken
het schof of eigenlijk het sluis, bij
middel van een houten staart opgetrokken of neérgelaten wordt. Die ark
of erk is thans als germen zelfstandig
naamw. in vergetelheid geraakt en
is als eene plaatselijke benaming
geworden. Z. bij Kil. Ercke.
ARLAN, m. Deze toenaam geeft men, in
sommige streken van Westvl. aan
eenen zeer tragen mensch, b. v. 't is

een rechte arlan, men kan niets van
hem gedaan krijgen. Z. ajuin.
ARMEJANTJES. Deze spotnaam wordt, in
Westvl., gegeven aan de bewakers
der goederen van iemand die door
het recht veroordeeld is om zijnen
boedel te laten verkoopen.
ARMENTAGIE , woord rond Leuven gebruikt voor armoede : in dat huis is

't maar armentagie.
ARMENTIERIG, bijv. in VI. nog veel gebruikt voor armoedig , armelijk ,
armachtig : die mensch ziet er toch

ar?nentierig uit !
ARMOEDE of A.RMOÊ. Overal gehoord in
het spreekwoord : eens weelde is
altijd geen armoede. Dat zeggen de
armen, als zij zich eens goed deugd
doen.
ARITIERIG, bijv. armlijk (Somerghem,
Eecloo en omstreken ). Z. armen tierig.
ARMVOL , m. Men hoort gedurig , in

Br., een armvol hooi , dat is , zoo
veel als men met eenen arm of met
beide kan omvatten en weg dragen.
In Limb. is het ervel, in Br. ervot
voor ermvol, armvol.
AROET ! tusschenwerpsel, gebruikt voor
weg van hier (Somerghem ). 't Is duidelijk een verbastering van er of hier
uit. In Limb. zegt men : droet ! (daar
( hieruit ).
-uit)hëroe!
ABRA! ARRÊ! soort van tusschenwerpsel,
zie daar ! daar is het! daar hebt gij
het ! ook ten platten lande : arra-dan,
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te Brussel : arra-dê, fr. voilà, tiens.
Het geldt mede als uitroeping van
verwondering , van versteldheid :

arrá! arra na! Z. aré.
ARREN,b. w. in sommige oordenvan Brabant gebruikt voor scherpen , b. v.

eene pik arren. Ik ardejuist mijne pik
als hij inkwam. Is uwe pik at geard?
Vandaar argetouw , o. ijzer met een
platten knop , waarop men de pik
art. 4rhaanier, de hamer die-ken
daar bij gebruikt wordt. Zou 't niet
eer harden, d. i. hard-, scherpzetten
moeten zijn? In Limb. zegt men : de
,zicht haren ( waarmee het koren
wordt afgekapt), d. i. de zicht met
een spitsen hamer ( haarhamer.)
scherpen , terwijl zij op een ander
ijzer rust. De zeisen echter (werk
waarmee men het gras maait)-tuig
wordt geslepen met een langwerpigen steen, slijpsteen genaamd.
ARSTOK, m. dat is ploegstok. Z. akkerstok.
ARTITS , ARTIS : haagdis , fr. lezard.
Br. Bij Kil. staat aerdlissie , heg
Despars heeft artis, Meyer-dise.
aardisse. Te Ninove heet het rattis ,
door omzetting van ar, in ra gelijk
het lat. terra in ons aarde of aart.
ARTJOEN, AARTJOEN, ARTSOEN, o. In
Westvl. gebruikelijk voor ras, slach,
soort, b. v. hij is van 't artjoen, van
het goede ras. Gij hebt daar een goed

artjoen van said.
ARTSOEN. Z. artjoen.
AS, voegw. op sommige plaatsen os, als ,
gelijk. Dit als of éigenlijk as komt
hier in zin en gebruik overeen met
het engelsch voegwoord as. Men
hoort gedurig en overal : ik weet het
beter as iemand. Hier zij eens voor
al aangemerkt, dat sommige letters,
die niet gemakkelijk met elkander
worden geuit ; in de volksuitspraak
weg vallen.
ASEHEVIJSTER. Dit zegt men in Westvl.
van iemand die, ofschoon gezond en

wel te been , veelal aan den haard
zit. Kil. heeft het woord asch- vijster,
doch in eenen geheel anderen zin.
In- Br. zegt men : met zijnen rug of
voet in de assche zitten , d. i•. zich
gedurig warmen.
ASKAK. Z. alskak.
ASPE. Z. haspe.
ASPERJESBOON , z. V. In Limb. gebruikelijk voor suiker- of princessenboon.
ASSCHE IN 'T SPEL GOOIEN, zoo zegt
men hier en daar (in Br. ), voor
tweespalt zaaien : hij gaat overal
assche in 't spei gooien, d. i. het spel
stooren.
ASSCHE , v. Men zegt in Westvl. : in de
assche schieten, voor ten ordere blijven , niet voltrokken worden. Zoo
ook : iemand zijne asscke afscheppen,
voor slagen geven.
ASSCHOENJE , v. naam der groote witte
kers, in het lepersche. In Br. heet
men ze Spaansche kers, en, omdat ze
rond S. Jan. rijpt, S. Jans -kers.
ASSEL , m. holligheid onder den arm,
oksel , fr. aisselle ( Leuven).
ASSERANT. Z. astrant.
AST, m. gewelfde plaats waar men vuur
onder stookt , om het graan te droogen of te roosten. Het woord is in
zwang door geheel België heen. Van
daar ook asten , b. w. b. v. de gerst ,
de boekweit is geäst , versta op den
ast gedroogd , en derhalve zoo goed
niet als degene in de zon en dus
natuurlijk droog geworden. Z. bij
Kil. ast , est , een droogoven : brood
asten is brood op den rooster droogen. Het woord ast en 't werkw. asten
zijn, volgens ons, duidelijk verwant
met harsten of herdsten, in 't lat.

torrere.
ASTLOOK, gin. zekere plant, ook honds took genaamd, en op sommige plaat
bieslook , in 't fr. ciboule , petit-sen

porreau.
ASTRANT, bijv bijkans overal gebruike-

AUW
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lijk in den zin van vrijpostig, indringerid : een astrantejongen. Iïetastrant

en beleefd te zijn, komt men het verst
in de wereld. Ook asserant ( beide in
Limb.). Het, is wis eene verbastering
van assurant , assure' , daarvan dan

zegt men in Br. gassere'e'd of geassureerd, d. i. stout, vrijpostig , onverlegen. Het inlandsch woord is

vrij , in Limb. vreg, b. y. een vregge
kerel.
ATE of ATEN, zegt men in Westvl., waar
de Brabanders eet voor gebruiken,
b. y. Goed van ate zijn, d. i. wel kunnen eten. Zoo ook : groot, kleinvan ate
zijn of ongelijk van ate , dit is nu
eens veel , dan weinig van eten zijn,
enz. Daarentegen zegt men in Brab.
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alhier, b. y. kom auweert, kom hier,
kom naar dezen kant. De comparatief
auweerder is daar mede in zwang,
evenals het bijv. ow. auweertsch
de auweertsche kant is de kant van
dengene die spreekt. Korn aan den
auweertechen kant, kom aan mijnen
kant. In Vi. wordt ave veel voor af
gebruikt. b. V. avegaan, enz. Afwegh
of aweg/s is bij Kil. locus avias en

aweghig clevius.
AUWBLAUWBLQEM, y. Zoo heet , aan de
kanten van Kortrijk , de blauwe korenbloem , in 't fr. bluet. In Br.

korenbloern of ook wel blauwbIoem.
In Limb. korenbloern. Z. auwe.

heeft in pret. en participioate, het
zeifst. n. is eating. Z. hij Kil. aet,
van waar wraten , vreten (ver-aten,
ver-eten ) , d. i. overeten of gulzig
eten.
AU, deze klank wordt in Br. a en in Limb.
ah uitgesproken (in Hol!. on).
AUDENAARDE. Bij zinspeling op den dubbelen klank van houden en van aard,
welke in den naam dier stad gehoord
wordt, zegt men in sommige streken

AUWE , wordt gebruikt in Westvl. voor
korenaar,, in 't fr. ¿pi. Te Brugge
klinkt het ow, een korenow.
AVEL. Z. auvel.
AVENTOE , bijw. nu en dan , van tijd tot
tijd, somtijds : aventoe lukt die manier
van doen. Zulks hoort men in Limb.,
en zou wel !ichtkunnen zijn het fransehe par aventure, in onze oud nederduitsche boeken van de Xvie eeuw
bij avonture. Dus is aventoe zooveel
als bij geval.
AVER voor ouder, en avers voor ouders.
AVERS , wordt in Limb. gebruikt voor
afwaarts of afweerts. Zoo zegt men

van VI.: hij is van Audenaarde,voor:

de rijtuigen gaan oppers en avers,

hij is gierig. Op dezelfde wijze en
nagenoeg in denzeifden zin , zegt

de rijtuigen gaan den weg op en af.
Z. ook auwaart.
AVERUISCHEN of AFRUISCHEN , o. ( de
klemtoom valt op rui ). Zoo heet men
in sommige streken van Westvl. het
koo!zaad.
AVERULLE , in Westvl. gebruikelijk voor
meikever,, hanneton. Wij leiden het
woord afvan avondrtle en dit laatste

ik ben op mijnen eet niet. Hij is
vanzijnen eet, enz. Het eng. to eat

men te Leuven : hij komt van Seherpenheuvel , voor : hij is scherp of
nauw,houdt van geen uitgeven, enz.
AUVEL of AVEL , m. (Limb.) in N.-Br.
alf of atfke, fr. able, een vischje, in
Holl. en elders blei ( van bleek of
blank), fr. blanc , in Br. witvisch
gelijk auvel, avet, alf, bij Kil. alve
van 't lat. albas, wit, schijnt afkomstig
te zijn.
AUWAART, AUWEERT of AUWEERTS, Samengesteldvan au. aveofafen weerd.
Ditwoord gebruikt men in Westvl. als
bijwoord, met de beteekenis van hier,

van rolet, rotelen, bij Kil. murmurare,
murmillare.
AVERWETS of AVERWETSCH , bijv. gebruikt voor ouderwetsch, aloud, h.

y. Een averwets gebruik. Eene averwetsche schouw (Brab.). Men kan
het afleiden van oud of aver , over,
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ultra ( Kil. ) , en wet in de beteekenis
van gebruik. Zoo zegt men van

)

AZI
wordt het ontbijt soms ook morgend
gebeeten. In Limb. hoort men-stond
hier en daar onder de werklieden

iemand , die zich naar geene mode
schikt en de oude gewoonte blijft
aankleven : het is een man van de
oude wet. Men zegt ook nog : van
averwets , d. i. van ouds (Br. ). In
Limb. zegt men auerwetsen aïerwets,
voor ouderwets.
AVOKAAT- RONDHEMD. Zoo heet men, in
de gemeenzame taal, eene vrouw die
slim en wel ter taal is (Brab.).
AVONDLICHT, in Brab. avend- (af en end,
eind) licht. Zoo heet, hier en ginds,
het 's avonds luiden of kleppen voor
het Ave lllaria in de kerk. Het is
avondlicht geluid. In Limb. zegt men:

morgens- en avondsbrood ; voor dit
laatste zegt men ook aambrood.
AWEG. Bijw. waarin de a uitgesproken
wordt als de toonlooze e of als in het
eng. away, dat dezelfde beteekenis
heeft. Zoo zegt men in Limb. hij is
eweg, voor : hij is weg, heen. Loop
eweg. In Leuven zegt men : eweg of

weg.
AWIND , m. geldt in Westvl. voor windeloosheid, gebrek aan wind.
AWOERT, AHOU, uitroepingskreet voor
foert.
AZIJLLEGGER of AZIJNLEGGER. Zoo heet
men in Westvl. dengene die, in andere
provinciën, den min nauwkeurigen
naam draagt van azijnbrouwer, en
elders dien van azijnmaker. Hij ziet
zuur als azijl, azijn (Westvl.).

het luidt avondsklok , ook Piet luidt
avond, elders het angelus klept of

,

klokt.
AVONDSTOND, m. In onderscheiden provinciën gebruikt voor het avondeten,
b. v. Is de avondstond gereed? Zoo

rÍ
BAA
BA (bald), straks : ba of morgen (Hasselt).
BA of BAA (bao), m. geldt in Limb. bij de
volksklas voor vader, even als mem
voor moeder. Ba van abba, en mem
van mamma.
BAAI, m. wollen stof, doch tevens gebr.
voor borst-rok (in Holl. baai) , als in
het gezegde : het wordt koud, daarom

zal ik morgen mijnen baai aandoen.
Van daar ook het spreekwoord : op
zijnen baai krijgen, voor geslagen
worden (Kortrijk).
BAAIAARD DOEN (eenen). Dit zegt men
in Westvl. voor Benen goeden koop
of, gelijk het elders heet , Benen hazaard doen.
BAAIEN, b. w. voor baden, moet niet ver-ward worden niet het volgende , dat
beeien , beien , ben wordt uitgespro-

BAA
ken, en waarvan de zuivere vorn niet

baden maar baaien is.
BAAIEN, b. w. In een gedeelte van Limb.
hoort men beeien , verder in die provincie en in de Kempen .beien,.. in dit
laatste gewest ook ben. Zoo zegt
men : een stok beien, enz. d. i. een
stok in het vuur steken of in de heete
asch , om zijne schors los te maken
en hem vervolgens te buigen of recht
te brengen. Men zegt ook zich baaien,
voor zich warm bij den haard hou
heeft bähen in-den.Hthoguisc
dezelfde beteekenis. Op verscheidene
plaatsen in Limb. en Br. zegt men
nog : de voeten beien of baien, d. i.
een voetbad nemen.
BAAK , BAAKKE. Z. bake.
BAAKTANDEN of BAKTANDEN. In som-
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mige streken van Vi. zegt men :
droom,en van baktanden , voor razen
of ongerijmden klap vertellen.
BAAL of BALE, z. v. niet alleen gezegd
van saamgepakte waren , als eene
baal wol , rijst , enz., maar bijna
overal gebruikt in de beteekenis van
groote waschmand. Gewis komt het
van 't fransch emballer. Kil. heeft hal
en bate. In Westvl. wordt baat soms
voor buidel of buil gebruikt.
BAAL , z. m. In Westvl. gebr. voor bal.
b. v. naar den baat gaan ; elders
zegt men : naar't bal gaan. Hier valt
aan te merken, dat ettelijke woorden, elders kort, in Vl. lang worden
uitgesproken.
BAALDE. Z. het volgende.
BAALDJE, V. Aan de kanten van Kort
voor ' balie , een hek of-rijkgeb.
slagboom om de weide af te sluiten.
Omstreeks Eecloo , Somerghem en
elders heet het baalde.
BAALJ E , z. hetzelfde als baaldje of balie.
BAAN, V. woord waardoor men in vele
streken den staatsweg en door de
regering aangelegden steenweg ver
: de oude en de nieuwe baan :-sta
wordt gebruikt in het spreekwoord:
de baan nog al houden , d. i. voortgaan in eene zaak. Zoo kan hij de
baan niet houden , voor : zoo kan hij
niet voortgaan of blijven leven.' Dat

kan de baan niet houden, voor : dat
kan niet duren. Hetzelfde woord, en
zijn diminutief baantje, wordt overal
gebruikt voor een bevrozen of besneeuwd pad, b. v. een baantje
rijden of ook wel rijzen.
BAANST, BAANT, v. Dit woord is door
geheel Westvl. gebruikt voor het brabantsche vonk en het hollandsche

tintel, tonder of tondel : zoo droog als
baanst, elders zoo droog als vonk of
als poeder. Zoo zegt men baanstta ,
baansdlade, voor vonklade, alsmede
in Limb. baantschotel voor t.ondeldoos. Z. baant.

)

BAA

BAANT, m. bet. in Limb. gebrand linnen
waar men met staal en steen vuur
op slaat. Vandaar baantschotet voor
tondeldoos. In den figuurlijken maar
steeds verachtelijken zin zegt men
baantschotel aan een geile vrijster,
slordig wijf, klappei. Baantschotel,
zoo noemde men eertijds , vóór het
gebruik der phosphoorstekjes , een
bak waar de baant met staal en vuurs teen bewaard werd. Tondelpot of tondeldoos, integendeel, was een vuur
om in den zak te dragen.-gerdschap
Baant schijnt verwant met branden
of barnen en hei-neu. Men zegt zelfs
in de omstreken van St-Truiden en
Landen harnt. In Limb. hoort men
zelfs -benen voor branden.
BAAR, V. bet. in Limb. aardenpot, teil.
Een roomhaar of boterhaar, pot waar
roommelk bewaart. Op-inmed
die plaatsen waar baar deze beteekenis heeft, noemt men de schotels,
waarin de melk eenigen tijd blijft
staan , platteelen ( platte teilen ).
Elders in die landstreek worden die
schotels baren genoemd, terwijl men
voor gemelde room- of boterbaar,
room- of boterpot zegt. Zegwijze :

baren binden, platteelen binden; in
Brab. teilen binden, d. i. van huis tot
huis gaan klappen : zij is weer baren
binden. Vandaar barenbindster of
barenbinderse, voor klapwijf.
BAAR, bijv. en bijw. Dit woord, dat men
nog al in de woordenboeken van
het Noorden aantreft, en in Limb.
van dagelijksch gebruik is, beteekent
gereed, zuiver, geheel, al, niets dan,
enz. b. v. Baar geld is gereed geld.
Het is baar ( ook louter ) geld , d. i.
het is zuiver , al , niets dan geld.
Baar vuur, niets dan vuur. Als bijw.
wordt het gebruikt in den zin van
volkomen, gansch, b. V. een man,
die baar gek is. Z. Kil. op Baer.
BAARD , spreekwoordelijk gebruikt in
Vl. , als : iemand Benen vlassen
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baard aandoen, d. i. bedriegen.
Iemand den baard afdoen, d. i. onderkruipen, ook, hem de les voor
Te Leuven en elders zegt-speln.
men : zij hebben hem baard gemaakt,
d. i. hem zijn geld afgewonnen bij
een of ander spel.
BAARDKRABBER , lage benaming van
een baardscheerder, of zelfs van een
geringen heelmeester. Bij Weil. is 't
baardschrapper.
BAARDSLAG en BAARDSLAGEN. Z. baarslagen.
BAARKLEED, o. het kleed, dat over een
doodkist of lijkbaar gespreid wordt.
In 't fr. drag mortuaire (Br. Limb.).
BAARLIJK , bijv. Eene baarlijke ziekte,
ziekte , welke, door 't aanraken of
het zijn bij den aangerande, zich
kan voortzetten; in 't fr. contagieux.
Het is misschien het verkort en
verbasterd behaallijk, d. i. Bene ziekte, die licht tot anderen overgaat.
BAARLOOP, m. Te Kortrijk en omstreken
geeft men dien naam aan een grooten
toeloop volks op Bene plaats ter gele
Bene bolling. Vandaar-genhidva
baar-koek , d. i. koekbrood dat op
Benen baarloop verbold wordt. Z. bij
Kil. Baer, dat gereed , aanwezig beduidt, en baer-spel door lulus gymnicus, certamen currendi vertaald.
Z. baar.
BAARREM , m. In Oostva. gezegd voor
Bene streep gronds. Z. Kil. op baerm;
in 't lat. agger.
BAARS, BERS, bijw. bloot, naakt, voor
barvoets (Kempen en Limb.).
BAARSLAGEN, zegt men in de Kempen
voor het ongedorschen graan op Bene
ton , of wat het ook zij , uitslaan. De
daad zelf heet haarslag. 't Is eigenlijk
den baard of de aren afslaan. Baard
bij Kil. acre, lat. arista. Tusschen
Mechelen en Leuven heet men dit
voorslagen en schooven, waaruit het
graan geslagen is , voorslag. Z. a arslaan.
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BAAS , m. Baas van den hinnennest als de
haan niet t'huis is , d. i. meester van
den huize zijn als de baas afwezig is
(Somergh.). Baas alleen wordt doorgaans in Limb. gebruikt voor molena r of molenbaas.
BAAST , V. geldt , in sommige streken
van Limb., voor Bene teenen mand.
Zoo zegt men kleérbaast , sluitbaast ,
enz.
BAAT of BATE , bijv. en bijw. beteekent
bij ons in Brab. zeer recht, overeindstaande. Zoo zegt men : hij is, gaat of
staat baat op de leén. Is dit woordje
nu in betrekking met bat, bet (beter)
of bond , stout , of met bald , overhaastig of met bot , plomp? Dit punt
blijve onbeslist. Z. bad.
BAAT, V. wordt te Antwerpen, Lier en
in N.-Brab. gebruikt in deze spreek
: een koe riet of bij de baat ver -wijze
i. Bene koe verkoopen-kopen,d.
met het kalf dat ze op heeft. Baat bij
Kil. vrucht. Elders geldt het voor
den tijd dat de beest kalven moet,
b. v. die koe is bij de bate. Vanhier
batige koe , d. i. Bene volle koe. In
Br. zeggen wij soms : eene koe met
den uier (met den vollen eur ).
BABAL. Z. badal.
BABBEL, m. Zooveel als gebabbel of babbelarij . Het engelsch heeft ook babble,
en het fr. babil, met dezelfde beteekenis. Ik kan zijnen babbel niet uitstaan (overal in België).
BABBELAAR is de naam overal in België
gegeven aan zeker suikergebak.
BABBELEGE, v. babbelares, klappei. Het
is de oude vervrouwelijkte vorm van
babbelaar, te Brugge en elders gebruikt,geli jk men heden nog algemeen
dievege of dievegge zegt.
BABBELES , andere vorm van het voor
babbelares.-gandewor,vktui
Zoo zegt men mede in vele provinciën
bedeles , voor bedelares , tooveres,
Leuvenes, Brusseles, vervrouwelijkt
uit tooveraar, Leuvenaar, Brusselaar.
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Zoodat overal in de volksspraak de r
wegvalt : want eertijds schreef men
dienerse, meesterse, naaierse, klee(r)makerse , enz. In Limb. hoort men
bedeleerse, naaierse (neeierse), Brusseleerse, enz.
BABBELETTE. V. Nog al een vorm van het
zelfde woord, in Westvl. gehr., maar
op zijn fransch gedraaid.
BABBELING, v. geldt, te Brugge en elders,
voor gebabbel, gepraat.
BABBELTJE of BABBELKE `Limb.), een
diminutief van babbelaar ( suiker
zegt daar ook babbe--goed).Mn
laarke.

BABBIAAN, m. ( babbel-aan) voor babbelaar , die altijd aan babbelt ( Brab. ).
BACHT , BOCHT of BUCHT , m. bet. in
Limb. en Br. iets wat niet deugt of
het gedeelte van eene zaak dat Beene
waarde heeft en alzoo verdient weg
te worden , in 't fr. rebut.-geworpn
Zoo zegt men, als men van vruchten
spreekt, waar het goede uit geraapt

is : smijt het overige mnaar weg , het
is maar bocht (of bacht). In dien zin
vindt men bocht, v. in de woorden
zegt ook : het is bocht-boekn.M
van tui, banvolk, d. i. volk dat niets
beteekent, gemeen volk, straatvolk,
in Br. arme bucht.
BACHTEN of BECHTEN, BOCHTEN, o. w.
zijn waarschijnlijkverwant met bacht
en bocht en bet. alsook dooreen bechten, dooreen werpen, b. v. hooi, stroo,
enz. Zoo zegt men , als iemand tus schen in orde liggende zaken, als
boeken en papieren , iets zoekt en
alzoo alles dooreen werpt : wat zijt ge
weer aan 't bachten (of bochten ). Het
beteekent derhalve hier zooveel als
dooreenwerpen. In dien zin zegt men
ook : wat zijt ge weer aan 't muizen
( d. i. naar iets zoeken ) , maar dit is
toch iets anders : at muizende, bacht

enen.
QBACHTEN , zooveel als achter , buiten
't huis , wordt door geheel Westvl.

BAG
gebruikt , het zij als bijes., als voor
ook als zeifst. naamwoord.-zetslof
Zoo zegt men : hij gaat hachten.; is
hachten gegaan; zoo mede : hij loopt

bachten. De koeien bachten zijne
voren, bachten het huis, de deur, enz.
Zoo eindelijk : het staat op den bachten, op de achterplaats.
BAD , v. gebr. , in sommige streken ( als
in 't bagel.) bij de maaiers, om het
rechtstaande graan aan te duiden ,
dat naast op 't afgemaaide volgt. Dit
laatste valt alsdan tegen de had , van
waar het opgeraapt en in schooven
gebonden wordt. Z. baat.
BADAL of BABAL , m. en v. iemand die
snapachtig is , bijzonder op vrouw
toepasselijk : Sus , ge zijt eene-liên

oprechte basfat , van zoo iets voort te
vertetten. Badal is eene samentrek king van babbelt het at ( Hagel.).
BAF. Z. bäffe.
BAFFE of BAF , v. geldt in de Westvlaamsche volkstaal voor lap of slag.
BAFFEN, o. w. verwant met bötën, in de
gemeenzame taal gebruikelijk voor
slokken , veel en gulziglijk eten, b.
v. hij heeft er iets aan gedaan van
haffen. Vanhier ha fzak of baffer, een
groote eter.
BAG of BAGGE , v. mand , korf : men

laadt een ezel met twee baggen , zoo
spreekt men te Brugge. Het engelsche

bag beteekent in die taal ook zak.
Bag , o. n. beteekent in Limb. bigge,
jong varken : in België, vigge, v. van
wigge , wicht (dracht) van wegen.
Z. Kil. op bagghete. Vandaar baggelen voor het jongen der zwijnen :
de zog heeft gebaggetd ( Limb.), ge
). Z. in Bilderdijks-vigenct(Br.
verkt. geslachttijst 't woord big.
BAGADEN , b. w. Aan de kanten van
Thienen , vuil maken , b. y. gij ba

mij met in den modder te stam -gadt
Elders zegt men , in denzelfden-pen.
zin , begaden , welk werkwoord eer
eene geheel andere beteekenis-tijds

BAK

(

had. Z. Kil.
BAGERAAR , ni. iemand , die bagert of
ongedurig, onverduldig is. Z. bageren.
BAGEREN, o. w. wordt nog al veel in
Limb. gebruikt. Als iemand, op het
ziekbed , het verstand begint te verliezen , zooclat van allerlei droomheelden voor zijn geest zweven en
hem ongerust maken , zegt men
hij begint te bageren.. Dit werkw.
veronderstelt alzoo eene zekere ongerustheid , en is iets anders dan
bazelen. Zoo zegt men nog : uit vrees

van te laat te komen , bagercie hij een
uur te voren. Vandaar bageraar.
BAGGAARD , m. te l3rugge gebruikt voor
mocker, elders voor kteiaarcle, die
men bij het graven ophaalt. Bagger, hetzelfdewoord, in de Kempen
gebruikt voor turfgrond , brandstof:
van daar baggeren , o. w. bagger of

haggaarci.
BAGGE, BAGGEL, BIGGE, bij Kil. bet.
back , verken. Z. bag. Vanhier het

werkw. haggelen.
BAGGELEN, o. w. jongen (van zwijnen):

de zog heeft gebaggeld ( Limb.).
BAGGER, m. turfgrond (Kemp.).
BAGGERAAR. Z. baggaard.
BAGGEREN, in Br. ook gebruikt voor in
het modder dobberen , in den turfgrond arbeiden (Kemp.) en in Limb.
viggen of biggen werpen.
BAIAABD,rn.(Ieperen), ongemeene winst
of geluk. Mogelijk wordt dit zoo genoemd , omdat in dergelijke toevallen de beiaard speelt (Brugge). In
Leuven noemen wij dat hazaard.
BAIEN. Z. baaien.
BAIERT. Z. beiert.
BAR , m. hier en daar gebruikt voor bakset , gebak , gelijk het bij Kil. ook
voorkomt, b. y. Wij ZJfl nog aan
den ouden bak. In Limb. zegt men
met den kermistijd : is de hak goed
gelukt? Dat zelfde bak geldt voor kot,
en voor de plaats waar dronkaards
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of andere oproerigen in oogenblikkelijke hechtenis gesteld worden, h.

y. daar zijn er, gisteren avond, vijf
in den bak gestoken ( Leuven ). Te
Antwerpen gebruikt men het woord
in den zin van kantoor,, b. V. ik ga
naar mijnen bak ; hij schrijft al twinlig jaar op denzeifden hak. Bij den
bak zijn beteekent in Limb. bijderhand zijn. Zoo zegt men : die meid

is bi] den hak.
BAKE , BAAR. In Vlaanderen vindt men
langs wegen en straten kleine genummerde houten staken , cene vuist
hoog, waaraan de herders herkennen
waar zij mogen of niet mogen drijven. Zulke staken heet men haken
(G. Gez. Westvl. ). Z. haak bij Weil.
BAKE, BAKELoI BAKER ,m. of zwijnen bake is teBi-ugge een verkensvleeschverkooper. Baecke bet. bij Kil. verken.
BAKEL (baker), y. Te Antwerpen wordt
de vroedvrouw haket genoemd ; vanhiex- het werkw. bakelen, bij Kil. hakeren , d. i. verzorgen , het lichaam
koesteren , verwarmen , warm, houden, zich in de zon warmen en eindelijk branden , als : de zon bakelt in
'tzand (Hagel.).
BAKENSMEER, m. smeer van een bake
ofvarken : ik heb ouderlingen in Br.
wel eens hooren bergensmeer zeggen. Bij Kil. haecke-sineer fland,adeps

porcinus.
BAXHEETSEL , o. brandstof, hoofdzakelijk hout om den oven te heden
(Limb ), bij Kil. heydset, heytset, nu

hetsel of mutsaard ( Br.
virgultaruïn.

) ,

fasciculus

BAKHOORD ofHOORDEbeteekent (Limb.)
cene horde, waarmede men het een
of ander in den oven zet.
BAIU(EBIES, y. baard of bakkebaard, d. i
het haar dat men op de kinnebaken heeft laten groeien. In 't fr. heet
het favoris. 't Woord is samengesteld
uit bak, bij Kil. backe , masilla, en
bies , junca , fr. jonc ( Antw. ).

k
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BAKKEET , V. eene keet , waarin men
bakt, bakhuis, ovenbuur, fr. fournit.
Men zegt ook : bakkot, ovenkot, ovenbuur, ovenkot, bakhuis. Eene keet is
een gering , slecht of vuil hutje. Z.
Weil. Van hier nog zoutkeet. Buur
bet. bij Kil. een hutteken.
BAKKEGGE , gelijk eene dievin dievegge,
zoo heet eene bakkerin in 't Brugsch

bakkegge.
BAKKELÉEREN, makelen , verscheiden
personen die iets onder malkander
doen : zij hebben onder hen die zaak
gehakkeleerd (in Br. en elders ). Dit
is licht in den oorsprong hetzelfde
woord als bakeren of barelen, d. i.
ondereen iets verzorgen, afdoen.
BAKKEN, w. Te bakken zetten , d. i. al
wat tot het bakken noodig is gereed
zetten ( Limb. ).
BAKKERETTE, bakkerin ( Meeoen ).
BAK.KERSK00 L , m. fr. braise. Sleeckx
heeft houtkoot. Het eerste wordt in
Vlaanderen meest gebruikt , omdat
de houtkolen bij de bakkers meest
gevonden worden. In Br. d. i. tusschen Leuv., Mechel. en in de Kemp.
zijn dit kruiskolen , welke van steen
onderscheiden-kolenfbsch
zijn.
BAKKES , o. voor bakhuis, beteekent in
Limb. en overal de plaats, waar de
bakoven staat. Verder wordt het,
ook door bijna geheel Nederland,
gebruikt in een verachtelijken zin
voor mond , muil , gezicht : iemand
in zijn bakkes slaan. Hij heeft een
leefijk bakkes. Vanhier den. wolf in
zijn bakkes loopen , d. i. het gevaar

inloopen. Sommigen willen het afleiden van bak, d. i. kinnebak, bij Kil.
bucca., vanwaar het fr. boitche.
BAKKU , m. hoop aarde gemengd met
kalk, en bij uitbreiding, al wat dient
om een akker te mesten , en geen
eigenlijk mest ( drek en stroo) is.
Vanhier een land bakkuzeeren , er
bakku op voeren (Hagel.).

)
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BAKKUZEEREN. Z. bakku.
BAKLEEREN, b. w. van 't fr. baele r.
BAKTANDEN. Z. baaktanden.
BAKTE , v. de hoeveelheid graan, welke
men naar den molen of bakker draagt
en men schikt te bakken : de bewerking en verzorging van een baksel.
In Limb. zegt men : de gebakte of
,

gebekte naar den molen doen. Een
bakte konnen dragen wordt in V1.
gezegd als iemand eens anders gekittel aan zijne knie kan uitstaan.
op zijn bakte krijgen , ' t zelfde als
slagen krijgen (Brugge).
BAKZAK , m. van bak en zak. De zak meels
waaruit men bakt. Een bakzak naar
den molen doen , is graan te malen
dragen. Den bakzak halen , is het
meel naar den molen gaan halen. —
De bakzak is op, dat is : geen graan
meer hebben om brood te bakken ,
of niets meer te bakken hebben.
Antwerp. en Br. Zie bakte.
BAKZWIJN , o. fig. smaadwoord dat den
hoogsten graad van gulzigheid en
beestige overdaad veronderstelt in
dengene , die er mee bestempeld
wordt; trouwens bak en zwijn beteekenen beiden verken, dus is een
bakzwijn een dubbelbeest (Brugge).
BALD, bijw. dat Kil. opgeeft en nog hier
en ginds in Limb. in gebruik is in
de beteekenis van welhaast, straks,
terstond : (Vl. ) een werk , dat bald
a f is; iemand, die bald komen zal.
In 't fr. is 't Presque, bientót , in 't
lat. cito, brevi, propediem.

BALE z. Baal.
BALEN, b. w. Het meel met eenen zift molen genoemd buil ( verkort van
buidel ) van zijne zemelen en kort
ontdoen. Het is eene verbasterde-mel
uitspraak van builen even als baal molen.
BALIE of BAALJE, in 't spreken builje ,
v. De zware hek waar men de wei
mee sluit. Het woord staat bij-den
Weil. en bij Kil. die het vertaalt door
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repagulum versatile ; ergata, een afscliutsel, egge, hek.
BALJOENEN , o. w. veel , hard en met
geweld spreken, zooals een schout
of baljuw placht te doen (rond Maastricht ).
BALK , iets op de balken schrijven , eene
uitdrukking, die in Br., VI. en elders
beteekent : op iets niet mogen rekenen , b. v. schrijf mijne schuld maar
op de balken , als wilde men te ver
geven dat men niet zal beta--stan
len : ik zal mijn. goedvinden mogen
aan de balken schrijven, d. i., ik zal
gewis niets opdoen.
BALK , eigenlijk barm , bij Kil. baerm ,
lat. agger, d. i. hoop , hoogte , ver
dijk, dam. Het beteekent-hogin,
ook braakland. Balk is nauw ver
barg, berg, borg, baarm.-wantme
Z. Bilds. Verklarende geslachtlijst.
BALKDONKER, bijv. pik- of stikdonker
( Kempen).
BALKE, in VI. V. Z. Balk, m.
BALKEN, b. w. ophoogen, dammen, met
een baarm of balk omzetten, b. v.
aardappels balken. Z. balk.
BALKENBRIJ of BALKERRIE, m. slach
van brij, stijf gekookte pap, bestaande uit water, varkensbloed,
lever, vet, eenig spek en meel ( Limb.
Kempen en N.-Ned. ). Deze spijs , in
de pan gebakken, wordt ook weleens
kwet (z. dit woord) genoemd. Het
le deel des woords balle is gewis
eene verkorting van bakel , verken.
Z. bij Kil. baecke, baeckelen. Balken ['rij is dus bijna hetzelfde als wat
men in Br. penssoep noemt , eene
soep , waar de bloeipensen en ander
varkensgeroof worden in gezoden,
met dit verschil dat balkenbrij dikker is en gelijk worst.
BALKSLEUTELS , de Franschen zeggen
modillon , marmeren schouwen met
binnen lijsten en balksleutels sieraad.
BALLEN , o. w. het brood balt bet. dat
het brood, te plat of te week gebak-
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ken zijnde , zich in ballekens vormt
als men het eet.
BALLOET , v. rond St-Truid. In andere
streken zegt men malloete , malloet.
Een dwaas , halfgek vrouwmensch ,
Kil. malloote , amhubaia , in.epta of
insulsa mulier. -- Van bal of bald,
kwaad en loot, scheut, twijg, en mal,
geil, dwaas. Eigenlijk eene zottelijk
weelderige scheut, bij overdracht op
menschen toegepast (rond St-Truid.).
BALLOETE , mv. Balloeten zijn , rond
Thienen , molenaars of kevers. Bij
Kil. treft men ballouter aan , dat daar
zaadbol bediedt.
BALLOOR , m. van 't fr. bouilloire , een
oude soort van theepot of moor, ook
dienende voor chocolade , met een'
kraan en waaronder men een vuurken
kan maken ( Br. en. Hagel. ).
BALNET, v. zaknet, waar men den visch
in bewaart. In sommige streken ook:
trommel , fr. aissange ( Kl. Br. ). Z.
Weil.
BALSTEKEN , o. w. in Limb. geb. voor
ajonkaart spelen. Z. ditlaatste. bz. 13.
BAMIS, m. verkorting voor St •Bavo'smis
d. i. de 1 october. -- Bamisvacantie ,
bamisweer (gansch vl. België ). Bamistijd, herfst. Ook N. Br. Z. Hoeufft.
BAMISPRUIM , soort van pruim , te Bamis
rijp.

BAND of huwelijksband , m. in Westvl.
verkeerdelijk gebruikt voor ban, d. i.
gebod , of wat men in Br. de huwelijksroepen heet , fr. les bans de
mariage. Z. ban in alle goede woordenboeken.
BANDEN , kinderspel , fr. jouer au cerceau
( Kortrijk).
BANDROEDE of BANDROE, v. roede om
banden van te maken ( Westvl. ),
bindroede , ware even goed. In andere gewesten van Nederland noemt
men het wisse, wijme, teen, twijg.
BANE , V. baantje , glijbaan op 't ijs
(Westvl.). Te Leuv. hoort men : kom

jongens, we gaan baanken rijden.

BAN

( 30

BANG, bijv. en bijw. (Brugge), smachtend.
De lucht is bang beteekent dat het
weer heet en windeloos is. In Leuven
noemen wij dat benauwd, lef, en Kil.
vertaalt het ook door augustus , op-

pressus ; van hier bangte, bangheid of
bangigheid, d. i. benauwdheid, de
smachtende heette in de zomerdagen
of in cene sterk verwarmde kamer.
BANGERIK of BANGERT, in. iemand, die
bang, bevreesd is. II) Limb. hebben
dergelijke znw. twee uitgangen : zoo
zegt men nog stouterik en sloutert,
lomperik en lompert , luierik en

luiert; in Br. luiaard, enz.
BANK, bijw. beteekent zooveel als volkomen, gansch, geheel, vlak, waarachtig : de regenbaic is bank droog. Men
zegt ook punk : de regenbalc is part/c

droog. hij is bank ofpank gek , d. i.
hij is wezenlijk ofgansch gek. Iemand
iets bank, pan/c, baf, paf, knap afzeggen is zooveel als iemand iets geheel
en al afslaan, afzeggen, enz. (Limb.).
BANKI3OER, m. ruw, onheschoft, ongodsdienstig mensch : de vrijwilligers,

die in 1830 hier eenigen tijd lagen,
waren oprechte bankboeren , fi g. een
broodzalige pagadder : ons Janneken
is lijk een bankboer. Dit woord zou
wel iets gemeen kunnen hebhen met

bankaard,d. i. onecht kind. Kil. heeft
het woord bank-boeve , bankbroeder,
dronkaard, smulhroêr, of iemand
die de drinkbank mint.
BANKEFOETIERS -KOST, in. Men zegt te
Leuven en elders : datis bankeroetiers
kost, om te beduiden dat het een bovenmatigen prijs kost, en bij gevolg
al te hoog is voor een deftigen burger die moet toezien niet bankeroet
te gaan.
BANMOLEN, m. hij is over at in den banmolen (Antw.) , iemand die nergens
betaalt dan met de waren, die men in
zijn eigen winkel komt koopen. Z. bij

Kil. ban.
BANNEN , aan elkander raken , tegen el-
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kander staan, rotten : die bollen blmmien ( Waas ). Kil. : benden , coïre in
unum, cotlegi in turmas el classes.

BANS, y. in de lage spreektaal een vrouwmensch, dat gedurig en overal rondloopt zij is cene eerste bans, d. i.
men vindt ze gedurig en overal op de
baan ; van hier Iiansen of banzen, o.
w. gedurig, zonder aan te zien waar,
rondloopen ; b. y. hij banst overal

door sneeuw , slijk en vuiligheid
(Kempen).
BANST (Brugge). Z. baanst.
BANZEN. Z. bans, hansen,
BARBEENDE , bijwoordelijk gebruikt,
blootbeens, als barvoets : 't is samengesteld van baar , bloot , naakt en
beende , been of beender.
BARD , o. hetzelfde als in Br. herd, in
Limb. breet, of dunne houten plank:
een deel bard. Het mv. is bardels; van
hier barde/e weeg ( wand ) , d. i. te
Brugge een planken wand ofschutsel.
BARDDEK of BARDEK , o. rond Brugge,
een afhangend dakje. Ile grond van
't oude woord is barteghe en het fr.
breleque, zegt de inzender, doch wij
meenen dat het eenvoudig een dak
van barden is.
BARDOS of beter BERDES, d. i. de plank,
tafel , herd of hout en hank, waarop
men iets, h. y. kiekens, vogels, visch,
enz. te koop aanbiedt ( Kortrijk);
in Westbr. bordes. Z. bard.
BAIlEN BINDEN , o. w. in Br. teilen binden, zijnen tijd met ijdel geklap doorbrengen. Z. haar,
BARENDE VROUW, een wervelwind , fr.

tourbilton. De barende vrouw is over
ons veld getrokken (Br.) Kil. heeft
vaerende vrouw , vaerend wijf, vet.
Drijas , boschgodin. Te Wiliebroeck
is 't bare/c vrouw. Tusschen Leuven
en Mechelen boort.men soms wel van
de bonte vrouw spreken.
BARK , m. hetzelfde als barg of berg anders uitgesproken (Westvl.).
BARK , o. (Brugge) de afval , de grove of
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ruige deelen der eikenschors, diens
niet om te malen maar tot liet-tig
vuur. Bij Delfortrie en Kil. is het bark,
berk, bercke, borgh, hgd. borke, engel.
bark , in 't nederlandsch schors , en
bij onzen Duffelaar beteekent barcken, bereken, ontschorsen. Te hort rijk heet men bark, de schors die bij
de huidevetters al gediend heeft. Dit
laatste noemt men te Leuv. moer,
elders renne.
BARLIKKEN, o. w. kruis of muntwerpen:

wij barlikken alle zondagen. Van hier
het bedr. wegbartikken , beteekent
een weinig van zich werpen : rye hond

wilde mij bijten, maar ik baartikte
hem met den staart recht den poel
in. Barlikker. Barlikken staat in ver
gr. ¡3e) a , werpen.-bandmeth
Rond Lier hoort men soms het woord

barlikken , herlikken , voor flikken ,
afdoen.
BARM of BERM , m. tas, hoop, barmte,
hoogte , dam : een barm aarde. In

eene diepe straat zijn twee berms van
weers kanten een (Westvl. Brugge) ,
een hooiberm (Limb.), bij Kil. baerrnhogs , lat. meta foeni. Berm is na enoeg overal in gebruik , uitgenomen
in 't eigenlijk Br. De gelt of stof van
bier, fr. levain, draagt bij Kil. ook den
naam van barm of berm even als in 't
engelsch , licht omdat die stof het
brood doet opgaan, of wel is het hetzelfde als brom , bromsel met ver
r. Van barm, tas, mijt,-springde
is barazen, bermen , d. i. tassen, gevormd , b. v. het graan in de schuur
bermen ( Limb. en elders ).
BARN , m. opgeraapte aren , in Br. zegt
men zang. Z. barnen.
BARNEN, b. en o. w. oogsten, naoogsten,
fr. glaner , zooals men in Br. en
Limb. zegt , doch in de laatste streek
heet het ook zeumeren : ik barn geene

haver , maar ga op het tarwenveld
barnen (rond Thienen). Vanhier barneres, eene vrouw die barnt : het man-
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nelijk is niet in gebruik : barntijd,
tijdstip dat men mag barnen. Wat
den oorsprong van harnen betreft, is
het saamgesteld van bij en amen voor
aren , dat zou dan de eene aar bij de
andere voegen zijn , of wel eene ver
barmen ( Z. barm ) ? -basteringv
BARNT, m. tondel, tintel, van barnen,
branden , omdat daartoe lij nwaadvodden verbrand worden , of omdat
de harnt licht brandt : sam. barntdoos ( rond St-Truiden en Landen ).
Z. baanst.
BARREEL, m. duidelijk heeft het denzelfden oorsprong als het fr. barrière ,
tolhek, en wordt overal in België gehoord, doch in Limb. zegt men ook
breer en barreer.
BARRET, V. ronde, platte, katoenen vrouwenmuts , die om het hoofd gespan
gebonden wordt. Barrette is-ne
in 't fr. de roode muts der kardinalen, in 't spaanseh is birelte een vrouwenhoed , die door de baskische
boerinnen veel gedragen wordt : te StTruiden heet men de barret moeder,
als zijnde iets , dat eene holle ruimte
in zich behelst , bijzonder om iets te
omvatten. Te Leer, kanton Landen ,
heet barret mamoel , welk woord in
verband staat met mo f, mouwen eene
holligheid beteekent om te dekken.
In Br. en Antw. loo f, v. met kap ,
kuif in verband , in zoover het bovenste deel des hoofds aangeduid
wordt. Bij Kil. is kovel een vrouwen
hoofdhulsel en cene soort van regen
-scherm.
Zie heuvel bij Weil.
BARSLAGEN. Z. baarslagen.
BARTHELEMEES of BERTHELEMEEZEN,
sloor- of koolzaadplanten , die rond
S. Barthelomeus -feest gezaaid , doch
niet herplant worden, zooals de slooren colza ). Br.
BARZELOEN , z. hetzelfde als boerzeloen
of bazeloen.
BAS, m. hoed ( Zele ).
BASSEN, o. w. in België en Holl. gebruikt
(
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voor blaffen dat licht niet verkieslijker is. Vanhier gebas , basser , fig.
ook getiermaker.
BASTIERE, v. wagenkleed (IJpere). In Br.
heet dat een ker- of wagenhuif.
BAT , m. en v. verkorte uitspraak van
baat , dat bij Kil. vele beteekenissen
heeft als die van : nut , voordeel,
vrucht, winst; geneesmiddel, hulp
verbetering, vermaking, her--midel;
stelling. Zoo zegt men in de Kempen:
de koe bij de baat, d. i. met de vrucht
verkoopen. In 't L. van Waas is bat
de overschot der kaarten , ter zijde
gelegd , na dat een speler zijn aan
gekregen heeft : al de troef ( ta --del
roef) zit in den hat (hier hulpkaarten
welke men te baat kan nemen ). In
de pr. Limb. is bat, v. van oudsher
en heden nog een uit hout, steen en
aarde samengesteld rivierwerk, dat
de oevers tegen het wegspoelen be-vrijdt (kribwerk); van hier batten. Z.
dit woord.
BATE, V. is ß0 de dikste kant van een ongelijk ronden bol ( Brugge ), 20 ver
herstelling , voordeel. Z.-betring,
baat , bat (kribwerk) en batten.

BATGANGER , batgeld , batlooper , batmeester , batpaal , batsteen. Z. voor
al deze woorden bat en batten.
BATIG , bijv. nuttig , voordeelig, winst
een batig slot (Belg.) als-gevnd.Eris
men op het einde van de rekening
nog overschot heeft.
BATRAAF, m. De werklieden die de schepen laden en ontladen, worden in de
oeversteden van Limb. als Maastricht,
Roermond , Venlo , batraven , te Leuven vaartwerkers , genoemd. In de
eerstgemelde stad nochtans noemt
men batraven bijzonderlijk diegenen , welke de steenkolen uit de
schepen op de voertuigen laden , erg
zakdragers, werklieden, die de zak
graan van de karren dragen. Dit-ken
woord is samengesteld uit bat en
raaf ( corvus ) , woord dat verwant
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is met rooven , rapen , dat vroeger
ook grijpen beteekende.
BATRAVER. Z. batraaf.
BATS, ni. veel in Limb. gebr. voor bil of
dij , doch omstreeks Roermond zegt
men niet bats maar kis : hij is op

zijne kissen gevallen.

BATTEEREN of BATEEREN gebruikt men
in Brab. licht bij verkorting van cornbatteeren voor iemand overbluffen :
waaromn hatteert gij mij altijd, als
ik u aanspreek ( Leuven).

BATTEMENTEN , o. w. in Westva. gebr.
voor huiskrakeel hebben, krakeelen :
ze doen daar niets dan striën ( strijden , kijven ), en battementen ( Snellaert).

BATTEN , o. w. Een batwerk of kribwerk
langs eene rivier maken. Zoo zegt
men : hier moet dit jaar gebat, of de
bat gemaakt worden. Van bat : batganger, — geld , — looper, — meester , — opzichter , -- paal , — raaf,,
— steen, — strooper, -- werk. Het
wortelwoord van batten is bat. Z. dit
laatste (Limb.)
BATTEREN , o. (Limb.) luidruchtig slaan,
ergens op beuken ; van daar klabatter
voor klepper (crescelle) , klabatterman
voor ktepperman. In Westvl. beteeken t het, met veel gerucht en getier
te maken, alles in stoornis brengen
gij moet hier zoo niet komen batteren.
Die Zatlap met at zijn gebatter. Dat
het van 't fr. battre komt , springt in
't oog. Nu battre is volgens Bild. ver
baUir (bouwen), dat eigen--wantme
lijk de palen inslaan en dus de eerste
beginsels van het bouwen is.

BATWERK, o. kribwerk. Z. bat, batten.
BAUW, bijw. wordt hier en daar in Limb.
gebruikt voor welhaast , weldra ,
bijna, straks : hebt gij bauw gedaan
(haast, bijna). Tot bauw (tot straks).
In Hasselt zegt men ba : ba of morgen
( straks of morgen ). Men hoort nog
al in die prov. bijzonderlijk op de
grenzen van'Pruisen , het hoogduit-
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sehe bald, lat. cito, brevi.
BAZEERT, tusschenw. wel toch ! (VI. ).
BAZEL , m. beteekent in Limb. beuzel
fr. radotage : het is maar bazel-prat,
wat hij verókoopt. Vandaar bazelen ,
o. w. veel in Limb. gebruikt in de beteekenis van beuzelarijen vertellen.
Razen , in Br. prazelen , fr. radoter.
Zoo zegt men : hij bazelt. De wereld
bazelt bet. te Venlo raast en doolt.
't Is het freq. van bazen, vanwaar het
w. verbazen. Basen bet. in den Teutorcista 1 0 bijstren, dwalen , dolen ,
wiltloopen, verdwalen, twijfelen, wij
20 verdoetlen, verkinderen, de--feln;
lirare , repuerare. Bazel staat hier
derhalve voor gebazel, d. i. geraas,
onzin, dulleklap, fr. délire.
BAZELOEN, BAZERON, o. cene soort van
kiel , kort en smal gemaakt en gewoonlijk gedragen door werklieden
die vuilen arbeid verrichten. Schilders- en beeldhouwersgasten dragen
hunne bazeloenen wat langer dan de
brouwersgasten en kuipers. In Limb.
zegt men bazeroentje, in Westvl. ba
bij Weil. boezel of boezelaar,-zeron.Z
d. i. cene zekere stof, waarvan de
schorteldoeken , die de vrouwen voor
het lijf dragen , pleegden gemaakt te
worden. Boezelaantje (Lier) , schob
-bejak(Antw.)
BAZEROEN, o. Z. bazeloen.
BAZIEL , m. hoed (Iele ).
BEBBE of BABY , m. waarschijnlijk het
fr. babouin of enfant badin. Den
bebbe uithangen of spelen, d. i. doen

als kleine kinders , door gestrook
iemands gunst trachten te winnen.
Het woord stamt duidelijk af van
babbaard, bij Kil. ook babbaerdelcen,
lat. pupus, in fans, ital. bimbo, engl.

baby, fr. poupart.
BEBEESTEN, b. w. eenen stal bebeesten ,
d. i. van beesten voorzien (Kempen).
BEBRADDELEN, b. w. Z. braddelen.
BEBRIELEN, b. w. Z. oriel.

BEBROSSELEN (zich), zich vuil maken.

)

BED
( Rond Gent) brosselen, bij Kil. broselen, breuselen, brijselen, beteekent
in kleine stukjes verbreken. Zich bebrosselen moet dus zooveel betee-

kenen als zich door kleine brokjes
bespatten, bevuilen. Bruisen, dat ook
schuimen plag te beteekenen, is met
broselen verwant. Z. ook bedressen.
BECHELEN. Z. begchelen.
BED , o. heeft behalve de gewone beteekenissen, nog de volgende in Br. en
Limb. a) bedding eener rivier, b. v.
het Maasbed. b) Het aantal graangarven die, op den dorschvloer uitgespreid , ineens worden uitgeslagen ;
vandaar : een nieuw bed aanleggen.
Beide beteek. bestaan ook in 't N.
e) Het vlies dat bij merries en koeien
na het jongen afkomt. In Limb. komt
bed voor in de spreekwijs : hij is met
bed en bult vertrokken, d. i. hij is met
pak en zak, niet gansch zijnen huisraad vertrokken ; te Leuven noemt
men dit met galg en rad. Iemand van
het bed op het stroo helpen bet. in
Limb. iemand door slechten raad of
onderstand tot verval brengen. In'
Westvi. noemt men cenen rechtveerdige een man van het rechter bed.
BEDABBEN en BEDABBEREN, b. w. met
dabben bedekt of door het gedabber
overloopen , b. v. die plek is teene-

maat bedabberd van de kiekens , of,
van de speelkinderen ( Br. ). Z. dabberen.
BED-ACHTIG, bijv. tot het bed genegen•,
is wel geen idiotismus , doch wij
nemen het op , wijl het in andere
Woordenboeken niet staat.
BEDDEBAK , m. hetzelfde als wat men
in Br. en Limb. beddekoets of ledekant noemt.
BEDDEKOETS , v. te Leuven gebruikt voor
ledekant, fr. bois de lit.
BEDDEPISBLOEM of'enkel PISBLOEM, bij
de botanisten taraxicum, fr. pissen lit, dent de lion genoemd. Dit kruid
heeft in Nederland nog andere bena-
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mingen, als : paardenbloem, hengstbloem , papenkruid , kankerbloem,
hondsroozen , schorftbloemen , hgd.
pfaffenblatt, Löwenzahn, enz.
BEDDERIG , bijv. met het werkw. zijn
verbonden, beteekent ziek te bed lig
: de arme jongen is al een half-gen
jaar bedderig. Het is hetzelfde als
bedlegerig.
BEDE , V. thans nog in sommige vlaamsche gewesten voor belasting gebruikt. Tot op het einde der XVIIIe
eeuw verstond men hier te lande
door bede die belasting, welke het
hoog staatsbewind vroeg , en die
het volk door zijne afgevaardigden
stemde; het was dus Bene gedwongen
en tevens vrijwillige belasting; in 't
lat. heette het oblatio, cotlecta, exac-

tio, census, vectigal, exactiones prinCipum.
BEDEEFELEN (zich). Z. deefelen (Oostvl.).
BEDEEL, o. Zij en heeft geen bedeel, in 't

lat. zou men zeggen : non serval ordinem in distribuendo. Dus is die
spreuk zooveel gezegd als : zij heeft
geen bewijs of manier van uit te deelen (Oostvl. ).
BEDEENEN, bijw. van tijd, straks, aan
seffens (Br.). Het is gevormd-stond,
van bij den eenen, d. i. bij of in Benen
oogenblik. In dezelfde beteekenis zegt
men ook : medeenen , met Benen
oogenblik , welk laatste woord er
onder verstaan wordt.
BEDEMMELEN , b. w. rond Roermond gebruikt voor vasttrappen : de grond is
hedemmeld. De wortel is dam; bedemmeten is dus zoo vast als een dam
treden. Of zou liet misschien hetzelfde woord zijn als bedremmelen
( prangen ), waaruit der is weg gevallen ? Bedabberen en betrampelen
worden in Br. ook in den zin van
bedemmelen gebruikt.
BEDERVELING , m. Troetelkind (Sotteghem ) , in Br. noemt men het bedor-

ven kind, in Antw. bedorvendans.
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BEDICHT , bijw. samengesteld van been
dicht (digt), beteekent in de Kempen
dicht , kort , gauw, snel, b. v. hij
spreekt, het regent bedicht , d. i. als
de woorden of de buien gauw achter
elkander volgen.
BEDIENEN, b. w. (Br., An tw., Limb.), be-

rechten of een ziekede laatsteHH. Sakramenten toedienen, of, gelijk men
in Br. nog zegt, de HH. rechten geven.
Vandaar bediening.
BEDIJGEN, o. w.. aanwassen, gevleescht
worden ( Brugge ). Zie bij Weil. bedijen of dijgen, dat zwellen, dik worden beteekent, en bij Bild. dij , dat
eigenlijk dijge, d. i. dikte of zwelling
is , namelijk van het been.
BEDOEFEN of BEDOFFEN, hetzelfde als
beduffen of verdoffen , muf worden.
BEDORST, V. dorstig (Westvl.
« Menig lammeken bedorst,
» Laefde er zijn gedroogde borst. »
« Niet en lammeken bedorst,
» Durft er koelen zijne borst. »
( G. Gezelle.)
BEDRANKT, bijv. in VI. hetzelfde als bedronken , beschonken : hij was een
beetje bedrankt; men zegt elders : hij
).

was bij ( den ) drank.
BEDREMMELEN , o. w. in den zin van

verdwelmen, buiten zich zelven zijn,
verlegen zijn ( pr. Antw.).
BEDRESSEN of BEDRESSCHEN , b. w.

bespatten, bespringen, samengesteld
van be en dresschen : de muur is van

den regen gansch bedrescht ( Br. ).
BEDRETSEN ( zich ), in Oostvl. zich bedrijten , bevuilen ( VI. ). Driften is
kakken. Dit bedretsen is wel duidelijk hetzelfde woord als het brabantsch bedressen : trouwens in 't
westelijk gedeelte van Br. beteekent
bedretsen : bekladden, vooral met Bene
natte stof , b. v. het papier met inkt

bedretsen. Zijn kleed met slijk bedretsen. In Vl. bet. het nog : tot iets ge•
raken , iets bekomen b. v. hij zal het
wel bedretsen, d. i. hij zal wel zoo
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lang loopen tot dat hij zijn doel bereikt hebbe. Z. drets.
BEDREUGENAAR, m. bedrieger, spreekw.

een leugenaar is een bedreugenaar
( rond Landen ). In Vl. : ne lieger is
nen bedrieger. In Br. zegt men : die

liegt, bedriegt.

BEDRICHTEN. Het land bedrichten is bewerken en bezaaien , benoten : als

ikk er aan kwam, was het bosch; nu
is het al tien jaar dat ik het bedricht,
d. i. beakker (Westvl.). Z. benoten.
BEDRUKT , als bijw. soms inWestvl. gebr.
voor : zeer, b. v. bedrukt Ideen. In Br.
Antw., Limb. zou men bedroefd gebruiken.
BEDSTAAD, V. doorgaans in Limb. gehoord voor bedstede.

BEDUFFEN of BEDOFFEN, o. w. muf of
duf worden : het brood is beduft, het
brood is muf geworden. In Br. zegt
men bedoe f fen. , verdoe f fen; doef, dof
of duf, d. i. muf worden (Limb.).
BEDUIVELD , bijv. sterk genegen : dat

vrouwmensch is beduiveld om kwaad
te spreken van haar man (Westvl.,
Antw.). In Br. zou men betooverd,
bezeten zeggen.
BEEL, v. hamer waarmede men de molensteenen scherpt : draag de beet op
den molen (Antro., Kempen , Geel).
Zou dit woord cene verkorting zijn
van beitel, bijtel of bikkel?
BEEL, m. (scherplang) bet. in Westva.
een gebroken verdrag , bijzonderlijk
van cene trouw. Plantijn vertaalt

beef zijn door : se repentir dun march é , manage et semblable ( chose),

peenitere atiquid emisse, vel uxorem
duxisse et similia. Vanhier in dezelfde beteekenis beeten. Z. dit.

BEELDEKEN PLAKKEN , o. w. ergens
aanschellen en wegloopen (Antro. ).

BEELDEKEN ZETTEN, de tong uitsteken
gelijk de kinders doen uit moedwil
of spotterij : de jongen , hij steekt

zijne long uit en zet een beeldeken ,
gelijk men dit te Antw. noemt.
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BEEL(D)EKEN, bidprintje, en print in 't
algemeen : als ge wijs zijt , krijgt ge
een beeleken. E Hij hechtte zich bovenal aan de werken over genees
natuurlijke geschiedenis-kunst,over
en over verre reizen , om de eenvoudige reden dat deze meer prenten en
beeldekens behelsden. » Conscience,
De omw. van 1830. Te Brugge heeten
de bidprentjes : santjes, in Limb.

beeldje.
BEELEN , o. w. in vele gewesten van
Belgie gebr. in den zin van : een beloofd huwelijk weigeren; een accoord
of verdrag breken ; zijn woord of belofte intrekken ; een koop of verkoop
voor de uitvoering verbreken : op de

markten treft men er veten aan , die
beelen ( Leuven ) . Andere zegwij zen ,
doch van een meer algemeenen aard
zijn : zijn woord eten. Zijnen wisch
intrekken. Zijnen steert intrekken.
Zijne tong in zijn gat trekken , enz.
BEEMD ( weide) , in Br. en Holl. m. In
Limb. v. ook bij Hooft, en te recht,
zegt Bild., omdat er ouwe onder ver
-stan
wordt.
BEEN, o. Dit woord komt in vele zegwij
in figuurlijken zin, b. v. te-zenvor
been geraken, d. i. genezen. Iets aan
zijn been hebben (Br., Vi., Antw.), in
Limb. iets aan zijn broek hebben, d. i.
iets moeten houden. Zijn heen rechten
(VI.), tot welstand komen : onze buur

recht zijn been , 't es goed te-man
zien dat oom Potter dood is. Vroeg te
heen zijn is vroeg te gang , vroeg op
zijn. In iets geene beeneen vinden, d. i.
Beene zwarigheid, geene moeilijkheid
vinden. Vele dezer gezegden zijn ook
in Z.- en N.-Br. gebruikt. Z. Hoeufft.
BEENDERLING , o. gedeelte van cene
broek, waar men het been insteekt
(Westvl.). In Limb., Br. en N.-Ned.
heet het pijp en ook wel been, broeks-

pij p, broeks been.
BEENHARD, bijv. in cene streek bewesten
Brussel en rond Leuv. gebruikt voor
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( zoo het elders klinkt) hij is maar
een geraamte.
BEER, m. ijzeren werktuig om het land
licht om te ploegen ( Oostvl. ).
BEER ( zware e ), den beer hebben , ledig
zijn. Komen gelijk een beer op zokken , al gaande geen gerucht makeii;

en heden nog in Belgie, v. Beest komt
voor in vele zegwijzen als : de beest
uithangen, uitleggen,uitzetten (Limb.)
in Br., de beest spelen , in Vl. van de
beest maken, d. i. zich onmerischelijk
gedragen , ook in Br. en VI. veel drin
veel gerucht maken, afgrijselijk-ken,
vloeken en zweren. Hij leeft gelijk
een beest wordt gezegd van een zat
Een dronkaard wordt overal-lap.
beest genoemd. Vele dier uitdruk
worden ook in 't N. gehoord.-kinge
Z. beesterij.
BEESTERIJ , v. cene daad beneden de
waarde des menschen : Nero heeft
beesterijen genoeg bedreven. Bij uitbr.
alles wat grootelijks af te keuren is :

rap gelijk een beer , lomp ( Vl. ).
Mijn beer ( buik ) danst, d. i. ik

is 't geen beesterij aan een zoo lagen
prijs uw land te verkoopen? ( In Br.,

heb grooten honger (Antw.). Z. beermo er. Den beer zijn zegt men te
Antw. voor : de bot schudden voor de
anderen, gelijk het in Br. geldt, waar
men ook nog hoort : de wees zijn , in
't fr. étre le dupe.
BEER, ni. (uitgespr. met cene zware é als
in peer). In Br. en Antw. vloeibaar
mest , zeik , vooral menschendrek.
Vanhier beervat, heerkar, beerschuit,
beerruimer en ook hetwerkw. Beeren,
d. i. het land met beer bemesten : als

Limb. en VI.)
BEESTIG, bijw. zeer, uitermate : 't is beeslig koud (Br., Antw.).
BEESTJE, o. hhij heeft het beestje (Eecloo),
in stede van : hij heeft het pootje of
het fZerecijn , zooals men in Br. en
Antw. zegt.
BEETE, v. vlaamsch woord dat de rekke,
of als de dorpel en ingang is van
een duivenkot. Kil. vertaalt het door
sedile avium, pertica gallinaria, van-

't land gebeerd is, wassen de vruchten
eens goo maisch. In VI. aal, ale.

BEETEN, o. w. in Br. onbekend, doch in
Vl. en N.-Nederl. gezegd van vogelen, bijen en andere vliegende dieren
die ergens stand nemen, gaan neder zitten en rusten, in 't fr. s'abaltre.
Bij Kil. beeten Fland. Hol[. in 't lat.

ganseh of teenenlaal genezen , hersteld van cene ziekte. Men ziet, 't is
eigenlijk hard zijn op zijne beenen
ot de beenen hard hebben en bijgevolg goed te gang wezen.
BEENHUIS, BEENDERHUIS of VLEESCHHUIS wordt nogal door sommigen in
Westvl. gezeid van een zeer mageren
mensch. In Br. en Antw. zegt men :

hij is maar 't vel over de beenen, d. i.

BEEREN, b. w. Z. beer ( mest).
BEEREN , b. en o. w. persen , de boter
Beeren, d. i. ze persen. In 't knik
uitsteken (Westvl. ).-kerspldhan
BEERMOÈR ,' v. groote honger ( Kernpen). In Br. hoort men dit noemen
gierigen honger (gieregoir) . In Antw.

geeuwhonger.
BEERTEL, m. beitel, in 't fr, ook ciseau,
VI. te Antw. bartel.
BEES, V. mv. bezen (Br., Limb.), elders
bei, bezie, bes, mv. bessen, beer,
hgd. Beere , fr. baie, eng. berry.
BEEST, in Hol!. thands, zegt Bilderdijk,

bij misbruik onz. , is oorspronkelijk,

hier 't w. beeten.

descendere, sidere, considere, sedere :
de duiven beetten op het boekweitveld. Schiet gij op de patrijzen, laat
ze eerst beeten. Ik zag een bijen
aan den appelbooms vast gebeet.-zwerm
In Illeyers Woordenschat bet. beten,
afstappen, van een peerd aftreden.
BEETJE , BITJE of BITSKE ( een ), bijw.
(Limb. en elders), een weinig : ik zal

een beetje wachten, in Br. een bekke
of een pitske.
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BEEVAREN of BEDEVAREN , o. w. een

bedevaart doen, Westvl. en Br. waar
men ook, alsmede in Limb. zegt : een

beeweg doen.
BEËWEG (bedeweg), overal in 't Zuiden
gebruikt voor 't meer hollandsche
bedevaart. Ook in N.-Br. Z. Hoeufft.
BEEWEGEN, o. w. hetzelfde als bedvaren.

In alle geval mag meester Louis gaan
beéwegen naar Dickelvenne (VI.)
BEF of BEFFE , v. is niet meer in gebruik
tenzij in de bef jagen en beteekent
volgens Kil. nugae, irrisio, dus spotterij ; de hef wordt gejaagd bij een
man , die zijne vrouw mishandelt of
Bene bijzit heeft. De bef is een soort
van gefluit , geroep , gehuil, vergezeld met getrommel op allerlei tuig,
als gieters, tangen enz. 't Is dus Bene
soort van boerencharivari. Bef is
nog in Br. de naam dien men een
klappei of lammeer, Bene babbelaar
geeft, en vanhier beffen dat bij-ster
Kil. blaffen , spotten enz. bet., lat.

gannire, latrare , vugari, illudere.
BEFFE (Z. bef) v. Bene klapster of lammeer (Br.). Bef,, dubbele, scherpe
kin , te Antwerpen.
BEFLODDEREN , b. w. iemand beflodderen, vleien. Z. flodderen (Br.).
BEFOETELEN, b. w. in Limb. veel gebruikt voor bedriegen in het spel :
gij befoetelt mij altijd met de kaart.
BEFROEMELEN, BEFROMMELEN, b. w.

in Limb. gehr., ook befrommelen in
N.-Br. voor befronselen, verfronselen
(Br.) : gij liebt mijn kleed be froemeld
( befrommeld ), d. i. gij hebt mijn
kleed met er op te zitten in vouwen
gelegd. Z. frommelen, fronsen, verfrommelen in de Woordenboeken. BEGAAIEN of BEGADEN, b. w. bevuilen,
bemorsen, bijzonderlijk van het bemodderen der kleederen gezegd, fr.
crofter ( Limb., Br., Antw. ). Edoch
gaden , gaaien of begaden bet. bij
Kil. 10 versieren , opschikken , opsmukken , en 20 deformare , dedeco-

BEG

rare, maar dan wordt er leefijk onder
verstaan : dat kind heeft zich begaaid,
zegt men in Limb.
BEGANKENIS , v. bedevaart of groote toeloop van bedegangers tot Benen Hei.
een bepaalden dag. Hoewel be-ligeop
kort wordt uitgesproken, schijnt ons
echter het woord samengesteld van
bed ( bede ) en gankenis, voor gang.
BEGAREN , o. w. in Brugge bij letterverplaatsing voor gebaren , den schijn
maken of, gelijk de Leuvenaar zegt,
gelaten als of : ge moet niet begaren
dat gij hem ziet ( Westvl.).
BEGARING, v. schijn , het zijn maar at

begaringen ( Westvl. ), d. i. 't is niet
recht gemeend, 't is maar schijn.
BEGAVING, v. stuip. Zijn kind heeft de
begaving , d. i. zijn kind heeft de
stuipen (Limb.). In Br. b. v. te Lier
en Leuv. noemt men dit de gaven zoo
wel als de stuipen. Dit gaven wordt
altoos in 't mv. gezegd , licht voor
gaving.
BEGCHELEN of BECHELEN , o. w. babbelen met Bene schrille stem : dat
kloksken bechelt te stij f. Vandaar be-

chelaar, bechelgat (Vi.).
BEGIN, v. Bene oude landmatige verdee ling ; in sommige kaarten van wate
blijft dit woord behouden -ringe:
het derde , het vierde begin , is de
derde , de vierde verzameling van
Bene hoeveelheid stukken lands
(Westvl.).
BEGIJN , te Antw., Bene kindermuts, Kil.
Beghijne , vitta puerilis , fr. beguin.
BEGIJNENBAARD , m. waterbrems , fr.
mouche aquatique (Olinger). Diest.
Z. naaldenkoker en akkernaald.
BEGIJNKEN of BEGIJNTJE , o. kindermuts. Antw.
BEGRAAIEN, b. w. hetzelfde als bekaaien
(bedriegen) : hij heeft die vrouw begraaid, d. i. bedrogen (VI.). Bekaaien
is bij Kil. bekouten, bekallen, mut-

cere, of inducere verbis, persuadere.
BEGRIEMELEN of BEGRIMELEN , b. w.
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in Westvl. gebr. voor zwart maken,
met zwart bezoedelen, zwartvuil maken, het is het freq. van begremen of
begrienien, dat men aantreft bij Kil.
die ook begretnelen heeft. Hand. de-

nigrare, maculas in fitere, maculare.
Z. begrijmen.
BEGRIJMEN, b. w. hetzelfde werkw. als
begriemen, begrimelen. Grijm, bij
Kil. : grijmsel, is zwartsel : begrijmen
is dus met grijm bekladden of zwart
lo begrime. Z. Delfor--maken.Egl
trie , Final., biz. 413. To begrime , to
blacken (plakken) , to make blac —

noircir, barbouiller avec áe la suie, or
suie, en angl. soot, en fl . zoet , roet,
signif e a Gand grijm, etc. en blz. 174,
voce hegrinle , begriemen , noircir
aves de la suffe, zoet, ou bitter van
't lea fken. Te Brugge bet. leave , bij
Kil. ook ka flcoen, schoude.
BEGRIMELD (begrimmeld), verl. deelw.
van begrimelen of begriemelen
(Westvl.).
BEGROESD, dw. met gras of liever groes
bewassen (Limb., Br. en elders).
BEGROMMELEN, b. w. dat men in de
Woordenboeken vindt in den zin van
bekladden , bemorsen, vuilmaken ,
wordt in Limb. en Br. gebruikt voor
bekijven of begrommen , van welk
laatste het een freq. is : iemand be-

grominelen.
BEHANGEN, dw. afhankelijk : aan iemand
behangen (voor gehangen) zijn, d. i.
van iemand afhangen, b. v. de pachter
is aan zijn landheer behangen. Ik ben
aan niemand behangen (rond Land.).
BEHUISD, bijv. of dw. van 't niet bestaande
w. In Vl. zeggen de notarissen : ver -

kooping van behuisde, beschuurde en
bestalde hofstede, d. i. eene hofstede
met woning , schuur , stal , enz.,

behuisd is dan in de bestaande woordenboeken slecht vertaald door domicilié, dat gehuisd beteekent.
BEHUIZEN, b. w. bebouwen of met huizen
bebouwen : die steenweg is fel he-
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huisd, d. i. met huizen bezet (rond
Landen).
BEIAARD, m. klokkenspel, fr. carillon

ik hoor op St-Peeters toren den beiaard
spelen (N.- en Z.-Br. Antw.). Kil.
beyaard , frequentamentum tintinnabulorum. Z. verders beiert en beiaarden.
BEIAARDEN of BEIEREN, bet. 1 op den
beiaard spelen, 20 iemand door spreken raken : op iemands toren beieren,
d. i. iemand raken, op iemand spreken , b. V. liet beiaart op uwen toren ,
d. i. het gaat u aan , 't is van u dat
men spreekt (Antw.). Z. over beiaarden Kiliaan.
BEIEN, o. en b. w. in den oogst achter de
pikkers de verspreide (in Br. geslodderde) aren opzamelen, naären. Dit
woord wordt gebruikt in sommige
streken van Br. waar men, alsook in
Limb. nog oogsten zegt. Z. oogsten
en zeumeren.
BEIEN. Z. baaien.
BEIER , v. voor bei , gelijk eier voor ei,
in Oostvl. voor bezie, fr. baie, in Br.
bees , elders bes. Het mv. is beieren
of beiers : stekelbeiers , aardbeiers.
BEIEREN, o. w. in heen- en weêrgaande
beweging hangen (Kempen), ook naslepen, over den grond slepen, b. v.
uw kleed beiert. Z. Bilderdijk , op 't
woord beier , wortel van beieren of
baieren , dat slechts overig is in het
klokkenzwaaien, zegt hij. Z. verders
beiaarden.
BEIERT , m. in de Holl. woordenboeken,
de algemeene vergaderplaats , de gemeene zaal in eene herberg. In Leu
geeft men dien naam aan de-ven
gemeene ziekenzaal. Komt beiert
van heiden , wachten , vertoeven
dan zou 't een wachter of wachtzaal
beteekenen, of van bajen, dat bij Bil
weven , dooreenzweven be--derijk
diedt, of van beieren, dat in onze Kernpen nog eene heen- en weêrgaande
beweging te verstaan geeft. Z. Bild.,
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in voce beiert, en Weil. bij wien bajert
eigenlijk een verwarde, vormlooze
klomp is.
BEILK, m. berk, berkenboom (Kortrijk,
Snellaert).
REIT, BEITE, V. beteek. te Somerghem
eene geit, en belle is in het Brugsche
een zuigend schaap.
BEJAGEN wordt rond Landen gezegd
van dieren die ridsig zijn.
BEK , m. een woord dat aan vele zaken
wordt gegeven, en in vele zegwijzen
voorkomt, b. v. de klep eener muts
heet hier en ginds bek: Op iets bek
hebben bet. in Vl. naar 't bezit van
iets verlangen. Dat is naar zijnen bek
—naar zijnen smaak. Dat is geen spek
voor zijnen bek —dat is iets wat voor
hem niet bestemd is. Bekaf : hij is
bekaf, d. -i. hij is zwaar vermoeid.
BEKAAMSEL, o. kaam of kaan, d. i. schimmel op bier, azijn , wijn (Br.). In
Leuv. hoort men hekomsel of bekromset , in Limb. keumen (keuen. V.)
BEKAF SPELEN, te Kortrijk een zeker
spel , waarin hij , die verliest , het
gelach betaalt , maar hij mag zelf
niet mede drinken, en dat noemt men
bekaf spelen.
BEKALFD , bijv. een kalf dragende : ver
kal fde

drie hollandsche be--kopingva.
veerzen en zes Lat fkoeien

(Thouroutsch blad). In Br. zegt men :
vol kalf,, in de Kempen : met de baat.
BEKANTIG, bijv. (Limb. en elders), doch
in Br. hoort men pikantig, d. i. nijdig , en vanhier bekantigheid : die

twee winkeliers zijn pikantig jegens
elkander. Men zegt te Leuv. en Antw.
zij zijn pik a pik tegen een. Het ging
erpika pik.
BEKENDSCHAP , v. een Limburgsche

term , die echter doorgaans bekantschap luidt. Voor zooveel ik weet
bestaat er geen ander woord van
dezelfde beteekenis in onze taal
(.1.-H. Bormans , School- en Letterbode ; I deel , 177) .
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BEKENNEN , b. w. nagenoeg overal ge
voor herkennen : ik had hem-bezigd
sinds zoolang niet meer gezien , date

ik hem haast niet meer bekende.
Ik ben naar mijn dorp geweest en ik
bekende mij er niet meer.
BEKEUTEREN, b. w. wordt in de gemeene

spraak gebruikt voor : begaan, bedrijven, verrichten, uitzetten, misdoen :

wat heeft dat kind at weer hekeuterd?
In dezelfde beteekenis gebruikt men

ook bekuisen , dat ook gemeenlijk
in een kwaden zin genomen wordt.
BEKEUZELEN , lichtelijk bevlekken , fr.

tacher , souiller. Br. Antw. st. en pr.
Kil. Bekeuselen , bekoselen , squalore
sive sordibus n'zaculare. Bij Meyer is 't
bemorssen.
BEKFLUIT , v. schijnt hetzelfde te zijn
als schalmei (Gent).
BEKKEN , w. te Landen gebruikt in den
zin van smaken.
BEKLAMMERD , in wanorde , overhoop

alles staat in huis beklammerd. Mijne
tafel ligt met boeken bekiammerd, d.
i. ligt vol van dooreen gesmeten
boeken (Kl. Br.). Dit deelw. van het
niet bestaande beklammeren is licht
de verbasterde uitspraak van 't een
of 't ander werkw., b. v. belammeren,.
belemmeren, belabberen, bekladden,
of iet dergelijks.
BEKLATSEN , in Limb. in Br. bekietsen ,
hekladen, bemorsen , bevuilen , enz..

Papier , een huis beklatsen. Een ticheloven beklatsen, d. i. een ticheloven
met leem bedekken, hetgeen men al
werpende doet. Bekiatsen is derhalve
een klanknabootsend woord. Z. klats,,
klatsen. Zij zijn maar goed om alles te
bekletsen (Br.) , d. i. om alles vuil te
maken , om alles in wanorde te brengen.
BEKLENEN , bw. met eene dikke , vette
stof besmeren : den muur met teem
beklenen. Z. kienen ( Limb. ). Licht
verbasterd van bekleemen ofbeleemen ¢
d. i. met leem bestrijken.
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BEKNAUWELEN, b. w. freq. van beknauwen ,. d. i. de tanden zoo bewegen,
dat de zaak , die men in den mond
heeft , niet aanstonds verscheurd,
maar opeen gebeten wordt. Zoo kan
men papier , leder beknauwelen.
Z. kwauwelen (Limb.). In Br. zegt
men overknauwen. Z. beknauwen,
beknabbelen in de Woordenboeken.
BEKNOTEREN , b. w. voor beknorren :
iemand beknoteren. Z. knoteren
(Limb.). Vanhier het Brab. kneut,
cene grommelerse. Kneuterij , ge grommel.
BEKNUFT, bijv. bedreven in kleine huis
zaken (Brugge).
-houdelijk
BEKNUTTEREN , b. w. stilletjes beknorren (Weste i .). Z. beknoteren.
BEKOMMEN of BEKOMEN , b. en o. w.
opkomen , rijk worden , tot fortuin
komen : sedert eenigejaren en vooral

sinds de dood van zijn rijken oom is
mijn gebuur fel bekomen (Leuv.).
Omstreeks deze stad gebruikt men
bekomen nog in den zin van bedriegen : zie toe dat die kerel u niet en
bekomt. In Westvl. bet. bekomen
gistend oprijzen , b. v. de deeg be-

komt. De pot met de wafelspijs is heel
bekommen , wij kunnen gaan bakken
(Brugge).
BEKOTEREN. Z. bekeuteren.

BEKRATSEN , b. w. bekrabben : zijn ge-

zicht is gansch bekratst (Limb.). Z.
kratsen.
BEKROEZEN (zich), zich in de kroes ver

zich in den drank vergeten.-grijpen,
Bij Kil. bekroesen of bekruysen, culcullis live scyphis Urgere, obruere pocu-

lis.

BEKRONEN , o. w. bekreunen.
BEKROZEN , verl. deelw. van bekruizen.

BEKRUIZEN , bekroos , bekrozen , zwart
maken , besmeuren : ge wordt nooit
bekrozen als van 'nen vuilen pot
(Antw. st. en pr. Kempen). Z. kruis.
Kil. bekruysen, bekruyselen, bek ro seien, oblinere fulingine, denigrare.
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Vanhier kruiskool , d. i. zwerte koól
van verbrand hout. (Br.).
BEKUISEN , b. w. wordt rond Leuven
gebruikt voor bedrijven , begaan ,
misdoen, uitzetten, mispikkelen. 't Is
licht hetzelfde als bekeuselen , beko selen, vuilmaken (Kil.).
BEKWELLEN , o. w. bemoeien , bekom
: wat bekwelt gij u met onze-mern
zaken (Somergh.).
BEL , V. mv. bellen , vruchten , aren
bloemen die bel- of bolvormig aan
den struik of stengel hangen : haverbellen, hopbellen : als de haver in de
bellen is , zijn de mosselen het best
(Br.). Bel bet. in Limb. bes , bezie,
aardbel. Men heeft ook oorbellen of
klokjes : zoodat bel dan eigenlijk
een hangend gewas is en licht vanhier 't werkw. bellen (afhangen). Het
Vlaandersche bale , balle, bosje , ree
zou dus verwant zijn met bal,-sem
baal , fascis mercium , fr. balle , ital.
balle. Z. aardbel , blz. 5.
BEL, v. vodde;—een slordigwijf(Kemp.).
Dit is licht hetzelfde als 't Iste bel.
Bal bij Kil. malus , inulilis, of slecht,
kwaad , boos. Z. Delfortrie , voce
bal , biz. 169.
BELABBEREN, vuil maken, b. v. al etende,
wat de Brab. en Limb. heslabberen
heeten. Beslabberen wordt ook gezegd van iemand, die er niet goed
voorkomt. In Br. hebben wij beleb beren. Bij Kil. is belabberen ook belammeren, belemmeren, inquinare,

polluere.
BELEBBEREN , b. w. hetzelfde als belabberen , samenst. van be en labberen ,
freq. van tabben, bij Kil. ook lappen en
tapen, d. i. likken en lekken, 1. lam-

here, linguere , gr. leichen , lichmaomai , laptein , lapein , fr. lécher, lapper , hgd. lappen , engl. tappen , VI.
slabben , vanwaar slabberen ; al deze
woorden zijn verwant. Belebberen is
dan eigenlijk zich belikken , of al
slabbende , d. i. al etende of drin-
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kende zich vuil maken, besmokkelen,
besmuisteren , besmetten.
BELAART of BELLEM , kempisch woord,
misschien moest het balaart zijn ,
d. i. eene aarde , grond of akker, die
bal is, d. i. slecht, onnuttig.
BELEG, o. beleid of overleg, de bekwaam
om werk of zaken met de minste-heid
moeite en kosten te schikken : geen
beleg hebben , d. i. zonder oordeel ,
zonder vooruitzicht zijn. Als ick door

Godes soet belegh mijn self bevonden
hebb'. G. De Bruece emblemata's ,
biz. 366. Beleg wordt soms in Vl. voor
gedrag gebezigd.
BELEGGEN , b. en o. w. zuinig gebruiken:

wij moeten onze aardappelen dit jaar
beleggen ons toe te komen ( Hagel.).
BELEN, o. w. nog al veel in Limb. gebruikt voor blaffen : de hond heelt leelijk. Bellen bij Kil. bassen, latrare.
BELENDEN , o. w. ongel. belend , belond , belonden (belend kent men in
VI. niet ). Gaan , verdwijnen , weg
geraken : waar zal ik nu belenden. --

Ik zoek hem, waar is hij nu belonden.
Ik weet niet waar dat al mijn geld
belendt.
Waer zyn ze nu belonden
Met al hun grove zonden?
( Volksliederen , bi. 50.)

BELENGD, bijv. zeer nieuwsgierig , fr.

désireux : elkeen is belengd om te
weten hoe dat proces zal afloopen
( Oostvl. ).
BELETTEN , b. w. Onder andere beteekenissen geeft Kil. aan beletten die
van remorari, verwijlen, stilhouden,
welke die van achtslaan , bezien,
beloeren, genoegzaam verklaart.
BELEZEN , deelw. van 't w. beletten ,
sterk tot iets geneigd of aangedreven
zijn. In dien zelfden zin gebruikt men
nog betooverd ( Br. en elders).
BELIJDEN ( zich ), wed. w. ik belijd mij,
ik beleed mij. Toereiken , genoeg
hebben , met iets toekomen ( rond
St-Truiden ). Bij Olinger is zich helij-
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den , zich behelpen, fr. se contenter
de.
BELINKT, bijv. nieuwsgierig : ik ben belinkt o f mijn vriend komen zal (VI. en
't land van Waas). Z. belengd.
BELK, mv. belken, v. is de stoppel, welke
blijft staan, wanneer het graan is
afgemaaid. Van dit woord komt het
gelijkvl. werkw. bellen , dat bet. de
stoppels omploegen. Kil. heeftook bel ken, doch in den zin van bulken. Vandaar belkploeg, die slechts dient om
de stoppelen om te ploegen (Maasir.
Limb.).
BELLEMAN , m. omroeper , fr. crieur
public (Antes. st. en pr., Br. en V1.,
ook in N.-Br. Z. Hoeufft). In Limb.
en soms te Leuv. uitbeller. Z. uitbel len. .helleman , uitbeller en bellen
wordt ook fig. gebruikt voor iets rond
babbelen.
BELLEN , o. w. afhangen , slepen : uw
kleed belt over den grond (Kempen).
De haver begint te bellen, d. i. in de
bellen of de aren te komen ( Leuv. ).
Z. bel.
BELOENSCHEN , b. w. belonken, beloeren : hij heeft mij genoeg beloenscht,
als ik van vrijgeesten sprak. Van be
en loensch , d. i. eenigszins scheel
( rond Landen ). Loensch, in Vl. en bij
Olinger, in 't fr. louche.
BELOMP of BELUMP, o. list, bedektheid :
met belump achter de waarheid komen. Mogelijk is dit woord verwant
of met lomp , lap , versleten kleedingsstuk, oude vod; het zou dan
met stukken en brokken iets achter
zijn ; of met belomberen , zeker-halen
kaartspel. Lompe is 't zelfde als lap
of weefsel en verwant met loom, weef
dus met bewe--getouw(Bildrjk),
ven en bedekte of listige middels ach
waarheid geraken ( Limb. ). -terd
BELTREKKER , m. Z. schellentrekker
(Oostvl.).
BELUIK , o. ( van het w. beluiken ) eene
beloken, gesloten of omheinde plaats,
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stuk lands,'tzelfde als wat de Brabanders blok noemen, d. i. een landouwe
met gracht , dam , haag of heimsel
omringd. Kil. beluyck , clausuro ,
locus conclusus.
BELUIKEN , o. mv. vensterluik , blinde ,
elders ook blaffeturen (Antw.).
BEM , V. 'tzelfde als ben. Hier valt aan te
merken dat de n in Westvl. uitgesproken wordt als m, b. v. zeisem
voor zeisen , boa ist voor bonst , zoo
ook beklenen (Limb.) voor beklee-

men.
BEMASSELEN of BEMASSCHELEN, b. w.

samengest. van be en masschelen ,
vuil, zwart maken. Massehe is bij Kil.
vlek en mask, omdat men zich in 't begin, voor dat er masken waren , het
aanzicht zwart maakte. Masselen door
het zwart der ketels. Vanhier massel
aren , zwarte aren in het graan (Br.).
BEMENSCHT, bijv. bewoond van mensehen : dit huis geraakt niet bemenscht
(Antw., Kemp., N.-Br. ).
BEMOKKELD. Z. bemokkelen.
BEMOKKELEN ( zich ), wederk. w. zich
besmeuren , zich bemorsen of vuil
maken , in 't land van Aalst bezeuren.
Het verl. deelw. bemokkeld beteekent
in 't hart vanYl. besmodderd, slordig,
niet behoorlijk of net aangekleed. De
wortel is mokkel of mok , bij Kil.
moeke, een vuil wijf, of ook moggel,
d. i. een dik vrouwmensch of een
dik vet kind. Z. magchochel.
BEMOOREN , b. w. hetzelfde als bemoren
of bemorren.
BEMOOSD. Z. bemozen.
BEMOOZEN , in VI. voor bemozen gezegd.
BEMORD. Z. bemorren.
BEMORREN , b. w. in Vl. en elders voor
bemodderen , bemorsen : hij heeft

zijn kleed bemoro!.
BEMOZEN (VI. bemoozen ), b. w. bijna
heel België door gebruikt voor : met
moos of modder , slijk vuil maken,
bemodderen , bemorren , bemorsen,

beslijken.

)
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BIN. Z. baaien.
BEN, v. In de gewone woordenboeken
bet. het een van teenen ( of wissen )
gevlochten korf of mand; te Antw.
is 't eene platte wijmen vischmand,

bij Kil. corbis planus. In 't noorden
der prov. Antw. is het de plaats in
den stal waar de koeien te eten krijgen; elders de kribbe der schapen.
In Brab. is het vooral de houten
kribbe , boven de haverkribbe ge
waarin men het hooi werpt-timerd,
voor de paarden, die dit door de spleten aftrekken : het paard heeft geen
hooi in de ben. Gewis waren die
bennen, thans van gekloven stokken
gemaakt, vroeger van wijmen gevlochten. In Limb. heeft ben deze
laatste beteekenis ook maar slechts
voor schapen : voor de paarden is
het reep.
BENDE , voorkomende in de spreekwijs

bende zijn, vriend zijn : de graaf de
Charolais en de Croys waren geen
bende ( Landen ). Mogelijk wil het
zeggen : van dezelfde bende niet zijn,
niet vereenigd zijn, ter oorzake van
vijandschap.
BENDE, v. dat is de breedte van het lijnwaad, van de katoen, enz. Onze slaap
zijn van twee benden (VI., Br.-lakens
en elders ).
BENDELEN , o. w. in beweging hangen
( Kempen ). Z. bengel bij Weil. en
Bilderdijk , welke laatste zegt dat
bengelen in den wind wapperen is.
BENIJDBAAR , bijv. ( rond Leuv., Land.
en elders), benijdenswaardig : waar

martelaars van Turkijë zijn-lijkde
benijdbaar!
BENJAMIEN, v. zekere hofbloem , in 't fr.
balsarine genoemd (Br., Antw.,
Limb. en VI.).
BENKELIJK, bijv. en bijw. voor bankelijk
ofbangelijk, gebruikt in Limb. in den
zin van : buitenmate, zeer : die boom
is benkelijk gewassen. Vreeselijk ,
schrikkelijk , verdoemelijk en meer
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andere woorden worden ook in dien
zin gebezigd.
BENNEN, w. zijn, niet in gebruik dan in
den len, 2en persoon enkelv. en in de
drie persoonen my. van den tegenwoord. tijd, aantoonende wijs. In
Brab. hoort men ben alleen. In N. Br.

verbrossen , dat ook iets dergelijks
beteekent. Z. bedresschen of bedret
-sen.
BERBELS , niet gebruikt dan in het mv.
tandvleesch, waar nog geene tanden
in staan , zooals bij kinderen ; of
waar ze uit gevallen zijn, gelijk bij

en Hou. : ge bent, bentgij. Ge bent er
niet geweest. We bennen, ze bennen
rijk.
BEÑOTEN, i. \Y. anders gezegd becirichten , d. 1. beploegen en bezaaien of
beplanten : rond 4tlerheitigen hebben
wij gedaan met onze akkers te benoten ( Westvi. ). Z. note.
BENTELEN , b. v. slaan , hengelen : hij
bentelde er verschrikkelijk op; maar
dedeugeniethact het verdiend (Limb.).

ouderlingen : dit kind zat landjes
krijgen , zijne berbels zijn gezwollen
(Antw. st. en pr. ). Kil. barbelen of
babbelen, prcesepiola , alveoli.

BENTELS , mv. versleten stukken, bengels die van oude versleten kleêren
afhangen (in 'tNoorden der pr. Antw.).
In Br. zegt men kwectclets of voct-

den.
BENUT, o. moeilijkheid, verdriet, droef-

heid : men geraakt daar meg in 't
benut ( IJpere ). Is het woord samengesteld Uit be en nut voor nood?
In den Teutonista beteekent het: noit,
verdryet , behoiff ( behoef) , sorgh
anxt.

BERD , o. houten bord , plank, een herden
huis. Dit woord komt in vele spreekwijzen voor : te herde brengen, d. i.
te voorschijn brengen. - Te berde
komen is in Vi. vooruit komen. ,41s
-

een hansworst op zijn berd, d. i. zot,
kwakzalver, poetsenmaker zijn. Van
zijn herd zijn , niet wel wijs zijn
( Cruybeke ). Iets op een berd schrij'.
ven is te verstaan geven dat men
niet zal betaald worden ( gansch Vt.
België en ook in N.-Br. Z. Hoeufft
en Weiland).
BEBDES. Z. bardas.
BEREENEN , b. w. afpalen , een stuk
lands van de omliggende stukken bij
middel van reenen of palen afscheiden ( Hagel. ). Z. reen.
BEBEEUWEN, o. w. met reeuw bespreid.

BENUTTIGEN , b. g. w. in vele gewesten

worden : die appels zijn bereeuwd,

gebruikt voor : nuttig gebruiken : gij

wordt gezeid als zij in de kamer waren , waarin iemand stierf (Westvi.),
Z. reeuwbij Kil.
BERENIS of beernis (met zware e). Z. hernis.
BERENNEN, h. w. in Westvi. gebruikt
voor berijden : die straat is fel berend
( in Br. bereden).
BERENTEN, h. w. vaste goederen belasten om cene rente te verzekeren. Men

benuttigt mijne raadgevingen niet.
Vanhier benuttiging ( Landen).
BENZELEN, o. w. huilen, bulderen (VI.).
BEOOZEN, b. w. bij middel eener oos
met water begieten (Br.) : het lijn-

waad moet beoosd worden.
BEPEPEIIEN , b. w. duur l)etalen : de

versehe visch is zeldzaam , ge zult
hem mogen bepeperen ( Br., Antw. ).
BEPROETSEN of BEPROTSEN, b. w. be-

sprengen , besprenkelen , met eene
vloeistof vuil maken : de kinderen

hebben zich de kíetren gansch beprotsi. Het rijtuig is gansch beproetst
met door het water te gaan ( Limb.).
In Br. bestaat het werkw. beprossen,

zegt : dit goed is zuiver, en dat is berent (Westvl. ). In Br. zegt men : een
huis vrij en onbelast verkoopen.
BERF , m. ( Limb. ) barbed , lat. barbus, ital. bar/ño, barbone; engi. barb,
barbel; sax. barbe , barbie ; hgd.
harbe, barbel; deens. barbe ; fr. bar-
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beau. Dit ber f ligt veel op de lippen
der Limb. visschers.
BERG : den berg afgaan beteekent rond
Leuv. achteruit gaan in fortuin , in
gezondheid of in gunst bij iemand.
BERIDDEREN , b. w. besturen , overleg
doen , afdoen : de meid berid--gen,

dert alles in dat huis. JJie heeft die
zaak beridderd? (Br. en Antw. )
BERLIEREN, z. mv. vodden, lappen : de
arme man hangt geheel in slunsen en
berlieren, d. i. slechte en slordige
kleederen ( IJpere ). Z. bentel.
BERM, m. stapel, mijt, tas, opeenstapeling. Vandaar strooberm , hoop ,
dam , bij Kil. barm , baerm , fland.

agger , congeries ; barm hogs , meta
fceni (Westvl. ). Dit berm wordt ook
veel in Limb. gebruikt en heeft daar
nog, behalve gemelde beteekenis, die
van tas of de plaats in de schuur, waar
het graan gebermd is : is het graan
weg, zegt men niet meer berm, maar
wisch, een woord dat te veler steden
in Limb. altijd gezegdwordt om zulke
tasplaats aan te duiden. Vanhier

bermen.
BERMEN , b. w. stapelen , opeenhoopen , graan tassen. Z. berm ( VI. en
Limb. ).
BERMHERTIG, als bijw. in VI. en elders
gebruikt voor : zeer, hard, geweldig,
terdege, grootelijks. Met het werkw.
zijn verbonden , beteekent het te Somerghem : dronken zijn ; maar dan
wordt hier dit dronken er onder ver
dezelfde beteekenis van-stan.I
zeer zegt men ook : ellendig, bedroefd,
bedrukt, enz.
BERNIS, V. ( uitgespr. beêrnis, berenis ),
verlegenheid, gevaar, moeilijkheid :
hij zit in bernis , zoo zegt men in
de omstreken van Deinze. Waar
haar , naakt , bloot,-schijnlkva
of van 't werkw. baren , oster riere ,
manifestare, verbogen , openbaren,
engl. to bare, of liever ontblooten,
blootstellen, fr. denuder, mettre k

BES.

nu. Zoo leest men in den Lecken
Spieghel, b. 3, c. 7, v. 14 :
Sculdich te scamene waren
Die tonen si nu en baren.

Bernis is dan ontblooting en verle
Baren beduidt ook schreeu--genhid.
wen, hgd. baren, bären, vanhier :
misbaar. Baarnis of bèrenis zou dus
een luid geschreeuw zijn ter oorzake van eenige moeilijkheid of gevaar. Z. Delforterie, final. des Langues, blz. 170 en barnen , bernen ,
(branden) , blz. 171.
BERGEST, dw. van beroesten, in den zin
van ruw, grof ( Vl. ) : mijne keel is
beroest , ik ben verkoud. Men wil er
mede in Vl. nog zeggen : 's daags te
voren te veel gedronken hebben.
BERBEWOLF , m. fr. loup-garou, weerwolf (VI.).
BERRIEVAT, o. vat dat met Bene berrie
gedragen wordt ( Leuv. ). Men zegt
ook borrevat , doch dit is eigenlijk
het vat waarmee men naar den bornput water haalt.
BERSEMEN (bessemen), werkw. dat rond
Vilvoorde en Brussel bij de steenput werkers gebruikelijk is, om te beduiden dat de aarde van boven de steen
weggevoerd en dat de steen-lagenis
bloot ligt, en opgehaald kan worden :

hoe verre zift gijlie at metuwen put?
--- ah ! morgen gaan wij bessëmen, d.
i. morgen kunnen wij al beginnen
met steen op te halen. Mogelijk is dit
woord verwant met baersen, baersten, baeren, bij Kil. garere, of bairen
in den Teutonista, in luceni gignere,
blootleggen van Baer (bloot) of perforare (doorboren) omdat men de
steenlagen verbreekt; of van persen,
omdat alsdan de meester zijne werk
sterk bewaakt en als prest om-liedn
Beene steenen in den put te laten ; of
van perssenten , bij Kil. fcenerari,
woekeren.
BERSTBEZIËN , Bene oranjeroode wilde
vrucht (Antw., Br. ), licht dezelfde

BES(
plant als slangenkruid, dracunculis,
serpentaria major, fr. serpentaire.
BERSTEN , o. v. gebruikt voor sterven
als men van beesten of slechte men-

sehen spreekt : zijne beste koe is gisteren gebersten of geborsten. Hij is
gebersten gelijk een beest. Fig. hij is
van zijne eerste leugen niet gebersten,
noch voor Zijne tweede opgehangen,
d. i. hij is een groote leugenaar. Hij
Zal van geen religie bersten , d. i. hij
is niet zeer godsdienstig.
BERTHELDE, zekere visch ( Kortrijk).
BERWETTE , in Vi. en Br. gebruikt voor
cene kar met drij wielen. Het komt
zichtbaar van 't fr. brouette , kruiwagen.
BESANDEN of BESHANDEN , o. w. hinderen , te onpas komen : heZandt het
u dat ik filer nePrzitte ? ' t Is hetzelfde
als mis/tanden. ( niet missanden, zoo
als Snellaert meent). Dat de m tot b
overgaat en omgekeerd , heeft in andere woorden nog plaats : b. y. bedeenen voormedeenen, beschien voor
misschien : makans voorbijkans, baltoet voor malloet, enz. (omstreken
van Kortrijk).
BESCHAAMD , dw. wordt in sommige
vlekken van Br. gebruikt in den zin
van vervaard , verlegen : ik ben be-

schaarnd van dien hond.
BESCHAFFEN, b. vr. achtnemen : ik heb

het niet beschaft. ik heb daar niet
op geschaft (Westvi.).
BESCHAMPEN , b. w. voor beschimpen.
In Br. hoort men veel : hij deed niet

als mij beschimpen en bescitam pen.
ik kreeg nietsals schimpen en schampen.
BESCHAII, o. hetzeifdealsbescheer, ophef,
pralerij (Antw.).
BESCHARREN of BESCHEREN , b. w.
doen , begaan , verrichten , voorko

mende in : niet veel bescherren , d. i.
niet veel werk doen : kinderen , die
alleen samen werken, bescharren niet
veel. Men zegt ook tegen kinderen
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gij hebt Zeker weer iets heschard, iets
mispikkeld. Z. bescheren ( Br. ). Bij
Kil. is bescheren , ordinare , dispo
-ner,
destinare, enz.
BESCHEEDELIJK of BESCHEËLIJK,bijw.
klaarlijk, duidelijk, onderscheidelijk,
fr. distinctement ( Br., Antw.).
BESCHEERMAKEN , ook wiadmaken,
stoffen , fr. faire de t'emharras , se
donner de l'importance. Kil. vertaalt
beschere, beschering, door ordinatio,

dispositio.
BESCHEREN. Z. bescharren.
BESCHIJNIGHEID , y. huichelarij , ge-

veinsdheid : hij doet Zulks uit beschijnigheid (Limb.).
BESCHORTEN ( zich ), zich bekommeren,

zich bemoeien : wat beschort gij u
met mij (Kemp.).
BESCHOT , o. opbrengst : dat graan geeft
veel heschot. In 't land van Aalsi en
Br. : veel scheut, d. i. het brengt veel
op : het koren geeft dit jaar weinig
bescitot ( Oostvi. ).
BESCHRAPT, bijv. in Vi. gebruikt voor

zeldzaam : het zilverwerk is thans
heschrapt, d. i. men vindt er weinig
in den handel. Z. schrab of schrapel,
d. i. mager.
BESCHUT , beschermd zijn , in het kaartspel cenen slag hebben (VI.) : ik ben
beschut, d. i. • ik heb cenen stag
elders is 't : gedekt zijn.
BESCHUURD , bijv. voorzien van schuur.
Z. behuisd. Een heschuurde hofsteê
is cene hofstede met schuur daaraan,
of daar nevens (Oostvi.); zoo zegt

men ook be staId.
BESGAREN, o. cene verbastering van
bindgaren ( Kortrijk, Snell. ).
BESHANDEN. Z. besanden.
BESJEFT, voor beschaft, bemoeid , druk
in de weer, die veel te schaffen (ver-

richten) heeft : ge zijl altijd met een
andermans zaken besjeft. Vanhier
aibes/eft, moeial ( Kl. Br.).
BESLAAN , beleggen : de klompen beslaan , er zoolleder onder zetten.

BES

(

46 )BES

Eene dochter is beslagen , als ze groot
gaat ( Landen ). Goed beslagen zijn,
beteekent in Br., Antw., Limb. wei
bemiddeld zijn : hij is goed beslagen.
In Westvi. is beslaan b. w. hetzelfde
als verslaan, b. y. dorst beslaan.
BESLAG , o. ophef , beseheer , pralerij
wind, overdrevene opschik en gebaar , laatdunkendheid : hij maakt
veel beslag ( Westvi. ). Vanhier beslagmaker, d. i. windmaker, iemand
die met
woorden en gebaren wil te
verstaan geven dat hij zeer vlijtig , vermogend of begaafd is ( Br.,
Antw.).
BESLETSEN , beslaan , bekleeden (in' 't
land y. Aalst : bekletsen), b. w. fr.

occuper : dal besletst te veel plaats.
BESLOMMER, V. fr, embarras, tracas.
Kleyne huyzen , kleyn beslommer,
Kleynen rykdom , kleynen kommer.
(Duvillers.)

BESLOMMEREN, b. w. verwarren.
BESLOTEN LUCHT, y. warm, stil en betrokken weder ( Westyl. ). Besloten
locht bet. in Br. overtrokken lucht,
eene lucht die geheel met wolken
betrokken is.
BESMEIJREN, bw. besmeren, onnuttig lijk bestrijken (Westvl. ). In Br. bet.
het, als bij A. Blussé , bevuilen , besmullen , besmetten : een besmeurd

geweten.

zich met fruit of moes te eten (VI.
en Br.).
RESNAPERD, bijv. gretig, belust op wat
lekkers ( Westvi.).
BESNIETEN, o. w. het voor een ander
bekoopen, bezuren : omdat er éen

misdaan heeft , moeten wij het allen
besnieten Y ( Limb.)
BESNOT , bijv. die niet besnot is , moet
zijnen neus niet afeagen of snuiten
die niet plichtig is moet zich niet
ontstellen (algemeen in VI.). In dien
zin zegt men in Br. die niet sehurft

is , krabt hem niet.
BESNOTEREN, b. w. voor besnotten : dat
kind heeft zich hesnolerd. Z. snoter
en snoteren ( Limb.).
BESNOVEN, dw. van het niet gebr. besnui
, Iichtjes dronken : hij is -wat-ven
besnoven, d. i. hij heeft een glas te
veel gedronken ( Kl. Br. en elders).
BESPALKEN, b. w. hetzelfde als bespatten (Kempen).
BESPEITEN,b. w. bespatten. Z. speiten:

gij en moogt mij zoo niet bespeiten.
Mijn kleederen zijn gansch bespeit
( Oostvl.).
BESPERSEN, b. w. ( Brugge), bespatten;
men zegt doorgaans bespedzen. Kil.
heeft besparsen , dat hij door aspergere vertaalt. In Br. zegt men daar

voor : besprenkelen, besproeien.
BESPIKKELEN, mispikkelen , mispeute-

BESMODDERD, dw. van besmodderen , te
veler steden gebr. voor besmuisterd,
besmeurd. - Besmoterecl , y. angl.
(tuin , besmodderd , an g l. dirty , fr.

ren ( iets ) zegt men van de kleine
fauten der kinderen , het misdrijven
in zijnen laagsten trap ( Brussel en
omstr. ). Z. bekoteren.

sale, crotte'. He wered a gipon alle
hesmotered.... (Chaucer). Zoo spreekt

BESPOT, bijv. die zijcleis bespot, fr.moisi

Delf. bi. 41 6 . Rond Gent zegt men
daarvoor : Iwsmokkeld , en in 't land
van Aaist : beinokkeld en bezeurd.
BESMODIJE1IEN , b. w. hemodderen,
vuil maken, beslabberen. Z. besmod
derd.
BESMOKKELEN. Z. besmodderd.

BESMUISTEREN, b. w. vuil maken, be-

vlekken : die kinders besmuisteren

(Kortrijk).
BESSEM , in. door geheel het Zuiden in
gebruik voor bezen.
BESSEMEN. Z. bersemen.
BESSEMGELD of l{EERGELD , o. geld dat
op den vloer gevallen is, en aan de
meid die het bij 't keren of bessemen vinden zal , gelaten wordt ( heel
België door).
BESSEN , hetzelfde als betten (bad. ba-

BES(
den ), d. i. vochtig maken b. y. zie
hier een fleschje , gij zult uwe oogen
daarmede bessen ( Kortrijk ). Betten

is bij Kil. stoven , fovere, tebefacere.
BESTAAN , 1ijv. beschaarnd , verlegen,
levreesd , ontsteld : zij was bestaan
( overal in België).
BESTADEN, hetzelfde als besteden, d. i.
plaatsen : liet is wet tiestaaci, het let
niet. In 't lat. zou men misschien

zeggen : clignurn et lustum est.
BESTALD. Z. behuisd. Een hestalde hof-

steê is een hofsteê met stalling erbij
( Oostvl.).
BESTATIGEN, bw. nieuwerwetsch woord,
waar bevinden, bemerken, zien : ik
heb in die sc/toot werkelijke verbete-

ringen bestntigd. Vanhier best atiging.
BESTEDELING, m. iemand, meestal een

kind ofgrijzaard, die ergens besteed
is ( Br., Antw.).
BESTEDEN , b. w. plaatsen , b. y. de von-
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koeien besteld ? d. i. hebt gij de koeien
gevoederd en gemolken?
BESTEWAGEN, m. de wagen of kar waarmede men los en zonder iets geladen
te hebben naarde stad rijdt(I{empen).
In Br. heet dat ding speelkar, speelkerken.
BESTIEREN, b. w. (br. ) den kooper bedienen ( Brugge).
BESTRIËN, b. w. de Westviaamsche uitspraak van bestrijden. Z. dit leste.
BESTRIJDEN, b. w. sterk bekijven, V.
strijden ( striën ), kijven, bestrijdsel.
(Kortrijk Snellt.) Bij Kil. objurgare,
d. i. straf bekijven , berispen , beknorren ( Westvl. ). In Limb. gebruikt
men dit woord in den zin van bestie-

reii : die man heeft veel te bestrij
den ( beslriën).

-

BESTIJVEN ,, o. w. koud , stijf worden

giet de sans op den visch , opdat hij
bestijve ( Kortr.).

veel als : 't is wel geplaatst , wel verdiend.
BESTE(D)ERSE , besteedster,, vrouw die
vondelingen , zuigelingen, dienstboden plaatst ( Br. en elders).
BESTEEK, m. geschenk, gift, fr. cadeau.
BESTEKEN , b. w. overal in gebruik,
iemand opzijnen naam- of verjaardag
een geschenk aanbieden : kinderen,

BESTRUFFEN , met bitsige woorden bestraffen, beknorren ( Antw. st.).
BESUISD , ook ONBESUISD , wordt soms
gebruikt in den zin van 't fr. étourdi.
BETERREN , b. w. betreden : den grond
beterren is den grond door het terren
of treden vastleggen. Bij Kil. ¿'eterden,
lat. terere pedibus.
BETERREN , b. w. in Br. zegt men beteêren , in Limb. betarren , in VI. beteeren voor : met tar of teer besmeren.
BETETTERD , verl. dw. van beteuteren,
algemeen in Westhr. gezegd voor beteuterd. De Brabanders spreken het

morgen moogt ge moeder besteken.

woord beteutterd , betötterd uit. In

Vanhier de daad van besteken , of
het voorwerp waarmede men be-

de Nederlandsche Woordenboeken
staat beteuteren ; bij Kil. bebIeren en

delingen besteden op de dorpen.
BESTEED , dw. van besteden. Z. dit

woord : die man zit gevangen, maar
't is wet besteed ; waarom moest hij
ook altijd stelen 2? Besteed is hier zoo

steekt : morgen is 't vaders besteck.
ik heb cenen kostelijken ruiker voor
mijnen besteck ontvangen ( Antw. st.
Br. Leuv. Ook in N.-Br. Z. Hoeufft.).
Kil. heeft : besteken met bloemen,
ornare floribus. Z. Weil.
BESTELLEN, b. w. in Br. de koeien, het

paard bestellen is deze diereii hun
voedsel toedienen : Trees, zijn de

helotelen , turbare animo difficultate
af/icere , incutere inetum. Volgens
Weil. zou het wel betaleren en dit van
tateren , hakkelende spreken , kun,

nen zijn. Wij , integendeel , meenen
dat het samengesteld is uit be en
toleren , bij Kil. buccinare , buccina

canere , buccina animos incitare of
touteren , dat beven , sidderen , ver-

BET

(

schrikt, bewogen, verbiuft zijn beteekent.
BETIJF, o. in Oostvi. gebruikt in spreek-

wijzen als deze : zijn betijf zeggen,
cl. i. zijn gedacht, zijnen zeg zeggen.

Als ik spreek , of als ik schryf,
Zeg ik moedig nyn betyf ( Duvillers).
BETJIPPEN , dw. betjipt , ' t zelfde als
bezeten ( Gent. Z. Snell. Kortr.).
IIETINGELEN, o. w. in Westvl. gebruikt:
iemand betingeten is iemand aetelen.
Het bet. hetzelfde als tintelen, kete
, zachtjes prikkelen. Betingeld of-len
betintelci zijn om iets te doen , is begerig , vurig zijn , branden om....
( Hagel. en Kemp.).
BETOEPEN of BETOPPEN , h. w. betee
in Limb. lo bedrie g en of heime--kent

lijk ontvreemden : 'wanneerhij iemand
kan betoepen , zat hij het niet laten.
Die sinaits heeft u weer betopt. 2 o betrappen : men heeft den diefop heeter
daad hetoept. In de eerste beteekenis
zegt men in Br. bedociden. Het werkw.
toppen is bij Kil. vertaald door ambire, circumverti, welk laatste ook
bedriegen beteekent.
BETRAMPE LEN, b. w. veel in Br. en Limb.
gebr. voor betrappen , ergens veel
overgaan, beterren : die plek erwten
is gansch hetrampeld. In dien zin

heeft Kil. betrepeten of betrippelen.
Tranten trap bet. bij hem tred,l.grac/us , gressus , passus.
BETRAPELIJK , bijv. voor betrappelijk,
wordt in Westvl. gezegd van ziekten,
die besmettelijk zijn : de typhus is
eene betrapetijke koorts. In Br. en
Antw. aanhatig.

BETRAPEN, b. w. voor betrappen, webr
krijgen ( Westvl. ). Kil. die-wilens
ook betrapen, betrappen, heeft , vertaalt dit w. onder andere door ex
insidiis supervenire , opprimere in
actu , deprehenclere atiquem in delicto. Het is samengesteld uit be en
trappen, dat onlings in gebruik was
en capere , irretire beteekende , in
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't fr. attraper, in 't engl. to trappe.
Vanhìerbetraping, bij Plantijn attrappement , surprense , deprehensio
ittaqueatio.

BETREKKEN, b. w. iemand listig bedriegen door slimme streken. Deze beteekenis had betrekken reeds bij Kil.

die vertaalt door attrahere, a.tticere,
inducere, enz., bij Weil. is 't enkelijk
bedriegen (Br.). Bij Plantijn tot zich
trekken , attrahere sibi : de kooptiPn

hebben dien boer daar fel betrokken
( Leuven en elders).
BETREPELEN , b. w. freq. van betrappen.
Z. betrippelen. (Bij Plantijn heeft het
echter niet de beteekenis van het vol
gend betrippeten,maardegene die hij
in 't fr. overbrengt door trépigner,
trepitter, lat. trepidare , palpitare.)
BETRETSEN ( zich ), hier en ginds gebr.
voor : geneeren, den kost winnen.
BETRIPPELEN , b. w. veel ergens over

gaan : 't is goed dat mut land een weifig betrippetd worde ( Hagel. ). In
Limb. betrampeten , in Br. heterren.
Kil. vertaalt betrepelen of betrippeten,
freq. van betrappen , door tripudio
conculcare, tripudiando cateare : trappen is bij denzelfden Kil. calcare,
concutcare pedibus en betrappen is
dan ook conculcare, schoon hij het in
dezen zin niet opgeeft, maai- wel in
dien van ons opgegeven beIra pen.
BETUTTELEN , b. v. iemand uit zij ne
stemming brengen of hem verlegen
maken ( Limb. ). Het is duidelijk hetzelfde woord als beteuteren, bij Kil.
betoteren, met dit verschil dat to of
ten wat langer dan tut wordt uitgesproken en dat r met t verwisseld
wordt, iets wat meer in onze spraak
het geval is , als in : sleutel , sleuter,
kiuppel , kiupper, enz.
BEUDDELEN, o. w. met korten klank.
Z. boddelen of bottelen : met gedruisch ergens komen afgerold en
gehold ( Br. ). Rond St-Ti'uiden is 't
buddeten.
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BEUGEL, deze naam wordt gegeven aan
verscheidene voorwerpen die gebogen zijn : aldus , onder anderen,
noemt men buiten overal beugel, de
ketting of het kramhout, dat de koe
aan den hals draagt. Te Mechelen
heet de vlieger (cer f volant) beugel.
Rond Thienen is beugel de bult van
eenen muur : die beugel zal welhaast
uitvallen.
BEUGELEN , o. w. is op de beugelbaan
spelen , gelijk eloppen met den dop
spelen , kegelen naar de kegels werpen , kaarten met de kaarten , pikkelen of bikkelen met de pikkels of bik
spelen is ( overal in Nederl.). -kels
BEUK, V. de beuk eener kerk, fr. ne!: de
midden- en de zijbeuken der kerk zaten vol volk. Bij Kil. staat het als een
oud woord aangestipt, het is nogtans
heel Br. door nog van dagelijksch
gebruik. Dat het iets gemeens met
buik, fr. ventre, lat. alvus, heeft, is
licht te verstaan. Ook bij Dufflaeus
ziet men beuck i. buyck , venter,
alvus, enz.
BEUK, m. geweldige, harde schreeuw
de koe liet eenen beuk; ook van personen : hij werd door de roovers

aangegrepen en liet een vervaarlijken
beuk. Z. beuken.
BEUK, V. te Kortrijk kinderluur, zwachtel. In Br. zegt men : nog in de
doeken gespeten zijn. Kil. heeft dit
woord ook in deze beteekenis en vertaalt het door indusiurn sine manicis
et collari; colobium, enz. Beuk beteekent te Leuv. en te Antw. st. en pr.,
het middenstuk van een hemd.
BEUKEL , m. in het fr. boucle, gesp
zonder het tongeltje ware het een
kleine beugel ( IJper..). Te Kortrijk en
elders zijn beukels oorbellen.
BEUKELEN, b. w. voortd. van beuken of
boken , hard slaan : men zegt in
Westvl. stokvisch beurelen.
BEUKEN , o. w. voor bulken , brullen,
schreeuwen : de koe beukt ( Limb. ).
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Men zegt daar ook in de gem. spraak:
het kind beukt, voor : het kind weent,
schreeuwt. Vandaar zegt men tot een
kind, dat veel weent, of tot iemand,
die Bene forsche stem heeft : gij zijt

een beukert.
BEUKERT, m. schreeuwer. Z. beuken.
BEULEN en OVERBEULEN, bij het ploegen, aan beide kanten van een bed,
Bene voor naar het midden rijden,
zoo dat deze beide voren het geheele
bed dekken. Daartoe bezigt men
eenen beuthaak , die de aarde openspreidt. Die haak wordt aan het ach
ploeg gevestigd en-terindva
door eenen persoon vastgehouden
(Antw. Kemp. ).
BEULEN, o. w. met iets beulen, met iets
op allerhande wijze sleuren, wentelen, enz. zonder eigenlijk kwaad te
doen. In Br. ook grossen : het kind
beult net de kat (Kortrijk, Antw. en
Brugge). Dat dit woord Bene andere
uitspraak is van hollen schijnt ons
duidelijk : trouwens wij vinden in
dezelfde beteekenis bij Weil. bollen,

Bene genoegelijke aandoening over
iets gevoelen. Doch 't zou ook beul tot
oorsprong kunnen hebben en dus
eigenlijk wreed met iets handelen
bedieden. Maar hier is het wel het
tegenstrijdige van wreed wat men
bespeurt; maar dit doet niets ter
zake, wijl men soms woorden gebruikt om iets gansch tegenstrijdigs
uit te drukken dan hunne natuurlijke
beteekenis.
BEULHAAK. Z. beulen.
BEULINGE , BEULINK , v. ingewand ,

darmen ; worst , bloedworst (VI.,
Antw. ); in Br. bloepens.
BEURBANK, v. zoo noemt men in Oostvl.
Bene steenen bank van ongeveer 1 1/2
voet hoog , en omtrent even breed,
die men , bij meest alle vlaamsche
boeren , in de keuken ziet. Zij dient
om er ketels , melkkuipen enz. op
te zetten. Van bank en beuren dat
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ook heffen beteeken t , als ware het
eene bank die boven den vloer ver
misschien wordt het-hevnis,of
zoo genoemd , omdat men de ketels
en andere zware stukken daar , al
heffende, opzet. Bij Kil. is beure, bore,
elevalio, acceptio, en beuren, ophef
wegnemen, wegdragen, opne--fen,
men. Wij denken derhalve dat Bene
beurbank dezulke is die dient om
gemakkelijk te beuren wat men erop
zet.
BEURELEN of BEURLEN, o. w. alleen in
Westva. gehoord voor bulken of brul
waarvan het slechts een freq. is-len,
met verplaatsing der r als in horn,
bron. Het fr. beugler en het Limburgsch beuken zijn allen klanknabootsende woorden.
BEURS of BEURZEN : dit woord komt
dikwijls voor in de spreekwijzen als :
kranke beurzen, kranke zinnen (Hagei . ). In Br. en Vi. is het meest
ijdele of ledige borzen of beurzen ,
b. v. te Kortrijk : ijdele beurzen ,
dulle bagienen , wat zich vanzelf laat
uitleggen. Beurs wordt in Westvl.
veel gebruikt voor tesch of zakje in
kleedingsstukken.
BEURTEDRAGER, in. zoo noemt men te
Kortrijk de pakdragers die op beurt
dragen.
BEURTJE ( Kortrijk ) , loongeld dat de
pak- of beurtdragers ontvangen voor
hunne moeite.
BEURTREI , beurtelingsch gezang. Het
woord is samengesteld van beurt en
rei, bij Kil. rey i. reye chorea, koor,
dus een koorzang die bij beurte gezongen wordt.
BEURZEN. Z. beuzen.
BEUS. Z. bös.
BEUZELAAR of beter BEURZELAAR, m.
zoo noemt men in sommige streken
van VI. een speler, die gereed is om
altijd te winnen en geld in zijnen zak
te steken. Z. beuzelnesten.
BEUZELEN. Z. boezelen.
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BEUZELNESTEN , mv. Door dit woord
verstaan de vlaamsche boeren omstreeks IJperen zulke dingen, die niet
klaar, niet al te rechtveerdig, niet al
te prijsbaar zijn en strekken om met
list of bedrog den zak te vullen.
Die zulke zaken verricht noemt men
een beuzelaar of beurzelaar.
BEUZEN, BEURZEN, o. w. niet effen zijn,
niet gelijk of effen hangen : mijn
kleed beust (Brugge). In Br. en Kemp.
hoort men ook : de naaierse heeft

mijn kleed mismaakt , het beurst of
het hangt niet beurzen.
BEVAARBAAR, bijv. wordt in Limb. zoo

wel op wegen als op waters toegepast:

die straat is niet bevaarbaar , d. i.
ze kan met geen voer- of rijtuigen
( in Br. met geen gespan) bereden
worden. Z. varen.
BEVALLEN , ten deel vallen : het ergste
lot is mij bevallen (Antes. st. pr. ook
in Z. en N. Br. Z. Hoeufft).
BEVAREN , b. w. in Limb. gebezigd voor
berijden ( met voer- of rij tuigen) : die

weg is nog niet bevaren, d. i. nog
niet bereden , wel te verstaan met
voer- of rijtuigen. Die weg is nog niet
bereden zou in die streek beteekenen:
over dien weg is nog geen ruiter geweest.
BEVEKUM, 't waalsch dorp Bauvechain.
BEVER , m. hetzelfde als beving : hij
kreeg den bever, d. i. hij begon te
beven ( Oostvl. ).
BEVERSCHE MAAT, bet. in Oostva. Bene
groote maat, dewijl wellicht vroeger
de maat dezer vlek die van andere
plaatsen overtrof.
BEWIJS, o. kennis, wetenschap, manier:

dat kind heeft nog geen bewijs van
eten (Br.), d. i. het weet nog niet hoe
het moet eten. Z. bewoud en bezei.
BEWIJZING , V. bewijs, het verhaal van
daadzaken en de redeneering die een
bewijs daarstellen (Westvl. ).
BEWOORDIGEN, o. w. bewoorden (Brab.).
BEWOUD , o. bewustzijn, bewijs, ver-
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stand : ik was kwalijk gevallen, en
toen ik weer tot mijn bewoud kwam,
enz. Het kind heeft nog geen bewoud
van alleen te eten, d. i. weet nog niet
hoe het doen moet om alleen te eten
( Antw. st. ). Mogelijk is dit woord
hetzelfde als bij Kil. bewaen , vet.
flans. syspicio; en bewaenen bet.
daar suspicare, vermoeden.
B EZAN DEN, o. w. Z. besanden, beshanden.
BEZEGEL , m. schoenmakers - gereed
likhout, likijzer, liksteen, d. i.-schap,
het gereedschap waarmede men de
schoenen likt of glad maakt (Leuv.).
BEZEL , o. oordeel , verstand , gedacht,
kennis : hij heeft er geen bezei van
( Limb. ). Ons schijnt dit woord duidelijk verbasterd van bescheed, thans
bescheid , bij Kil. distinctio , dis
etc.-crimen,dsloftrai,
in 't fr. arrangement, manière, dis
dus hetzelfde als boven-cernit;

bewijs, bewoud.
BEZEILEN, b. Eenen molen bezeilen, d. i.
de molenwieken met zeilen overtrekken ( VI. en Br. ).
BEZET, verl. dw. Men zegt dat cene kaart
bezet is, als er nog cene kleinere van
denzelfden naam bij is, anders is ze
bloot : ik had schuppenheer bezet en
koekenaas bloot ( Br. en Antw. ).
BEZET,
ZET, o. Westvl. onderpand, hypotheek:
een schuldenaar geeft bezet op zijn
goed ; de geldschieter neemt bezet.
Kil. vertaalt het door hypotheca.
BEZETSEL, o. Z. bezetten.
BEZETTEN, b. w. een dier werkw. wier
beteekenis velerlei is : zoo beduidt
liet nog, behalve de gewone beteekenissen die er de huidige Woorden
aan hechten, 10 vaste goede--boekn
ren verpanden tot verzekering van
een kapitaal ; vandaar bezette rent,
vandaar ook bezet ( onderpand) en
bezetsel, een vaste bij uitersten wil
gemaakte rent , legaat of fondatie
( Br. en Vi. ). 20 Bepleisteren , be-
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plakken : vandaar bezetter, pleisteraar, bezetsel, pleisterwerk ( Limb.
Br. , Antw.). Bij Kil. be-selten met

kalek, leem ; crustare , exornare tectoriis , contegere calce, enz.
BEZEURD, dw. van bezeuren (Westvl. ).
BEZEUREN , b. w. besniodderen , een
weinig 't nieuw afgaan : is uw kleed

al bezeurd? en nog maar eens aangehad ! ( Kl. Br. en Oostvl. ) Kil. heeft
be-seutuwen, i. bekladden.
BEZIEKTHEID, v. de vallende ziekte (Br.)
elders de maand- ziekte, Sint Jans euvel. In dezen zin heeft Kil. het bijv.
naamw. beziekt ,, morbidus, comitialis; nu comitiatis morbus ( Plinius )
of comitiale vitium ( Senec. ). Staat in
de fr. woordenboeken vertaald door

epilepsie, mal caduc, haut anal.
BEZIEN, BEZIENS : bezien wordt veel
voor zien gebruikt, b. V. hebt gij die

schilderij bezien ? Neen , ze was niet
beziens of ziens weerd. Beproeven :
laat mij bezien (of zien) of ik zal kun nen. Zijn beziens in iets hebben, d. i.
zijnen lust hebben om het voorwerp
met aandacht gade te slaan ( Kortr.
Snell. ). Die dochter heeft veel beziens , zegt men in Br. en Limb. In
dit laatste is de tegenwoordigheid
der s goed uit te leggen , maar niet

in : zijn beziens hebben in.
BEZIGEN tzich), zichbezig houden, ijverig
werken : in den oogst moeten de boe
zich wel bezigen ( rond Landen ).-ren
BEZILVEREN , b. w. eigenlijk met zilver
beleggen of beslaan ; hier fig. voor :
duur moeten betalen : gij zult dat

huis met dien grooten hof er aan
mogen bezilveren (Br. Antw.). Men
zegt ook : dat zal stukken van zilveren pispolten of stukken van mensehen kosten , d. i. dat zal uiterst
duur zijn.
BEZINKKUIP, v. kuip, waarin de ververs
de geverfde stoffen laten bezinken ,
d. i. laten staan om helder te worden
(Oostvl.). Het woord is samengesteld
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van kuipen en bezinken, en dit van be
en zinken. In Br. zou men eenvoudig
zinkkuip zeggen.
BEZWELTEN of BEZWILTEN, o. w. hetzelfde als zweiten, ik (bezwolt, ben
bezwolten ), algemeen in gebruik
voor bezwijmen, alhoewel met eenen
bijzonderen zin , wanneer de natuur
zich begeeft door een uiterst lijden ,
b. v. hij betwett van koude, van honger. Z. Delf. etc. blz. 348 zweiten.
Ook zegt men : van armoede en ellende
hezwelten (Westbr. VI.). Kil. vertaalt
het door de fitere, bezwijken, langnes

animo, linqui animo, verkwijnen.-cer
BIDDELAAR, m. bidder, lijkbidder.
BIE , v. Overal in het Zuiden en zelfs in
het Noorden hoort men den i -klank
in dit woord. In het hgd. heeft men
niet den ei- klank, die aan onze ij beantwoordt, maar den i - klank, biene,
dien men ook in het engt. aantreft,
bee ( ee uitg. als ie ). Soms verliest
men uit het oog dat de i in de
en XVie eeuw en zelfs later onverschilligi ofy (niet ij) geschreven werd:
zoo leest men in de schriften dier
tij den zoo wel yemant, Syinon, nyeuw,
nyet, yder, gever, niet ijever, enz. als
iemant, Simon, nieuw, niet, ieder,
iever ( niet ijver ). De dubbel ii of ij
kwam voor in nijdt, Lijdt, lijden, enz.
BIEBANK , v. bank waar de biekorven
naast elkander onder een dakje geplaatst staan ( VI. ). In Br. zegt men
biehal; in N. Nederl. bijenhuisje, enz.
BIEBUIK, m. bijenkorf of, gelijk men in
Br. zegt, biekor f, bievat, wellicht om
zijne rondachtige gedaante zoo genoemd (Oostvl.), in Limb. bieënkaar.
BIENAL, V. hal of overdekte plaats, waar
de biekorven staan ( Br. en Limb. ).
Z..biebank.
BIEMELKER, m. bieman, bie- of bieënhouder; in N. Nederl. zegt men bijen
Dit woord melker, dat men-houder.
in duivenmelker nog heeft, beteekent
hier zoo veel als : verzorger, bestel-
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Ier, want : de koeien melken beteeke'nt
in Br. en VI. niet slechts haar het
melk aftrekken, maar ze tevens bestellen, d. i. verzorgen.
BIEMUSCH- MEIS, v. soort van koolmees,
welk woord Blussé verfranscht door
mesange en Olinger door me'sange
noirálre.
BIES, V. (Limb.), hetzelfde als in Br. bijs,
hagel- of regenbui : vandaar het o. w.
biezen. Bij Kil. zegt bijs, bijse iets
meer dan bui : 't is daar tempeslas
horrida, zeer onstuimig weder.
BIES , v. mv. biezen , boord of zoom,
eene bies gelijkende , die aan de
boorden der kleederen , aan de opening der schoenen enz. genaaidwordt.
Vandaar het b. w. biezen.
BIESKOREof BISKORE, schommel, touter
of koord, waarmede de kinderen te
Mechelen wiegen of touteren : het
komt gewis van bijs- of bieskoord,
cene koord om mee te biezebijzen.
Z. dit laatste.
BIEST, het eerste moederlijk zog, na de
bevalling; het wordt ook v an vrouwenmelk gezeid (Antes. st. en pr. ook in
N. Br. Z. Hoeufft ). Kil. biest , biest
novum-melk,binstcorua
Germ. bienst. Z. Weil.
BIETJE, o. verkl. van bie, w ordt in Westvl.
gebruikt voor iets goeds, b. v. dat
is een bietje van messen, voor : dat is
een goed mes.
BIEZEBIJZEN, o. w. wordt soms en bepaaldelijk te Niel gebruikt voor toeteren. Hier is de stam van 't w. tweemaal herhaald , gelijk in : hossebos
kiskassen , miimak , rimram ,-sen,
plisplas, tiktak , enz. Z. Van Beers,
Spraakleer, § 38.
BIEZEN of BIJZEN, o. w. beteekent eigen-

lijk heet , driftig, woelig , onstuimig
zijn : van bijze, dat oulings noorden
wind en later onstuimige lucht, geweldig onweder bediedde (Kil.). Vandaar heeft dit biezen of bijzen thans
nog in verscheidene oorden des va-
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derlands verschillende, volgens deszelfs toepassing , doch in den grond
dezelfde, beteekenissen , die het bi j
Kil. had, namelijk : ccstuare, exces

: — furente ac-tuare,csgi
violento impetu agitari, insano more
ciiscurrere; — morsitalim luciere, las
-civre,gm.bjsn—odreNu,
al deze beteekenissen heeft bijzen of
biezen nog hier en ginds. In Limb.
en St-Truid. heen en weer loopen, en
weg loopen (van koeien gezegd) : als

het fel heet is, kan men moeietijk met
de koeien in de weide blijven, want
dan gaan ze biezen. In Limb. en Vl. :
uit vrees hard wegloopen : daar! ziet
gij hem biezen, de bleuaard. In Overijsel
sel beteeken t bissen of bizzen , veel
heen en weer loopen (Weil.). De beroemde drukker Plantijn vertaalt
biezen als de koeyen door : bezer

comme les vaches fuyants les mouches,
1. mugire.
BIEZEN , b. w. de stoelen met biezen
overvlechten (Br. , VI. ). Schoenen ,
kleederen biezennn is ze metbiesvormige
boorden zoomen : meester, Ik wil niet

dat ge mijne schoenen met lint biest,
dat is te stetig , ge moet leer bezigen
( Leuv. ).
BIGGEL (g uitgespr. als een soort van k),
BIKKEL of BIKKER, m. werktuig , uit
een ijzer met een houten steel samen
dat men gebruikt om de-gestld,
aarde los te kappen , b. v. als men
de fondamenten voor een gebouw
graaft. Het ijzer van den bikkel is
spits ; is het plat , dan draagt dat
werktuig den naam van hak, die ook
tot zulk werk noodig is. Vandaar het
werkwoord biggelen of bikkelen, d. i.
met den bikkel werken (Limb.).
BIGGELEN, w. met den kaatsbal (knotsbol ) spelen (St-Truiden) : hier mogen

wij niet biggelen ; de bal zou in de
ruiten vliegen. Dit woord is hetzelfde
als biggelen, afloopen, afrollen. Vanhier biggelbol , kaatsbal. Z. biggel.
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BIGGELPAAL, m. paal die in het kribwerk
geslagen wordt om hetzelve te bevestigen ( Limb. ). Z. biggel.
BIJ, in Limb. gebruikt voor bijenzwerm.
Het is hier van 't mannelijkgeslacht,
omdat er zwerm onder verstaan
wordt : eenen bij afdoen , een bijen
kaar ( bijenkorf) schud--zwerminht
de .
BIJ , voorz. wordt in Br. en wel rond
Mechelen veel met ja , neen, gevoegd
als versterkingswoordje. Zoo zegt
men te Mechelen wet bijja (de). Wel

bij nei(n) de. Hebt gij hem iets gegeven? -- Wel bij neen. Ook voor lang,
bijw. van tijd, dat zelf ook voor neen
geplaatst wordt om iets allerstelligst
af te loochenen : hebt gij dien kerel iets
gegeven?—bij langen niet, d. i. in het
geheel niet. Bijderhand zijn, eigenlijk
kort bij zijn, bet. gereed, knap, han
-dig
zijn (Br., Limb. en elders).
BIJBANK , m. in Br. hetzelfde als bij Kil.
bij-hangh of bij-vangh , blok , gesloten of ongesloten omtrek eener woning ; grondgebied , aanhoorigheid.
Z. dit woord bij Kil. gij kunt uw men-

bets op uwen bijbank te koop stellen ,
voor mijne deur wit ik Beene belemmering. Dat ieder op zijn bijbank
blijve ( Brab. ). Z. bijvaak.
BIJBRENGEN, b. w. opbrengen, opleve-,

ren : de tarwe heeft dit jaar veel bij
( Limb.).
-gebracht
BIDDER, comp. van bij , nader, dichter,
superl. bijst : om ter bijst naar de
schreve ( Westvl. en Br. ).
Daerop kwamen ze al te samen
Bij , en bijder , en zóó bij
Dat ze zaten rondom mij.
BI. 91 (G. Gezelle).

BIJENSCHOP, m. in Limb. alsook bijhal
een biehuisje, dat men elders, biehal, biebank, enz. noemt. Z. schop,
of schap.
BIJ HEBBEN ( zijnen ), d. i. in het kaartspel zijnen inleg wederhebben (comerghem ).
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BIJHOUW , m. zoo heeten de slagers
( slachters ) de knoken , die ze als
vleesch doen betalen aan hunne kalanten (Venloo ).
BIJL , in Br. en Limb. o. in Hol. v. bij
Bild. m.
BIJLAP, m. spotnaam, bijnaam : die 't

Vosken lezen , zullen toch wel weten
waarvan Grimbaart hun dien bijlap
gegeven heeft,. Pier Karot is lien
bijlap , dien ze mij hier geven ( Oosten Westvl.).
BIJ LEVE , BIJ LEVEN , v. wordt in VI.
gebr. voor wat men elders tocht,
vruchtgebruik noemt , fr. donaire ,
usus fruit; mogelijk is 't : een om. van
te leven, zoo b. v. hoort men meer
in Brab. hij heeft geërfd om er bij te
leven. Kil. heeft bijlevinghe in dezelfde beteekenis van gift, vruchtgeniet, tij (rent, lijftocht. De twee laatste
woorden bewijzen ons duidelijk dat
lijf vroeger voor leven gebruikt werd:
en zoo lazen wij in de archieven onzer kerk dat begijnen van de kerk
huizen afkochten voor één lijf, twee
of meer lijven , d. i. voor het leven
van een , twee of meer personen
achtervolgens, b. v. van de moeie,
nicht en achternicht , na wier drij
achtervolgende aflijvigheid het huis
weer eigendom werd der kerk.
BIJS of BIES, v. beteekent thans in Br.,
Limb. en elders : regen- of hagelbui,
en wel zulke bui , die haastig door
Bene andere is opgevolgd. Zoo zegt
men in Br. ineertsche bijzen en april

grillen ; de meertsche bijzen zul -sche
gaan rijzen. Vroeger en wel bij-len
Kil. was bijse een onweder, een onstuimige lucht , tempeslas horrida.
Het is ook voor eene vlaag regen gebr.
b. v. een hijs regen zou goed doen aan
het raapkruid. Vanhier bijzen.
BIJSTIER, bijv. arm, beroofd, uitgeput,
in 't volgende rijmtje bekend
Twee lichten en een vier
Maken een rijk man bijstier.

BIJZ
Kil. bij- stier, bijster, ad extremuin
redactus, mops , exinanitus : in twee
jaar zal hij rijke of bijster zijn is bij

de vlaamsche boeren in gebruik.
BIJSTOOTEN, soms in Haspengauw gehr.
voor toesteken , schenken , heimelijk
geven : ik krijg van mijn stiefvader

niet veel, maar moeder stoot mij genoeg bij.
BIJTEBOE, m. kiekeboe. Z. dit bij Weil.
BIJVANG, m. eigenlijk de plaats, de ruimte
die zich vóór een huis tot aan de
straat uitstrekt, zoo als de dorpen
doorgaans ingericht zijn. Het is de
steedsche trottoir, behalve dat de bij
gewoonlijk drie, viermaal groo--vang
ter is , en op de marktdagen tot het
veilstellen van koopwaren kan dienen. In de steden treft men weinig
zulke bijvangen aan , dewijl zij als
verloren gronden beschouwd worden, en dat er openbare afzonderlijke
plaatsen voor de merkten ingeruimd
zijn (Antw., st. en pr.). Z. Kil. op
bij -vangh. Pomey vertaalt het door

territoriumma , distrirtus. Reyntje de
vos had met een pachter accoord
gemaakt voor drij koppelen kiekens,
den bijvang nooit meer te molesteeren (Belg. Mus. 18 2, bl. 46). Bij
( bijhang) noemt men in Br. en-vang
Antw. pr. nog gehuchten of plaatsen,
rond Bene groote gemeente liggende
en met dezen onder één bestuur staan
: dat steedje telt 10,000 zielen, en-de

met den I_iijvang 15,000.
BIJZE , V. gemeene kinder- en vrouwenm u s van katoen, fr. coiffe, serre -tete,
(Br.). Te Leuv. en Diest : koof, slaapkoof, slaapmuts. De vrouwenmuts
heet te Antw. koof, en de kindermuts
begijn, wellicht van 't lat. bessa ,
kerkelijk hoofddeksel. Z. Kil. op beffe,
i. almutse en beghiine, villa pu.erilis.
BIJZE , v. schongel (Vi.)
BIJZEN, o. ongel. w. (bees, gebezen) ,
schongelen , op Bene koord heen en
weêr schommelen (Oostvl. Kl.- Br.).
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In Limb. schokkelen, freq. van schok
te Antw., touteren ; te Brugge ,-ken.
toekteren ; omstreken van Brugge ,
rennen; te Gheel, sturen; te Lommel,
suren; te Niel, ¿iezebijzen; te Beersel,
wiegschakelen ; te Werchter en Berlaar , zwierschakelen ; te Maaseyk ,
vrijschoadelen ; te Duffel en Wille
boeizen; te Ranst, rijreepen;-broeck,
elders , rijtakken (waarnevens rij
en rijtak) ; omstr. Brussel, roeit--rep
sen (eene roeits). Te Mechelen heet
de koord of touter biskore.
BIJZEN, o. w. hetzelfde als biezen, eigen
onstuimig zijn. In Belgisch Limb.-lijk
bet. het in 't wilde loopen , wegloopen , stormen , insano more discur-

rere (Kil.). Als de Bene koe bijst, steekt
de andere haren steert op, d. i. als de
Bene wegloopt, volgen de andere. De
bijze steken bet. te St-Truiden weg
bijzen thans dik--lopen.IBrbt
maals achtereen en met vlagen of
buien regenen of hagelen : meert is

het bijsgetij of het jaargetijde dat
het bijst.
BIJZENBOORTEN, bijw. verbastering van
bij zijne beurten, beurtelings (Oostvl.)
BIK, m. eten, kost : goede bik, slechte bik.
Vanhier bikken : er valt niet veel te
bikken, d. i. niet veel te eten (Antw.,
st. en pr. Br.).
BIKKEL, BIKKER. Z. biggel.
BIKKELAAR, m. (Limb.), stuiter, kunst
Bikkelen, d. i. met de bik -jesmakr.
pikkels spelen. Sluiten is in-kels,
sommige oorden 'tzelfde als bikkelen.
BIKKEN, geheel Nederland door gebruikt
voor eten. Z. het woord bij Weil. Het
komt van bik of bek , den snavel der
vogels.
BIL, v. komt voor in de spreekwijs : niet
veel op de bil hebben , d. i. eigenlijk
niet veel vleesch op de bil hebben of
mager zijn ; en , spreekt men van
iemand , die niet veel op de bil heeft,
wil men zijne armoede of geringheid
te verstaan geven. Z. bille.

BIL

BILDJEN, de bindhouten of billen waarop
de sporen van den ijzerenweg rusten
(Westvi. en elders).
BILK, m. in Westui. gebruikt voor weide,
een met grachten of heggen omringd,
grasland. In oude schriften vindt men
ook belue , belch en bulk ; het engl.
heeft balk. Kil. vertaalt bilck door
pascuuin. Te Eecloo, bij de stad, is er
Bene veldstraat , de zeventien bilken
genaamd. De paarden loopen in den
bilk. Vanden Bulk, familje naam.
BILK , m. berkeboom , een bilken bessern
(Westvl,,. onistr. Brugge).
BILLE , V. fr. bille, dik stuk hout , onder
plat en boven rond , waarop de riggels van den spoorweg rusten.
BILLEBIJTER, SCHALBIJTER ofSCHAALBIJTER, fr. scarabee, Bene soort van
kever , van bronzen kleur , dien men
veel in de lochtingen ziet loopen (VI.),
in Br. en de Kemp. goudsmid.
BILLENBOEK. Van of uit den billenboek
spreken , bet. lossen praat houden
(Diest).
BILLETEERDER of BILLETIERDER, m.
de beambte gelast met het uitdeelen
der logementsbriefjes aan de doortrekkende krijgslieden (Leuv.).
BILLETEEREN, als b. w. beteekent te
Leuven : aan de soldaten logementsbriefjes geven om er med bij den
burger te gaan herbergen. Als onz.
aan de soldaten als verplicht moeten
logement geven. Als pass. gelogeerd,
geherbergd zijn : b. v. waar zijt gij
gebilleteerd ? Het woord komt duidelijk van 't fr. billet, briefje.
BILLETTER of BILLETIERDER , m. Z.
billeteerder.
BILLIGEN , bij Kil. en te Brugge nog voor
billijken, d. i. billijk achten , goedkeuren, verklaren gebruikt.
BIMMELEN of BIMMEN , o. w. dat het
gelui van Bene kleine schelle uit
tingelen of met een - klokje-drukt,
traagzaam luiden. Z. kleppen , tinken, tonken, trampen , tampen.
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BIN , v. in Br. voor berg , hooikrib voor
paarden , in Limb. gebr. men ben

voor de schapen en reep voor de
paarden ; in V1. de.^tereel, rostleer
( rosladder ? ).
BINDE (winde), v. kruid dat in het koren
groeit en er aankleeft (Zuidel. ). Het
woord is van het geslacht van binden ; mogelijk is het bingelkruid , 1.
mercuriatis, in Br. genoemd winde- of
windelranken. Binden en winden heb
veel overeenkomst met elkander.-ben
BINDEL, m. band, regelmatig van binden
gevormd , gelijk windel.van winden.
Zakbindet , hooshindet, kouseband,
(Limb. en Br.)
BINDENSTIJD, m. is dat niet, wat men
overal verstaat door den tijd van het
afgekapt graan te binden , maar het
beteekent rond Ij peren : zoo lastig en
zot zijn dat het tijd wordt om dien
lastige te binden : hij is bindenstijd ,
het woord heefter ooknog den zinvan
't fr. folátre : de jongens zijn bindens-

tij d .
BINDERS , gewoonlijk in 't mv., rooversbende , die ' s nachts in de huizen
breken , de lieden vasthinden , om
met gemak te kunnen stelen (overal).
BINNENGOLZEN , b. w. gulzig drinken :

hij had seffens dien liter bier binnen
Van binnen en golzen, dat-geolsd.
tot de familie van gulzig en gulpen ,
zwelgen, behoort (omstr. St-Truid.).
BINST , bijw. terwijl , binnen : binst hij

uitgegaan was , werd hij bestolen.
Binst de veertien dagen ( Oost- en
Westvl.).
BIS, voorz. tot : men telt zooveel schreden

vanhier bis aan de markt. Bis hoe
laat duurt deze of gene vergadering?
(Limb.). Biss, hgd. bis, totdat, in
't fr. jusqu'à ce que : In der selver

nacht vervoert, bis hi tot Lobehe inder
gefenckenisse gebracht wart. Z. Delforterie, bl. 181.
BISBOEL , v. fr. querelle , trouble, con fu-

sion, verwarring, wanorde : het was
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een heete bisboet in dat huis (Br. en
elders) .
BISKORÉ. Z. bieskoré.
BITTER , in VI. en Zeeland 'tzelfde als in
andere provinciën roet, in Br. zoet of
schouwenzwertsel. Men zegt in Westvl. ook kaibitter of kaafbitter. Kave,
lea flcoen is een oud vlaandersch woord
dat schouwe beteekent.
BITTER , m. fr. Chicorée , de gebrande
bitterwortelen die men onder den
koffie mengelt , om hem zwarter te
maken (Br.).
BITTER , bijw. Voor een bijvoegelijk
naamw. beteekent het zeer, fr. tres :

't was op nieuwjaarsdag bitter koud
(Br.).
BLAADJE, o. mv. blaadjes, ook blaaikens,
verkl. van blad. Al wat breed, dun en
plat is, wordt gemeenlijk blad en bij
verkl. blaadje , blaaiken genoemd,
doch de blaadjes of blaaikens zijn te
Antw. de binnenluiken der vensters.
BLAAI, m. hetzelfde als bij Kil. blad,
blade, bladinghe, d. i. het vruchtgebruik der goederen, de opbrengst of
vruchten van velden of bosschen
vulgo bladurn, ital. biada , zegt hij.
Blaai beteekent nu 10 de opbrengst
van bosschen dien men sleunt of dunt,
de interest die dat uithaksel opbrengt
( Kemp. ). 20 Dewijl nu degene, die
liet vruchtgebruik van iets heeft ,
daardoor in zijnen schik is, zoo beteekent biaai in VI. ook ijdelen opschik, gemaakten glans, beslag, pronkerij en vanhier ook nog hetgeen
men in 't fr. blague noemt, d. i. zwetserij , b. v. voor franschen blaai en

fijne tongen is 't huwelijk al veel te
zwaar ( Gentsche aim. ), en mede 't
werkw. blaaien , in 't fr. blaguer.
Z. blaaien en vooral bladen.
BLAAIBAAR, bijv. dat kan geblaaid of
geblaad worden , interest opbrengend , b. v. blaaibare mastboom bos schen ( Kempen).
BLAAIEN. Z. bladen.
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BLAAIEN, o. vv. (Oostvi.), pronken, stoffen, beslag, ijdele gebaren maken,

zwetsen. Vandaar blaaiert : waer siet
men nu uwen standaert blaeyen?
(Belg. Mus. 4e d. biz. 25.)
Kykt ze zitten daer te blaeyen,
Hare Lieten geel en rood
Ziet men van op strate waeyen,
En haer moeder heeft geen brood!
(C. Duvillers.)
Kil. blaeyen en waeyen een sweerci,
ventilare gladiuin.

BLAAIEN , b. en o. w. licht verbranden,
verzengen ( in Br. versingelen ) : liet

strijkijzer was te heet gehezigcl , het
heeft den wol geblaaid. In denzelfden
zin verblaaien ( Westvi.).
BLAAIKENS. Z. blaadjes.
BLAAR, V. licht is dit woord samengetrokken van : blader of bladder, dat,
volgens Bilderdijk, van bladen komt,

d. i. blazen, of van blaën, d. i. vilten,
ontbtooten, of van blad, blade. Ook
heeft btaar in sommige gewesten de
beteekenis van kaal, bloot; ofwel
van opgeblazen , licht , beweegbaar
als een blad. Van een lichtzinnig
vrouwsperSOOfl zegt men wel eens

het is eene tilaar (Br.).
BLAAS, V. het is eene blaas, spreekwijs
voor : het is mis, het is mislukt, 't is
ijdel als eerie met wind gevulde blaas
( Br. en VI. ). Hier is blaas hetzelfde
als bobbel, lat. hulla; men zegt ook

het is eene bul (Br.).
BLAASWERK , o. vlamsehildering ; dit
woord is waarschij nlijk maagschap
met het oude btosoen. Z. dit laatste
bij Kil. en Weil. ( Brugge).
BLADEN of BLAAIEN , b. w. hout hakken
in een bosch, vooral met het doel om
er geldelijk voordeel uit te trekken
b. y. die man heeft zijne hosschen al
te zeer geblaaici ofafgeglaaici, d. i. er
te veel hout uitgekapt. Het wil in de
Kempen nog zeggen : winst uit iets
trekken , b. y. ik heb zoo veel geblaaici,
d. i. zoo veel gewonnen met zulke
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zaak : hij blaait zooveel van c/at bose/i.
Vanhier blaai, d. i. de winst of opbrengst, die men trekt uit een bosch:

die heer trekt jaarlijks eene groote
som gelds uit den blaai zijner bossehen. Vanhier 't bijv. btaaibaar
blaaibare inastbossehen . B it woord
is niet alleen te Antw. en in de Kemp.
maar ook in N.-Br. gebruikt. Z. bij
Kil. blad, blade, Fland. Holl. bladinghe , ususfruetus, fruges , bij Wei!.
vruchlgehruik , de inkomsten van
eenig goed. Bladen voor afbladen of
afbiaderen is alzoo overdrachtelijk
gebruikt.
BLADEREN of BLAREN , b. v. wordt ook
voor afbladen gebruikt, b. y. de koo

, rapen , beeten afbtaderen , d. I.-len
de bladeren aftrekken (Br. en Antw.).
BLADINGEN of BLAALINGEN, intresten
van uitgezette kapitalen. Z. bij Kil.
bladinghe , dat daar vruchten , opbrengst der velden , vruchtgebruik
beteekent. Z. ook bladen en blaai.
BLADJEKEEREN ( zijn ) : hij keert zijn
blaclje zegt men van iemand, die eene
geheele andere meening uit , dan hij
straks te voren deed (Westvi.).
BLAFFETUUR, BLAFTU(JR ook PLAFFE
y. ( Br. Roermond en elders),-TUR,
blind eener venster, vensterluik, fr.
void, te Leuven zegt men ptaffelnur,
doch ook, even als te Antw. slagvenster. In Limb. gewoonlijk de
houtenslagen , te K ortrijk waterven
te Brugge fenter-slernbaftu;
veel , bij Kil. blaffetuere , speeulare
ehartaeeum , fenestra papyracea vel
-

meinbranacea : lympanurn.
BLAFTUUR Z. blaffetuur.
BLAGAAIË rn beslagmaker, van 't fr.

blagueur Y
BLAK ook VLAK, bijv. in Vi., Br. en
elders, naakt , bloot , open, effen,
gelijk, plat, glad, in 't fr. plat, uni
dat is hier een b/ak veld. De Duitsehers zeggen btachfeíd ; de Fransehen plaine , rase campagne. Doch
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het volk zegt meest : het blakke veld.
Met den blakken sal'el zwaaien is
met den naalïten sabel; doch blau kan
hier eene verbastering zijn van blank.
Blak wordt ook zelfstandigerwijs gebruikt : ten biakke komen , d. i. te
voorschijn komen : eens komt het
kwaad ten blakke, al brachten het de
kraaien nit. Bij Kil. black, i. vlack,
equus , planas. In Gezelle's dich tbundel leest men : blak en bloot. Vanhier het zeifst. naamw. blakte.
BLAREN , o. w. branden , doch in Roermond ook voor rooken gebruikt. Vnu
-hier
het freq. blakeren , verwant met

blikkeren of flikkeren.
BLAKER , m. is in Vi. een plat en halfrond metalen kapje , dat men hoven
een haard of kachel hangt om het
vuur te doen aanjagen en de kolen
Maken, in 't fr. wil de bceuf.
BLAKTE. Z. blak.
BLAMOT , bijv. gehult , met bulten : die

appel is blamot. Iemand blamot slaan,
iemand veel slagen geven (Westvl.).
BLAMUZE , geidstuk van drie en een halven stuiver, fr. plaquctle (Ijper.).
BLANKEN, o. w. wit worden, rijpen, b. y.
de rogge begint te blanken (Br.), d. i.
rijp te worden. Blank, in 't fr. blanc,
lat. blancus, wit. Vanhier komt licht
het werkwoord blinken , bleeken,
bleiken , blei (in VI. btiek), witvisch.
BLAUW , bijv. en zelfst. naamw. In de
XVIIeen XVllleeeuwenwaren de voetgangers der katholieke legers meestal
in 't wit , en die der protestantsche
in 't blauw gekleed. Uit dit kleurenverschil kan wel de naam van blauwen ontsproten zijn , welken men
heden nog in Limb. en elders den
protestant toewerpt. Ook beteekent
blauwverven in 't Limburgsche : tiegen als een ketter. Nu , wijl die protestantsche krijgslieden het wat al te
bont hij de katholieke burgers maakten , beteekent blauwen maandag
houden in Limb. zoo veel als op cene
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kettersehe wijze feest vieren In Leuven en omstreeks wil den blauwen
voorschool uit/tangen zeggen : wel
kermis of smulfeest houden , terwijl
de huismeester afwezig is. Hel blauw
is er af wordt in Vi. gezegd voor
'tgeen men in Br. heet : het vet is
er van af, d. i. er zit geen voordeel in.
Uit het reeds gezegde kan men wellicht verklaren de spreuk ; iemand

blauwbloemkens op de mouw spelen, d. i. iemand logens wijsmaken;
blauwboekjes zouden dus zoo veel
beduiden als : kettersche of verdachte
prulboekjes.
BLAUWBLOEM , hetzelfde als blauwe korenbloem, fr. blutet, lat. cyanus (Br.).
BLAUWEN , ook inblauwen , iets in 't
duikerken doen of sluiken , sluikhandel drijven , smokkelen , leuren,
lorren (Sleeckx) , lollen. Z. lollen , fr.
frauder. In Westvl. beteek. blauwen
den drank of de koopwaar vervalsehen met er iets van mindere
waarde onder te mengen ; ook : uitlangen. - Blauwen beteekent nog :
slaan , kaakslagen geven , en vandaar
vlas blauwen, d. i. kloppen of zvinge len (in Br.). Z. blauwen en blouwen
hij Kil. Vanhier ¿ulauwer , d. i. smokkelaar , mengelaar, hedrieger, en
blauwerij sluikhandel. Bij Kil. is het
vertaald door lacessere , vexare , iets
wat de smokkelaars jegens de grenswachters doen. Z. ook blauw.
BLAUWER , m. smokkelaar. Z. blauwen.
BLAUWERIJ , y. sluikbandel , bedrog,
vervalsching van koopwaar(Westvl.).
BLAUWKOORNMUSCH , vogel (Westvl.).
BLAUWSEL , o. iemand door het blauwset trekken beteekent in Oostvi. met
iemand den spot drijven . Deze spreekwijze wordt eenigszins verklaard
door de art. blauw en blauwen.
BLAZEN. De spreekw. blaast mij op het
hoofd wil zeggen : gij valt mij lastig
ik keer u den rug (Limb.). Het zal
wel koelen zonder blazen bet. in VI.
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en Br. het zal wel vanzeifs bedaren.
BLAZE-VEER, een gespannen handboog,
aan wiens einde, tussehen het hout
en de pees, eene opgezette koeiblaas
gespannen wordt. Wanneer men nu
met een strijkstok over de pees gaat,
geeft dat mascaraden instrument een
toon , die genoegzaani niet dien van
den rommelpot overeenstemt. Een
Kortrijsch liedje van 't einde der verledene eeuw herinnert er aan
't Zal van avond bale zijn,
En ik ga gemaskerd zijn
Met cene blaze-vere.
(Kortrijk, SnellaerL)
BLAZOENSCHIETEN, o. w. soort van doelschieten om prijzen : men hecht op
den doel een groot blad stijf papier,
waarop cene menigte nummers, die
bepaalde prij zen aanduiden ( ornstr.
Brussel).
BLEE, bijv. (Br.), in Limb. bleu. Z. bleeu.
BLEEREN, o. w. leelijk zien (Vi,). Mogelijk is dit hetzelfde als blaren, lat.
balare , het geluid dat de koeien
geven : als de koeien blaren , zien ipij
leetijic op.

DE BLEIS HEBBEN. Z. bolster (Br.).
BLEËTEN of BLETEN , o. w. schreien,
janken , krijten (Westvi.) ; bIeter,
sch'eier , schreeuwer. Het is een
klanknabootsend woord , dat in VI.
zachtlang wordt uitgesproken , als
men van geiten , en scherplang van
schapen spreekt, in 't engi. bleate .
Binst dat het schaapje bleet,
Verliest bet zijnen beet.

Dit wordt gezegd van iemand die
onder het eten zich met klappen
bezig houdt en alzoo zijn deel verliest.
BLEEU of BLEU (Limb.) , beschaarnd,
verlegen , voor bloc , bloode , waarvan het slechts cene gewestelijke
en half-hoogduitsche uitspraak is
gelijk dit met de o, 't zij zacht- of
scherplang, meermaals het geval is
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1). y. Loven Leuven, koning, keu
honing, heuning , schoon,-nig,
scheeun (te Brussel), boken, beuken,
logen , leugen , koteren , keuteren,
blozen, bleuzen, polen, peulen ‚hovel,
heuvel, molen, meulen, enz.
BLEFFEN, b. w. het. in 't duister vogelen
vangen bij middel van licht : hij
heeft gisteren avond vele snusschen
gebteft. Hetwoord bieffen is misschien
gelijk aan 't hollandsche verbluffen.
In de omstreken van Roermond zegt
men vogelen taalen voor bleffen en
de vogelvanger heet taaieit.
BLEI of BLEISEL , blauwsel (Limb.).
BLEIK . m. gebruikt voor bleekerij of
blijkerij. Bleik , bleiken is zoo goed
als blijk, blijken, en brei als brij.
BLEKAARD , tn. zoo noemt men rond
Brugge cenen witachtigen kleigrond , tot den landbouw weinig geschikt. Het woord is samengesteld
uit biek, d. 1. bleek, wit, en aarde,
V. of liever aard, aart, m. in den
oorsprong wel hetzelfde woord, doch
met cene hepaalcler beteekenis. Dit
aart komt in vele namen van plaatsen
voor als in : Oudenaarde , Schoonaarde, Hoegaarcie, Dullaart, Dollaart,
Mellaart , Hauwaart , Leeuwaarde,
caz. Z. (sari bz. 5.
BLEKEN (met zware e ) , blaren , blaten,
bieten, waarvan het cene verbasterde
uitspraak zal zijn (Limb.).
BLEEKEN, de tong uitsteken gelijk de
kwade jongens doen : ziet, hoe hij
biekt achter onzeu rug (\Tl)
BLERKEN, het hout de schors afdoen
een eiken bosch blekken (Br. Antw.
st. en pr. ook in N. Br. - Z. Hoeufft).
Kil. blecken , decorticare , corticern
delvahere, ontschorsen. Wellicht is 't
verwant met bleeken, wit maken. Vanhier blekker, die blekt;blektijcl,de tijd
dat men de eikenheesters blekt , te
vetea, als zij beginnen te bladeren
btekijzer, ijzer waarmede men blekt;
blekbosch , blekhout , btekschors, cuz.
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BLEKKEN, voor blikken, blikkeren, blinken, fulgere, coruscare.
Als men 't nieu licht sach blecken ,
Sach men ons heerlich wecken , enz.
(Oude vl. liederen, biz. 419.)

Z. blikworm.
B L EKWORM , m. in 't fr. ver luisant
(West v l.), bleeke , blanke of witte
worm , of liever is blek Bene ver
uitspraak van blink en dus-minkte
zou 't een blinlcworm zijn, wat juist
met het fr. overeenstemt. Z. blekken
en blikworm.
BLESSCHEN (van belesschen samen getrokken als bouwen van beouwen) ,
hetzelfde als lesschen en blusschen

den dorst blesschen.
BLETSEN, o. w. scherp blaffen, in Br.
keffen , alzoo voornamelijk de jonge
honden doen : dat Bondje kan toch

bletsen! (Limb.)
BLEU. Z. bleeu.
BLEUNTJE komt voor in de spreekwijze :
iemand een bleuntje stellen en bet.
iets doen wat eenander niet kan
(Westvl.).
BLIEK , v. in Westvl. de naam van een
visch , in Br. witvisch , jeu f , gen f,
elders blei genoemd. Bij Kil. blick,
ger. sax. sicamb. i. bleye, blye, alburnus. Bilderdijk geeft bliek te recht
als m. op en zegt : zoo ik het wel voor
heb is het de alburnus der Ouden , in

't engl. the bleak. Z. auvel bz. 22.
BLIES, V. vlies, in de Kempen bijna uit
gezegd van peulvruchten -sluitejk,
als erwten , boonen. Vandaar blieserwten , erwten die men , als ze jong
zijn , met dop en al eet , behalve dat
men er de blies aftrekt, en dit aftrekken der bliezen noemt men bliezen,
elders vliezen , in Br. ook vezen en
pezen. Be blieserwten worden te
Leuv. sluimerwten genoemd, in tegenstelling van peulerwten , erwten
die zonder peulen geëten worden.
BLIEZEN. Z. blies.
BLIJI)ZAAM,bijv. blijde (Westvl. G. Gez.).

BLIKKEN , o. w. blikoogen , stoutweg
aanstaren ( Brugge ), in Br. sterlings

bezien.
BLIKSEM, m. pasteigebak dat eenigszins
de vorm van de bliksemschicht heeft
(Leuv.).
BLIKWORM , m. Z. blekworm. Blek, blik
verkort van bliek of bleek bijv. dat
wit, witachtig beteekent ; dus is
een blikworm zoo veel als een witte
worm. Doch blik zou eer de wortel
van blikken, blikkeren, blinken kunnen zijn en dan zou 't liever een
glinsterende of blinkende worm zijn,
wat het ook in 't fr. ver luisant is.
BLINDDOEK, ni. doek dien men iemand
voor de oogen bindt , opdat hij niet
zou zien. Om blindenzan te spelen,

doet men Benen blinddoek aan. Vanhier het b. w. blinddoeken : i/k zal u
blinddoeken. Z. blindhokken, in Weil.
alwaar Van Hasselt meent dat blinddoeken verkeerdelijk voor blindhok
gebruikt wordt. De Belgen den--ken
ken, in tegendeel, dat blinddoeken
veel beter is.
BLINDDOEKEN , b. w. overal in België
geb. voor blindhokken. Z. blinddoek.
BLINDEISLAAN , in Westvl. verblind of
geblinddoekt het ei slaan : hij slaat
blindei, d. i. hij slaat er naar, gelijk
een blinde naar het ei.
BLINDEKATTEMAAI of BLINDEMAAI ,

(Br.) , blindmaaiken spelen (Antw.) ,
elders blindmanneken spelen , in 't
fr. colin-)naillard.

BLINOERSCH , bijv. wanneer een kind
iets misdaan heeft, roept de moeder,
(in Westvl.) uit : wat. blindersc/he
jongen ! Zou de beteekenis in blind
(onervaren) niet te zoeken zijn? Blinders is ook een uitroepingsteeken.
BLINDLAPPEN , b. w. in VI. en elders
een lap voor de oogen binden van
een paard, dat in den rosmolen moet
gaan. Het bet. dus hetzelfde als blinden, blinddoeken.
BLINK , m. glans , glinster , het blinken
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van iets (Br.), iets op den blink zet-

ten (Limb.) , b. V. den huisraad op
den blink zetten,d. i. ten toon stellen.
flunk is ook eene zwartestof, dienstig
om schoenen , laarzen te blinken. Z.
ditlaatste. De blinkstof heet in Limb.
wi/cs (m.) en vandaar het w. wiksen:
de schoenen wiksen.
BLINKEN, b. v. doen blinken, met blinkstof doen glanzen : Mari an , hebt gij
mijne schoenen at geblonken? (Br.)
Z. blink.
BLOEDIG, bijw. in degemeenzame spraak
(Br.) gebr. voor : zeer,, terdege

bloedig arm.
BLOEDING, my. btoeclzngen, rn in Westvl.
gebr. voor hetgeen men in Br. bloedpensen noemt. Z. bloeling.
BLOEDKAROS : kinderen die's avonds te
laat op de straat loopen, worden mee
gevoerd met de hioedkaros , waar
men hunne teenen afsnijdt en ze laat
doodbioeden (Antw. st., Br.).
BLOEDLAKENS , mv. bloedzuigers, echelen; laecke is bij Kil. en nu nog een
vlaandersch woord dat echel bet.
BLOELING , m. voor bloedeling , beuling
(Vi.), worst, pens, fr. bondins, in Br.
bloedpens , omdat die worsten van
varkensbloed , gemengd met andere
stoffen, gemaakt zijn.
BLOEMEN of BLOMMEN , o. w. (Oostvi.),
hetzelfde bijna als meten , blom geven : die aardappels blommen schoon,
d. i. vallen in stukjes of klein tot
bloem vaneen.
BLOEMPELDER, m. in Westvl. een meelen bloemverkooper, in Leuv. droogemaalder genoemd. Het woord is Samengesteld van bloem en pelder, dat
ons cene samentrekking schijnt van
-

pegeter of peilder. Peglielen , peylen
beteekenden bij Kil. metiri , mensu-

rare, d. i. meten, afmeten, nameteri.
BLOE(D)SUPER , m. (Brugge), bloedzuiper, soort van vledermuis, fr. vampire; overdr. bloedzuiper eens volks,
d. i. een J)lOeddorStig mensch.

)BLO
BLOK , o. is thans nog in Br. en de Kemp.
even als bij Kil. een met heggen, hagen, grachten, enz. omsioten akker.
Licht is 't cene verkorting van beluik
ofbeloken (gesloten, omringd) veld.
Het blok is doorgaans dicht bij de
woning gelegen. Waarom loopen vwe

kiekens altijd op ons blok , houd ze op
uwen bijvang (Geel ). Een blok leggen
beteekent in VI. cenen bol te kort
spelen.
BLOKKEN, m. mv. ook holbiokken, holleblokken, fr. sabots, Leuv. Br. holle
of holshlokken ; Diest ktoenken ; Thie
kloempen; Lier en Tessenderloo-neu
kloonen of klonen. ; Eecloo kloeffers en

kloppers ; Limb. klompen ; Kil. blockhout, Bruxell. i. hot-block, ktompe,
calopodium . Vele dezer uitdrukkingen
schijnen klanknabootsend te zijn
aldus : klonen , kleunen , tundere

tuditare, Kil.
BLOKMUSCH, y. groote dikke musch, gewis in Westvl. aldus genoemd, omdat die vogel zoo dom is als een
blok, en dan zou het onze Brabandsehe rietmusch, passer arunclinacius
zijn.
BLOKSLEPER , BLOKSLIEPEB , BLOKSLIJPER, UI. werkmanswoord in Br.,
Antw. en Haspeng. gebruikt voor
fietser, vleier, iemand die, ook wel
mouwvager, mouwstrijker genoemd,
zieh geslepen houdt , als een sheper zieh gedraagt , hard werkt, als de
meester hem ziet. Die bloksleper

wordt geerne van zijnen baas gezien,
maar hij moest hem eens heimelijk
afspieclen.

BLOKSLIEPER, BLOKSLIJPER. Z. bloksleper.
BLOKSOMME , y. hoofdsom, het bedrag
der geheele som ( Brug.).
BLOKVUUR , o. is in Oostvl. zoo veel als
een warm vuur of zulk een vuur, hij
hetwelk men goed kin blokken.
De felle vorst kan my de studie niet doen
staken

BLO

62

(

'k Doe in myn kabinet een dobbel blokvuer maken.
(Lofspraek der Polders, bi. 20.)

BLONK, bijv. stomp, plomp, bot, wat
niet scherp is : het mes is biwak (Kort.
Snell. ). In Br. en Limb. het mes, de

seisen , de scheer is hot.
BLOOT. Z. bezet.
BLOOT, dit bijv. komt in vele spreekwij-

zen voor als b. y. op een bloote vatten
(Westvl), d. i. iemand iliet te huis
'vinden, In zijne afwachting, meening,
poging bedrogen zijn. In Br. zegt men
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wachts ergens toe komen ( Westvl.).
BLOTSAARD, m. roofvogel, kleine kiam
per (Limb.) , builaard, fr. busard, I.

huleo.
BLOTTEN , AFBLOTTEN , afschelferen,
afpellen : de muur blot af wil zeggen
dat de kalk scheitert. Zijn gezicht
blot , pelt af. Te Kortrijk , pIolen,
plotten. Sneilt (Br. Antw.). Kil. ploten , fl and. menthranam sive corium,

exuere , remitiere cutiin sua sponte,
relinquere corticem.

geven ik heb mij zelven blootgedeeld,

BLUIKEN (Antw.), BLUIKERS (Hagel.),
wat de vensters beluikt of sluit,
vensterluik : aan deze vensters zijn
geen bluikers. Z. blaadje.
BLUSCHKOOL , in. gewoonlijk in 't mv.
gebruikt , gebluschte kolen , ook
boschkolen , in de Kemp. krikken
genaamd (Br.).
BLUSSCHER, m. een bluschpot (Westvi.).
BLUTS , bijv. bloot (rond Brugge) : de

d. i. ik heb alles uitgedeeld, zoodanig
dat ik bloot ben en niets meer heb.
In Limb. en vele plaatsen van Br.

vogelkens waren nog bluts en de knaap
heeft ze at uitgehaald. Een oude
mensch wordt bluts (kaal).

voor dit laatste Zijne handen leggen
op eenen blooten of ijdeten nest. Op
het bloote Zitten, niets hebben, arm
zijn. Weil. zegt dat blot in 't oud
friesche arm beteekende. Deze betee:

enis vinden wij eenigszins in het
werkw. blootdeelen.
BLOOTDEELEN , y. wederk. w. alles weg-

k

;

dooddeeten.
BLOOTE , o. 't bijv. naamw. bloot zelfstandigerwijs gebruikt , de plaatselijke
naam der vlakke streek, aan de rivier
de Yzer gelegen, waa r geen houtgewas
staat. Veurnambacht verdeelt men
op zekere wijs in tweedn : Veurnambachls houttand en lIet Bloote.
Even gelijk, in oude tijden, de bewoners van de iIoeren , Moerings,
171'Ioerins, lliorins genoemd werden,
zoo hebben de bewoners van het
Bloote den naam van Blootings, Blootins , Blolins gekregen. Als eenige
schrijvers over de opkomst van deze
beruchte partij der Xlleeeuw zoo veel
gissingen hebben gemaakt, het was
gewis uit oorzaak dat zij het Bloote
niet kenden (P-A. Bossaert). In Br.
is dit rode, fr. sart.
BLOOTSIIOLLIG , bijy. bloot van bol
(hoofd), bloothoofdig,kaal. Bloots
heilig ergens toe komen, d. i. onver-

BO , m. BOREN , o. klein boterham in de
kindertaal (Br. Antw.), in Limb. soms

bouken.
BOBBEL. Z. het volgende.
BOBBELTJE , verkleinw. van bobbel
( flesch ) , in Limb. een kogelvormig jeneverfleschje, dat men op zak
draagt, en dat, om het niet te breken,
met een teenen koifje omgeven is.
Men zegt ook bobbet.
BOBBER , mondstuk eener clarinet ( Kl.
Br. ), Kil. bobbet , bobbert, juncus,
levis, een licht riet.
BOCHEL. Z. hoefel.
BOCHELEN, BOGCHELEN, BOECHELEN,
BUCHELEN , o. w. naarstig arhei
den, nit , eonari sub oiiere, wordt in
Kl. Br. en wel te Willebroek gebruikt
in den zin van : 1° derwijze bezig
zijn, dat er gevaar is van iets te breken , b. V. ge zult zoo tang aan de

glazen bochelen totdat ze in stukken
liggen ( Z. bachten ). - 9 0 fel en aan-
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hOudend hoesten , en geweld doen
0111 de fluirnen kwijt te geraken (Z. rochelen ). In Vi. en omstreeks St -Trui-

den : hij hochelt den geheelen dag,
vanhier bocitelaar ; misschien is het
worteiwoord : boeket , of boecket,
bucket, buit, bukken, omdat een bochelaar als gebogen is , terwijl hij
hoest. Of zou het geen klanknahootsend woord zijn? Men zegt ook
bassen voor bochelen.
BOCHT, plaats tegen een varkenskot om
er de zeugen te laten in wroeten. Bij
Kil. boe/it of bucht, d. i. cene met
staketsels of anderszins omsioten
ilaats ( in 't N. der pr. Antw. ).
BODDELEN ook BEUDDELEN, o. w. is te
St-Truiden en elders een dof gerucht
maken, met stoelen, blokken of andere zware voorwerpen te herstooten
of te onderramnielen , vooral boven
iemands hoofd op houten vloer of
zolderingen : wat zit gij daar op

den zotder te boddelen Y - Hoddeten
en boddeten (andere zeggen liodde
ren , maar dat is eerder hutseten,
onthutselen ) gaan dikwijls samen.
Het is verwant met buiteten. Z. dit
bij Weiland. Hobberen met twee bb
-

heeft iets van de beteekenis van
't eerste, maar is toch een ander
woord. Aldus Bormans, in de Schoolen Letterbode , ie deel , bi. 107 , aanteekening. Het beteekent nog : ergens
tegen loopen : zij boddelt tegen een
steen. Vanhier afboddelen , uitbodde
-

len , met gerucht ergens afvallen of
uitgestooten worden. Ook bodcletaar,
geboddet, bodcietkar. Z. hij Kil. barteten , agitan, tumultuare.
BODDELKAB of BODDERKAR , is te StTruiden cene soort van kar, in Br.
stortkar, in Vt. valkar genoemd, dienende om steengruis caz. te vervoeren. Z. hoddelen. Men heeft in sommige gewesten den botderwagen,
een zwaren vrachtwagen.
BODDEMAN, BOEMAN, m. is in Limb. de

naam van een ingebeeld wezen , waar
men de kinderen meê bang maakt
pas op! de bodeleman krijgt u. Boddeman is samengesteld uit bodde,
d. i. rugkorf, hot, bij Kil. ook botte,
butte, holte, engl. butte, en man. Zoo
hebben wij zelf in onze jeugd hooren
gewagen van hotterossen ( bot- of
hotdragers ) die de kinders brengen
of de stoute med dragen in hun botte.
Bocinan , bij Kil. boesman, fris, hetzelfde als bietehauw. Is het geene sumentrekking van bodde en man, dan
kan gewis liet je lid wel boe(n), zwart
( Z. boenen ) of liever boe(s), boos
zijn. Bocinan zou derhalve zoo veel
zijn als hetgene men in Br. zwert-

nianneken, inantje pek ofheinke pek
noemt. Z. droezeman.
BODDEREN , ow. hetzelfde als boddelen,
gerucht maken : wat boddert gij op

'tzolder?Vanhiergebodder, boclderaar,
bociclerkar, caz. Dit woord is verwant
met bolderen ofbulderen, met verandering der t in d.
BODE , m. het. van oudsher in Br. en
Limb. dienstbode : in dat pachthof
twisten de boois gedurig , sints de
dood van den meester. In Limb, bet.
boric (bo, booi ) nog veldwachter, in
Br. soms nog dienaar geheeten.
BOEBELKEN. Z. bobbeltje.
BOECHT, m. of o. snaak, boerter : van bier boechterij, boerterij , snakerij
( Leuv. en elders).
BOEF, m. (oc kort uitgespr. ) wordt in
Br. gehoord in de spreekwijs : iets op
den boef, of op den wilden boef doen,
d. i. iets onbezonnen, zonder acht
te geven, zonder overleg doen. Boef
is licht hetzelfde als bof, dat slag of
het geluid van cenen slag beteekent.
Iets op den boefcloen zou dan zooveel
zijn als te werk gaan als of men er
in 't wilde naar sloeg. Of zou 't misschien hetzelfde woord zijn als boef
dat guit en jongeling , engl. boy beteekent? In dit geval zou iets op den
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hoefcloen zooveel zijn als iets guitachtig of wild en onbezonnen , als een
knaap, verrichten. Z. hof , boffen en
hots.
BOEFEN of BOEFFEN. Z. hoffen.
BOEFEL , m. heef of deesem , die na het
gebak wordt weggezetvoor het naastkomend baksel. Men heet het ook
bochel en beter, dewiji dit ding zoo
wat de gedaante van cenen bochel
heeft.
BOEGHOUT, o. cene soort van wel(Z. wel)
die men voor aan den boeg eens schips
han g t om dien te bevrijden ( Willebroek).
BOEIEN, OPI3OEIEN werd ons door een
vlaming opgegeven in den zin van
opschikken , oppoetsen (bij Kil. opboetsen ) en vicien, en door een anderen in dien van : beiden.
BOEIZEN, o. w. touteren (Willebroek).
Z. bijzen. Boeizen wordt ook voor
boesen ( kloppen ) gezegd.
BOEIZZE, V. gril, kuur, luim, bui : hij heeft
clear ineens cene boeizze gekregen
en niet meer witten werken. Men zegt
ook vlaag , goezze of geut (ornstr.
Brussel en Leuven).
BOEKTAND, BAKTAND (ornstr. Brussel).
BOEK- of BOOKYINK, y. is de naam dien
men in Limb. geeft aan de gewone
vink , in de Kemp. botvink , in Br.
soms Iioek- of bogaarctvìnk geheeten.
BOEKWEITZEIL, o. breed Iijnwaden zeil,
in Br. ciorschkleed genoemd , waarop
boekweit of ander graan des zomers
te velde wordt uitgedorschen (VI. ).
BOEL. Iemand den boel opschuppen , is
zoo veel als iemand de les opzeggen,
hem eens goed de waarheid zeggen
(Limb.).
BOEMAN. Z. boddeman.
BOENEN , b. w. oud vlaandersch woord
dat in onuitwischbare vlekken maken
beteekent. Bij Kil. inquinare colore
ant maculis. Vanhier boensel (Westvi.). Z. verder dit woord in de Woordenboeken,
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BOENSEL , o. stof, waarmeó men boent
(glad en glanzig maakt), verder, rond
Kortrijk, een onuitwischbare pIek in
Iijnwaad , kleederen , enz. Kil, macula , inquinamenta.
BOER, m. heeft in sommige satimgestelde
woorden de beteekenis van : meester,
verzorger, als in cirafhoer, moutboer,
kelderboer , zolderboer , dat zijn te
Leuv. meesterwerklieden, die met de
zorg van den draf, het mout, den
kelder of zolder gelast zijn ; koeiboer,
ossenhoer , ezetsboer , een boer die
zulke dieren houdt. Dikwerf komt
boer voor als Iste lid van een samengesteld woord,als in hoerenheer, d. i.
in Vi. en Br. een rijke hoer, die als
een heergekleed gaat. Boerenmensch,
in Belgid voor een landsman gebruikt. Boerenstreeper , een kerel
die de eenvoudige huitenlieden te
veel doet betalen : ook een deurwaarder. Boer staat ook nog aan 't hoofd
eeniger werkwoorden, als boerjagen,
boerspeten. Den boer opgaan of op
den hoer gaan , bet. in de Kemp.
hij de hoeren gaan bedden , of, gezondheidshalve, naar den buiten gaan.
Den boer spelen, boersch, plomp, als
een dronkaard te werk gaan. Den
boer scheren is : 1 0 stout zijn (VI. ),
in Br. zegt men : van zijnen neus
maken ; 2 0 een kaartspel , in 't land
van Aalst, dat men in Br. schup den
boer of schuppenboer noemt.
BOEREN , o. w. plomp als een boer te
werk gaan, gerucht, geschreeuw, gedruis maken. In Br. zegt men ook in
dezen zin tamboeren of den boer spelen , op zijnen poot spelen. - Boeren
is ook een kaartspel, in Vi. boerspelen
en in Limb. boerjagen geheeten. Z.
boer en boerscheren.
BOERENLEUTE , y. zoo noemt men in
Oostvi. iets wat een boer schoon en
kostelijk vindt, maar dal volgens de
kunst niets beteekent. Leute, misschien lote, tot, dat oulings cijas, bij
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Kil. tributuîn, census, obventio fundi
censualis, fr. lot, heduidde.

BOERJAGEN , w. zeker kaartspel ( Limb.).
Z. boeren.
BOERKE ofBOERKEN, o. een klein tarwen brood ( Gent); verders komt het
voor in de spreuk : het is een boerke
in 't water, in het whisispet gezegd,
wanneer iemand , die de miserie
speelt, eraan is.
BOERKOOS ( de klemtoon op de laatste
lettergreep), een landman in de voor
steden van Brussel, die zich alleenlijk
met het aankweeken van moeskruiden ophoudt. Vóór de Fransche
Omwenteling , die alle neringgenoot
, maakten de toer--schapenft
koozen ook cene gilde uit. Een zerk,
op het kerkhofte Schaarbeek, draagt
het volgende opschrift : Hier ligt

begraven den eersanen Marcus Vandervinnen, in syn leven pachter kerck
oudt deken van het boirkois -mestr,
ambacht, die sterft den 26 meert 1717.
In 't fr. maratcher, een boerkooshof,
-

fr. marais. Te Leuv. worden zulke
lieden hoveniers en degenen , die
eigenlijk geene hoveniers zijn , maar
toch met moeskruiden op de markt
te koop zitten , voörkoopersen genoemd.
BOERPASOP , kinderspel dat met stee
gespeeld wordt (Leuv.).
-ne
BOERSPELEN, w. kinderspel, bestaande
in den steen desgenen, die toer is,
met steenen af te werpen. Iemand
toer spelen , is iemand in het spel
doen verliezen(WestvL en elders).
BOERZELAAN , korte kiel ( bourgeron )

hij schoot zijn boerzelaantje aan en
ging naar zijn werk (Lier en Mechelen); t Antw. sclzobbejak, te Leuv.
bazeloen; in VI. barzeloen of hazeron,
in Limb. bazeroentje. In de Woor
denboeken beteekent boezet, boeze
loar het kleedingstuk dat men in
Br. voorschoot, fr. tablier, noemt.
-

BOESCH 9

y.

verbasterde uitspraak van

)
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bussel, in Limb. cene uitgedorscheii
garf. Door boesch verstaat men te
Maastricht ook cene oude koperen
munt van Aken. Vanhier : hij heeft
geene boesch op tesch, hij heeft niets.
In Br. en Antw. zegt men : hij deugt
geen boesch, voor : hij deugt in 't
geheel niet.
BOESEN of BOSSEN , o. w. klanknabootsend woord , kloppen ; bij Kil. betee
het : hard kloppen, impetuose-kent
pulsare : wie boest daar ? Het is
hetzelfde woord als bossen , botsen,
butsen , welke ook kloppen , opkioppen , stooten , hard ergens tegen
slaan beteekenen. Vandaar bots,
huts, en van boesen geboes , toes-

hamer.
BOESEVOL , bijv. en bijw. verbasterde

uitspraak van boordsvol , bij Kil.
boordvot , bij Weil. boordevol : ik
kreeg cene mand boesevot ap pelen
(Br.).
BOETJE , balletje van kurk , overtrokken
met ieder , versierd met pluimkens,
waarmed de meisjes spelen (Kortrijk).
BOETSEN of BOTSEN , b. w. botsen,
butsen of blutsen , stooten : mijn

broeder bracht mij een zak peren,
maar de helft waren getoetst. Dit
botsen , boetsen schijnt ons in den
oorsprong verwant met boken , beu-

ken , bofi'en , boksen , boesen.
BOEVER , m. koeiwachter , ook peerdenboever (Kortrijk , Snellaert). In Br.

zegt men : peerdenknecht, koeiwachter
ofkoeihoeder, verkenshocder, in Limb.
koeheerd. Heerd , in den Teuthonista,
herdde, d. i. wachter van allerlei vee
als koeien , paarden , ossen , varkens,
schapen.Vanhier herden, cene kudde
hoeden, pascere pecus, zegt Kil. en
van dit : herder, schaapherder,, in
den Teuthonista , scheper , even als
nog heden in Zuid-Nederland.
BOEZELEN, BEUZELEN, o. w. dat rond
Leuv. soms gezegd wordt voor : onachtzaam schieten, derwijze dat men

BOK(
geen acht geeft op het geschoten tal:
let op, ge hoezelt gelijk. Te Werchter

beteekent het : met de marbels naar
den put schieten.
BOF, m. een mondvol eten, of, zoo veel
men ineens in den mond steekt
geef mij een bofken brood. Bof, hij
Kil. ook boffe , pof, bueca , kaak
wang, staat in 't verband met haf,
baffen(z.blz. G), vanwaar de spreekwijze : voor den bafzijn. Bofis eigenlijk het geluid van den slag; vandaar
bet. hoffen ook slaan. 't Is nog gebruikt voor pof, vanwaar poffen, d. i.
stoffen ( pochen ). Z. hoffen.
BOFFEN , BOEFFEN , o. w. slaan , bet.

in 't land van Waas en elders , poffen, stoffen, pochen, iemand sterk
prijzen en verheffen. Vandaar boffer,
grootspreker en bofferij, gestof, geprijs. Kil. hoffen, inflare buceas,
jactare, fr. blaguer. Men zegt in Br.
iemand overboffen of opboffen , te
veel laten eten , maar dit is dan voor:
overbaffen, opbaffen, want ophoffen

wordt soms in Br. voor oppoffen,
d. i. slaan, gebruikt.
BOGAARDVINK, y. de gewone vink van
Nederland, hier en ginds alzoo genoemd, omdat ze bij de huizen in de
booingaarden nestelt. Hier zullen wij
aanmerken dat men bijna overal in
't Zuiden bogaard of boogaarct zegt
voor boomgaard. In N. Br. bogert
evenals wijgert voor wijngaard. In
Limb. bongert en wingert, welk laatste men zelfs hij schrijvers aantreft.
BOGE, BOOG, omstr. Brugge y. in alle
beteekenissen , in Br. en N.-Ned.
m. doch, volgens Bilderdijk, ook y.
als prieteritum van buigen.
BOK , in. in Limb. ram, geitenbok.
Eenen bok schieten wordt zoowel in
Limb. als in het Noorden gehoord
en beteekent zooveel als : niet slagen, van de hand gewezen worden,
enz. Die kerel heeft eenen bok geschoten! Iemand bij den bok leiden is
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iemand bedriegen ( Ophasselt).
BOK wordt hier en daar in Limb. gebruikt voor : een hout met drie pooten , dat men onder de kar zet om ze te
onderschragen . Van deze beteekenis,
namelijk die van steun , komt waarsehijiilijk de uitdrukking : eenen bok
zetten ; als een jongen op eenen boom
wil klimmen, zegt hij tot zijn makker : zet mij een bok , dit wil zeggen
dat deze rechtop aan den boom moet
staan en de handen ineensluiten,
waarop de andere met zijne voeten
stapt en alzoo een steun heeft om gemakkelijk den boom te kunnen beklimmen. Bij Kil. bock over hag/ic
spelen ; hocken spelen , hocken setten , boclioren spelen , micare cligitis.
BOK, m. In 't Hagel. is een bok noten een
tros of bondel noten. In Westvl. is
dat bonk of bonke. Bok beteekent in
Limb. twee naasteenstaande noten
daar staat een bok. Men zegt nog :
een hok van twee, van drie , enz. ook
tweede bok , derde bok , enz. Doch
als een aantal noten bijeen staan,
zoodat die eenen tros vormen , zegt
men trommel, welk woord nooit voor
twee noten gebruikt wordt. In dezen
zin (trommel) zou het westvlaamsche
bonk in Limb. en elders zeer goed
verstaan worden, want bonk betee
groote massa. Bok of-kentmig,
bokske werpen is een kinderspel. De
kinderen zetten drie noten naasteen,
waarop cene vierde geplaatst wordt,
en werpen op zekeren afstand ; hij,
die de bovenste afwerpt , heeft gewonnen ( Limb.).
BOKEN, o. boterhamken(Br. Belg. Limb.).
BOKEN , BEUKEN , b. w. het vlas boken,
met den bookhamer de vlaspijlen plat
kloppen. Garen boken , het garen
zacht kloppen. De noten van den boom
boken, d. 1. ze met den boker (lange
stok ) afslaan of stooten. Bok, boke,
is eigenlijk stoot , en boken stooten.
Een bok is derhalve eigenlijk een
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stootdier of een dier dat reet de horens stoot. Zoodat bok vroeger cene
wijdere beteekenis had dan nu. Bolen
of bokken wordt soms ook onz. gebruikt : als de schhapen moeilijk zijn,
bokken zij tegen een.
BOKER, m. Z. boken.
BOKKEN. Z. bakken.
BOKS , m. stoot met de vuist (Brugge) ,
hetzelfde als het eng!. box. Z. bok ,
boken of bokken , bots , botsen.
BOKS , V. is in Limb. 10 het onderste
gedeelte van een afgekapten boom,
waarvoor men op andere plaatsen
dier landstreek ook vot (Z. dit woord)
en in Br. aarsgat zegt ; 20 bokse of
broek , en vandaar de saämgestelde
bokseiielp , broekgalg , boksetesch,
broekzak , bokseboóm , broeksbodem,
het onderste gedeelte eener broek
op hetwelk men zit.
BOKSEBOOM , BOKSEHELP. Z. boks.
BOKZAK ( uitgesproken boek-zak) , m.
knapzak , reiszak, zak waarin som
handwerkers hun gereedschap-mige
dragen : mogelijk zoo genoemd omdat zulke zakjes oulings van boksleer
gemaakt waren. Men noemt in de
lage spreektaal den buik ook bok -

zak : hij heeft op die feest zijnen
boekzak eens goed kunnen vullen(Br.).
Is het misschien hier voor buikzak
of bokzak , zak der broek?
BOL , m. dikke kogel ; een kanonsbol is
een kanonskogel (Westvl.). Bot , o.
heeft in dit zelfde gewest de beteekenis nog : 10 van wol,' waarvan men
baaien maakt ; 2° die van stam of
blok eens booms , maar dan is het
verkort van boot ( ronde stronk ) dat
er ook gebruikt wordt evenals in
Br. Z. bool en 't volgende.
BOLAARD , BOLLAARD, BOLLERT ook
BOLDER , is te Willebroek een klomp
of blok, aan de kanten van het schip
gevestigd , aan welken men de Louwen vastmaakt , . wanneer men het

wil doen stil houden. Rond Brugge
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bet. bollaard hetzelfde als bol , bool ,
een afgekapte boom of tronk (in Brr
strunk) waaraan weer nieuwe takken
wassen , als wilgen , eiken.
BOLAARS , m. haan of hen zonder staart
(Limb.), zoo genoemd om de bolvormige gedaante.
BOLDER. Z. bollaard.
BOLDER, m. bolderwagen, zoo genoemd

om zijn gebulder.
BOLDERACHTIG , bijv. rond en dik of
(in Br.) bol , opgezwollen van aan
: die vent is maar bolderach--gezicht
lig , ik zie wel dat hij niet gezond is
(Westvl.). In Rr. zou men zeggen :

wat ziett er die dronkaard+ bot nit.
BOLEM of BOLUS, rood krijt, bolusaarde,
fr. bot , bolus ( rond Brussel ). In
Westvl. is boles cene zekere roode
verfstof waar de molen- en scheepszeilen med geverfd worden.
BOLES. Z. bolem.
BOLIJZEN , o. w. zich op de handen omwerpen , zoodat men weer eenige,
schreden verder recht staat : hij
bolijst goed. Men zegt ook katabolijzen
( Land. ). Te Antw. meuleken maken.
BOLING, gezoute en gedroogde schelvisch
( Kl. -Br., Willebroek ). Weil. bolling,
bolk, wijting; een zeevisch (merlan).

Kil. bolck , bolg.h , asellus Piscis.
BOLKET. Z. bollekeet of bonket.
BOLLAARD. Z. bolaard.
BOLLE , V. in V1., m. in Br. en in 't N.

Iemands bolle wasschen is : iemand
eenige oorvegen , cene geduchte les
geven. In Br. en Limb. : iemands
ooren wasschen is eenige duchtige
oorvegen toedienen.
BOLLEBAAN , V. bolbaan , plaats waar
men met den bol speelt of ook het
spel zelf.
BOLLEBUZE (Iepere) , appel met deeg
bekleed en in den oven gebakken.
Zou dit kindergebak , om zijne vorm
en samenstel, niet genoemd zijn naar
een verduisterd woord, hetwelk over
lang de kleine bom of obus mag heb-
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ben aangeduid? Immers deze is inderdaad een bol ( kogel) met eene
buis (buse).
BOLLEKÉT, een bal van gebakken aarde,
ijzer of lood , waar de kinderen meé
spelen (omstr. Brussel). Elders zegt
men eenvoudig loet : met de ketten
spelen of enkelijk ketten. Z. bonket.
BOLLEN , o. w. hetzelfde als rollen : het
bolde er af; ook : met den bol spelen:

als wij onze les kennen , gaan wij
bollen (Br.). Vanhier bolling of bol
Te kort bollen is voor iemand-spel.—
in iets moeten onderdoen.
BOLLETROG , m. zoo noemt men in VI.,
vooral in 't westen , eene bolle- of
beugelbaan, omdat deze uitgehold ,
diep en gelijk is als een langwerpige
trog. Vanhier de spreekwijs : effen
gelijk een bolleirog , d. i. effen , zeer
effen en gelijk. Z. boltra.
BOLSPEL, o. beugelspel, fr. jeu de bowle.
Men zegt zoowel bolspel als kaart

-spel(Ootv.)
BOLSTER , in sommige streken van Br.
gebruikt voor bol , opgeblazen , opgezwollen in het gezicht , van ongezondheid of dronkenschap. Bij Kil.
en elders, vet, gelijvig, pinguis corpore, bucculentus, buccosus, en bols
bucculentia. Z. bolderachtig..-terhid,
BOLSTEREN, O. w. opzwellen, door stijging opeengehoopt worden : de

gerezen bladeren bolsteren in het
kabbelend beekje (Br.). Z. bolster ,
bult, en bij Bild. bulster.
BOLTRA v. bolbaan, beugelbaan. «Tra,
behoort , volgens den inzender van
boltra, tot een woordenstam waarin
men ook tramen ( brancard ) en Iragel ( trekweg ) zal vinden. » 't Is
mogelijk , maar, dewijl bolletrog en
'boltra twee benamingen deszelfden
voorwerps zijn, zoo zou, onzes dunLens , tra wel eene verbastering van
trog kunnen wezen, of, zoo men wil,
van boltrap , boltrede , boltrok. Bij
Kil. is trock , treck , treke, in 't lat.
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detineatio. Z. bolletrog.
V. Te veel vaar de bom of het
bommegat kijken, is tot den drank

BOM ,

genegen , zatlap zijn (VI. en elders).

Een woord in 't bomgat zeggen ,
iemand heimelijk iets toevertrouwen
(Antw.).
BOMMEL, v. 1 ° groote trom : de dikke
trommel, op de bommel slaan(Antw.);
2° een dik vrouwmensch (Br.).
BOMMELEN, o. w.veel in Limb. in zwang,
ergens met eene beweging aanhangen : hij viel van het dak, maar greep

zich aan eene koord en bleef er aan
bommelen.
BOMMELING , v. gebom en gebommel
(Oostvl.). Z. dit laatste.
BOMMEN, o. w. luiden : de klok komt voor
de misse (Kortrijk)_
BOND , m. wordt in Oostvl. alleen van
hout gezegd : een bond hout , d. i.
een bos , bussel , bondel of bundel
hout. Vanhier de verkleinw. bondeken , bondelken , bundelken. Bij Kil.
komt bond en band in dezelfde beteekenis voor. Z. den Uitgang el, eiken.
BONGERT , m. boomgaard. Z. bogaard vink (Limb.).
BONKET , v. groote knikker of bal , dien
men bij het bikkel- of pikkelspel op
Benen steen op en neer doet botten
(springen); omstr. Brussel : bolleket,

in VI. bolkeét, Kil. sphcerula eburnea.
BONNEER, V. voor, waarin men de aard
borg of baarm ? ).-apelsnt(v
Vandaar bonneeren, o. w. aardappels
in de voren leggen (Oostva.).
BONNING, m. een takkenbos, gewis ver
bij Kil. bondel-kortvanbdelig,
(sarcina) van binden (Oostvl.).
BONOORE , soort van ploeg om het land
te kuischen (Vl.).
BONTEVROUW , dwarrel- of draaiwind
(Br.). Z. dolvrouw.
BOOG dat geeft mij boog, is zooveel als
verwondert mij (in'tN. derpr. Antw.).
BOOGZAAG , v. bij de schrijnwerkers te
Leuv. ehtie boogvormige zaa .
:
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BOOKEN, z. boken. Vanhier boolchanier,
houten hamer, waar men mede beukt.
BOOKVINK , V. Z. boekvink.
BOOL, m. in Br. Antw. en de Kemp. boomstronk of blok, gereed om tot berden
verzaagd te worden, in Westvl. trunk.
Z. bol.
BOOL , m. voor ondervest (L. v. Aalst en
elders ). Misschien van bolkatoen
( baalkatoen ), omdat de ondervesten
enz. daarvan nog al veel gemaakt
worden. Vanhier het verkl. w. boolke.
BOOM. Van den hoogen boom af is Bene
spreekwijze die , veel in Limb. gebruikt , beteekent : buitenmate , uit
alle krachten , verschrikkelijk, enz.
Zoo zegt men : het regent van den
hoogen boom af, d. i. buitenmate, ver
: hij sloeg het paard van-schrikelj
den hoogen boom af, enz.
BOOMEN , den diepen pand des molensteens scherpen. Z. maalkanten
( Kempen , Geel).
BOOMEZEL, m. Z. ezel.
BOOMSTILLESTAAN o. w. Zoo stil staan
als een boom (Kortrijk ).
BOONEBAK , m. licht bij verbastering
voor banebak ( Zie baan , blz. 24).
Iisslede voor twee of vier personen en
door armkracht van achterloopende
mannen voortgestooten (Roermond).
BOONEN, v. mv. In Limb. zoowel als in
het Noorden hoort men dit woord in
eenige zegwijzen. De boonen bloeien,
beteekent : de gekkentijd is daar.
't Wordt nog toegepast als iemand
slecht redeneert of zotten klap ver
Hij is in de boonen, d. i. hij-kopt.
redeneert valsch , hij is van den
weg af, hij is zat, enz. Boonera bij
kant blijven , beteekent te Antw.
in de rede blijven, b. v. schoon ge-

kleed gaan is goed, maar 't moet toch
boonen bij kant blijven.
BOONENKNOOPEN , zeer traag voort

: het gaat voort als boonenknoo--gan
pen, d. i. zeer langzaam, bijna niet.
Vanhier boonknooper , luiaard, trage
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werkman. Rond Leuv. zegt men erw-

tenteller : ons Janneken is nen eerste
erwtenteller , te Antw. gorlentelder.
BOONPEERS , stok of roede die in den
tuin tegen de boonen gestoken wordt
om er de ranken op te leiden (VI.).
Bij Kil. peertse, fr. perche, eng.
perch, lat. ital. spa. pertica. Venditie

te Oostcamp van 40 koopenn hoppestokken en boonpersen ( Thouroutsblad ). In Br. zegt men : hop- en
boonstokken , boonstaken en soms
boonstekken.
-

BOOR ( BAAR) , in Haspengauw bij de
schrijnwerkers en radenmakers Bene
plaats waar men het hout bergt (van
borg of baarm ? ). Z. bordeel en buur.
BOOR, v. nieuwe plank , die in de plaats
van Bene versletene, in een vaartuig
ingeschoten wordt : men heeft twee

boeren in dit vaartuig moeten steken
(Kl. Br. Willebroek). Licht is dit hetzelfde als het volgende woord met
weglating der d. Z. bij Bilderdijk
boor, berd , bord. Hier zullen wij
aanmerken dat boor ( tuig om te
boren) bij Bild. m., in Br. en Limb.
v., in Westvl. even als bij Kil. o. is.
BOORD , o. als bord en gewis hetzelfde
woord, Bene vastgelegde plank in winkels, werkhuizen, kassen, enz. om
allerlei goed op te leggen. Vanhier
misschien de spreuk : aan boord leggen, d. i. overleggen, goed schikken,
wel gebruiken ; b. v. mijn buurman

moet zijn geld goed aan boord leggen
om kunnen toe te komen. — Fels buiten boorccleggen beteekent: iets slecht
schikken (Westvl. ). Z. boor.
BOORLING , o. hetzelfde in Westvl. als
in Br. uitboorsel, of 't geen de kloefmakers, schrijnwerkers, enz. met de
boor uit het hout booren of boren :
want dit werkw. evenals boken , booken , boten of booten , smoren of
smooren , enz. wordt met scherp of nachtlange o uitgesproken in Br.,
Vl. en elders.
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BOORLINGSKE , o. een nieuw geboren
kind : men heeft daar een boorlingske
gevonden ( lepere).
BOOT, m. bussel vlas, wellicht van het
fransche botte (bos), in Vl. in zwang
gekomen en vandaar in Kl. Br. ja tot
zelfs in Limb. wordt het gehoord. In
Gelderland en Zutphen wordt een
bosje vlas ook boot genoemd:
BOOTEN , b. w. een vlaandersch woord,
hetzelfde als boken ( beuken, klop peng). 1 0 Vlas booten is het vlas op den
dorschvloer met den hoothamer overslaan ( malteo contundere zegt Kil. )
om den bast te breken. 20 De pik, de
zeisen booten (in Br. aren , in Limb.
haren), d. i. door kloppen scherp maken. 3a Het is ook te Somerghem een
spel om met den top centen voort te
drijven of te stooten.
BOOTHAMER , m. book- of beukhamer
om het vlas te kloppen (Vi. ).
BOR BE L. Z. brobbel, brobel, puist.
BORDEEL. Een spaansch bordeel is een
huis, waarin een groot getal of ver
huishoudens wonen en-scheidn
waarwanordeen slordigheid heerscht
( Brugge ). Vanhier wellicht de westvlaamsche spreuk : a la bordet, bijw.
d. i. wanordelijk, slordiglijk : in dat
huis ging het alabordelle ( Kortrijk ).
Bordeel, zegt Bild., diminutivum van
't oude boerde (boerschap), van boer
en dus oudtijds , zoo bij ons als in
't eng. boeren hut : sedert , even
gelijk kot, als een slecht huis, en dit
ten laatste niet anders dan in eenen
onzedelijken zin gebruikt (?).
BORDES , BORDEST , bovenste plank,
bord , b. v. boven den keldertrap ,
too; om iets op te leggen ( in veel
plaatsen, v. Br. ). Z. bardos, blz. 30.
BORGE DE KAT SPELEN : schuilhoekje
spelen, fr. jouer a cache-cache (Biest);
rond Leuven lonkaart spelen of Ionken. Z. ajonkaart, bi. 13.
BORK, m. gelubde beer ( scherplang ) of
manneken van het varken. In Br.

BOS

en Limb. (Vl. ).
BORNEUZIG , bijv. vrolijk , koddig ,
snaaksch, b. V. een borneuzig kind
(Westbr. ).
BORREN, branden, bij Kil. borren, holl.
hetzelfde als bernen , branden : de

kachel hort goed. Hij heeft zich deerlijk gebord ( Limb. ).
BORREPUT, nm. voor born- of bronput ,
ook steenpet , omdat het doorgaans.
een gemetste waterput is ( Br. ).
BORS. Z. börzen.
BORSEN , BOSSEN , BROSSEN, o. w. niet
effen zijn, oneffen hangen , met opzwelling der stof aan de ledematen
zitten : de naaierse heeft mijn kleed

mismaakt, het böst overal of het hangt
amt borsen (Antw., Br., Vi.).
BORSTBOOM, m. dwarsbalk, die op den
grond ligt , voor de borsten der
koeien, en waarin de staken van den
stalreep steken (Antes., Kemp. ).
BORZEN , b. w. ook beurzen , beuzen
(met korten eu- klank) wordt gezegd
van mismaakte kleederen , die op
sommige plaatsen zich uitzetten en
de gedaante eener bors vertoonen
( Kemp. ). Z. börsen.
BOS, BËUS , BLS, bijw. beteekent in de
Antwerpsche Kempen, bloot : b. v.
hij loopt bös in zijne schoenen. Het
kind zat beus in zijn hemd. Ons dunkens is dit bös , beus niets anders
dan be(r)s, hers, baars. Nu de r valt
dikwijls vooral voor de s weg in de
uitspraak; zoo zegt het volk : kes, desschen, nietkërs, derschen (dorschen),
enz. En dat de e tot een verkorten euklank overgaat, is ook niets buiten gewoons : zoo hoort men heuffen ,
deussen , enz. voor heffen, de(r)sschen. Z. baars, blz. 25.
BOS , plaats of ronde waar de kegels
staan; vierkant, op welks hoeken de
marbers of knikkers bij het kinderspel gezet worden. Vanhier bossen,
o. w. met de knikkers of marbels
spelen (Oostvl. L. van Waas ). Bos is
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bier 't zelfde woord als trop, Iroppel,
Itoopje, bosje. Z. bosch hij Bild.
I3OSCHKANTER , m. bijzonderlijk in Vi.
gezegd van iemand die aan de kanten
van eenen bosch woont.
BOSCHI{OOL , m. Boschkolen zijn in Br.
zulke kolen, die in den bosch gebrand
worden van hout, dat men maar half
verbranden laat en dan met water of
aarde besproeit ; daarom worden zij
ook elders gebluschte of blusclilcolen
geheeten. Kil. carbones acapni , syl -

vallei.
I3OSCHSPE1I , V. eigenlijk de sper die in
den bosch groeit en verschillend is
van de n?astsperren, de zilveren spar-

ren (VI.).
BOSCHUIL , m. uil , dommerik , ezel,
bottekop ( Br.).
BOSSCHEN , b. w. in de Kemp. gebruikt
voor het Brabantsche sleunen, d. i.
snoeien , houthakken in een bosch.
Het bestaat ook in N. Br. Z. Hoeufft.
Bij KiL vindt men bossc/ier ,, d. i.
snoeijer, frundator, en bij Plantijn
is hosschen , houw bossciten , couper
ie bois, ceedere sylvas, collucare.
BOSSEBOOM, m. fr. bouis, bij Plantijn
boschboorn , cia buis, buxus; bij Kil.
bus/worn of busboomhout, hout waar-

van men goede bussen maakt(lepere).
BOSSELEN , b. w. hetzelfde als in Br.
busselen , in bussels of bosjes binden (Vi.).
BOSSEN. Z. bos en boesen.
BOT of BOTTE, wijl, poos, een weinig
tijds, nu en dan doch niet aanhoudead : het is hij botten schoon weder
(Vi. en Westbr.). In Br. zegt men ook
hij poozen, met vlagen, voor : bijtijds,
somtijds.
BOT, m. hetzelfde als bots of botse, slag,
opsprong , wederkaatsing , bij Kil.

bot , hotte , impulsus , ictus ; et resutsus. gal. boute'e. Z. botten ( wederkaatsen, -springen).
BOT, DEN BOT SCHUDDEN, iets bezuren,
voor iets instaan , het voor de ande-
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gij zult voor allegaar den bot sc/iud
den (Antw. st. Br. Leuv. omstr. Brus
). Waarschijnlijk den korf schud--sei

den. Z. Kil. botte, butte, bodde,
hotte. Ook hütte, butte, een vat, cene
kuip. Men zegt in denzeifden zin

den hot scheren , er tegen botten
(eigenlijk er tegen stooten), d. i. het
fatsoen , het gelach betalen. Door den
bot bet. in Limb., de Kemp. en te
Antw. over het algemeen, den cenen
door den anderen. Te Brussel , Leuven en Antw. zegt men ook : door

den band.
BOT BIJL , m. ( Br. ), een man die zijn
ambacht niet verstaat, een botterik.
BOTE, V. boot of boote, d. i. bondel,
bussel ( Westvl. ).
BOTEN. Z. booten.
BOTER, y. (in Westvl. boeter, butter uitgesproken ). Dit woord komt in verscheidene spreekwijzen in den gemeenzamen spreektrant voor ; zie
er hier eenige : boter in de pap doen,
d. i. straffen ( St-Nicolaas ). Een

hairke in de boter zoeken is : ins
nauw uitpluizen (Leuv.). Men kart
attijd een hairke in de boter vinden
of die slaan wit , zat altijd een stok
vinden , d. i. als men iets vinden wil
om rusie te maken, zal men het altoos

vinden ( Hagel. ). Zoete boter strijken,
d. i. schoon spreken (Westvl.). Boter
bij den visch, d. i. gereed geld (Antw.
en elders).

BOTERHAM. Hij ziet gelijk een afgelekte
boterham , hij ziet er zeer deerlijk
uit ( Eecloo, Somerghem).
BOTERHOND, m. een hond die in den
botermolen loopt ( Kenpen).
BOTERING, V. rammeling : cene botering

krijgen , die van geen stroo is (Antw.
st. Leuv. en elders).
BOTERKUTSER, m. boterkooper of— kra-

mer c( Ge gaat bij den eersten den
gereedslen boterkutser, OflZ.)) Snoeck's
aim. 1848 , bi. 55. Men zegt ook boter:
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kuts, gelijk men zegt werkkuts, en
eierguts , en nog al andere kutsen of
kutsers. Kil. vertaalt kutsche door
higarius, cisiarius, d. i. karredrijver,

wageman, thans voerman.
BOTERMELK, o. dat is uitgeboterd melk
ofkarnemelk (Br., Limb. en elders).
BOTERMIK, V. Boterham van mik of wittebrood ( Tongeren).
BOTERMOLEN , m. een boterkern , die
met een molen of rad gaat om de
boter te verkrijgen (Kemp.).
BOTERPAPIER , o. • pondpapier. « Een
weinig later begon hij cenen gelijkslachtigen handel in oude boeken
bestemd om tot boterpapier te vorden verbruikt. )) Conscience, de Omwenteting van 1850.

BOTERSTAND , y. boterkern ( Limb.
Kemp. ). In Br. ook een botervat
d. i. een vat waarin men botert of de
boter kern t.
BOTERSTOOTEN. Z. 't volgende.
BOTERSTOOTER , m. soort van houten
kroes, waarin de menschen die weiaig zaan hebben boter stooten of
boteren. Boterstooten beteekent hij
Plantijn het zelfde als boteren, ker
nen, en bolerstooter in Limb. een
houten stamper waarmede de mensehen , die weinig melk hebben, de
boter in de stand verzamelen.
BOTERSTUL, Oostvl. hetzelfde als boterklomp, boterwegge (Limb.). In Br.
boterkiont. Bij Kil. is stulle, slotte een
stuk, een lap.
BOTERTUBBE, V. in Westvl. een kuipje
op drij pikkels , waarin de boter
wordt bewerkt. Bij Kil. bet. tuithe of
tobbe, open vat , kuip , engi. tub. Dit
bu bet. in Limb. emmer en boter-

kuipje heet er botervlootje.
BOTERVAT, o. boterkarn (Br.
BOTERVRIJVER , m. en boterwijf, o. in
Oostvl. een vlinder.
BOTJE. Z. boutje.
BOTRES of BOTTERESSE, y. vrouw die
cene bot of hot draagt, gelijk er te

Luik vele zijn. Bij Kil. bolle , butte',
bodde, hotte, cl. i. rughotte, fr. hotte,
en vanhier 't fr. hottier, hotteur,
hotteuse. Kil. heeft bot -dragher. Te
Thienen komen vele bottressen uit het
Lujkerla.nd om boter en eiers op te
lcoopen. Z. boddeman.
BOTS, m. lets doen op den bots, d. i. op
goed valle 't uit , en gelijk men ook
wel zegt : op den lukthem. Bot, lomp,
plomp : onvoorzichtig en zonder zorg
voor 't goed gelukken, iets doen. Men
hoort ook in dezen zin : iets op den
wilden boef of bof doen. Z. boef, hof.
BOTS , bijw. hetzelfde als bij Weil.
ook botselings of plotselings. Die s
achter sommige bijwoorden wordt
veel in N.-Ned. af— maar in België
hij gedaan : recht : hij liep er bots op,
€1. i. recht op. Van bot, d. i. stoot of
botten, slaan, stooten. Zoo zegt men:
hij viel slachlings neêr. —Bots wordt
nog vervoegd met loopen, b. y. bots
loopen, d. i. met het hoofd ergens tegen, als tegen cenen boom, deur, enz.
loopen. Een weg die bols loopt is
een weg zonder uitgang. En iemand,
zulken weg inloopende, loopt bols. Bots loopen is in Limb. van der hand
gewezen worden , niet slagen.
3OTSELING of BOTSELINGS, in Leuv.
plotselings , bijw. schielijk , ineens,
onverwachts. Men zegt soms ook
slachtings.

BOTSELS, bijw. hetzelfde als bot, hots,
botselings , waarvan het chijnt verkort te zijn bb eensklaps ( Oostvl. ).
BOTSEN , voorkomende in de spreekwijs:

klinkt het niet, zoo botst het, goed of
slecht; van spreken gebruikelijk : om
cene taal te leeren moet men ze spreken, klinkt het niet, zoo botst het. Hij
spreekt nederduitsch, klinkt het niet,
zoo botst het ( Br. , Antw. , Hagel.).
BOTSLOOPEN, o. w. Z. bots.
BOTTE, bijw. een tijd lang, weinige dagen. Een botte schoon weer (Wes Lvi.),
In Br. zou men zeggen : 't is een
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betje of bekken ( tijds ) schoon weder.

Z. bot, wijl, poos.
BOTTEL, V. voor bot : de hoomen begin

nen al bottelen te werpen (Limb.).
BOTTELEN, o. 'V. voor botten (Limb.).
BOTTELINGS , bijw. eensklaps , onver
vachts, schielijk (Antw. ). Z. bot.
BOTTEN , 't mv. van bot, fr. bouton , of het
wérkw. botten, fr. hourgeonner : fi g.
hij is in zijn botten , zegt men in
Westvl. om te beduiden dat iemand
soms moeilijk van omgang is, eene
streep of vlaag weg heeft. In Br. zegt
men van iemand , die haifzot is : 't is
-

in het uitbotten van het 100f.
BOTTEN, o. w. springen, heropspringen,

kaatsa1 holte mij
over liet hoofd. - Ook als zeifst. nw.
'k heb den bal hij den eersten bot opgekaatst ( Antw. st. en pr. ). Kil. botten , i. stooten , samenst. opbotten,
oinbotten , wegbotten , terugbotlen
fr. rebondir : de

afbotten.

BOTTEN beteekent in Limb. aan de
buurtwegen werken of karweien op
bevel van het gemeentebestuur. Vandaar botter, een die zulk werk verricht; hot/car, de kar,waarmede kiezet
of steengruis gehaald wordt , en botberg of botkuit, de plaats, waar de
kiezel of steengruis gehaald wordt.
holten is waarschijnlijk verwant met
batten ( Z. dit woord ) of met boeten
dat bij Kil. herstellen, vermaken beteekent. In Limb. hoort men ook
dienen in dezelfde beteekenis als
botten; vandaar misschien diener of
dienaar, in Br. de dorpsveldwacliter,
die ten dienste staat van liet gerneentebestuur. Z. buttelen.
BOTTER, rn broedvink (VI.). Z. blz. 79.
BOTTEREN , o. w. het voortdurend van
botten, d. i. springen, loopen, draven,
b. y. hij lwttert over 't veld (Kemp.).
Licht is dit botteren verwant met hodderen , boddelen, waarin , even als in
botteren , de beteekenis ligt opgesloten van : stooten en schokken , door

heen en veér te wiegen gebolderd
worden.
BOTTERES. Z. botres.
BOTTERIK, m. Omstreeks Brussel en in
Kl. Br. is botterik een sehutpaäl : hij

is op den botterik gevaren.
BOTVERLOREN, uitdrukking van vele
Brabanders , onberaarnd , zonder
vooruitzicht , in het wild : hij gaat,
hij loopt, hij werkt botverloren. Bij
Weil. heeft bot ook de beteekenis van
heel en al. In Westvl. gebruikt men
het soms voor : moeilijk, b. y. dat is

bol om doen.
BOTVINK, V. Z. boekvink.
BOU, BOUD, BOUW, bijv. stout, onver
schrokken, hij Plantijn hardi, déli-

béré, andax, audens, temerarius; bij
Kil. con/idens. Bou zijn is stoutmoedig zijn.
J3OUDE. Z. bou.
BOURGONJE LATEN WAAIEN, zich cene
zaak niet aantrekken ( Westvl. ).
BOUT, ni. in de Kemp. kantblokjes : iets
met kanten en boulen vertellen, betee
in Westvl. in het lang en het-kent
breed , zonder iets achter te laten.
Bout recht , geheel recht : hij gaat
bout recht. In Br. zegt men baat recht;
baat op de leên. Z. bout bij Bilderdijk
dat daar staf, staaf beteekent, wortel

van houten of halten ; boutrecht is
dus zoo recht als een staf of stok. Z.
haat blz. i , dat bout moest zijn.
I3OUTE of BOUTEN ( on wordt in Westvl.
als cene korte oc uitgespr.) , m. een
jongen die er wel te pas uitziet (Brugge). Gewis is dit hetzelfde woord als
houtje, verwant met bolt, houd.
HOUTJE, m. (Brugge) , een ongetoomd,
buitensporig jongeling. Wellicht van
bou, onvervaard. Z. bou en boute.
BOUW, bijv. Z. bou.
BOUWOREK, m. stof, die van oude gebouwen voortkomt, als kalk, leem,
en gedurende een zekeren tijd op
een hoop gezet wordt , dienende om
de bouwlanden te verbeteren (Limb.).
10
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BOUWEL, y. het katoen dat men somtijds in een inktkoker doet ( Limb. ).
Het is cene verbasterde uitspraak van
I'ournwol. Men zegt in Limb. bourn
( hgd. benin ) voor boom.
BOUWEN , m. wijd vrouwenkleed : ze is op
haren paaschpronk ( op haar beste ),

en Limb. braal voor brade , kuit, Z.
braai, brade.
BRAAF als bijv. wordt veel in Br. en
elders gebruikt in den zin van wijs,

ze heeft keuren zijden bouwen aan

overal, zoo in Br-9 Limb. als Gelderland, gebezigd voor : fel, veel, sterk

(Antw. st.
BOUWEN. Men zegt in Br, en Limb.
Keulen en Aken ( in Vi. Gent en

Brugge) zijn op eenen dag niet gebouwd , d , i. men moet alles niet te
gelijk willen afdoen. Men bouwt met
geene potscherven of notensehelpen,
d. i. bouwen en koken moet kosten.
BOUWKNECHT, m. in Limb. een knecht,
die allerlei werk verricht, uitgenomen
de paarden voeren. Hij, die (lit laatste
doet, is daar en ook in Br. paardenknecht. In Br. wordt de eerste ook
handwerker en de tweede overlcnecht
genoemd.
BOYEEST ( bo -veest ), y. zeker rondvormig en sponsachtigaardgewas, elders
ook woífsveest ( soon van paddenstoel ), dutt , butt, fr. vesse de loup,
genoemd ( Brugge ).
BOVENGEMAK , o. gezegd voor bovenkamer ( Limb. ).
BOVENKBAAIEN , is (le overhand hebben,
meester zijn ( Westvl. ), elders zegt

men honing kraaien.
BOVENMEID , de meid , die, in tegenstelling van de keukenmeid , met den
arbeid van de bovenkamers gelast is
(Antw. st. en 1r. Br. Brussel, Leuv.).
BOVIST. Z, boveest.
BOWT , m. ( landbouw ) , een vloeibaar
mest ( Brugge).
BRA, in Br. en Antw. voor braaf gebruikt:
lo als bijw. in den zin van : zeer,
veel , sterk , vandege : 't is vandaag

bra koud. Mijn buurman heeft bra
veel geërfd en toch blijft hij bra gierig 92o als bijv. ik lieb bra ouders
gehad.
;

BRA, BRAË, y. mv. braën (Westvl.), in Br.

deugdzaam : kinderen , zijt altoos
braaf. Brave ouders hebben brave
kinderen. Als bijw. wordt het bijna

hij heeti braafgebifd. Hij heeft braaf
slagen gekregen. Het heeft gisteren
braaf geregend.
BRAAL, m. en y. of BRADE, cene snede,
snede spek of hesp , gelijk men ze
pleegt te snijden om ze in de pan te
braden of bakken ( Haspengauw,
Limb. en elders) : als ik dien pachter
ga bezoeken, bakt hij altijd een lekkeren braal hespe met elers. Bij Kil.
braede, sicamb. pulpa petasonis, stuk
hesp , of pulparnenturn. Samengesteld . : v/eeschtiraaj , spekbraai
hespenbraai, in Leuven, kat f.shree.
BRAM , y. in Br. en Limb. voor brade,
kuit, te Brussel braarn,hij Kil. braede,

braeye, 1. sara.
BRAAK. Z. brak ( kruid).
BRAAK , y. breekijzer, breker ; van : braken, afbreken. Een ijzeren werktuig,
waarmed men het land breekt en
omkeert. In 't land van Aalst gebruikt men de braak zeerveel, Bij Kil.

braecke, 1. lupus, lupatu rn, postomis,
engl. brake.
BRAAK , y. oud Brabantsch woord , dat
een geborduurden kraag beteekent,
waaraan eereteekens gehangen wor
den.
BRAAKKRUID , BRAAKRAAP (Br.), in de
Kemp. toirapen , rapen op braak- of
gebraakt land gewassen. Z. braken.
BRAAMBEIERS. Z. beier en aardbel.
BRACHELEN, sukkelen, met moeite bezig
zijn : cene moeder brachell met een
ziek kind. Bij Kil. braecken, braecke
len , frangere membra laboribus,
-

vigiliis.
BRACHEN , de nebrduitsche naam van 't
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waalsche dorp Brame, in Brabant.

Wouter Brachen , Wauthier Brame
Brachen eigen , Brame I'AIleud. Zoo
zijn er vele dorpen op de waalsche
en diesche grenzen, die , even als
de steden , twee namen hebben
b. y. t3evelcom, Beauvechain; Sluize,
¿'Ecluse ; 1)worp , vroeger Doorp of
Borpe, Tourneppe;Arken (bij Waver),
Arcitenne ; i\leldert , iJiaiilarcl ; TerLanen , Lasne ; Edingen , Eng/zien;
Terhulpe , La Huipe ; Grave , thans
Grez; Bossuyt, Bossut; Raetshove (bij
Landen ) , thans Raccour, enz. Vroeger waren er vele grensvlekken , die
eeoc dietsche benaming droegen, terwijl ze nu heel en al waal$ch geworden zijn. Het ware niet van belang
ontbloot eens op te sporen hoeverre
het dietsch element zich vroeger uitstrekte ddár, waar thans waalsche
namen aan de plaatsen gegeven zijn
en het waalsch de volkstaal is.
BRADDELAAR. Z. braddelen.
BRADDELEN, w. iets uitstorlen , spijzen
op tafel of op zijne kleeders laten
vallen : het is teelijlc te inaddelen Het

tafellaken beh?adclelen Bracidelaar,
gebraddet (roiid St-Truiden). Dit brad
deten is , ons dunkens , hetzelfde als
broddeten, freq. van brodden. Brodde

komt hij Kil. en 1%leyervoor in den zin
van : vuil, leelijk.
BRADE of BRAA1E , y. mv. braden of
braaien, de kuitdesbeens(Br.,Antw.,
Kemp. en Limb. ) , in VI. bra.
BRADEEREN, I). ve. verkwisten (Maastr.,
Antw.), freq. van I))'aclen, vanwaar bij
Kil. braderij , lat. popina , sniullerij
en smnlhuis.
BIIAGGELEN , o. vi. morsen , bressen,
baggeren ( blz. 2 7 ), in vochtige dingen met de handen wroeten : die lewd

jongen zit altijd in zijn eten te braggeten (Antw.), rond Leuv. zegt men
hier voor : baggeren ( blz. 27 ). In
Limb. bet. braggelen : taimen, lang-

zaam en slordig handelen , en van-
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daar ook braggelaar voor : sukkelaar
en brabbelacletig voor : sukkelachtig.
Volgens Weil. is bragelen of bragge

-

len het freq. van bragen , braggen,
schitteren (?!). Z. brollen.
BRAK of BRAAK, ook sckaapssnrkel, is de
naam , dien men in Westvl. geeft
aan een kruid , misschien om deszelfs zurig- , bitterheid of wrakheid zoo genaamd. Want brak komt
reeds in den Teuthonista voor, niet
slechts in de beteekenis van ziltig,
maar ook van bitter. Wrak is met
brak verwant. Of dit brak hetzelfde
kruid is als sehceapszuring , hgd.
sparrow/icicle, engi. woodsorrel , 1.
tujula, is ons onbekend.
BRAK of BREK, m. is de naam, dien men
inWestvi. geeft aan een straatjongen,
die niets kan gerust laten , het is
eene zinspeling op den brak der jagers. In Br. zegt men tot iemand
soms : dod magere brek. Rond Mechelen worden de groote zwarte mieren
ook brekken genaamd.
BRAKEN , b. w. uithakken , zeilen , b. y.

rapen, wortels, caz. braken (\Vestvl.),
d. i. met cene houw ( hek ) zetten
opdat ze niet te dicht hijeen zouden
staan . Vanhier misschien braakraap,
bij Kil. rapuni majas. In Br. verstaat
men door braakraap de raap, die
op braak gelegen land gewassen en
dus dikker is , in tegenoverstelling
van stoppetraap ( hij Kil. rapurn
autuînnale, herfstraap ), die na den
oogst in 't roggen of terwen stoppelveld gezaaid wordt.
BRAL, m. van 't werkw. breIten , pialen
pronken , wordt in sommige streken
vanVLgebruikt in den zin van: bocht,
d. i. al wat slecht en verwerpelijk is
licht is hier een bijv., b. y. ijdel
slecht onder verstaan : met al owen
brat, d. i. metal uven siechten praal
of, gelijk men in Z.- en N.-Br. en
elders zeggen zou : met al uwen wut.
BRAMEL (in Limb. uitgespr. als breurnet

BRA

( 7€; )

of broumel), braambezie. Z. aardbel.
BRAND, m. iets in den brand taten, betee
: verlaten , aan zich-kentbijaovrl
zelven overlaten : ats iii in de yerga-

dering over clie zaak zat spreken, taat
mij clan alleen in den brand niet.
BRAND , m. puistachtige ontsteking , fr.

de la, pean : hij heeft een
fetten brand in 't gezicht (overal).
é1t17)tiOfl

BRANDAUW , m. cene verbrande auw of
zwartachtige korenaar (Westvl.).
Z. auwe biz. 2. In Br. en de Kemp.
noemt men honingdauw de zwarte
terwen aren , en masset of inasschet de
zwarte gersten aren of haverbellen.
BRANDEL, BRANDELAAR of BRANDE LE,
m. brandijzer, waarop men hout in
den haard te branden legt, fr. chenet,
Kil. heeft brander, brandeler, fulcrum, focariuin . Brandeloar gebruikt
rond Brussel , brandete in Westvl.
( Kortrijk , Snell.).
BRANDEN, o. v. komt in vele spreekwijzen voor; b. y. slaan of het gebrand
is, d. i. hard en spoedig slaan. Loopen enz. of het brandt, d. i. haastig
loopen enz. Het brandt niet, d. i. het
eischt geen spoed. Deze en andere
gezegden , waar brand in voorkomt,
zijn ontleend aan den spoed, dien
men aan den dag legt om in cenen
brand het vuur te blusschen ( Br. en
Belg. Limb.). In Br. en VI. zegt men

nog : het brandt of gij brandt , als
men iets te raden geeft en dat de
rader dicht bij het te raden gegevene

is : uwe rechte of stinke hand brandt,
volgens de plaats waar de persoon
of zaak , die moet geraden worden
zich bevindt (Westvl.).
BRANDIG , bijv. wat brandontsteking
verwekt , b. y. brandige kost. Vol
puistjes, onderhevig aen veluitslag
wat brandig gezicht ! ( Vi. en elders).
IIRANDSMOOR , m. zomersmoor, die de
vruchten beschadigt, en dezelve, als
't ware , doet verbranden of, beter
gesproken, verzengt ( Oostvi. en el-
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ders ). Z. brandauw en massel.
BRANDING , y. voor brandhout , brandstof (Oostvi.).
't Arrern volk komt bede dagen
Geld en brood, en branding vragen.
(Volks!., biz. 1 7.)

BRANDJE. Z. branje.
BPIANDNIEUW, bijv. splinternieuw(Brug
ge , Westvl.) , bij Kil. brandnieuw i.
-

viernieuw, recens ab officina pro fecturn ; viernieuw geld. numus asper,
recenter cusus et signatus. Brandnieuw is dus heel-, versch nieuw,, of
splinternieuw. In Limb. hoort men

vonkelnieuw , in Br. en Antw. ook
d. i. gensterend ofglinsterend nieuw.
Z. vonke, genster. Z. Deif. biz. 187.
BRANJE of BRENJE , y. de spreekw.
achter de brenje iets doen , bet. iets
in het geheim verrichten : de kat
snoept achter de biertje. De spreekw,
een brandje bijleggen, bet. cene zaak
aanhitsen , verergeren, enz. : dit

ongetuk heeft zijn brandje bijgelegd
om de familie gansch te verderven
(Limb.). Dit brandje, brendje schijnt
verwant te zijn met brancke, fr. branche, rank, tak, takkebos, engl. branch
of met brand. Z. Duif. biz. 187 voce
brand of brant, engl. en schotsch, dat
aldaar zweerd , épée , beteekent.
BRANKE, y. tak of takje (Land. van Waas
en Westvl.), fr. branche, en g i. branch,
ital. branca; middeleeuwsch, I. branca. Z. amatthi onomastica .105. Laurentii Lucensis , etc. Lugd. 166 4 , hij
Kil. brancke i. rancke , d. i. teeder
takje , b. y. van een wijngaard. Ran
of rank beteekent teeder.
BRAS , m. komt voor in de spreekwijs

ik geef er den liras van ; hij gaf er
den bras van, d. i. ik laat het varen;
hij bemoeide er zich niet med. In
loll. zegt men bijna in denzelfden

zin : ik heb er den bras van„ d. i. ik
geeter niet om.
BRASEM, m. stuk onder den balk (\\Testv.).
Z. bij Weil. braseni , dat daar,, vol-
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gens Adelung, afkomstig zou zijn van
het angelsaksisch braasum, breed.
BRASKETEL, ketel waarin alles ondereen
gemengd , te samen gekookt wordt ,
een slabketel. Z.' braskuip.
BRASKUIP , v. kuip om in te brassen , of
den koeidrank ondereen te mengen
(Kemp. Br.).
BRASSEN, o. w. hard werken (Antw. pr.
Noord ). Z. bras bij Weil. die brassen
heeft in de beteekenis van : de zeilen
aanhalen.
BRAT, bijv. opspringend , uitermate Ievendig, maar ongeschikt : ditzegt men
van al te weelderige jongens en paarden ( Brugge). Z. bij Kil. prat, arro-

gans, audaculus.
BRAWLER, m. kleine klamper of klamp -,
klemp- of roofvogel, lat. accipiter.
In Br. ook hinnenbrawier (klavier r.
Leuv.), kiekendief, kwaadvogel of kavogel , fr. mnilan , nederl. wouw. In 't
land van Waas zegt men van iemand
die kwaad of wreed is : 't es gelijk neu
brawier. Ons dunkt dat het woord
brawier verwant is met of verbasterd
van sperwer, hgd. sperber, fr. epervier, engl. - sparhauk. Elders in Vl.
wordt zeker vogel klauwier (om zijne
klauwen ? ), te Ieperen klaweel genoemd en licht is deze vogel de huy -

saerd , busaerd , bus-hard , buysing
van Kil. lat. buteo, fr. Buse, busard,
engl. busharde.
BRED of BREET, o. berd , bord, houten
bordje, uithangbord ( Limb. ). 't Is
slechts Bene letterverplaatsing van
berd, bij Kil. bred, ger. sax. sicamb.
i. berd , 1. assen. (Hgd. bret of

brett).
BREE , v. voor brede ; eene kalfsbree ,
rundsbree, verkensbree, ossenbree:

vrouwe, -zal ik de breën in de kasserol
of op den rooster braden ? ( Leuven ).
Het is hetzelfde als brade of braai,
bij Kil. bred , brace , sax. sicamb. of
ghebraed , doch thans gebraad in

sneden.

)
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BREEKSPELER, m. soms gehoord voor

breekspel.
BREEM, v. ook ijzeren breem, v. poort
of omheining van ijzeren spijlen ,
fr. porte grillee, grillage en (er (Br.).
Vergelijk Kil. breme, bremme, bremse,
lat. repagulum , poslicum , catastce,
de achterste dwars- of slagboomen,
waar men de deuren mee sluit (Br. ).
BREkN, in Westvl. gebruikt voor 't Brab.

breien of brijen : een boterham breën,
d. i. Bene snee brood met boter besmeren.
BREI , v. verkort van breidde , d. i.
breedte of uitbreiding, komt voor in
de volgende spreekwijze : in de brei
-hooien, d. i. het hooi dun uiteen
spreiden en er dan regen in krijgen,
vooraleer het in oppers ( hoopjes ) is
gezet. --- Ook gebruikt men de uit
in de brei hooien fig. om-druking
te zeggen : te laat komen en zijn werk
niet in tijds verricht hebben ( Antw.
Kempen). Eene brei koren is Bene
lage of bed koren , uitgebreid om gedorschen te worden (Br. ). Brei,
weide , waar men vlas op droogt
(Kl. Br.) .
BREI, V. voor breidde ( breedte ), optred
of zijdekant aan de straten langs de
huizen , fr. trottoir : kinderen gaat
op de brei, oran alle ongeluk te mijden
(Brussel en Leuv.); te Antw. heet het

stoep.
BREIDEN. Z. breien, brijen, breën.
BREIEN, BREIDEN, b. w. strijken, smeren, openspreiden : b. v. de boter op

het brood breien. Boterhans breien.
Lieze , mijn boterham vet gebreid,
hoortje! Men zegt ook : mest breien ,
d. i. het mest dun over het land open
spreiden ( omstr. Leuv. ).
BREIL, m. ongetwijfeld Bene samentrek king van breidel , fr. bride frein
beteekent rond Brussel al wat dient
om een peerd in te toomen.
BREIN. Z. brijn.
BREK., m. Z. brak.
,
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BREK, m. groote zwarte mier, die in de
heidekanlen in groote hoopen nestelt
en dikke bruine eiers legt (Br. Kemp.).
Z. brak
BREKEN, b. w. open spreiden : mest breken is de hoopjes mest over het land
openwerpen. —Den hats breken, bv.
een peerd den hals breken is het afvoeren, afrnartelen, verderven ( Br.,
Antw., Kemp. ). Daar staan gelijk

eene die een teilken gebroken heeft,
d. i. beteuterd staan , verlegen zijn
(overal).
BREM , m. bekende heideplant , zOO in
vele gewesten van Belgid genaamd;
omstr. Brugge ginst, gensi; hod. ginster, pfriei'nenkraut; fr. genet, eng.
broom; in den Teulkonista : brame,

gynster , brymmen , 1. genista , genestra.
BREMSTIG, bijv. ( Westvl. ) in Br. en
elders : breustig , briislig, bruistig
brunstig, even als Kil. die ook nog
bremstigh en brumstigh heeft , en
vertaalt door ardens desiderio , lascivus, fervens, d. i. ridsig, teelzuchtig,
loopig : een bremstig varken. De zog
is brustig. Bit hijv. is afgeleid van
bremen , door vurigen drift behebt
zijn, branden van verlangen, of van
't z. brunst, een oud Neder- en Hoogduitseh woord , dat vuur,, brand,
teelzucht, drift, lat. ardor, fervor,
cainíalio beteekent. Van hier bramsen (biezen, bijzen, Z. deze woorden),
verwant niet bremen , bremmen , d. i.
brinsen of brieschen (briezen?), bran den, brennen, bruisen, d. i. sehuimen, ook een geloei maken.
BRENDJE. Z. branje.
BRENE , y. pekelwater, dat men giet op
ingeleide boter of over varkensvleeseh, dat in het vat ligt (Westvl.).
In Br. zegt men pekel. Z. brijn.
BRENGEN, gebruikelijk in de spreek\vijs:
hel iemand brengen , iemand zijne
waarheid zeggen ( r. Th ienen).
BRENJE. Z. branje.
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BRENSEL. Z. bronsel.
BRESCH. Z. breüsch of hrnis.
BRESKE, BRESSE, BRESSELKEN (Vi. ),,
hetzelfde als briezel, brijzelke, brijsje,
d. i. een klein stukje , brokje , een
morzellje Van het \verkwoord brij
-

zelen en morzelen.
BEET. Z. breet.
BRETS, y. misslag, 1oct': gij hebt daar

eene felle brets gedaan met troef te
spelen. Dat is eene brets ( rond Landen). Is dit misschien hetzelfde woord
als bij Kil. brecise, bridse, bracise
testiculas , zaadbal ? Of staat het in
verband met het fr. brioche, misslag?
BREUBELKE. Z. brubbeilce.
BREUILING of BREULING. Z. broeiling.
BREUS of BREUZE, y. kleiborstel (Brugge),
gewis van 't fr. brosse, op zijn Westvl.
uitgesproken.
BREZELEN ofBREZELRIJ, overschot van
gebrande kolen (Waas). Het springt
in 't oog dat het van brijzel , hol!.
briezet ( in Br. morzel ) komt , en dus
brijzelingen beteekent. Z. breske.
BRIEFELKEN , o. hetzelfde als briefje,
briefken , enz. (VI - ) BRIEL , m. worteiw. van briden : ga van
hier met owen briel, of uw gebriet.
BRIELEN, water storten, den grond zonder rede nat maken, gelijk kinderen
doen. Het beteekent ook : iemand
omver glijden (Somerghern ). Vanhier
bebrielen of iets met water bespren-

kelen en verbrielen : gij moet het
water niet ver.hrielen , wij moeten liet
te ver halen (Westvl. ). Z. braggelen.
BRIENE. Z. brijn.
BRIESCOLEEREN, b. w. maken dat het
gaat ( Oostvl.).
BRIESTIG ook bremstig , zegt men rond
Aalst. In de Woord. bronstig, dat verwant is met barnstig , van het oude
harnen (branden). Briestig komt van
brieschen , brinsen , brullen, omdat
paarden en koeien dit gewoonlijk
doen, wanneer zij tochtig zijn : doch
briestig, brustig, brumstig, brunstig
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wordt gewoonlijk van een zwijn gezegd. Z. bremstig.
BRIGGEL, o. 'tzelfde als brugsken (Westvi. ). Meermaals voegen de Westviamingen cene / of el hij de z. nw. om
er verkleinwoorden van te maken
wegel , hovel , brokkel , enz. voor
WegSken , hofken , broksken , gelijk
men in Br. en elders of voor brugje,
wegje , hofje , gelijk men in N.-Nederland zou zeggen.
BRIJEN of BREIEN , met brij of brei , als
boter,, vet, kaas of al wat brijbaar
is , besmeren : een toter/iaoi brijen.
Z. bredn. Bilderdijk schrijft brij of
brei : hij heeft geen ongelijk : want
ii , ie , ee , zijn in den grond niets
anders dan dialekt verschillen ; blijken, of bleiken of bleeken, brijen of
breien , brein of brijn , is het niet al
goed?
BRIJL. Z. breil.
BRIJN, I3R1JNE, BREIN ofBRENE, y. pekel , zoutwater,, waarin de boter in
den pot ligt, pekel bij Kil. ook In ijue,
ofzout biijne, lat. ame/a, engl. fn'ijne,
in het oude viaamsch en nog in 't
engl. brine, fr. sauiiure. Z. Delforte
iie, blz. 188 Dit /ïrjne is verwant
met brak, zout of ziltig.
BRIJZELING, o. en y. brijzel,briezel (VI.).
In Br. is dit woord y. en meest in 't
mv. gebruikt , het is afgeleid van
-

brijzelen , fr. briser.
BRIL, m. gemak, vertrek; vanhier brillen,
d. i. naar 't geheim vertrek zijn gevoeg gaan maken : van ja/ap moet
nien clikivaais brillen (Br., Kemp. en
elders). Iemand een bril opetten is
iemand botzetten , besehaarnd maken : ik heb hem daar een bril opqezet ( Br., Antw.).
BRILLEN, o. v. loverwonderd staan zien:

hij zat brillen , als hij dien brief zal
lezen . hij brilde als ik dat zegde ( R.
Land. in de Kemp. en elders) ; 2 0 als
bedr. is het zooveel als : iemand bedriegen; bij Kil. hetzelfde als breide-
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len , iemand —en brillen , I. refrenare
aliquem ; bij Weil. plagen , kwellen,
iemands oogmerk verijdelen. Is dit

brillen dan misschien voor breiten
verkort van breidelen ? Z. bril , vanwaar brillen.
BROE3BEL, y. bohbel , borrel (VI.).
BROBBEL of BROËBEL, n . of, met omzettin g der r, borbel , m. puist (Limb.).
BROD ofBIIODDE,v.ditwooid is eigenlijk
een bijv. dat bij Kil. vuil beteekent
doch in sommige gewesten verstaat
men door cene broc/cle : een vuil,
slordig wijf, en , in cenen zedelijken
zin, een slechtvrouwmensch. Verders
bet. b rock/e ook slechtwerk of broddelarij. Vandaar het w. brot/den, slechtgaan : het zal er broc/den, als gij thais
kennt (Westvl.). Kil. vertaalt brodden
door inepte operare, d. i. broddelen.
BRODDEN, slecht werk verrichten. Z.brod.
BROEBEL. Z. brobbel.
BROEDARIG , bijv. rond StTruíden gebruikt voor broedaartig, broedachtig,
d. i. zoekende of bereid om te broe
den (broeien) : die hen is broeclarig.
BROEDER : hij is de broeder of de oprechte
broeder niet , beteekent : hij is niet
broederlijk, niet oprecht, men mag op
hem niet veel be trouwen.
BROEDVINK of BLOEDVINK, y. soort van
vink met rooden hals ( Oostvt. ) , in
Br. roodebaard geheeten.
BROEI, y. water waarin men ham of hesp
heeft afgelookt ( Limb. ) , bij Kil.

broeye , i. brue, 1 , jus, jusculum.
BROEIEN, b. w. koken : mo-os broeien of
afbroeien is moes afkoken , dat dan
naderhand gestoofd of zelfs ingemaakt wordt. Z. broeiling.
BROEI LING , m. ( uitspraak breuiling of
breuling), Limburgsch woord, van
broeien afgeleid, gegeven aan hetgeen
men rond Leuv. een speetkurren , in
I/oIl. en elders spitvarken of speenvarken, fr. cochon de tait, noemt. Het
is eigenlijk een verken , dat men mag
broeien, werkw. dat, volgens Kil. een
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Holl. of Friesch woord is en in Br.

schouclen, calina, perfundere, fervente
aqua aspergere, beduidt.
BROEK, V. zoo heet men te Leuv. en Antw.
de beurs , met het zaad erin , van een
kabeljauw, pladijs, enz.
BROEK, V. dit woord komt in vele spreek
voor, als : een jongen wat op-wijzen
de broek geven of kastijden. Ien2,and
eene broek aanzetten, d. i. iets zonder
geld halen en niet betalen. Iemand
de broek optrekken of in 't kaartspel
geld afwinnen. Iemand van hetzelve
taken eene broek maken, d. i. iemand
op dezelfde wijs straffen of poets wederom poets spelen. Zijne broek er
aan vagen, d. i. er zich niet aangelegen laten. Er zijne broek aan scheu
d. i. er mee bedrogen zijn of in-ren,
kosten vallen. De broek tappen en 't
garen toegeven , d. i. alles moeten
betalen. d an mune en uwe, enz. broek,
bet. het zal niet waar zijn.
BROEKEBODEM. Z. bokseboóm (Limb.).
BROEKSELEP of BROEKEKLEP, m. gulp,
fr. brayette of broekklep (Limb.).
BROEKSMAAL, m. broekzak (Limb.).
BROEM , BROM , BROEMSEL , BROMSEL,
schuim , spuma. Vanhier brommen,
a f brommmien, despumare , het schuim
afnemen (Br., Kemp.).
BROES , o. in 't Noorden bruis, schuim:

het broes kwam uit zijnen mond
(Kemp.).
BROESEN , BROEZEN , o. w. hetzelfde als
bruisen, schuimen. Bij Kil. beteekent

broesen : furentein ventarn spirare,
dus bruisen , huilen als de wind.
Broesen of brossen. wordt ook gezegd
van iets dat zich breed uitzet of
opgezwollen is. Zoo placht men de
wijde mouwen der vrouwenkleederen
broesmouwen te heeten. Z. bössen ,
borzen.
BROEZER , m. of v. soort van dam met
sluis in de grachten eener vesting,
ook beer (baarm , 1. agger) genoemd
(Venlo), dit boezer kan afgeleid zijn
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van broezen , schuimen of verwant
zijn met bruisen, omdat het bij eene
sluis of sas gewoonlijk bruist en dus
ook schuimt.
BROK of BROEK, v. klokhen (Limb,).
BROKKEL, m. verkleinw. van brok, brok,
kruimel, de brokkelen van het brood
( Limb. ). In Br. en Antw. zegt men
brokkelingen en soms brokkels.
BROKKELAAR ( van brokkelen) , is een
werkman, die de stof sneer dan 't behoort , verbezigt of verloren doet
(Westvl.). Elders heet 'het een broddeiaar. Vandaar verbroddelen , d. i.
zijn werk verbroddelen , bederven.
BROKKELING, mv. brokkelingen, brokjes,
kruimels, fr. miettes (Hagel., Brussel
en omstr. Kortr., Snell.), afval van
vleesch of visch , ook van brood, van
hout, van steers , van eetwaren, enz.
brokkelingen zijn grooter dan brui.
kruimels.
-zelsof
BROL , m. beteekent eigenlijk bocht, vuiligheid , iets van weinig waarde ; in
Oostvl. klein hout , kreupelhout , ge
hout; bocht van hout, alles on--hakt
dereen gemengd met bramen en
doornen er bij : 't is at brol van hout

wat de armen verzamelen in den,
bosch. Brot is gewis cene verkorting
van brodciel, van 't werkw. broddelen,
freq. van brodden, waarvan de wortel
brad , brodde , bijv. en zelfst. uw.
dat vuil , leelijk , slordig, vuiligheid,
slordigheid beteekent. Dit brot noemt
men in 't fr. breuit, boil tailtis, buissop .
enloure de haie, hgd. brüht. Z. bral.
BROM, m. schuim ; 20 in 't Noord. van Vl.
gebruikt voor brem , genst of ginst,
lat. genista , fr. genét, engl. broom.
Vanhier bromzaad, breingewas, brom
bromhout, enz.
-besr,
BROMMEN of BROEMEN, b. w. schuimen.
Z. broem.
BROM POT , m. knorrepot , preutelaar, op
vrouwen ook toegepast (Maastricht).
BROMSEL , o. z. voor schuim. Vanhier
bronseten , b. w. schuimen.
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BRONK, van aard, m. doch in't gebruik, v.
nog al veel in Limb. gebruikelijk voor
de processie , die met den H. Sakramentsdag rondtrekt : het is eene
schoone bronk.— /"oor of na de bronli
beteekent voor of na den dag, dat de
bronk plaats heeft , voor of na de
omgangskermis. De kermis, die men
met dat feest houdt, wordt aldaar op
verscheidene plaatsen omgangskermis genoemd.
BRONKEN , o. w. 1° met gemelde processie rondtrekken : wat hebt gij
schoon gehronkt dit jaar; 2° een ontevreden gelaat vertoonen; een streng,
stuursch, misnoegd gelaat aannemen,
misnoegd zijn , niet willen spreken.
Als men iemand iets beveelt , dat
hem niet aanstaat , en hij alzoo een
zuur gezicht trekt , zegt men : hij
bronkt weer. Vandaar nog : het is eert
bronker of bronkert, d. i. hij gaat
veel zonder spreken. In Vl. heeft
bronken deze laatste beteekenis ook.
In Br. zegt men monken of pratten ,
elders pruilen , bij Kil. broncken of
proncken , 'twelk ook in VI. eene
opzicht barende vertooning maken
beteekent.
BRONKHUISKE , ook heilig- of hemel
is het huisje of kapelken, dat-huiske,
bij eene processie tot rustplaats dient
voor het Allerheiligste (Limb.), fr.
reposoir. Z. pronk.
BRONSEL, BRUNSEL, BRENSEL, o. halfgedaan werk, slecht werk (Vi.); het is
licht voor : brodset of broddelwerk ,
van het oude w. brodden , onbekwaamlijk arbeiden ; of liever nog
pronsel of pronselwerk , d. i. voddewerk, van pronselen, bij Kil. prondselen, tricari, nugas agere, beuzelwerk
verrichten.

BRONSELEN of BRONZELEN, o. w. koken
(VI.). 't Is licht eene verbastering van
't een of ander werkw. b. v. van
bromselen, schuimen, ofbrunisen, hetzelfde als biezen of bijzen ( heen en
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weer loopen, enz.). Z. deze woorden.
BRONSPOT, m. aarden pot met warm water gevuld om het bed te verwarmen,
fr. bassinoire (Maastr.), samengesteld
van pot en brons voorbrunst, warmte,
vuur, of brunstig, bij Kil. fervens.
BROOD, o. wordt in Limb. doorgaans voor
roggen of bruin brood te beduiden ,
gehoord, terwijl men voorwillen, d. i.
weiten of tarwen brood weg en mik
zegt. Wegghe en micke zijn* bij Kil.
tarwen brood. Brood komt ook voor
in vele zegwijzen als : iemand iets op
zijn brood geven, d. i. hem verwijten,
hem zottigheden zeggen. Zoo goed
als brood is zeer goed , lekker. D'een
zijn dood is d'ander zijn brood, bet.
de ondergang van den eene is des
anderen gewin. Men zegt ook heel
België door : brood gewin voor broodwinning. Gewonnen brood, Z. dit in
de G.
BROODSCHAAP, o.voorschapraai(Limb. ).
BROOKEN, w. zich stijf achterover werpen, fr. se cabrer, wordt vooral gezegd van kinderen, welke onwillig
zijn en tegenstand bieden : die stege
(stugge) jongen brookt altijd , als hij
moet gewasschen worden ( Antw.
Kemp. ). In Limb, is het bruiken
Kil. broken, breucken, (rangere legem,
etc., vgl. ook broken, broocken, buigen , krommaken , incurvare , etc.,
en brokigh, delinquens.
BROOSEM , kruim des broods ( Limb. StTr. ). Bij Kil. brosemen, j. broeken;
broselen, breuselen, i. brijselen; broseme , i. brocke. Z. brossel en brozel.
BROS. Z. bruisch.
BROSSEL , m. omtrent hetzelfde als knossel (Z. dit woord ). Volgens den inzender zou het misschien hetzelfde
als brouwsel , mengelmoes , hutspot
kunnen zijn, mits het in Oostvl. gezegd wordt van ondereen gemengde
spijzen ; maar alsdan zou het brasset
moeten zijn, van bras, mengeling of
brassen, mengen ; bij Kil. is brassen
11
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ende brouwen (ondereen mengelen),
een brouwsel koken. Edoch het kan
ook afgeleid zijn van het werkw. brrozeten, breuzelen , hetzelfde als brijzelen of in kleine stukjes vermorzelen.
Knosen bet. bij Kil. in stukjes breken,
vermorzelen , schudden.
BROSSEN. Z. borzen.
BROUW of BRUW, V. blomkoek, die met
boter gegeten wordt ( Eecloo en
omstr. ). Vanhier brouweters , een
schimpnaam, aan die van Waarschoot
in VI. gegeven; zoo zegt men : Waar
gelijk Gent--schotebruw;
sche stropclragers ; Brugsche zotten ;
Eecloosche grepschijten; ludenaardsche kiekens; Lembeeksche savooien;
Brussetsche kiekenfretters ; Mechetsche maanblusschers; Thiensche kwékers, enz. Bij Kiliaan bruwe, bruwer, broeye, hgd. brae, sax. brue,
fr. bruet, brouets, ital. broetto, brodo, broedetto, engl. brotte.
BROUWES, o. in Limb. voor brouwhuis,

d. I. de eigenlijke brouwerij , waar
de brouwketel in staat. In Br. noemt
men die plaats nog heden kam.
BROUWTE , v. (uitgespr. bron)te) bet. in
Westvl. de brouwing, waarmede men
dadelijk bezig is, of wel, geheel liet
brouwsel of bier, dat in eenen keer
gemaakt wordt. In Br. brouwsel, een
brouwsel bier : het bier van ons eer-

ste brouwset was uitmuntend, maar
dat van het tweede deugde niet.
BROZEL , m. In Limb. noemt men brozeien of grozelen de deeltjes, die het
koffiedik uitmaken, voor welk laatste
men daar, alsook in N.-Br. dras zegt.
Brozet, hetzelfde als briezel, brijzet.
Z. brozel.
BRUBBELKE. o. Puistje ( Limb.).
BRUUL , m. in de Kempen eene weide,
die kort aan de huizen ligt.
BRUG, V. smalle kant tusschen den reep
en de kruin eener vrouwenmuts
(Antes. st. en pr.).
BRUG, V. de dwarshouten, kleinere bal-
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ken , dwars over eenen dikkeren lig
waar de planken of zolde--gend,
ring eener kamer onmiddelijk op
rusten : de zolder ligt op dennen
bruggen. Vanhier brugkeper : die

boomen zijn goed om brugkepers van
te zagen. In Limb. noemt men dit
tremern , verwant met tremije.
BRUI, spijs van boekweitbloem (Thienen),
hetzelfde woord als bruë , bruwe,

brouw of brij.
BRUI : ik gee f er den brui van , in stede
van : ik heb er den brui van. Ik geef
den brui van hem (Limb.). In Br. ik
geef den bras van here. Z. bras.
BRUIDSKNECHT en BRUIDSMAAGD, zoo
worden in Limb. de getuigen ge
bij de kerkelijke huwe--noemd,i
lijksplechtigheid moeten tegenwoordig zijn.
BRUIKEN , b. w. voor gebruiken. Iets
bruiken. Ook nog al in de beteekenis van hoeven of behoeven , noodig
hebben ( zooals in het hoogd. ) : gij
bruikt dat niet te doen. — Zich brui ken beteekent zich achter over buigen (Limb.). Bij Kil. broken, broocken, incurvare, pandare, flectere. Fig.
hij bruikt zich, d. i. hij beeldt zich

meer in dan noodig is, hij wil meer
doen dan hij kan. Z. brooken.
BRUINTE , v. ( schildersw. ). De bruinten
zijn de geschaduwde deeles eener
schilderij (Brugge en elders). Z. bruin
bïj Weil.
BRUIS of BRUSCH, m. het onderste gedeelte, waarmede het kreupelhout, de
struik of hocht (hoecht) in den grond
staat. Bilderdijk zou zeggen dat het
afgeleid is van he en resch of rusch,
dat bij Kil. gleba beteekent en hetzelfde is als het Brabantsch Broes ,
groense , d. i. zode , 1. cespes. Het is
dus zooveel als een met zode bedekte
struik. Mogelijk is het verwant met
brete , brette , britte , brutte , holl.
sicamb. frustum cespitis ( Kil. ).
BRUISTIG, bijv. bronstig. Z. bremstig.
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BRUITEN, BROETEN, o.w. In Limb. noemt
men broeien een zeker kaartspel, welk
woord van broet ( bruid ) afkomt.
BRUL, bijv. brullend, of bronstig : die
koe is brul zegt men doorgaans, omdat eene loopsche koe gewoonlijk veel
brult ( Br. ).
BRUL , V. die met zijne stem , op welke
wijze ook, veel gerucht maakt : gij

zijt geen zanger, maar een brul. Brut
staat hier duidelijk voor brutter (rond
Thienen ). Elders in Br. en Antw.
zegt men schreeuwer.
BRUTSELEN , o. w. weinig en langzaam
koken of stoven (& dew
ew ) ; het is
verwant met bruisen of liever met
pruischen, dat volgens Eil. in VI.
bullire, fervere, inververe cum mur

i. zieden, stoven bet.
-mure,d.
BRUW. Z. brouw.
BRUWIND , v. groote winde , fr. liseron
des haies, bij de kruidkundigen, convolvulus sepiu2n (Maastr. ).
BUBBELEN, o. w. beven, trillen, sidderen (Limb.). 't Is licht hetzelfde als
bibberen met verwisseling van i en r
in u en 1. Bibbelen is bij Kil. een
Vlaandersch woord , hetzelfde als
babbelen, knauwen, dus iets anders.
BUCHELEN of BUGCHELEN of BUGGELEN, beteekent in Westvl. iets onbeduidends doen , peuteren. Bij Weil.
is bogchelen ( van bogchel ), naarstig
arbeiden; bij Kil. boechelen of Buchelen , geweld, moeite doen, 1. niti ,
conari sub onere. De wortel is boog,
boghel, kromte, hooge rug, bult :'t is
dus zooveel als gebogen zijn of gaan.
Boghelen bet. bij Kil. ook nog 1° bogen , gelijk Benen boog omwelven,
arcuare , en 2n op de beugelbaan
spelen, ludere sphaera per annulurn;
en vanhier is de beteekenis van buychelen , in den zin van : beuzelwerk
doen , licht af te leiden. Bugchelaar,
iemand die bugchelt ; bucheling ,
bocht, prulwerk, gepeuter.
BUCHTEN , b. w. iemand plagen , leed

)

BUI
aandoen , bedriegen , lastig maken :

waarom bucht gij dien jongen altoos ?
(Oostvl.)
BUFFEL, m. wordt in Br. gebruikt voor
buffeting of overba Teling, d. i. onbeschoft antwoord , overschreeuwing.
Vanhier overbuffelen , d. i. overschreeuwen (Br. ).
BUFFED , BOFFEN , o. w. (uitsp. met
korten oe - klank), gulzig eten of baffen.
Vanhier het b. w. overboefen, d. i..
iemand te veel doen eten. Bij Kil. is

boffen : inflare buccas.

BUIK. Zijnen buik uit den nood eten, veel
eten. Hij ziet maar half zijnen buik
vol, d. i. hij ziet niet wel (Westvl. ).
BUIKEN, b. w. den bijenzwerm in den
buik doen , of in den biekorf chudden ( VI. ). In Br. en Limb. zegt men
een zwerm afdoen. Men zegt in Oostvl.
een leugen buiken. Wanneer iemand
geweldig liegt, zegt men buik ze, d. i.
de leugen : men keert zijn hoedjen
of klak om , als wilde men zeggen :
daar ligt zij gebuikt, als onder Benen
biebuik gedoken.
BUIKER , m. het masker dat de bieman
in het buiken der bijen gebruikt om
niet gestoken te worden (VI. ). In
Limb. en in 't N. noemt men dit

bijenkogel.
BUIKHELP, v. (in Br, buikriem), in Limb.
een platte lederen riem, die onder
den buik van 't in de kar gespannen
peerd doorloopt en met zijne uiteinden aan de karboomen gehecht is.
BUIKZEEL , o. zeel of ketting onder den
buik van 't karpeerd doorloopende
en aan de karstrengen vast gemaakt
wordende ( Limb.) .
BUIKZUCI-ITIG , bijv. beursch , verrot,
wordt gezegd van peren, die overmurw zijn ( Westvi. ). Bij Kil. buycksichtigh; in Br., VI. soms in Limb.
vooikak.

BUIS, V. Eene buis krijgen, d. i. niet gelukken , niet slagen , niet bekomen.
Vanhier het w. buizen, gebuisd wor-
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den , gezegd van studenten die in
hun examen mislukken. Vanhier de
spreuk : hij zal er met blekken buizen
afkorven , d. i. hij zal van eerie kale
reis wederkeeren. Te Leuven hoort
men nog soms van blekke licentie
spreken , d. i. eene licentie ( thans
examen) van blekke buizen. -- Iets in
de buis hebben bet. iets in het oog
hebben : houdt dien kerel in de buis,
d. i. in het zicht , let er op (Br. ).
Iemand in de buis hebben bet. ook
een pik op iemand hebben ( Br. ).
BUIS , V. graan ' vol onkruid en slecht
van scheut , mislukt graan , weinig
gevulde aren. Het koren is maar buisgewas dit jaar. Van boos , slecht ,
of bolster, buylster ? ( Landen ).
BUISCHEN, BUISSEN of BUSSEN, bij Kil.
buysschen, beteekent in VI. en Limb.
hetzelfde als in Br. boesen , d. i.
kloppen, slaan : he'! wie buischt daar
op de deur, era dat zoo laat ? Vanhier
buischer , geruchtmaker. Een ketel
te Venlo een ketelaar.-buischer
Z. elders bonsen.
BUISGEWAS, o.- Z. buis , mislukt graan.
BUIST, m. cene kleine mand , b. v. een
kaasmandeken. Dit woord hoort men
in eene nog al aanzienlijke uitgestrektheid van 't vlaamschsprekend
Brabant. Buystel, booste, boosiele beteekent bij Kil. ook cistula, verkleinw.
van cista, in 't gr. 'Ktar>7 (vanwaar
ons kist ), mand , korf , fr. boite ,
( doos ). Buist is dus een mandje.
BUITEL, m. te Erweteghem gebruikt voor
toms ; licht verwant met buil, samen
buidel, meelbuil.
-getroknva
BUITENLIEDEN,BUITENVOLK.In N.-Ned.
zegt men een buiten- of landman ,
landlieden , landvolk , in 't fr. campagnards (Br. Vi. Limb. ).
BUITENMAN of BUITENMENSCH, o. en
m. een dorpeling. Z. buitenlieden.
BUITENVOLK , volk van buiten de stad ,
boerenvolk (Br.).
BUITENWACHT. De buitenwacht hebben

BUK
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is in huis niet ingelaten zijn. De bui
geven ofkrijgen is inWestvl.-tenwach
aan de deur gezet worden.
BUITING , bodem van het schip ; zoo zegt
de schipper : ik heb at bulling, voor :
ik heb al zoo veel gelost, dat men op
den bodem des schips kan staan
(Kl. Br. Willebroek).
BUIZEN, w. mislukken, fr. buser; gebuisd
zijn, mislukt zijn, etre busé. Z. buis.
Buizen bij Kil. en thans : geweldig
drinken en buizer, felle drinker.
BUIZER, in. dronkaart (Br.).
BUK, m. bok, geitenbuk; fig. rammelaar
(Westvl.). Z. bok.
BUKKEN heeft in Westvl. verschillende
beteekenissen : 10 pruilen ; 2° stooten, botsen , opspringen, fr. bondir,
en dan is het verwant met beuken ,
boken van bok , rammen ( Kortrijk ).
Bij G. Gezelle, bokken, sterk aanslaan,
dus hetzelfde als butsen of botsen :

hij bokt op de deur. Hij viel dat hij
bokte. Bukken in dit gezegde : bukt ne
keer, ware aanstootelijk. Men zegt :
stuf pt ne keer. Hij stoop neder. 1k
stond gestopen en niet : gebukt.
BUKKEN , w. in Limb. gebruikt in de
volgende beteekenis : voor dat men
den wasch van grof lijnwaad begint,
maakt men eenige toebereidsels :
men legt in de tijne (kuip) het lijn
waarover men een laken, buk -wad, laken genoemd, spreidt. Op dit laken
legt men -de assche en men giet er
heet water over. Dit water (louw , in
Br. loog) wordt van tijd tot tijd afgetapt en weer kokend er over gegoten.
Nu die toebereidsels maken heet men.

bukken.
BUKLAKEN. Z. bukken.
BUKS , v. zeker schietgeweer voor kogel
(Limb.).
BUKSCHRAAG, v. soort van bankje waarop men de buktijn (waschkuip) rus
-ten
laat. Z. bukken (Limb.).
BUL of BOL , o. in Westvl. stam van een
gevelden boom, in Br. ook boot.
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BUL , oude lap , vod , prul , in het alge
iets wat geene waarde heeft-men
en slecht is : geef die bullen (oude
kleêren) aan 'nen armen mensch.

Smijt at die oude bullen op de straat.
Wat ge mij vertelt, zijn hullen, d.
i. onbeduidende dingen en anders
niet. 't Is er maar eene but mee, d. i.
het valtslecht uit (Br. Antw. st. en pr.
Ook in N.-Br. Z. Hoeufft). Elders, in.
Br. en Limb. zegt men : vodden, ook
prullen, in Limb. ook nog : lommelen
en {dommelen.
BULLEBAK , m. wordt in een afgeleiden
zin in Br. gebruikt voor blaffer , een
barschen kerel.
BULSTEREN , o. hoesten (Somerghem).
Z. verders bolsteren en bult.
BULT, z. komt voor in : hij is met bed en
butt vertrokken , d. i. hij is met pak
en zak vertrokken (Z. bed). Butte bij
Kil. is culcitra stramentia en holt.

segestria, eeltes nauticce, quibus indormiunt. Butt of butd, eigenlijk kus
zegt Bilderdijk, is hetzelfde als-sen,

bolster, buidster of boldsler, huidster,
vanwaar bulderen , botteren , opzwellen, d. i. al wat in de beddekoets ligt,
als stroozak, matras, kussens; doch
eigenlijk is butt alles wat dient om
den stroozak, de matras of kussens
te vullen, als pellen (pöllen), boost,
kaf, stroo, stroosel, enz.
BULTE of BULTEN, licht hetzelfde woord
als het voorgaande, is een soort van
gewasofbrandstof: de streek ofveen,
waar het groeit, heet rond Venlo butteven. Billie bet. in den Teuthonista
een paddenstoel.
BULTEN. b. w. builen, meel ziften (Westvl.). Vanhier
BULTMEULEN , m. meelbuil (Westvl.).
BULTSCHEREN , b. m. o. w. beteekent
rond Maastricht te gelijken tijde omkeeren en opschudden , in iets wat
bolster of licht en mul is, bezig zijn,

b. v. de meid buttschert het bed om.
De kinderen buttscheren in het stroo.

BUR

--- Bult'scheren is licht hetzelfde doch
verbasterde woord als bulsteren, van
bulster of butdsteren in een actieven
zin. Z. bult.
BUMMEN ( bommen ?) , alleen te Kortrijk
gehoord in den zin van : 'iemand den
hoed over de oogen slaan (Snell.).
$UNGELKENSBEHRE, v. samengest. van
biüngei (bonk , tros) en behr (peer) ,
zijn peren waarvan men in Limb.
stroop maakt. .
BUNSEL. Gewoonlijk is het mv. bunseis
gebruikt voor de gezamenlijke luiers
of luren (Eecloo). Z. bussel en bunseien.
BUNSELEN , b. w. (Westvl.), ook inbunselen , zwachtelen en onibunseten ,
d. i. ontzwachtelen , welk laatste
G. Gezelle toepast op het ontwikkelen
van bladeren :
Kwam vyftigmael ontbundseld en ont[ wonden
Het nieuwgeboren blad een ander jaer
[verkonden.

Bunseten , een kind bakeren , inbakeren , in 't fr. emmaitlotter , bij Kil .
is het bondseten , /asciare en bondset , i. bundset, cunabuta. In Br. en
Antw. zegt het volk busselen , het
kind in den busset doen. Omstreeks
Brussel zegt men : een kind inspeten.
In Limb. bet. met een kind busselen
het gedurig dragen alsof het een bussei ware.
BUNT, lang, spichtig gras, dat in bosschen
en veenachtige weiden wast, wellicht
zoo genoemd, omdat men ervan goede
banden kan vlechten. Het wordt veel
gebruikt om verstopte pijpen door te
steken (Antw. Kempen). Te Antw.
noemt men eery pijltje van dit gras ,
wanneer 't tot het doorsteken van de
pijp gebruikt wordt , kwajongen. In
Br. heet bunt : keesstrooi, bunt ook
in N.-Br. Z. Hoeufft. In 't plat-duitsch
bend of behnd.
BURBELEE. Z. brubbelke.
BURG , v. voor burrie of berrie (Limb.).

BUSS

( 86. )

BURLEN of BURRELEN. Sleeckx vertaalt
het verkeerd door pester, jurer, d. i.

bulderen , vloeken en tieren : burlen
is hetzelfde als brullen door letterverspringing en wordt meest gezegd
van ossen, koeien, fr. beugler, mengier : cle koeien staan in de weide aan
het burlen. —Ja, Jan, ik zie wel dat zij
hier goei dagen heeft en zoo veel niet

moet burreten van den honger , lijk
de koeyen van onzen gebuerman.
Baron Penninck, blz. 127.
BUS of BUSCH , hetzelfde als elders bos,
bosch : een buschlzout is een bussel
hout , fr. fagot. Een bussel dikke
stokken heet men in Vi. Br. en elders
mutsaard. Doch mutsaard beteekent
bij Kil. hetzelfde . als bussel hout,
en wel van klein houtof kleine stekjes
(virgulta) en te recht daar het verwant
is met ?naetsen of mutsen, afsnijden
(klein takjes schaarhout). Bosch van
wijnbeziën is bij Kil. hetzelfde als
druiventros.
BUS, m. Twee gaten met eenen bus stoppen is twee verschillende zaken met
dezelfde gelegenheid doen (Westvl.).
In Br. en Limb. heet men dat : twee

vliegen in eenen lap of slag treffen.
BUS, V. pint , halve liter , bij Kiliaan
busse, pyxis : neem een bus melk
(Leuven). [Vaar is de melkbus ?—Büs
wordt ook gehoord voor beurs. Z.
.buks (schielg eweer).
BUSCHJEKAPPEN ( een) bet. te Brugge
een voor- of namiddag van de school
afblijven om te spelen. Te Leuven
noemt men dat : zijne schoot spoelen
of verspelen , elders : achter de haag

naar de school gaan.
BUSSEL, m. hetzelfde als bij Kil. bunaset
of bondsel, 1. cunahula, d. i. de kinderdoeken , fr. maillot d'enn(ants. In
Boll. kinderluur of luier, zwachtel ,
feitel. In Limb. windel ofdoek: toen gij

nog in den bussel waart, was ik reeds
getrouwd (Br.). Vanhier : een kind
inbusselen. Een gebusseld kind. In Br.
en elders inwindelen, ingewindeld.

BUZ

BUSSELEN. Z. bunselen.
BUSSELTJE , o. in Westvl. gebr. voor
boschken of een kleine slagbosch.
BUSSEN. Z. buischen en boesen.
BUSTELING , v. (VI.), hetzelfde als 't Br.
borsteling, d. i. een pak slagen. Z. af
borstelen (uitgespr.afbeustelen),b1.8.
BUT , m. hots , berisping , afwijzing
(Westvl.); de beteekenis en uitspraak
zijn dezelfde als in het engl. butt.
BUTEN , b. w. ruilen (Limb.). Wellicht
heeft het deze beteekenis, omdat een
buiter of vrijbuiter gewoonlijk zijnen
buit (butin) verruilt. Bij Kil. buten ,
buelen, buyten, praedari. In Haspen -

gauw lubben , ontmannen , kurden :
is uw hengst al gebut? Vanhier bitter,
lubber. Zou dit soms hetzelfde woord
niet zijn als boeten , oudtijds verbeteren , vermaken , een hulpmiddel gebruiken , wijl door de buting
de paarden gedweeër en min gevaar
varkens geruster en dus-lijk,de
beter vet gemaakt worden.
BUTS, m. eigenlijk bots, stoot, in Limb.,
Br. en elders gebruikt voor buil,
bult, bluts : hij heeft hem eenen buis

op het hoofd geslagen.
BUTSE (Vi.). Z. buts.
BUTSEN (botsen), blutsen : die appelen
zijn allemaal gebutst (Br.).
BUTTELEN, b. w. freq. van botten, bet. in
Limb. bouwland met den riek (drietand) rein , klein en mul maken. De
grond wordt daardoor lichter en van
het onkruid gezuiverd. Zoo zegt men :

de arbeiders zijn in de aardappelen
aan 't buitelen. Zij hebben ze bijna
gebuttetd. Z. botten ( aan de wegen
werken).
BUTTEN. Z. buten.
BUUR , m. weverswerkhuis (Kemp.). Bij
Kil. casa , tuguri'um ; appendix domus , aedi f ciicin alienf adjunctuni ,
sax. sicamb. dus een afhang of gebouwtje tegen een ander opgetimmerd en tot werkhuis gebruikt.
BUZZE , m. en v. jongetje , een kind dat
nog zeer klein is ( Brugge).
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c
C. Men zoeke onder de letter K de woorden, onder de C niet voorhanden.
LABOES , v. bie ( Geeraardsbergen ).
CADÉ of CADF , in 't fr. cadet , jongste
of jongere broeder,, wordt in Br.,
Limb. en V1. gebruikt voor {carel ,
kerel, woord dat, even als cacle, eene
bepaalde beteekenis heeft, in 't fr.
gaillarct. Als men van iemand zegt :

't is een eerste cede; 't is eert fanneuze
cacé een vieze cacle wil men veel
meer, 't zij goed of kwaad , laten
verstaan , dan men uitdrukt. Men
gebruikt dit echter niet, als men
deftigerwijze van een geachten persoon spreekt.
CARESSEEREN, b. en o. w. voor: verkeeren, vrijen : hij caresseert eene rijke
dochter of met eene rijke dochter (Br.,
Limb. en elders ). Caresseeren is in
die streken deftiger dan vrijen. Vanhier caressatie, caresseering, voor
verkeering, vrijage en careskens.
CARLO, v., mv. carloën of karloën, dikke
zoete erwten, die na de peulerwten
gegeten worden.
CAROTJE , CAROOT , wortel , fr. carotte
(Westva.). Kroot is in N.-Ned. even als
in Limb., in welke streken men
ook karoot zegt , hetzelfde als het fr.
betterave ( beet) , terwijl men daar,,
alsook in Br. voor het fr. carotte,
wortel gebruikt. Voor wortel (carotte)
hoort men in Limb. nog al veel moer
en moor. Bij Kil. karote, {wrote-wor,

,

tel, pestinaca , caucus, vulgo carota,
fr. carotte, engl. carrot.
CAVA , m. cene bergplaats of polder

( Z. dit woord), soort van schelf of
zoldering , waar men alles op tast
cie cava steekt vol hooi ( Landen ). Is
het verwant met kavalie, kraecke, bij
Kil. aomus ruinosa ?
CENTER , in 't fr. centre , midden , m.

op zijnen center zijn, op zijn gemak,,
wel gezond zijn (Westvl.) : hij was
heel van zijnen center , d. i. heel uit
zijn lood, bedweld, verbluft (Br.).
CENTERBOOR, v. zoo noemen de schrijn
te Leuven eene
or met-werks
eene n in 't midden en rondom
twee snijders. Zij dient om pingaten
te boren.
CINKSEN of CINKSENDAG , m. (50ste dag)
van 't fr. cinquante of 't lat. quinquaginta, wordt in Brabant gebruikt.
De N.-Ned. zeggen pinkster en pinksteren o. ( pinksterdag , -feest ) ; de
Limb. pinksteren en pinksten (pinkstdag) , dat dezen mannelijk maken :
met den Pinksten. Deze laatste vormen komen van 't gr 7rEY :riytogr^.
CLOCHE , V. Zie bij Kil. kloeke , toga,
pallium ( mantel ) (Leuv.).
COMPOST , m. Z. bakku (Hagel.).
CONDITIE, v. van 't fr. condition , voor
clause , huur- en pachtcon--warde,
tract : deze pachter heeft conditie aan,
mijn land voor 9 jaar (Br. Kemp.
Belg. Limb.) .
COUCOU, m. soort van klaver of van
steenklavers met witte bloemkens.
De steen -, weg- of straatkiaverkens ,.
zoo genoemd, omdat ze op straat
wassen , zijn wat magerder-kante
en wat kleiner van blad en bloem.
Kil. steenklaveren , trifolium corniculatuin , enz.
COVENT , o. van 't 1. conventus , plaats
waar de paardenknechten slapen
(Huysse). Het bet. in sommige steden
van Br. ook een huis, waar er velen,
die geen verwanten zijn , bijeen in
kwartier woonen.
CRIMINEEL , bijv. en bijw. bet. zeer,
sterk , geweldiglijk , ook in VI. bedronken , doch dan is er bedronken
onder verstaan (Br. VI. en Limb.).
.

,
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DAK

Ii
D. De dwordtdikwijls in devolksuitspraak
weggelaten of vervangen door een iof j -klank ; zoo zegt men : baaien,

verbeien , vergoeien , verblinnen ,
gebeën, voor : baden, verbeiden, vergoeden , verblinden , gebeden, enz.
Soms luidt zij achter cene n als g :
zoo zegt men : hingen , wenger,
wingen, voor : binden, wender. Soms
vervangt zij ook de l wanneer er
twee 11 bijeenstaan of in de uitspraak
schijnen gehoord te worden, b. v.

Alderheiligen , helder , speelder ,
heeldernachten, voor : Allerheiligen,
heller, speler, heeler; in elders voor
ellers is de d in de beschaafde taal
thans nog behouden.
D wilt in de uitspraak gewoonlijk voor
zijn door b, d, g, t, m, n, r,-afgen
v, w en z, maar niet door eh, f, Ii,
p, s, sch en t, welke laatste letters
achter zich cene t vereischen. Ook
zegt het volk in Br. en Antw. gemeen
: hoogde, leegde, breedde, rondde,-lijk
enz., voor hoogte, laagte , breedte,
rondte.
DAAL, bijw. (St-Truid. en Hasselt) neder,
beneden : kom eens daal. Vanhier
DAALZETTEN , b. w. nederzetten : een

stoel daalzetten , en
DAALZITTEN , o. w. nederzitten : hier

is een stoel , zit daal (St-Truid. Diest
en elders).
DAAS, m. (dazen ), groote paardenvlieg,
licht zoo genoemd om haar dwaas
en woedend omvliegen (waarvan wij
ten minste Brij of vier soorten kennen ) in den hooi- en oogsttijd , in
beemden en het meest nog bij het
kreupelhout. Bij Kil. daese, daesele,

daesene , sicamb. asilos , tabanus,
fr. taon. Bild. heeft daze of daas
( paardenvlieg)

V.

door den uitgang.

DABBELEN of DABBEREN, freq. van

, bijna zooveel als baggeren
( Z. bz. 27 ) of met de voeten in het
slijk trappelen ( Br. Leuv.,).
DABBEN , b. w. met handen , voeten of
klauwen in de aarde krabben of
wroeten : de hond dabt den mol uit
den grond (Br., Hagel., Limb.). Wanneer een paard , dat lang ergens stil
staat , zou geerne heen gaan , dan
dabt het van ongeduld. Iemand onder den voet dabben is iemand ver
Vanhier dabber, gèdab en-nedr.
gedabber , uitdabben , uitkrabben
dabben

verdabben , bedabben , overdabben ,
doordabben, d. i. bederven, b. v. :
de kieken hebben gansch den hof
verdabd. Bij Kil. dabben , suhigere ,
suffodere, uithollen : dabben , bet.
ook zich vuil maken.
DABBEREN. Z. dabbelen.

DAGEN (op iets of iemand ), uitgespr.
dangen, ook tieren, grommen, lastig
zijn : de ouden dagen op de jongen.
Wat zit gij altijd te dagen ? ( Br.,
Leuv., Antw., st. en pr.)
DAGGEREN of DEGGEREN , o. w. misschien verwant met dabberen , zegt
men van boren , die rondloopen , in
stede van dadelijk het hout in te
gaan (N. der pr. Antw.).
DAGMAAL of DAGWAND , o. een dagwancd
lands is cene plek honderd roeden groot. Vier dagwand maken een
bunder. Kil. leidt het af van dagh en
wenden, id quod uno die arar auf
meti potest ( Br. ). In Vt. rekent men
doorgaans bij gemet. Z. dit woord.
Z. maal, dat outings maat, plek en ,
bij de Saksers, paal beteekende.
DAK komt voor in : dat ontwerp zal in 't
dak vallen , onder, blijven , niet ten
uitvoer gebracht worden. Men zegt
in 't Hagel. op het dak werpen, voor.
te verstaan geven, een woordje in de
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samenspraak laten sluipen om zijn
verlangen te doen voelen, b. v. werp
eens op het dak , of hij zijn land niet
zou willen verhuren of verkoopen :
elders, en wel rond Leuv. iets op het

berd werpen. Die in een glazen huis
woont, mag geene steenen werpen op
eenandermans dak, d. i. die zelf niet
deugt , moet van eens anders gebreken zwijgen. Br. en elders.
DARDROEP, v. in Br. daldrup, in Hol.
af iruip, m.

DALKEN, o. w. door iets moeilijks gaan
of loopen ; zoo zegt men : door den

sneeuw da/ken . Door geploegde velden
da/ken. Door slijk of grachten eialken
(Kemp.). Is dit niet verwant met het
oude dollen, dolchen, treffen, kwetsen , wonden? Z. dolk bij Bild.
DAMMELEN , o. w. dingen, onnoodige
woorden spreken ( Oostva. ). Van 't
kaartspel dammen ?
DANIG, bijv. en bijw. geweldig, zeer, vandege : 't is danig slecht weer. Ik
heb danigen honger (Antw. Br. Limb.
VI. ook in N.-Br. Z. Hoeufft).
DANS , ten dieren dans iets doen , met
haastigheid en naberouw iets doen :

hij heeft ten dieren danse een huis
gekocht (Westvl.).

DANTELEN , o. w. van flauwte wegdraaien , zoodat men bijna valt; zoo
gaan dat men geenen rechten weg kan
houden , gelijk dronken menschen
of dezulken , die door Bene flauwte
overvallen zijn : hij ging at dante-

lende door de straat. Hij dantelde opeens weg (Hagel.). Het is, dunkt ons,
verwant met drentelen of trantelen.
DAPPER, bijw. snel, bij Kil. cito, celeriter (Westvl., Br. en Antw.).
DAS , DAAS , DAZERIK, m. paarden-,
koeivlieg, brem. Z. daas.
DAUWAART of DAUWEERT voor daa(r)waart , d. i. derwaarts of daar heen :
ik zal dauweert gaan (Belg. -Limb.).
DAUWEN, b. w. wiegen, in slaap wiegen:

de moeder dauwde haar kind en zong
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dau dau, kinneken , dau ( Westvl.
Brugge ). Vanhier- daveren , sterk bewogen worden, te Kortrijk ook beven,
b. v. : hij daverde van koude. Bij Kil.
dauen, daveren, nutare,vacillare, enz.
1 0 DE , lidw. veel vOOr de aanwijzende
deze en die gebruikt : neem gij den
dezen , ik zal de die nemen ( Belg. Limb. Antw. Br. )
20 DE voor du (doe), dij, komt nog steeds
achter het werkw. of achter toe, zoo,
enz. : toe de , zoo de ; hoor de niet ?

zut de komen ? wat zeg de daarvan ?
ga de meé ? Soms, wanneer Bene voor
zulks vergt, verandert-gandeltr

d in t : loop te mede ? drink te veel,
ge wordt zat. Pas te niet op , ge gaat
achteruit. Soms gaan de en gij te samen : zij de gij daar? Waar de gij het
dien ik gisteren zag voorbij loopen?
(Z.- en N.-Br., Antw. , st. pr. en
elders).
3 0 DE, TE, soms ENDE (adjectief uitgang).
Vele bijv. nw. nemen , vooral in
Westvl. den uitgang de of te aan.
De, als het grondwoord eindigt met
b, g, t, ni , 71, r, y, w, z; maar de
verandert in te, wanneer het grondwoord zou eindigen met ch, f (ffe).
k, p, s, t. Stopgelde, d. i. bestoppeld;
krulhaarde, met gekrold haar; bloem
bebloemd; kegelde, kegelvormig;-de,
spilde , rank , tenger ; pijlde, lang;
wollte, bewolkt; gatte, met gaten er
in ; pokte, met pokken; putte, met
putten voorzien. Zoo nog grijsde,

buikte , schilde, blaarde , volvoette ,
baloorde , enz. Vgl. den uitgang ed
bij de bijv. nw. in 't engl.
En 'k zag er de binders aen't werk ondereen
En 't kooren viel dapper en dikke;
Daer stond het gestuikt op den stoppelden

[grond;
Wanneer by zyn krulhairdekinders er zond.
Of, spelend zag bachten (achter) gekropen.
Bind een zilverblank hulsel met blauwen[ den band om zyn heilige kruis.
(G. Gez. 69 en 79. )
12
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DEBBELEN of POOTELEN , gedurig in
handen nemen, vuilmaken. Vandaar
debbelaar, die debbelt (Westvl.). Z.
dabbelen , dabberen , waarmede he
verwant is.
DEDDEREN , o. w. bibberen of beven
van koude (N. der pr. Antw. ). In

Oostvl. soms morzelen.
DEEFEL , o. Z. deefeling.
DEEFELEN , o. w. (Oostvl. ), op eene
ongeschikte manier eten , zoodat de
halfgeknauwde spijs rechts en links
uit den mond valt. Het engl. to defile
beteekent vuilmaken. Vanhier dee-

feting.
DEEFELING , v. eigenlijk besmoddering,
en verders, in Oostva. een weg, waar
veel modder ligt : is dat hier een
dee fel , cene deefeling?
DEEG , bijw. vandeeg , terdege , d. i.
zeer , sterk , veel : ik ben vandeeg
moede van dat werk ( Br., Antw., st.
en pr. ). In Westvl. stif ( stijf).
DEEL , m. deeling of het werkw. deelen,
zelfstandiger wijze gebruikt : kon hij

aan den deel maar geraken , hij zou
hel eens goed laten blijken ( Br. VI. ).
DEEL, DELE, v. verbasterd hgd. dat diele
in 't V. voor plank en in 't m voor
houtenvloer heeft , zegt Bild. I. 14e.
Bij Meyer bet. deel lo de plaats waar
de rechtspleging gehouden werd, gewis omdat ze met planken of staket
afgesloten ; 20 de uitspraak-selwa
of 't vonnis der rechters werd deel en
wordt thans oordeel genoemd ; 3 0 het
rechtsgebied. Z. delewand.
DEELTEN, o. w. bet. eigenlijk in deelen
of gedeelten leggen; in de helft deelen
of helften : vader is nu dood, willen
wij dan eens gaart deelten ? Men zegt
ook : paarten (Westvl. ).
DEEM , V. ( met zware e ), tepel aan den
uier der melkdieren : de dennen onzer
koe zijn verzworen. Bij Kil. deine,
uber, ruinen (Br. Antw. Kemp. Limb.
en Friesl. ).
DEEMELIJK , bijv. is zooveel als het

DEG
fr. fade, smakeloos, onaangenaam' :
wat al te zoet is , is deernelijk. De
groene komkommers hebben eenen
deemelijken smaak ( Limb. ). In Br.
zegt men smets.

DEEMSTER, bijv. en zn. m. donker, duister, hgd. dunkel, finster ( Westvl. ).
RondAalst deinster. Kil, heeft daarenboven nog degenster en dienster, en
voegt er bij dat het ook in Holl. en
Friesl. in gebruik is. Vanhier dernsterheid , duisternis. 't Eng!. bijv.
dim beteekent duister en dimness,
duisternis. Vanhier 't w. verdernsieren en verdimmen , verduisteren ,
eng!. to dim, hgd. verfinstern. Z. Delf.
biz. 200, 202, 364.
DEEN. Z. dene of den.
DEER , m. deernis , wat deernis wekt:

't is 'need deer om na te zien wat die
zieke uitstaal ; ook ongemak, leed
ik heb daar geenen deer van hoegena,arnd (Antw. st. en pr. ). Te Brugge :
deernisse, bij Kil. miseratio, eommiseratio. In Br. en Limb. meest : compassie. Deren beteek. medelijden
hebben bij Kil. en dere, deyre, displicentia, gr. ;.34p7 } i. pugna.
DEllE ( zware e) , v. 'tzelfde als deer,
schade, dere doen, schade doen (Wvl.).
Bij Kil. dere, deyre , nocurentum ,
n.oxa; van deren, deyren, schadelijk,
nadeelig zijn, beschadigen.
DEEREN, TEEREN ( met zware e). Leuv.
test, getest; Brussel, tust, gelust; in
Westbr. lost , getost , algemeen in
heel Br. voor dorren , darren , dur
dorren, dorst, doorst,-ven.ILimb

gedorst , gedoorst : ik dar, doe dorst ,
tie dar , we, ze dorren ; gedort.
DEESEMEN , o. w. niet gedaan krijgen
met het vlas uit te trekken ( Audenaarde, Somerghem).
DEGEL, m. in Limb. gebruikt voor aarden pot of pan , vaak van een steel
voorzien en dienende b. v. om er iets
mede op het vuur te zetten. In de
Holl. Woordenb. vindt men degel in
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de beteekenis van platine dune presse
d'imprimerie. Bij Bild. potdeksel; bij
Kil. deghel , sax. sicam. lebes, d. i.
ketel , kastrol of iet dergelijks. Het
is verwant met teil, aarden kom en
met tegel alsook met tichel, in 't lat.
tegula. Bij Venloo ligt een dorp,
waarzulke soort van aardenwerk veel
vervaardigd wordt, en dat den naam
van Tegelen draagt.
DEGGER, m. verwant met dagge, moordpriem, en degen, bet. in de Kemp.
mes.
DEINEN, o. w. In meest al de Woordenb.
treft men 't znw. deining aan dat het
op- en neêrgaan , de golving van de
zeebaren beteekent, doch niet het w.
deinen, op- en neergaan als de zeebaren : het deinend pad, d. i. de zee.
DEIT, m. Z. dijd.
DEK, m. kom t in Westvl . voorin de spreek
: iemand Benen dek Netten, d. i.-wijze
bij iemand schulden maken : hij heeft

daar Benen grooten dek gezet.
DEK, bijw. van tijd, vergelijk, trap : dek her voor dik, dikker, d. i. dikwijls,
dikwijlzer (in Br. dikwilder) (Vl.).
DEKEN, m. in Br., Antw. en Oostvl. gebr.
in de gemeenzame spraak voor :
snaaksche kerel , kwant : b. v. ik

kwam mijn deken tegen en hij begon
snij uit te lachen. Z. mendeken.
DEKROEDE, v. in VI. hetzelfde als dek wisch, Bene wisch om mede het stroo
vast op de daken te binden. In Br.
verschillen de dekroeien van de dek
gelijk roede en wisch; Bene-wischen,
wisch is daar Bene teen, wijm om iets
meevast of samen te binden, of manden te vlechten , terwijl Bene roede
veel langer en dikker is en meer dien
om reepen van te maken. Men-stig
legt het stroo tusschen de dwars over
de kepers liggende dekroeden en
trekt ze sterk tot elkander met
dekwisschen, en alzoo ligt dat vast.
DEKWISCH , v. in Br. wisch, teen, wijm,
in het dekken gebruikt. In Oostvl.
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dekroe. Z. dit leste.
DELE. Z. deel.
DELEWAND, m. plank en schutsel tus schen den dorschvloer en den tas ,
samengest. van wand, muur en deel.
Bij Kil. ook dele , deele , deyle , -d. i.
10 plank, berd; 20 vloer, dorschvloer,
licht omdat de vloeren meest met
planken belegd werden. Z. deel en
denewand of dennenwand.
DELF , DELVE 7 DILF , DULF , v. sloot,
kleine gracht in de velden. Bij Kil.
delve , dilve , Zeland. Holl. gracht ,
sloot, 1. fovea (VI.).
DELT , ook TELTE , in Westvl. hooi
Kil. vertaalt delle, door meta.-schelft.
In Br. ( Lennik ) delft. Z. Hoeufft op
het woord deel.
DELTER , mi. hooizolder boven den stal
(Westbr.), elders, rond Leuv. schelfl,
hooischetft.
DEM, DAM , mv. dämen, koeizeik (Limb.)
te Kortr. Burg genoemd.
DEMPEN , b. w. bet. in vele streken niet
slechts smoren , stillen , maar ook
beteugelen , fr. dompler : een peerd

dempen. Een gedempte hengst. Vanhier peerdendean per, demping. Som migen leiden deanpig ( kortborstig ,
kortademig , aamborstig) hiervan
af, doch, ons dunkens, komt dit eer
van demp, damp ( adem ).
DEN of DENNE , m. dorschvloer (Antw.
Kemp. Limb. ). In Westvl. bet. het
nog den dorschvloer op een veld of
de effengemaakte plaats, waar men
het koolzaad (slooren , ippens ) of de
boekweit uitdorscht , of het vlas de
zaadbollekens afreept. Vanhier in
Vl. denkleed , in Br. derschkleed ,
groot stuk lijnwaad dat men over
Benen den openspreidt om er op te
dorschen, en dennewand (Z. dit w.).
Bij Kil. bet. denke plank, berd, bord,
en denne vertaalt hij door area, et
pavimentum : et Tabulatuur : et Antrum, caverna. Bild. heeft : « den of
denne , zoldervloer; ook plecht van.
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een schip , ook van ouds denning.
Dit dennen is siechten , vlak maken
en dus bevloeren en hangt samen
met het hgd. dehnen , uitstrekken. »
Z. verders bij hem dan of den (I. 140)
in den zin van grot, spelonk, omzette
plaats, met planken, boomen of anderszins. Volgens Bild. wordt de denneboom aldus genoemd als waaruit

men staketsels maakte.
DENE. Z. den.
DENEWAND, Br. wand van denen of planken. Z. dennewand.
DENKLEED , o. dorschkleed. Z. denne
( Westvl. ).
DENNEBOOM , dat gedeelte eens schips,
waar de luiken op rusten ( Wille broek ). In Roll. noemt men het
plecht. Z. den en dan bij Bild. I.
DENNEN- of DENNEWAND , hetzelfde als
delewand, d. i. een berden muur in de
schuren tusschen dorschvloer en tas
( Br. ). Wordt de dorschvloerwand
eigenlijk bedoeld, dan schrijve men
liever dennewand. Dit zelfde geldt
ook voor delewand. Z. den , denne.
DENNENWEG , m. scheidmuur tusschen
den nere en den tas, in eerie schuur
( Hagel. ). Weg verkort van weech of
weegh , muur. Vanwaar weegluis ,
wegluis, wandluis. Z. dennewand.
DENNEWEERD, m. lage houten muur, die
in de schuren den dorschvloer van
den strooitas scheidt. Men zegt in de
Kemp. en Antw. nog denneworcht en
dennenwurcht. Weer of weerd, wortel
van weren , is eigenlijk iets wat
afweert, wat afscheidt, beschut, beschermt , verdedigt. Vandaar bet.
bij Kil. weer, were, weerd, weerde,

weerder , werd, werdt, wordt : propugnaculum , sepimenlum, septum,
d. i. omheining, afscheidsel, hoogte
of : al wat afscheidt, beschut, Legenhoudt, in 't angl. sax. worth of
weorth. De woorden waarde, gaarde,
geerde (hof, tuin), engl. yard; waren , weren , bewaren, hgd. warten,
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(wachten, bezorgen ), wärter, wachter, het fr. garde, garder, het vl. boomgaarde, warande, 't engl. to were, nederd. zich weren, hgd. sich wehren,
oud engl. verre, Kil. werre, fr. guerre
(oorlog) enz. dat alles is samen duidelijk verwant. Gairdan bet. in 't Goth.
omsluiten.
DENTER , m. bet. rond Brussel zolder,
doch te Leuv. en elders is 't de gang
der eerste en tweede verdieping. Voor
dat gedeelte der benedenplaatsen
gebruikt men het woord gang. In 't
middeneeuwsch luidt het dormter
(Beatrij s, v. 85, 1). Het komt van dor m7aitorium , gelijk refter van refecto-

rium.
DER, TER, wordt in de .volksuitspraak in
VI.Br. en elders gehoord voor er, daar:
Zoo der een verzuimen dorst,

Van te werken voor den kost.
(G. Gez. blz. 45.)

Edoch dit is niets anders dan de tus
d of t, welluidend -schenvogia
als in beheerder, bestuur -heidsalv,
duurder , zwaarder , kleinder,-der,
edelder, opentlijk, gezamentlijk, wezentlijk, enz.
DERF, bijv. nesch, nat, week, plat. Men
zegt het van brood, waarin de gest
niet gewerkt heeft en dat dus niet
opgegaan is : het brood is derf. Kil.
heeft derfbrood, panis azymus , non
fermentatus , brood dat niet gegaan
heeft , gelijk men in Br. en Limb.
zegt. Derve boter, goed geknede boter. Z. derw.
OERREN , terren ( dorren), dorst , ge
getorst ( getost in Westbr. ).-dorst,
Z. deeren , durven.
DEKRING, m. in Oostvl. en kl. -Br. turf
(tourbe), doch derring is wat grover
en riekt meer dan turf : zoo gaan ook

de vrienden verby daer den derring
rookt en stinct (Jan de Brune , Ban.
ketwerck , biz. 150). Bij Kil. darinck,
dart', darie, Bari-tor f, Hand. Zeland.
holl. Cespes bitunimosus : nigra qucc-
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dam et viscosa gleba, qua ignis fovetur apud Flandros septentrionales et
Zelan dos, vulgo d a ria , da rin ca . Derne, derrij bij Sleeckx ook turf, is in
de Holl. Woordenb. de eerste harde
grond na den modder ; licht is het
woord verwant met daren , darren,
derren, dor en droog worden , en met
dare of darre, I. ast, ustrina of droog
Bild. heeft darie, darrie, der--oven.
rie, v. en leidt het af van darre, dor,
waarvan de droogzolder voor 't graan
in Duitschl. de darre genoemd is.
Z. schadde en butte, cene brandstof.
DERSCHEN (Br. VI.), deerschen ( Limb.),
soms ook dresschen voor dorschen.
Vandaar derscher, derschvloer,derschvlegel, dersehmolen, enz.
DERTIENAVOND , daags voor Driekoningendag. Z. Delf. bl. 200.
DERTIENDAG , d. i. Driekoningendag,
zoo genoemd omdat dit feest den 13en
na Kersmis komt.
DERVEN, DEURVEN (met korten eu-kl.),
b. w., dierf en dorf, gedorven, voor
durven (Antes. st.). Kil. derven, dorven. Z. deeren.
DERW, bijv. vochtig, nat doch taai, vast
opeen : als de gist niet deugt , is de
mik (tarwenbrood) derw. Als men
op vochtige aarde trippelt, wordt ze

derw. Deeg kan men heel derw kneden ( Hagel. ). Z. derf.
DESSENTWEGE, bijw. derhalve (Limb.).
RESTEL, Kortrijk en Br. hetzelfde als el-

ders dessel, deessel of diessel, in Holl.
russet, een timmermansgereedschap.
DESTEREEL , in 't L. van Aalst voor
rosleel, dat is een van hout gemaakte
tralie- of roosterwerk, waarin men
het hooi voor de peerden werpt , die
het er dan door trekken. Destereel zou,
volgens sommigen , distelleer zijn ,
als ware het een traliewerk , waar
de ezels de distels door trekken ; vol
anderen , diersleer, de ladder-gens
voor de dieren. Z. ben en rosteel.
DEUGDELIJK, bijv. voordeelig : een deug-
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delijk kleed , d. i. van goede stof,
waar men deugd van hebben zal;
bijw. 't is deugdelijk of eerlijk en
deugdelijk waar, d. i. geheel, zeker
waar ( overal ).
DEUGNIETE, de vr. vorm van deugniet,
een slecht vrouwspersoon ( Westvl.).
DEULDER, voor dojer.
DEUN , m. voldoening, vermaak : b. v.
zijnen deun in iets hebben : Ik had er
mijnen deun in dat hij gekozen werd
( Westvl. ). Bij Kil. done , deune ,
ludus , facetice , nugae. Vanhier
deuntje, toontje en deunen (Bild.).
DEUNEN , o. w. bet. te Somerghern daveren, te Gent schudden en beven,
conquassari, fr. trembler. In 't Oud
hgd. Dunian thin ertha dunida ( Hehand 174 , 24 ) , de aarde beefde.
Z. Delf. 209 en bij Kil. donen , i. deunen. In Westvl. bet. deunen (duenen),
weêrgalmen, weerklinken (G. Gez.).
Kil. resonare. Dit deunen is licht
'tzelfde als dreunen : mijne ooren deunen. Van deunen komt het w. donder.
DEUR of DUUR , z. m. stier ( Limb. ).
DEUR. Het spreekw. voor de roode deur
komen wil zeggen : voor de rechtbank
verschijnen.'t Is misschien afkomstig
van het bekende tribunaal : t'anneau
de la porte rouge (Maastr.)? Deur noch
dorpel aan of door iets zien is een
spreekw. dat bet. iets niet verstaan ,
niet weten hoe iets aan te vangen of
te eindigen ( Kemp.).
DEURHAIRDE voor doornharig of stekel harig (Westvl. ).

DEUVELEN , w. de berden des bodems
van een vat vast vaneen maken bij
middel van pinnen (Antro. ).
DEUZELACHTIG en DEUZELIG. Z. deuzig
voor duizelig.
DEUZELEN en DEUZELING, voor duize-

len , duizeling, fr. etre étourdi; étourdissem.ent, vertiges (Westvl. ).
DEUZIG , vermoeid van geest : iemand
deuzig zagen. Ik word deuzig op dit
boek gezien (Antes. st. ). Bij Kil. is
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deusigh, duysigh vertaald door stupidus, exanimis, perturbatus mente,
vertigine laborans , en in deze leste
bet. hoort men 't in Westvl. ik ben
deuzig, I. i. ik ben zwaarhoofdig..
DEWWELEN, o. w. bet. r. IJperen : geen
eetlust hebben, niet zeer ten appetijte zijn ; zijn eten kauwen en herkauwen : hij clewwelt op zijn eten.
't Is een dialectvorm van clouwelen ,
freq. van duwen, douweni.
DEZE of DEDEZE wordt in Westvl. alge
gebruikt voor : degene : dezen,-men

die zoo spreken , zijn valsefiaards.
DJANGELEN, o. w. bij het koopen scherp
afdingen : die vrouw kan niets koopen
zonder djangelen. Dit woord, veel met
prangelen verbonden, schijnt ons den
Zelfden wortel te hebben als dingen,
waar het een verbasterd freq. van
wezen zal. Men zegt ook te Antw.
st. en pr. afdjangelen, in Br. afpren-

gelen orafprenkelen ( Z. blz. 11 ).
DIBBELEN , o. w. voor dubbelen, freq.
van dubben, 'twelk van 't lat. dubitare
komt : wat staat gij daàr te dibbelen,

speel uwe kaart maar uit ( Br. ).
DIBBETJE, o. kwezel (Brugge), voor
dibbeltje , dibbelerse of dubbelerse,
die dibbelt , aarzelt en gedurig hervraagt. Z. bij Bild. dubbe, vlaamsch
woord voor klopje of kwezel. Edoch
di/the/je kan wel, bij letterverspringing, voor biddeltje, die veel bidt of
biddelt, freq. van bidden, staan.
DIDDEREN , o. w. bibberen (freq. van
beven ), van koude of vrees sidderen
( Kemp. ).
DJEEMENISTER, peze(n)wever (Westvl.).
DIEFKEN , o. looper, d. i. eene soort van
sleutel, in't fr. passe- partout (Limb.).
Op een diefken bet. te Antw.: in 't geniept , heimelijk en zonder iemands
weet : ik ben op een diefken uitge-

loopen.
DIENAAR , m. op de dorpen, tusschen
Mechelen en Leuven, eenn veldwachter.
DIENEN , dekken , bespringen : is die
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merrie al gediend geweest? (V1. en Brt)..
DIEPERIK , m. diepte , ook kelder (St-Nikolaas) , 't is van diep afgeleid , als
botterik, lomperik, rotterik, van bot,
lomp , rot. Hij is naar den dieperik
bet.: hij is verdronken (Antw.) .
DIEPGRONDEN, b. w. in Oost- en Westvl.
en elders in zwang. Wanneer men
het land met de ploeg eerst ondiep
omrijdt om het te kuischen, dat heet
men storten ( in Br. schellen ) ; doch
als men 't een tweede of derde maal
dieper omploegt, uitrijdt of omspaadt,
dat heet men diepgronden (in Br.
zaaivoren). Z. diepvoren.
DIEPVOREN , gebr. in 't land van Aalst,
Br. en elders voor diep ploegen, cene
ploeg boven af en dan nog cene onderuit. Z. diepgronden en beulen, blz. 49.
DIERENDANS, m. znw. cene die zijne
waren te dier verkoopt (Antw.).
DIETS, m. knikker(Oostvl.-Eecl.). Sleeckx
heeft duts , klomp. Kil. dulse , dusse ,
dussel, cene eekel, bolleken, enz. lat.
,

glans , tonsitta , tuber, tuberculum.
DIETSCH, bijv. en z. nw. Dit is de echte
en algemeene naam onzer taal , nog
zeer in Br., Antw. en Limb. in. voege
om de vlaamsche of nederduitsche
of nederlandsche spraak aan te duiden. De Brusselaar spreekt discti ,
plat -fisch , met den duitschen sch klank , uit ; door doscli verstaat hij
hoogduitsch. Te Leuv. en omstr.
zegt men niet diets maar duts, even
als in Limb. en dat bet. hetzelfde als
in 't engl. dutch, d. i. vlaamsch of
nederduitsch ; om liet hgd. aan te
duiden zegt men in Br. duitsch, of
deutsch ( met korten eu -klank ) en

duitsch of hoogduts , hoogdutsch

(sch uitgespr. als in't hgd.) in Limb.
DIEVEN, b. w. Zie Iuizen (Oostvl. ).
DIEVINGE , v. in Westvl. soms voor dievin
of diefegge.
DIGGELSTEEN, m. dobbelsteen, waar
kinderen spelen (Maastricht-med
en elders ), 't is licht, bij letterveran-
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lering , verwant met biggelen. Z.
biz. 53. Bij Sleeckx bet. diggel potscherf, bij Bild. heet het Bene ver
Bilge, delg ( I, 149 ). -basteringv
DIJ of DIJD, groei, aangroei, tier, wasdom ; 't is de wortel van 't w. dijen
of dijden, d. i. zwellen, tieren , dikworden, in grootte toenemen ; en van
gedijen, bijwinnen, enz. fr. profiter :
daar is geen dij in dat graan ( Hagel.).
Die jongen heeft geenen dij , d. i. hij
blijft steeds even klein en mager.
't En heeft geen dijd (Land van Aalst),
d. i. 't en groeit noch bloeit.
DIJAMPELEN, b. w. eenige stoffen, zooals
aarde , enz. al stampende en stootende klein maken (N. der pr. Antw.),
in Br. tram pelen.
DIJN of DIEN , 2e pers. enkely. voor uw,
het dijnt voor : het uwe ( Limb. ).
DIJSEL, m. v. in Br. overal gehoord voor:
disset of disselboom van wagen ,
koets , enz. Vanhier dijselen. In
Limb. hoort men distelbooni. Bij Kil.
diessel en dijssel, 1. terno, fr. tinnon.
DIJSELEN, b. w. Benen wagen bestieren
(Oostvl., L. van Aalst). Z. dijsel.
DIJSEM, m. dijsel of dissel ( Hagel. ).
DIJSTEREN, b. w. verpletteren, vermorzelen, tot moes, tot deesem maken
de aardappels dijsteren , er stomp van
maken (Br., Belg. Limb., Antw. pr.).
Vgl. teisteren , van 't oude teesen ,
teesten , plukken, scheuren , trekken
(Westvl. ).
DIJZE, bet. in Westvl. fijne suiker in een
stukje lijnwaad gedaan en waar de
kinderen aan zuigen. Men noemt liet
ook lokke, d. i. lokker, iets wat aanlokt. Dit dijze is licht hetzelfde als
dusse, dussel, bij Kil. glans. Z. diets
en dodde.
DIK, bijv. groot, rijk : 't is een dikke boer
(Hagel.), d. i. 't is een rijke pachter.
Omstr. Leuv. zegt men : hij zit er dik
in, d. i. hij staat er goed voor, hij is
goed in zijnen wol. Den dikke maken
of spelen , bet. te Thien., Leuv. en

DIN

elders : van zijnen neus maken, den
jan uithangen, trotsch, hooveerdig
zijn, fr. faire de l'embarras.
DIK, DIKS (Hagel. ), dek (VI.), duk (Gelderl. ), voor dikwijls, dikmaals.
DIKKES , te Diest : dik. Kil. dick , i.
dieknzael , diekent, hgd. dieche. Hol stein : dik , dikke. In de oude Beier
sehe taal heeft dick insgelijks de
beteekenis van dikwijls, en nog,
thans in den Allgaü , te Nuremberg
Dickisch ( Schmeller ). Middelhgd.
dicke , oudhgd. diccho , Br. diktres ,
Westvl. dikkens, diks, dikkels (G.Gez.).
In Limb. en Br. bet. diks of deks niet
alleen dikwijls, maar ook soms, mis
-

diks kan het gebeuren dat,-schien:
d. i. soms kan het gebeuren , het zou
kunnen gebeuren.
DIKKUIP, kuip waar de melk in dikt om
gekernd te worden (Westvl. ).
DIKWIJLS, te Antw. in Br. en elders algemeen in zijnen vergrootvorm dikwil
gebruikt. Bormans ge--zer,dikwlst
bruikt ook dikwilder (Versl. blz. 310).
In't Hagel. en Limb. Dikker, dikst : het
dikst van al , het meest van al. Dik
wordt ook als bijv.-wils,dkjch
gebr. evenals dikmalig in den zin
van 't fr. fréguent : b. v. de dikmalige

communie, de dikwijlsche gebeden.
DILT , DILTE , zoldering van sparren,
scheerzolder , schelft , hooitas , fr.
fenil (Westvl. Brug. ), het is 't zelfde
als delte, bij Kil. meta ( mijt in Br.),
venditie van 133 koopen vlieringen ,

kepers , delte- hoppe- en boonpersen
( plakk. van Oost.- en Westvl. ).
Z. delt en delter.
DILVE. Z. delf.
DINGEN , o. gebr. voor kleederen in VI.
Br. pr. Antw. en elders : uw dingen
is wel gemaakt. Dat dingen past hem

niet.
DINGSCH, zonderling, vreemd : dit kleed-

set staat it zoo dingsch. —Ook onpas selijk : ik gevoel mij zoo dingsch.
Men zegt nog : ik ben zoo aardig
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(Antw. st en pr). Dingsch bet. omstr.
Leuven, beleefd , goed , bereidwillig:
hij was zoo dingseh dat hij niet wist
wat hij mij zou gedaan hebben.

DINSDAG. In verscheidene streken van
Nederland hoort men veelal : dinsdag,
zelden dingsdag. In Westvl. disendach of dizendag alsin de middeneeuwen. In Oostvi. dsdag; in Br. destag,
in Leuv. dus- ol' dijnsdag,welk laatste
onder 't volk van Hou. ook gehoord
wordt. In Limb. dees- of des- of deensdag. Bij Kil. disen-dagh , vet. fland.

dings-dagh, dijnsdagh , dijssendagh;
hgd. dienstag ; deensch , tjsdag;
zweedsch , tisdag ; angelsaks , tues
daeg, tiwesdaeg; engi. tuesday; ijsi.
tyrsdaeg. Men schrijve dins of dings-

dag , volgens verkozene afleiding.
Ihre heeft , en te recht , beweerd dat
dingsdag hetzelfde is als het 1. dies
Martis. Mars was hij de oude Germanen zoowel als bij de Romeinen de
oorlogsgod. Hij droeg , bij de oude
Angelsaksers
, den naam van Tüg , of
in
Tau ( in 2n naamval tuues ) , vandaar
't angelsaks tuesdaeg, en 't engi. tuesday. Anderen brengen het tot Tuisco,
ook een afgod der oude Germanen,
doch deze is, volgens ons, eerderMercurius, envandaar ons tuischen, dat
Kil. vän Theute ( Mercurius afleidt).
Volgens anderen heette Mars die en
vandaar dan dies -dag. Men zi& D
L. A. te Winkel : Regeting der spelling voor het Woordenb. der Ned.

taal, blz. 1 28. Eenigen , met Jan Ten
Kate, leiden het af van' thing , ding,
voor Mars, of ding voor geding
dingsdag is dan eigenlijk strijd-,
twist- of oorlogsdag , het zij dat men
strijde door woorden of door wape
, of een dag toegewijd aan de-neu
rechtspleging , dewijl de Ouden gewoonlijk op dezen dag rechtdag hielden, of wet aaii Mars den oorlogsgod.
DJOMPEL. Z. 't volgend.
OJOMPELEN ( dompelen ) , sukkelen,
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dolen : in den donker ronddjompeben,
ook : djompel, op den djompel geraken, d. i. verloren geraken (Antw. st.

en pr.). Dompelaar, sukkelaar (Gent).
In Br. zegt men sompeten ofsarnpeten,
hij Kil. schainpele'n, lat. tabi, afslibberen , afzeilen , afvallen ; exorbi
tare, van den rechten weg afdolen.
DJOOL, DJOOLE, JOOLE. Z. joole.
DJOOREN , m. djoorke, o. djurn , m. eene
halve pint, een kwartliter (Oost- en
Westvl.), te Gent djooreken , in \Vaas
djurn. in Br. zeggen wij haifken, o.
kapper, in. of kapperken, o. in Limb.
schupken, hgd. schoppen. In 't Noorden hoort men ook kapper. Geef mij

-

eenen djurn bier. Een djooreken faro
doet ons deugd.

DJOUSKE , m. noenslaap van eenige minuten : ' k heb daar een djouske ge-

daan ( lJper.).
DIPPEN of DUPPEN (u scherp op zijn
Gentsch uitgesp. ) , 'tzelfde als dubben, dubbelen, dibbelen : ik dipte
of dubtege of ik zou gaan om 't wankelbare weêr ( Oost- en Vestvl. ).
DIRK , groote katrol , waarin de keten
van den takel loopt (Kl -Br. Willebr.).
Bij Kil. durck , dorck , lat. sentina,
d. i. de plaats, onder in een schip,
waar alle vuiligheid in loopt.
DISCH , m. is 't geen men in Br. toog van
cenen winkel, in Limb. toon- of winketbank, in N.-Ned. toonbank noemt.
Bij Kil. mensa, vulgO discus, eng!.

dishe.
DISTEL. Zegsw. op disteis zitten (VI.),
d. i. verlegen zijn, ongedurig of haastig zijn Om te vertrekken ; ook op
[tecle kolen zitten (in de Hol!. woord.
op heete kolen staan ), zoo als men
in Br. en Limb. zegt.
DJURN, m. Z. djooren.
DIVER, m., boord van 't water (Brugge).
DOBBELEN , o. vr. hakkelen , stotteren
( Kemp. ). Van dobbel , I. duplex
vanwaar dobbeltong, thans dubbeltongig, 1. balbus, vanwaar 't fr. bal-
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butier ( stamelen ). Dobbelen is dus
zooveel als met eene dubbele of belemmerde tong spreken, te Antw. en
elders doddelen.
DOBBELTONGEN,
LTONGEN, o. w. in Westbr., Oosten Westvl. hetzelfde als dobbelen,
met eene dubbele of belemmerde
tong spreken, stamelen. Z. dobbelen.
DOCHTER. Eene eiken dochter, eene abeelen vrouw , is eene vrouw die hare
ooren laat hangen, die in het huwelijk hare goede hoedanigheden van
meisje laat varen ( omstr. Brussel ).
DOD of DODDE , oud woord nog in verscheidene provinciën in gebruik. Bij
Kil. bet. het staakje , paalke , kort
stokje; ook stop , kraan ; verders riet
aar, den stengel van een-stokmed
plant , dien plant zelven met lange
smalle bladeren , in Blancardus Lexicon typha genoemd en daar achter
in 't vi. lisdodde , donsse , donsen ,
polsen , papenkul, zotskap ; in 't hgd.
narrenkolben , liesknopfen; in 't fr.
masse; engl. reed-mace ; 20 de knodse , stok of schepter van een gek ;
3 0 in den Teuthonista bet. dol , gek
en dodden gekken; 40 bij Bild. die van
dod, dot naar dut verzendt, is dodde
of doede een onnoozel mensch, die
zich in de luiers laat leggen , of in
de kleeders laat steken , of in slaap
wiegen , gelijk men in Br. zegt. Van
dodde komt dodderig, slaapdronken,
bedodden ( Br. ) of bedotten (N. -Nederl. ), bedriegen . Opmerkensweerdig
is het dat typha van 't gr. tuQo;
( rook) komt en dat tv pEcv rooken
bet. : nu in 't Hagel. geeft men den
naam van dodde aan een zwamachtigen plant, die in de weiden wast en.
waaruit bij het duwen zeker rook of
damp komt; en te Antw. is clod de
bloem of de aar van zeker rietgewas.
Te Somergh. is gersdodde, een bosje,
een struikje gras. Te Antw. verstaat
men nog door dod : gesuikerd brood,
bolvormig in een lapje lijnwaad ge-
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bonden , dat men zuigelingen in den
mond steekt om er aan te zuigen,
om ze alzoo te bedodden of in slaap
te krijgen en te doen zwijgen. Bild.
( I. 170, 152 ) leidt het fr. radoter
(d. i. mijmeren ) van ons dot. Maar
zou het geene verwantschap kunnen hebben met doddelen, dotteren?
Z. diets en dots (tots, toorts). Doct
is in 't deensch döst ; en doldel of
dorrel bet. op 't Hoogeland , in Gro
-nige,
stuiter of knikker.
DODDELEN, o. w. hakkelen , stamelen
hij doddelt fel. Al stamelende vertellen : weet ge nu wat hij daar gedoddetd heeft? Vanhier doddelaar , ge
-doel
(Antro., Br. en Hagel. ).
DODDEREN, o. w. 'tzelfde als doddelen
(Br.).
DODDERKEN , o. klein hakkelaarken,
kindje.
DOEF , m. veest : vanhier doe fen, döffen ,
veesten : eenen doef op zijne tokken
laten gaan ( Br. ).
DOEF of DOF, bijw. wordt gebezigd in
de uitdrukking : het is dof warm ,
om te kennen te geven dat het bovenmate warm is ( Limb. ). in Br.,
Antw. en Limb. dof, bijv. 't is dof
weer, d. i. het is laf, warm weder.
DOEFKEN , o. klein druppelken drank
( Somerg.) .
DOEL, m. een gedeelte aarde dat overblijft , nadat men het overige reeds
uitgegraven heeft. Het engl. dote, dat
ook paart , portion bet., is licht met
ons doel verwant. In Br. zegt men in
denzelfden zin doel, dam of dijk.
DOEN, b. w. dat reeds zoo veel plaats in
de Woordenboeken beslaat, moet nog
gemeld worden in de volgende spreek
10 eten doen, voeder doen voor-wijzen:
de beesten , d. i. eten , voedsel voor
het vee verzamelen , als gras snijden, rapen plukken, wortels steken.
20 Zijn

gevoeg doen, in -zijn bed doen.

Hij deed iets. Voor 't fr. si, of si
fait, zegt men : toet, of toewet, d. i.
13
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eene verkorting van het doet , het
doet wel. Voor 't fr. non , non pas,
zegt men teredoet , d. i. het en doet,
of ook 't doe niet , of toe niet. Men
hoort ook, 'k doe, z'en doen (si, non
pas ). Doene (doone) is eene verkorting van doet het niet ? is het niet
waar? Men zegt in en rond Leuv.
( iemand ) ter aarde doen , voor : ter
aarde bestellen , begraven.
DOENEN (Z. donen) , in den Teut. : doenen, hellen, luiden, insonare, personare, intonare. Z. deunen.
DOENING, V. vertier, nering : die winkel

heeft veel doening (Vl. ). Een goede
doening, bet. een goede broodwinning : Jan zit in eene schoone doening.
Hij bewoont eene fraaie doening, d. i.
een erf of hofstede (Br. ).
DOES , m. die plomp en grof van lijf is
wat dikke does is dat ! (N. der pr.
Antw. ) ook dommerik , stomkop ,
moffer , pruiloor , monker ( Antw.,
Kemp., Diest ). Dat does met droes ,
reus , sterk mensch , duivel , geest
verwant is, komt ons als zeer aannemelijk voor. Ook zijn er voorbeelden
dat de b zich door d, en d door b laat
vervangen als dobbelen en dodderen
( stamelen, enz. ). Zoodat does, doezeman , spook om kinders bang te
maken, fr. croquemitaine, boudeur,
wel verwant kan zijn met boesman.
DOESTIG, bijv. troetelwoord, lief, zoet,
enz. mijn doestig hert, gade mij ver

vriend , mijn-laten?]JIijdosg
allerdoestigste kindje ( S. Truiden ).
DOEVENSTOOTER , m. duivenstooter of
sperwer ( Limb.).
DOEZEMAN, m. slokkeman, bietebauw:

kinderen, vlugt weg , de doezeman is
daar (Antw. pr.). Z. does en boeman.
DOEZEN , o. w. de lippen laten hangen,
zuur zien , muffen, moffen, stomloopen , pruilen , pratten , monken : dat

meisje doet niet dan doezen , omdat
ze niet meé mag gaan (Kemp. Antw.).
Vanhier doezer, doeskop, gedoes.
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DOF , DOFKEN. Z. doef, enz.
DOJ ER , ook DUIËR , DEULDER , zeker
heidegewas , waar men bezems van
maakt , vlasdoller , fr. cameline of

sesame bátard ou d'4llemagne (Br.).
In Oostvl. door, te St- Peeters-Leeuw
deulder. Is dit de heide , fr. bruyere
of brem, waarvan men bezems bindt?
DOK , eerste plank die van den boom
(boot) gezaagd wordt (Antw. Kemp.).
In Br. en Limb. noemt men die eerste
plank schaal. Volgens Bild. is dok
eigenlijk beschutsel, omvatting , van
da-ën, do-.gin, omsluiten. Edoch het
is eer datgene, waarmede men _ iets
beschut of omsluit, te weten, schalen,
die daartoe gewoonlijk dienen moe
ziet hier waarom de havens-ten.M
( bassins) dokken genoemd zijn geworden.
DOKKEN, o. w. tokken , slaan, kloppen:
mijn hert dokt; ook genaken, raken :

ik had hem nauwelijks gedokt of hij
schreeuwde ( Westvl. ). Kil. dare
pugnos ; ingerere verbera.
DOKKEREN, freq. van dokken, 't gerucht
maken van loopende paarden op de
kalsijde (Westvl. ).
DOKTEUREN (V1. ), DOKTOREN (Br. ),
d. i. den doctor of arts gebruiken,
in Holl. en Limb. dokteren.
DOL, beslommering, last, moeite : ge
hebt met een ziek kind meer dol dan
niet twee gezonde. Veel dol aan zijne
ooren hebben. Gij zult met dien zatlap
dot hebben (Br. Antw. st. en pr.
Kemp. en N.-Br. Z. Hoeufft ). Doten

beteekende oulings lijden.
DOL , m. een soort van muis , aard- of
veldmuis (Br.), in Vl. om haar gepiep
ook piepedol geheeten. Dit viervoetig
diertje is spits gebekt bijna als eene
rat.
DOL , DOLVLIEG , vleeschvlieg , ronker
( Leuv. Mechl. Antw. ); omstr. Brussel is 't ronker. Zij wordt doll of ron
genaamd , om het dul geronk ,-ker
dat zij maakt. Wanneer deze vlieg het
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vleesch raakt , komen er weldra ontethare maaien in.
DOLAARSBENDE ( zachtlange o ), komt
voor in de spr. doet het weg, eer het
geraakt in dolaarstende , d. i., eer
dat het verloren geraakt. Die jongeling is al in dolaarslende bet. : die
jongeling is al op den dool of dooiweg , hij bewandelt reeds den weg
van zijn verderf ( Oostvl. ). Wat is
eigenlijk dit dolaarsbende ? Eene
bende van dolaards of uitzinnigen?
of is 't iiiet eer eerie verbastering van

doo(d)laaks , doolaarts of doolaagsbeemde Y -Z. doolakker en doolaag.
DOLLEKE, o. lichtvoor totleken, doddelken (kleine dodde) d. i. stamelaarkèn
in de kindertaal. In Br. Antw. gezegd
tot de kleine kinderkens : o mijn

atlerliefst cidlieke.
DOLYLIEG. Z. dol.
DOLYROUW, V. sterke dwariwind : doe

)
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DOMST, in Westvl. voor donst of dons,.
bloem of fijnste meel. Dons is eigenlijk iets vat zacht en wolachtig is,
b. y. fijn pluimkens. Vanhier de
spreekwijs : goed in zijnen dons

zijn of goed in zijnen wol zitten
d. i. welvarend , weihebbend zijn
( Br. Antw.).
DONDER. De roode donder, maandstroom.
Wij halen het woord aan, omdat het
wellicht een gerniaanschen mythologischen oorsprong heeft; de uitdruk
king « en roden könig , » in Holstein,
is niet minder vreemdaardig (omstr.
Brussel).
-

DONDER EN BLIKSEM, m. fijn licht pasteigebak ( Vi. ). Te Leuv. noemt men

dit wefirlicht nabootsend gebak blikscm.
DONDERDAG, gebr. als z. nw. in den zin
van deugeniet en als uitroepings-

woord : donderdag ! zit ge daar weêr

de deur toe, er komt cene schrikketijke

aan mijne appelen. Het wordt ook als

doivrouw op. Gewis zoo genoemd,
omdat die wind huilt en met dolle
woede te werk gaat, gelijk een dol
wijf doet ( Hagel. en elders). In Br.
zegt men ook : de bonte vrouw.
DOM , lJijv. dof, zwaarhoofdig , siaapachtig : ik ben van daag zoo dom met
die hitte (Br. Antw. elders). Vanhier
domachtig, d. i. slaapachtig, en dommeren, dat in VI. sluimeren beteekent.
DOMMEREN , o. w. domachtig , zwaarhoofdig , slaperachtig zijn , sluimeren. Bij Sleeckx is 't dommeten.
DOMPEL. Dompet werk is een hussel
vlaswerk ( Kemp. Gheel ). In Brab.
zegt men : een donk werk.
POMPEN , o. w. dampen, rooken , rook
of damp afgeven, omstr. Leuv. Brus
en elders. Bij Kil. vaporare, fu--sei
mare. Te Brugge : doornen. Mijne

bijv. gebezigd in den zin van verwenscht, stout, ongelukkig, kwaad

paarden dempen van 't zweet. Het
dompt in de kamer.
DOMPER, m. ofkeersendomper, fig. een
groote neus met wijde gaten (VI. Br.
elders).

die donderdaagsche jongen , hij verwoest nijn heden hof ( Landen ) . De
Walen zeggen : tonnerre, acretonnerre
en de Brabanders donders, liliksems.
Bij Weil. zien wij zaturdag in den
zeifden zin gebruikt.
DONDERTOREN, gewoonlijk in 't my. ge-

bruikt in Vi. Br, en Limb. voor donderwolken , of wolken die donder
voorspellen : daar zijn veel dondertorens in de locht , ik geloof dat er
zal onwedr komen ( Leuv. en Antw.).
DONK , y. geleegsnaam , aan vele plaatsen
in Br. Kemp. Vi. Limb. gegeven, als
de Ilever(sohe)donk , Corsendonk,

Cranenctonk , Desteldonk , Bonkendonk, Haesdonk, Heyndonk, Ramsdonk , Wolfsdonk , Appeldonk , Arendonk, Grobbendonk, Mendonk, Wach tendonk, enz. onz. Wat is cene donk
( donge ? )? Volgens Diercx , sur les
lois de Gand, H , 122, bet. het vette
grond. 't Is licht hetzelfde woord als
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bij Kil. dunghe , mest , drek , vet,
femus, Jetamen, stercus, engl. dunghe;
vandaar bij denzelfden dunghen
(oud) , hetzelfde als mesten , stereorare, hgd. tunghen, düngen ; engl.
dung. Edoch wij zien de dorpen, wier
namen met dons eindigen, niet verre
van beken, rivieren of waterplas
gelegen; zou hieruit niet te beslui--sen
ten zijn dat men, en reeds van over
duizend jaren , donk heette Benen
natten, rotachtigen en vetten grond?
En dit don/c zou wel kunnen verwant
zijn met het volgende donketen voor

duikelen , fr. pionger.
DONK , m. dots ; een donk werk is een
handsvol gerold (vlas)werk ( Leuv. ).
DONKEL, duiker, waterduivel, duiknek ker (Westvl. ). G. Gez.
DONKELEN, duikelen (Westvl.).
Ze kronkelen (de duiven )
Ronklende om ende omme , donklen
Koekeloerend hals en liop
Te over de ooren in den krop.
(G. Gez. 93.)
DONKER. Tusschen

donkeren en klaren,

voor : tusschen lichten donker (VI.).
DONKERNISSEN komt in Vl. voor in
dat zijn at donkernissen, d. i. dat
zijn al zaken vol bedrog.
DUNS, m. bloem of fijnste meel : tarwendons (Antw. en elders).
DOOD , zegsw. Op een oordje dood blijven,
hetgeen men in Br. alsook elders
hoort, bet. zeer nauw zijn, het laat
afdingen. De dood van-stecnk
iets doen bet. in Westvl. van iets
sterven, b. v. die vader zal van zijn

slechten zoon nog de dood doen. De
dood ssmaken is in grooten angst ver

-kern(Atw.B)
D00(DE)KEERS, v. dwaallicht (VI. ).
D00(D)LAAG , DOODLAGE , DOOLEEG ,
D00LEGE, v. rotterik, rotte grond,
broekgrond, waarin men licht -doorzakt, moeras en verders onbruikbare
weg, waar de peerden niet door geraken , maar tot aan den buik inzin-
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ken. Laag is verwant met het engs.
to lay , stilstaan, liggen , leggen.
Sleeckx vertaalt doodlaag door sot
mnarecageux , marais. Bij Kil. is 't
doodlaeghe, rectius, doodlaecke, vo

limosa, gur--ragopluds,bye
ges patuslris, gurges limosos, lellus
palustris ad pedum pulsum vacillans:
pratum trem.ulum : terra ad ingressum tremens. In Br. zijn vele dood
Kil. zegt dat het samengesteld-lagen.
is van dood, bijv. en laecke ( meer ),
doch zou 't niet eer van een dood of
rot Beleg of van laag komen? (VI .
Br. Kemp. )
DOOLAKKER, m. Men zegt van iets dat
men niet meer kan vinden : 't is in
of op den doolakker geraakt. — Hij
geraakte op den doolakker, hij liep
verloren. Z. doodlaag , bij Kil. dood
waarvan het Bene verbaste--laeck,
ring is (VI.).
DOOM, m. hetzelfde nagenoeg als damp,
dauw, smoor, stoom. Jan de Brune
heeft het woord in 't mv. in Jok en

Ernst, bl. 28 : alzoo is het dat de
glansen van on tzagh , of rykdom , die
hun omringen, dikwils eenige doornen
verwekken ( VI. Antw. en N.-Br.
Z. Hoeufft). Bij Kil. dom, vapor.
DOOMEN, o. dampen, rook of damp afgeven ( Brugge ). in Br. dompen : het
water, de ketel doomt al. Bij Kil. do-

men, vaporare ( Oostvl. ).
DOONE ( voor doene , doet het niet)
n iet waar? is 't niet waar? (r. Br. en
Vilv.) Z. doen.
DOOR. Z. dojer.
DOOR, m. die niet veel van zeggen is,
maar toch alles overdraagt uit vleierij
of wangunst : wacht u van Benen
door. Men noemt te Goidsenhoven
den door ook deern, wat men deine
uitspreekt.
DOORBLAZEN, b. w. doordoen, verkwisten , opdoen ( Br. Antw. ).
DOORDOEN , b. w. foppen : wilt ge mij
doordoen? Een die doorgedaan, d. i.
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gefopt geweest is, is daardoor fijner,
slimmer, doortrapter geworden : hij

is doorgedaan , fr. fin , ra fzne.
DOORDRONKEN,doortrokken, doorweekt,
nat : een blad doordronken papier
(VI. en elders) .
DOOREWEG of DOORWEG, bijw. samen
het zinversterkend door-gestldvan
en weg of eweg. Weg beteekent hier :
voort , voorts , in den zin van : im
hier weg en-meran,ltijdopv
verder heen, vervolgens. Doorweg, op
den tijd toegepast, bet. derhalve, in
Limb. en Br. : gedurig, aanhoudend:

die jongen is dooreweg op straat. Het
regent nu dooreweg. In Br., Antw. en
elders heeft doorweg nog de beteekenis van : fel , dapper , voorgoed : nu
is het eens doorweg koud. Nu zijn wij
dooreweg in gang met ons Idioticon.
Men merke hier aan dat men soms in
de uitspraak eene a of stomme e laat
hooren voor waar, wat, weg, weinig,
enz., ewaar , ewat , eweg , eweinig.
Men zegt te Antw. en ook elders
door en eweg. Z. aweg en ewat.
DOORGANG , m. bij de schutters te Leu
schietbeurt : ik heb nog twee-ven,

doorgangen en kan nog prijs winnen.
DOORGEDAAN , dw. Z. doordoen.
DOORJAGER (Br.), deurjager(Vl.), mensch
of dier, welk het voedsel ,als maar
door het lijf jaagt , derwijze dat het
hem Beene deugd doet ; iemand die,
hoewel hij wel eet en drinkt , echter
altoos even mager blijft : Schrale my
-

-

D00

hij is een doorneukte gast. Gij zult
onzen Jan niet verneuken (bedriegen),
hij is een doorneukte kerel (Hagel.).
Z. doorgedaan.
DOORNLAAR, DORELAAR, DORBELAAR,
m. doornboom, doornstruik. Vanhier
doornlarenhout ( Br., Leuv., Antw.
en Kemp.). De uitgang laar of leer
komt voor in kersen-, pruimen-, noten-, appel -, peren-, druiven-, krieken-, mispel-, perzenlaar en beantwoordt aan den fr. uitgang ier. Z. laar,
leer.
DOORROOKER , m. doorgerookte pijp
( Limb. en elders ).
DOORSCHEUT , m. I o de d oorscheut is in

ons graan , het zal dees jaar niet veel
beteekenen, d. i. het is doorgeschoten.
Z. doorschieten ; 20 doorschietsel of
de tweede scheuten, die bij Kil. doorwas heeten (Br. en Antw.).
DOORSCHIETEN , o. w. in Br. en elders
gebr. om te beduiden dat het graan ,
de aardappels, enz. die reeds hadden
opgehouden te schieten of in 't voortschieten verhinderd werden , door
de groote droogte of den hagel, op
nieuw versehe scheuten krijgen, die
men doorscheut of doorwas heet ,
welk laatste Kil. vertaalt door perforata herba , en deurwassen door

crescendo perforare.
DOORSLAG , m. het doorslaan van de
weegschaal, goed gewicht, overmaat:

in dien winkel geeft men goeden doorstag (Br., Antw. en Limb.). Elders en

den zyn gherneenlick graghe deur
(J. Be Brune , Bancketwerk ,-jagers
blz. 222 ). Zulk eene noemt men. een
schendkeuken en doorjager ( Tuin -

in 't N. zegt men overslaan, overslag.
DOORSNEUKELEN , b. w. doorsnuffelen,
waarvan het licht eene verbastering
is, fel doorzoeken : die geleerde heeft

man ).
DOORN, m. zegsw. : wat tot Benen doorn

heel mijne bibliotheek en archieven doorsneukeld. Is sneukelen dat

wil worden , scherpt zich bij tijds. —
't Is ne goeden doorn uit den teen

bij Weil. en anderen voorkomt in
den zin van de schuilholen der onkuischheid bezoeken, en sneukeren,
zich in iets lekkers vermaken, geen
freq. van het oud Vlaandersch snoecken , bij Kil. hetzelfde als snoeien ?

(Br., Antw. en Hagel.), d. i.. 't .snoeilijkste is gedaan , dat is een groote
stap vooruit.
DOORNEUKT, bijv. ervaren , slim, loos
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een boomsnoeier immers ziet en
zoekt welke takjes hij moet uitsnijden?

brood daarin doppen voor cene kluit;
dit noemt men : een dopken doen.
DOPKE, DOPKEN, TOPJ E, verkl. van dop:

doorsnuffelen

hij is maar een dop groot . - Dopken,

000RSNUISTEREN , b. w.

om het beste er uit te halen. Snuis

-

teren, bij Kil. snoesteren,beciuidt aan
de toomvruchten snoepen en sloestei en , de sloesters afdoen.
DOORSTEKEN , 1). \y. verwijten : ik hel'
-

het hem doorgesteken dat hij mij
bekiapt heeft (Westvi).

DOORTROKKEN of DOORGEDAAN, doortrapt, loos (Br-, Antw. en elders).
DOORWASSEN , o. v. in Br. gezegd van
veldvruchten die een doorwas of
doorseheut krijgen, d. i. die , als ze
moesten rijpen, op nieuw door de
overvloedige regens , gaan schieten.
DOORWINTEREN, b. w. den winter door.
-

houden : een paard , eenen os , doorwinteren (Br. Kemp.). Men zegt daar
ook nitwinteren.
DOP of TOP, in 't vlaamsch als in 't engi.
en in 't hgd. topf voor 't holl. tot
( speeltuig ), Zekerlijk van toppen,
overeind zetten , zegt Bild. Vanhier
cloppen oftoppen, met den dop spelen
(Br.,Antw., Limb. en N.-Br. Z.
Hoeu fft ) samenstel : pindop, cene tol
met ijzeren pin, ijsdop, dopkoord, de
koord waarmede men dopt. In Limb.
nogtans is dop de werp- of ciraaitot,
tol dien men bij middel eener koord
op den grond werpt en alzoo doet
draaien op zijne ijzeren pin. De drijfdop of drijftol is de tol , dien men
met cene zweep voortdrijft en dit
laatste spel wordt hier koekeral, koekerel of kokkerei genoemd : vanhier
kokkerel slaanof tol drijven.
DOP , DOPE, m. snuifje dat men uit
iemands tabakdoos neemt. Vanhier
eens in cloppen , d. i. een snuif]e ( in
Br. eenepries) nemen (Westvi.). Een
dopken doen : te Kortrijk zitten de
krarners van vleesch en brood , op
de marktdagen met gesmolten vet of
vleesch ; zij laten de huitenlieden hun

dopje wordt in Br., Antw. en elders
gezegd van of tot kleine kinderen
dat is een lief dopken. Z. duppe en
dolleke , tolleke,
DOPPEN, o. v. veel in Z.-Nederl. gebruikt
voor : indoopen , wecken met in en
uitte steken, fr. tremper : zijn brood
in den koffie cloppen —Die met mij de
hand in de schotel clopt, is degene die
mij verraden zal (Evan-,- Voor dopf.).

pen , met den dop spelen. Z. dop.
DORSCHEN , dit w. komt o. voor in de
spr. De boeren maar laten dorschen
d. i. zich niets aantrekken : onze Jan

laat de boeren maar dorschen , d. i.
hij bekreunt zich om niets, omdat hij
voort kan en zich gelukkig acht. Het
bet. nog wat men in Br. en Antw.
noemt : zijne schaapkens op het droog
hebben , d. i. niet meer voor levensmiddelen hoeven bezorgd te zijn.
DORSCHMOLEN , molen om graan mel'
te dorschen , naam van een nieuw
dorschtuig ( overal).
DOS, m. het hoopje omgekeerde kaarten:

hij heeft cene kaart uit den dos
(Westvl.). Staat dos hier voor tas,
hoop., of voor to(r)s ( tros ) , hoopje?

DOSSE , ten dosse , in VI. te peerd ; ten
dosse rijden , te peerd rijden : die
dokter gaat altoos

ten dosse. - Dosse

is verbasterd van te orse ; ors is hetzelfde als ros , peerd , vanwaar roskam , rosnioten , drossaard ( de rosaard , de overste die gewoonlijk te
peerd reed), rossen (thans ook rotsen,
b. y , rotsen en rijden), rijden en roskammen, slaan gelijk men een peerd
slaat.
DOSSEN ( dossem) , hijv. bleek, fr. terne,
blême, duf, doodsch, van welk laatste
het licht cene verbastering is : die

man is dossem van kleur (Oostvl.).
DOTS , m. in VI. pak, dik ineen gefrom-
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meld stuk goed, om liet even hoe het
mag heeten. Bij Weil. beteekent dot
eene verwarde bos garen , saai , enz.
Dit dot is 'tzelfde als of ten minste
verwant met ons dod , dodde , diets.
De Vlamingen zeggen : is dat nen

dots ! 't is geheel ineen geknosseld. Ons
dunkens, is dots hier zooveel als het
brabandsch tots voor torts , toorts ,
fr. torche , 1. torques, in den zin van
gedraaid en gepekt touw. Onze Ouden,
zegt Bild., gebruikten ook toorts voor :
takkenbosch van torsen anders tros
samenbinden en tot een pak-sen,
maken, in 't fr. trousser. Z. donk, dod.
En op den rug had ze eenen dots
Zoo dik als 't bultje van Mie Rots.
(C. Duvillers.)

BOUW , v. bet. in Limb. 10 top van eenen
boom ; zoo zegt men : hij kan tot
in de douw werpen; 20 in het bi jzon der , de middelste tak of beter de
voornaamste tak, die uit het midden
omhoog schiet : die boon heeft eene

schoone douw. De wind heeft de douw
uit den boon geslagen. In Br. zou
men zeggen : de wind heeft het sop of
de kruin van den boom gerukt. Douw
zou wel hetzelfde kunnen zijn als wat
Kil. houde, houwe noemt, lat. turbo,
d. i. top, dop, tol, draai-, werptol, enz.
Ook hoort men in Limb. houw, houi
( voor houde uitgespr. ouiv , oui ).
Z. houde , houwe.
DOUW, m. Naar zijne douw gaan bet. in
Westvl. naar zijn bed of slapen gaan.
Z. bij Kil. houde, haude kouwe, pelle,
dat is de schelp , peul , sloester, of al
wat de peulvruchten in- of omsluit
en bewaart. Zoo zegt men in Br. en
Antw. : ik ga naar mijaae schelp,
voor : naar mijn bed.
DOUWEN, b. w. Iemand in slaap douwen
is in slaap wiegen. Het staat hier voor
daven , bij Kil. ook daveren , d. i.
schudden , heen en weer wiegen , en
dus tot slapen brengen.
DOZENEEREN. Z. dudzeneeren.
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DRAAD, m. heeft in Limb. in de gemeen
spraak de beteekenis van arbeid-zame
en van geld : dit werk heeft draad ge-

kost. Dit paard heeft draad gekost.
Deze beteekenis is aldus te verklaren:
volgens Bild. is draad het prceteritum
van dra -en , trekken , lat. trahere ;
nu , trekken is een zware arbeid , en
waar arbeid te verrichten is, daar
is geld toe noodig. Verders beduidt

iemand aan den draad houden
iemand aan den klap houden.
DRAAI, m. heeft in de spr. iemand in den
draai houden , behalve de beteekenissen , die Sleeckx er aan geeft,
nog deze van : iemand door belofte
paaien of hem in de verwachting
van iets houden. Den draai maken
bet. r. St-Truid. ergens blijven ver
om de gelegenheid te hebben-toevn
van iets te achterhalen. Een draai
hebben beduidt in VI. zijn verstand
missen. B j heeft een draai weg is
zooveel als wat men in Br. heet :
een slag van den molen weg hebben.
DRAAIEL, m. ringsken aan den hoorn
koeien, waaraan men het-bander
bindzeel vast maakt (Antw. Kemp. ).
Draaiel wordt ook voor draaier gehoord.
DRAAIËLER , m. ( uitgespr. drotlle ook
droyer), hetzelfde als draaier, stoel
een die stoelen, spinnewie--draie,
len , kinderpoppen , enz. draait ;
fr.

tourneur. Kil. draeyeler, draeyer

en draseler, I. tornio, toreuta.
DRAAIEN, b. w. iemand iets draaien vertaalt Sleeckx door donner quelque
chose a quelqu'un; te en r. Leuv. beduidt het : iemand iets wijs maken;
iemand ook betaald zetten. Iemand
builendraaien, bet. in VI. iemand aan
de deur zetten. Draaien, o. w. zijn
verstand missen. Op niet draaien

( VI. ), of daar staan te draaien ( Br.
Antes.), ledig staan, niets verrichten.
DRAAIKAR , v. hetzelfde als drijwielkar
of stortkar , kar met drij wielen,
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wier voorste rad draait, enz. (Vi.).
DRAAISCHAMEL , m. samengest. uit
draai en schamel , beschaamd , ver
ongelukkig, bet. in VI. iemand-legn,
die daar gedurig staat te draaien , in
Br. zou men droozer zeggen.
DRAAIVAT, o. boterkern (Limb.).
DRAAIZAAG , v. zaag om rond of krom te
zagen ( Leuv. ).
DRAAN of DRA in Limb. voor daaraan.
Z. draden.
DRADEN (draan) , b. w. in VI. gebr.
voor de draden of vezels van de boonen afdoen : boonen draden , in Br.
zegt men : boonen , erwten, labboonen pezen , vezen of vezelen, d. i. de
pezen of vezels ( draden ) aftrekken.
Z. blies, bliezen.
DRAFBOER, m. brouwersgast die voor
den draf moet zorgen (Leuv.). Z.
boer.
DRAFSNEEUWEN, sneeuwen dat de dij
vol sneeuw liggen ( Westvl. ).-ken
Is 't voor : straf sneeuwen ?
DRAGEN , o. w. inwendig gestoord zijn
Sus droeg als ik hem zegde dat hij
zat geweest was ( Hagel. ). In een
gezelschap het pak dragen bet. in
Br., Hagel. en elders tot spotvogel
dienen.
DRAS, m. samenhangend met draf, drek
( Bild.), bet. in Limb. 't koffiedik der
Holl. ( fr. mare de café).
DRATSEN. Z. dretsen.
DREF , ook DREFGROND , onvaste zandlaag , die men bij het graven soms
ontmoet (Antro. Kemp. ) , dit komt
van het w. drijven , bij Kil. ook
Brij ffen, in zijne verschillende beteekenissen, vanwaar drift , of dri fdrijfzand, fr. sable mouvant. Vanhier
bet. drif, drie f , hetwelk daar ook
mede verwant is , in Zeeland een
mageren , dorren , onvruchtbaren
grond. Bij denzelfden Kil. is drifte ,
engl. drift , aanvlotting , en aangevlotte koopwaren.
DREFT , hetzelfde als drift , d. i. drif- of
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drijfzand.
DREGEN , het schip voor den wind laten
schieten, als men aan 't laveeren is.
De stuurman roept dan : dregende
zeilen ! Ook roept hij soms enkel :
re ! hetwelk beteekent dat men de
fok langs den anderen kant moet
laten overloopen ( Kl. -Br. ).
DREK , m. wordt in Limb. veel gebruikt
voor vette aarde, grond. Vandaar 't
w. drekken : een land drekken , d. i.
vetten grond op een land voeren met
de kar , drekkar genaamd. Drekka,r
heeft in Holl. de beteekenis van wat
men te Leuven mooskar en elders
slijkkar noemt. Eene drekkar zou
bij de Brab. boeren hetzelfde zijn als
eene beerkar.
DREK , m. ' slijk , drekkig , slijkachtig
( Limb. ).
DREKVLIEG , strontvlieg (Vi. Br. Antw.).
DREMPEN, o. w. zegt men van eene beek
die zachtjes afloopt (N. der pr. Antw.).
Dit w. is verwant met drantelen ,
drentelen, trentselen, langzaam voortgaan.
DRENEN of TRENEN ( met zware e) bet.
in Br., Antw. N-. der pr. druppen ,
zijpelen , doorzijgen : de muur, de
goot dreent. Het vat treent. Bij Kil.
traenen , stillare , d. i. lek voor lek
uitzijpelen. Het is verwant met traan
eigenlijk tra -ing , druiping (Bild.).
Vanhier 't fr. drainer, drainage.
DRENTEL , m. meer in 't mv. gebr. in
Westvl. draad , flarde , stukken en
lapjes, die van versletene kleederen
afhangen. Z. bentels (rond Lier) en
kweddel in Br. gebruikt, fr. loque.
DRENTEN , o. w. stil weg gaan ; rond
fr. roder cá et ld . Vanhier-draien,

drenter : 't is nen drenter van nen
jongen. Het freq. is drentelen.
DRES of DRESCH , drets wortel van dres
dretsen, m. de daad van dressen:-sen,
mijn kleed is door den dres vuil geworden (Br.).
DRESREGEN , regen zoo fel dat hij drest
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of bedrest, stortregen (Br., Antw. en
Kemp.).
DRESSE, v. is in VI. eene soort van kom
kas of schapraai met cene-mode,
of meer deuren en van boven met
cene of twee laden voorzien.
DRESSEN , DRETSEN , DRIJTSEN , o. w.

spatten , uitspatten : als men een
steen in cenen plas werpt , Brest het

water op at wat er omtrent is. liet
regent dat het Brest, d. i. het regent
fel : vanhier dresregen , stortregen.
Omtr. Leuv., te Antw. st. en pr. dressen ; Westbr. en Oostva. dretsen ,
drijtsen. Vanhier bedressen en be dreisen. Z. blz. 34. Dit woord kan wel
verwant zijn met derschen of liever
met dres, dries, vanwaar driestand.
Z. dries.
DRETS of DR1TS , m. stoot , slag , stamp
(Somerghem en Land van Waas).
DRETS. Z. dres.
DRETS , m. in Oostvl. modder , slijk : is
dat hier nen drets , een modder ! Gewis is dit drets verwant met driesch,
drieschte , vanwaar bij Bild. dras,
modderig. Drets bet. ook loop, gang:
die jongen is altijd op den drets. Vanhier dretsen.
DRETSACHTIG, bijv. voor modderachtig
( Land van Aalst ).
DRETSEN , o. w. zwieren , of op zwier,
op loop , op gang zijn, de cene straat
uit de andere in zijn, gelijk de speel
gedurig op loop zijn.-kinder

Zij dretst heele avonden op 't straat
zegt men van een vrouwspersoon ,
die op de straat verkeert en daar niet
vannoode is : die dochter zou veel be-

ter doen op 't spelden kussen te wer
dan heele dagen over strate te-ken
dretsen ( Oostvl. ). In Br. zegt men
hij is altijd op trot.
DREUMEN. Z. drommen.
DREUMER , ( drommer) tegenmuur,,
schoormuur ( Westvl. ).
DREUTEL , m. Den dreutel maken is :
ergens blijven vertoeven om iets af

)
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te luisteren of na te zien. Vanhier

dreutelen ( Hagel ). In Groningen is
een dreutelboksen een treuzelaar,,
iemand die loom en traag werkt
(A. Dejager, Taalk. Jlagazyn, IV, 676).
DREUTELEN , verwant met driften, bij 't
marbollen- of knikkersspel gebruikt,
is zijn marbol tusschen ongelijke
steenen zachtjes heen laten rollen
(Antw. ). Z. dreutel.
DREUZELACHTIG, kwijnend, ziekelijk :
't is at zoo lang dat ons meisje dreuzelachtig is, 'k geloof dat het uitteert
( Oostvl. ). Bij Sleeckx treuzelachtig,
treuzel, treuzelaar, fr. lambin , treu
fr. lambiner.
-zeln,

DREUZELEN , o. w. kwijnen , ziekelijk
zijn : hij dreuzelt nog altijd (Oostvl.);
te Roermond , iets traagzaam ver
Vanhier : dreuzelaar, iemand-richten.
die aan zijn werk traagzaam is. Het
is gewis het freq. van droozen , traag
slaperig , twijfelachtig aan-zamen
zijn werk bezig zijn. Het schijnt in
den oorsprong ook verwant met
dreutelen ( dreutselen ) en drentelen.
DREVEL, m. verkl. van dreef, dat bij Kil.
en Tuinman gang, trant bet., wordt
in Oostvl. gebruikt in den zin van
gang , loop , dril : hij is gedurig op
den drevel ; te Eecloo in dien van
schup of stoot met den voet : hij

kreeg neu drevel dat hij wel a+rij stap
verre vloog. Deze beteekenis treft-pen
men ook aan bij Plant. un coup a la
volde, ictus volatilis. Kil. ictus, pulsus , alapa , colaphus. Vanhier het
werkw._ drevelen, op en neêr wande
kuieren.
-len,
DREZEL , m. licht hetzelfde als tremel
of molentrechter, fr. tremie, huche
( Hoegaarde in Br. ). Vanhier drezelen. Omstr. Mechel. en Leuv. heeft
men trezel en trezelen, het graan door
den tretet doen , in dezelfde beteekenis. Edoch tretet , truzet, trijset
bet. in de Woordenboeken in 't fr. tamis en trijselen , passer par te lamis.
14
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•DREZELEN , b. w. het graan cirezelen is
heL graan door den drezel malen, het
graan malen of van zijn kaf zuiveren
door den kafmolen ( Hoegaarde).
DREZEN, o. gelijk. en ong. w. (gedreesd
en gedrezen ), te gader , te samenschieten , runnen : in den zomer is
het melk gauw gedrezen (Hagel.). In
't fr. zegt men ook : te lait est tourné;
daarom meent een inzender dat dvezen met draaien verwant is, doch
di-aselen, dat men bij Kil. aantreft in
den zin van: omdraaien, ronddraaien,
om- of rondzwerven, 1. oberrare, civcunierrare , en vanwaar draseter,
draaier , zal wellicht een freq. zijn
van drazen of drezen.
DRICHT, m. zaaitijd (Vi.). Z. bedrichten
blz. 35.
DRIEBEK, DRIEBUIZE, DRIETIP, DRIJTOOT zijn allen benamingen van den
priesterhoed, fr. tricorne, in Vt., Br.
en Antw. gebruikelijk.
DRIE- of DRIJPIKKEL , m. drievoet, in
't fr. £rëpied : de knip slaat op den
drijpikket ( Br. , Antw. en elders).
DRIES , DRIESCH, m. een oud dietsche
geleegsnaam, is thans nog in VI., Br.,
Kemp. en Limb. wel bekend, doch
niet zoo goed deszelfs echte beteekenjs. In de nieuwere Woordenb. vindt
men het soms voor weide of weiland.
In den Teuthonista is dryesch, onbebuwet acker, agripennus. In Kil. bet.

dries„ driesch , dries-land , dres
dresland , braakland , braakgrond,
novale, vervaclurn (ook bij Pomey).
Verders is 't in Vlaand. cene open bare
of niet onislotene weide. Driescht of
cirieschte is, volgens Bild. y. en driesch
een adj. Dries is eigenlijk open,
en, gelijk open (niet omdijkt) land
'S

winters overstroomde , is hiervan

dras, modderig, ontstaan. Doch driön
( droogen ), engl. to dry , is de wor
tel en woord inderdaad driesch, als
tedroogen liggende. De Teuth. heeft
ackeronbebuwet, proprie : eyn driesch,
-

)
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Bild. 1, 1 6 . In Br. en VI. wordt áe
naam van dries veelal gegeven aan
zekere uitgestrektheid gronds, die vrij
gebruikbaar ligt, hier en daar, doch
ongere g eld, met boomen beplant en
onder wier schaduwen schapen en
koeien hunnen vrijen loop hadden.
Dries komt bijna in beteekenis overeen met het fr. friche of jachere of
braakland,welicen zin men er in Limb.
cii de Kemp. aan hecht. Zoo zegt men:

klee- of klaverdriesch. In Limb. is
driesch nog eene weide, gewoonlijk
openbaar, met talrijke boomen beschaduwd , zoodat er niets kan op
wassen dan slecht gras , dat door het
vee wordt afgebeten. Deze weiden liggen veelal dicht bij de huizen. In
N.-Br. en de Kemp. heeft dries ook
cene soortgelijke beteekenis , namelijk die van weide, dicht bij of aan
de wooningen vast, waarop men
bleekt. Men ze g t nooit in maar op
den driesch, zoodat het cene opene of
hoog gelegene plaats is. Vanhier de
familienaam Panden Driessche en 't
fr. Du Trieu en de gelegsnamen

natlendries, galgendries, cuz.
DRIESPINDERE, zekerekorenmaat(Westvi.).
DRI EWI ELKAR, of, gelijk men in Vi. zegt,
Drijwielkar , y. cene kar of kare,
of kerre met drij wielen , een wiel
van voor en twee wielen op zijden.
DRIEZEN, o. w. bet. hier en ginds : haastig loopen.
DRIJ : drij daag oud zijn is : slim zijn,
weten wat men doet : ik ben drij daag

oud , hoorde wet, gij zutt mij niet
foppen ( Hagel.).
DRIJDRAAD , m. de beste soort van
Mechelsch bruin bier. In 't Land van
Wans bet. het: straf bier, ook flauwen
koffie.
DRIJF , m. de daad van drijven of de
plaats, waar een herdei zijne schapen drijft : die scheper heeft eenen

grooten drijf ( vooral in Vi.).
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DRIJFDOP, DRIJFTOP of DRIJFTOL, hou
speeltuig dat de kinderen met-ten
eene koord doen draaien en dan met
eene zweep voort drijven ( Leuv.).
DRIJTOOT, m. de drijhoekige hoed eens
geestelijken (fr. tricorne). In Limb.
zegt men steek, m. en drieteut, m.
toot, bij Kil. tote, bet. hoorn.

kwaadaardig , bij Sleeckx ook mechant. In Br. zegt men soms, in dezen zin, tot een kwaden jongen : doe
bedroefde jongen , waarom hebt gij
dat gedaan? Kil. vertaalt : turbulentus, feeculentus : droeve jaez, voor
quaet jaer. Z. Del fort. blz. 208 en 308.
DROEI, voor draaide, imperf. v. draaien.

DRIJTSEN. Z. dressen.
DRILLEN , o. w. met muntstukken naar
de meet ( lijn) werpen , ook met
geld omhoog werpen (Waas). Iemand
uit Westvl. gaf ook dritten fig. op
voor : bedriegen?
DRILNOOT , V. lichthoofdig vrouwspersoon , ook een kinderspeeltuig
( Westvl. Eecloo, Somergh. ). Kil. bij
wien drille eene lichte vrouw beteekent, heeft ook dritte, drilleben, drilnot, Fland. Mola nucea : mmmmz-ola ex nace

G. Gez.
DROEZEN , Z. droozen.
DROM, m. in de Woordenb. eigenlijk de
inslag of het garen, dat de wevers
inweven : het komt van drommen,
d. i. dringen. In VI. en Br. beteekent
het nog heden : het laatste van 't
laken, van het stuk lijnwaad, dat
niet kan afgeweven worden en dat
afgesneden wordt. Bij Kil. licii resegmen : fatum quoll utrinque sta

cava, quarr puerili filo trajecto ver
tere--sant,q.duxveril
brata.
DRINGELEN ( uitgesproken drungelen) ,
o. w. freq. van dringen , met behulp
van schouders en ellebogen door de
menigte heen dringen : gij moet zoo

niet dringelen. Hij drungelde door
het volk. Vandaar drungetaar , ge
gedrungel ), het zelfde als-dringel(
gedrang (Hagel. St-Truid. ). Z. drommen.
DRITS of DRETS, m. stamp of stoot (So-

mergh. ).
DRITSEN (DRETSEN, DRATSEN), k lanknabootsend w. spatten ( Kemp.).
DRIWIER , riool ( druwier ? ) ( Westvl.
Veurne ). In Br. riool. Kil. duwiere ,
fland. spelunca.
DROBBELTJE wordt in Gelder. en Zutph.
gezegd van eene kleine hoeveelheid ,

hoopje : een drobbeltje volks , boomen, enz. In Br. zegt men : een troppelken , een troppel ( troupe ) volks
en, als men van gewassen spreekt die
bijeen staan te wassen, ook trochel.
DROEFAARD , DROEVAARD , m. een droef
mensch ; droef bet. in Westvl.

stamme cum-minalgtercdu
ad ultimum ventum est. Z. bij Bilderdijk drom of dromme dat « ook bij
de Naaisters zoowel als de Boekbinders , tot rijggaren gebruikt werd. »
Bild. I, 166.

DROMEN. Z. drommen. « iTlen sack er
deen in dander dromen. » Belg. Mus,.
1844 , blz. 258.
DROMMEN, DROMEN, DRUMMEN, DREU-

MEN, o. w. hier en daar in Br. en in
Oostvl. overal gebruiktvoor : dringen,
geweldig stooten, doordringen, doorworstelen, zooals dit het geval is ter
plaatse, waar veel volk bijeen is, als in
kerken herbergen en op markten :
.,

en drom zoo niet. Houd op, wat zit gij
zoo te drummen ? Bij Kil. drammen ,
drummen , fland. premere , pressare.
Door het volk dreumen , fr. percer la
foute.
DRONGE ,

V. de armen van een wagen
waar de bak op rust ( Somerghem ).
DRONKELINGS , bijw. van drinken , hier
en ginds in Br. en Hagel. gebr. voor
zat of bedronken zijn : velen loopen
dronkelings in het water en ver
-gan.
DRONKLAP , m. zatlap , zatter.ik, drinke¢
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broer, droxikenbol , enz. ( Oostvl. ).
Lulofs zegt, biz. 272 : van dronken is
ook de koppeling van: dronkelap, d. i.
dronkaard , in gebruik.
DRANKLUIT of DRONKLUTTE, welk laatste voorkomt in 't Belg. Mus. 1844,
bl. 186 , Snell., hetzelfde als zatwijf
of drinkerse, welk men echter zelden
hoort (Oostvl.). Z. lut.
DROOGLEGGEN, b. w. een hedendaagsch
woord, hetwelk beteeken t : een grond,
veld of weide droogmaken bij middel
van gebakken buizen, die gelegd worden om het water af te leiden , fr.

drainer , drooglegging , fr. drainage
( Br., Hagel. en elders).
DROOGOOS , m. zeker kaas ( Br. Antw. ).
DROOGSTAAN, o. w. wordt in Br., Limb.
en elders gezegd van koeien, die geen
melk meer geven : onze koe staat
droog. Vanhier verdroogen : indien
het voeder zoo zeldzaam blijft, zullen
alle onze koeien wet verdroogen of

gaan droog staan.
DROOGSTEK , m. drooge mensch ( Somerghem).
DROOMEN, komt voor in : van den duivel
droomen , d. I. tot kwaad doen genegen zijn (VI.). In Br. hoort men soms:
hebt gij dan van den duivel gedroomd ?

d. i. wat boos voornemen hebt gij nu?
DROOZEN of ook droosen , o. w. sluimeren , suffen , twijfelachtig zijn ,
droomen, er onnoozel uitzien, gapen
of staan te gapen , langzaam aan iets
bezig zijn, moeilijk iets doen; als gij
blijft droozen , komt ge het vertrek te
laat. Blijft daar zoo niet aan droozen
( Br. en elders ) ; in. de Kemp. ook
pruilen, stenen , kreunen. Op 't wv.
droes leest men bij Bild. droes, v. als
droos, praet van driezen, o. w. maar
m. als wortel van droezen , hgd. uitspraak van dreuzen, druizen ( suizen
of suizelen ) en ook driezen gezegd
is, en outijds het w. droezen of droozen voor oscilare , gapen , geeuwen
van den vaak. Plantijn vertaalt droo-

)

DRU
sen : 1° retenir el retirer son haleioe
pour chier , 1. cacutire ; 20 dormir en
respirant douceinent, de eerste betee-

kenis heeft het woord nu nog hier
en daar. Droozer, droomer, taffelaar,
vadderik.
DRUBBELKE , klein meisje ( Limb.).
DRUIL, m. DRUILKE, DRULKE, o. (verwan t met drol), sluimering (Westvl.).
Bij Kil. bet. druyllen, drollen, draaien,
evolvere, volutare, hgd. troten, engt.
trole, hetzelfde als droozen , sterets
duriusculuin egerere. Druilen is bij
Weil. ook sluimeren.
DRUIPNEUZEN , o. w. gaan al druipneuzen bet. in VI. wechgaan als men
niet meer weet wat te zeggen. In
Br. een lekkenden neus hebben.
DRUIVENLAAR , m. druivenboom , wijngaard of wijnboom. Z. laar.
DRUIVENWINGERT , in Limb. gehoord
voor druivenlaar, wijngaard of druiv en boom .
DRUKKELIJK , een oud bijv. dat men in
de nieuwe Woordenb. niet meer aantreft, schoon het nog dagelijks gebruikt wordt in VI. en Br. in den zin
van bedroefd : drukketijke omstandigheid. Drukkelijk zien vert. Plant.
door avoir la face triste, faciem tris
(erre; te Leuv. bet. het : droef om-tem
zien.
DRULKE , o. slaapje : een drucke doen,
een weinig slapen (Kortrijk). Z. druil.
DRUMMELEN , o. w. freq. van drummen
of van droomen , den geslepen , den
sleper spelen : zie hem daar staan
drummeien (VI. en Br.).?
DREIMMEN , b. w. voortstuwen of eigen
Benen drom voort leiden (Huyze);-lijk
voor drummen, o. Z. drommen.
DRUNGELEN , z. drungelaar, gedrungel.
Z. dringelen.
DRUPKEN, o. bet. in Limb. borrel ; in Br.
en Vi. zegt men : druppel of druppetken , elders stokje.
DRUPPEL, v. of m. DRUPPELKE, o. bor-

rel. Eenen druppel , een druppelke
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aan of op hebben dat is : een weinig
dronken zijn (Vi. en Br.).
DRUPPELEN , o. v. druppels of borrels
drinken : hij ciruppelt te veel, d. i. hij
schiet te veel gaaikens of drinkt te
veel genever. Vanhier clruppelaar,
een geneverdrinker (Br. en Vi.).
DRUTSEN, ziekelijk zijn (Westvi.).
DU (uitgespr. doe) voor gij, 2 d e pers. enk.
in den gemeenzamen spreektrant.
De 3 11 e en 4de naamval is dich ( hgd.
du, dich ) : doe beest , du dommerik;
du, di, de of ti, te, als de voorgaande
letters zulks in de uitspraak vergen,
hoort men veel in ondervragingen

zijde niet wijzer ? hebde den honing
algezien? drinicle, loopte mcd? kunde
al hoogduilsch Y stoefte ook al over uwe
kennis? Z. DeIf. 208.
DUBBAARD of DIBBAARD , kwezeiaar,
godvreezend persoon ; van dubben,
twijfelen , wankelen ( VI. ).
DUBBE, y. Vlaandersch woord, hetzelfde
wat men in Hou. klopje , in Br. en
elders kwezel noemt : 't is een dubbe,
een dubbeije , hoort men veel in
Westvi. voor : het is cene kwezel
fr. devote.
DUBBELEN, y. w. voortd. van dubben,
aarzelen, twijfelen: gij dubbelt altijd.

Ge moet daar zoo niet staan dubbelen
(Vi. Br.).
DUDDER, m. hetzelfde als duddering, y.

fr.tren2blotemnent: hijwierd benauwd,
hij kreeg den dudder. Z. dudderen.
DUDDEREN , o. vi. van koude beven,

trembloter. Zyn oogen gioeyen,
schoon zyn uitgemergeld lyf van koû
te beven schynt, te dudderen (Thoufr.

roulsch blad 11 MacrI 4855). In 't
engi. to totter, fr. chanceler, wanke
len. Die duddert, wankelt, als 't ware.
Dudderen is licht verwant met tonteren , bij Kil. beven , sidderen , gedurig zich heen en weer bewegen , enz.,
ooit met dodden, dodderen, dutten,
sluimeren, suffen. Z. ook dots, dits,
du is.

rnn

DUDDER1NG, V. beving, siddering(Oostvl.)
DUDZENEEREN of DOZENEEREN , o. w.
over iet dudzeneren is : over iet onbepaald nadenken , zonder juist le
vinden waaraan zich te houden
( Westvl.).
DUFFEL ook BADYRIES, verbasterd van
baye de Frise. Fr. Frise , éloffe de

lame h poil frisé.
DUIDEN , o. w. beleekenen , beduiden

wat duidt hel toch dat hij niet hier
is, hij die stellig beloofde te komen.
Kil. duyden , dieden , lat. significare.
DUIER. Z. dojer.
DUIK, m. stok ofoverblijfsel eener gegevene kaart, fr. talon dujeu (Eecloo).
Duik is hier de wortel van 't volgende
DUIKEN, b. w. bergen, vegbergen, wegsteken , stoppen , nederleggen , bij
Kil. submittere se , abscondere se,

latere submisse : gij hebt uwen boek
gescheurd , duik hem weg , eer de
meester het zie en u straffe ( Westvl.).
De school duiken bet. in Westvl. de
school ontvluchten , ervan blijven.
Vanhier schoolduiken en schoolduiker, die de school duikt of verspeelt
. ( Westvl. ). Iemand in het waler duiken bet. iemand in het water duwen.
DUIKENEEKEN, o. w. eigenlijk den nek
duiken of met geduikten nek gaan,
wordt in VI. gebruikt voor : zich buigen en met vrees gaan, als of er iets
verpletterends op het hoofd iou vallen : zie hem daar ondergaan al dui-

kenekken of met gedoken nek.
DUIKERKE of duikerkenweg spelen of
pieperken duik spelen , een spel
waarin de kinderen zichweg stoppen,
terwijl anderen hen zoeken, fr.jouer
lt la cachette (Kortrijk, Eecloo), licht
hetzelfde als ajonkaart (blz. 13), piepenborg of lonkaart spelen.
DUIKERKEN ( in 'L ), in het geheim , in
stilte of in 't genipt ( bij Reinaart).
ilij doet alles in 't duikerken af
(Westvl.).
DUIKERSCH , is in Limb. een vloekwoord
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en een bijv. dat duivelsch , drom
-melsch,
verfoeilijk beteekent.
ZUILEN, o. w. hard ronken, huilen : de
wind duilt in de schouw (Kl - Br. en
Oostvl. ). In den Teuth. dollen (in D)
doeven, rainen (razen), wueden (woeden) onsijnnen , basen (vanwaar verbazen ),1. ferio , perfuro, enz.
DUILNON, non ( dop ), die duilt of een
hevig geronk maakt ( waas ). Sam.
van duil (Z. duilen) en non, hij Kil.

nonne, top, turbo, turben , trochus.
DUIM, m. Den duim voor het melk houden
zegt men omstr. Leuv. als men maar
mager melk, of melk, waar men den
duim voorgehouden heeft om alzoo
de zaan tot boter te behouden , aan
de mestkalveren te drinken geeft.
Vanhier bet. den duim ergens voor
houden : iets magers voordienen.
DUIMBERD , berd of plank Benen duim
dik (Br., Antw. en elders).
DUIMEN , iemnand op zijn duimeen lkloppen, in den zin van : hem zijn ongelijk duur doen betalen : ik zal u dui-

men, wacht maar ( Oostvl. ).
DUISTERING ,

V.

alleen gebruikt in

iemand in duistering slaan , d. i. hem
z®ó slaan, dat hij niet meer hoort of
ziet en in onmacht valt ( Hagel. ). Dit
duistering schijnt eene verbastering
van duizeling te zijn : trouwens
iemand verduzeld slaan hoort men
in Limb., en in Br. iemand in onmacht ( dombacht ) slaan, d. i. hem
slaan zoodanig dat hij teenemaal ver
-dwelmis.
DUIVEL , m. Men geeft dien naam aan
vele personen en dingen, b. v. aan
souda. Rond Kortrijk is duivel : Io een
houten spriet , waarin de gaaipers
valt om den grond niet te raken;
2 0 een blekken speelding. 3 0 Men
noemt daar ook, doch verkeerdelijk ,
duivel een hevel , in 't fr. siphon.

Iemand op zijnen duivel geven is
iemand slagen geven. Iemand den
duivel geven is hem plagen. Its den

DUI

duivel in een wijwatervat kijken is':
er verdwelmd uitzien. Ik gee f er den
duivel van is : ik geef er niet om , ik
zal het niet doen. Zijnen duivel oftbinden is : de beest spelen. Hoe weer

de duivel heeft, hoe meer wil hij heb
bet. dat een gierigaard nooit-ben
voldaan is. Gelijk de duivel is, zoo
betrouwt hij zijne gasten , d. i. de
eene schelm betrouwt den anderen
niet. Den duivel speten is vloeken en
tieren.
DUIVELEN , o. w. woedend razen, tieren,
opspannen , als een duivel te werk.
gaan , duiveljagen ( Br. Antw. st. en
pr.),. Als b. w. bet. het (VI.) dwarsboomen, of iemand den duivel aandoen :

ieder weet hoe dat dutte Beth haren
vent kan duvelen ( duivelen ). ,
DUIVELSHAAR , o. het dons der jonge
vogels : die vogelkens hebben nog duvelshaar, haat ze nog niet uit (Br.
en Limb. ). Men zegt ook nog : die

vogels zijn nog paddebloot, zoo .bloot
als eene pad ( Br. ).
DUIVELJACHT , v. in Vi. voor laweit,
men vindt wel duiveljagen in den zin
van : laweit maken , fr. faire du tin-

tamarre , du vacarme , du bruit , doch
niet duiveljacht. In Br. zegt men daar
voor : een gerucht van den duivel , of
een helsch laweit mmaken.
DUIVELSVEL , de rekgom , fr. gomme

élastique ( Eecloo ).
DUIVEN, mv. van duif : onder iemands
duiven schieten , iemand onderkruipen, iemands kalanten tot zich trekken (VI., Br., Antw. en elders).
DUIVENKLADERKENS of MACARONS
( Hamme).
DUIVENSTOOTER, sperwer ( Limb.).
DUIVERIK , m, mannelijke duif, in den
Teut. d uverick , bij Kil. en Pomey,
columbus, in Sleeckx duiver, in Holl.
Gelder. doffer, in Br. köpper (o als
korte eu-klank uitgesp. ), in Limb.,
N.-Br. en zelfs aan de kanten van
Utrecht horen, m.
-
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DUIVINNE, y. wijfje der duiven (Br. VI.
Antw. Kemp.).
BUKKEN , o. en wederk. w. overal voor
duiken, d. i. zich buigen ofbukken
qe moet van deeg duicken, als ge onder
die brug doorrijdt. Bij Kil. ducken,
duycken , subînittere sese. In Limb.
klinkt het : zich duken of doeken.
BUL , dol , zot. Het dat in 't hoofd hebben zegt men in Vi. van beesten. In
Br. zegt men daar voor : het zot in

den kop hebben, of horendul zijn.
Dit wordt ook op dwaze en dolle
menschen toegepast.
DULAA1IT , m. in Br. en Kemp. hetzelfde
als doolage, waarvan het wel cene
verbastering zal wezen , of zou 't
misschien een doolaart zijn , een
grond waarop men doolt, omdat men
er overal inzakt en niet weet langs
waar zich te wenden of te keeren?
DULEER , of DULIJ , DULIE , m. In Hagel.
gebr. voor dulaart of doolage. Het is,
zeggen de inzenders , een rotte,
wecke , moerassige grond : de kar
bleefin den duleer steken. Te Elewijt,
bij Mechelen , en elders, treft men
plaatsen aan die dullaart heeteii. Wat
is dit dal? is het delle, dal, laagte?
Is het dut , dol , dwaze , onstandvastige grond ? of cene plaats waar
men zoo martelen moet, dat men er
dal zou van worden ? Dalle is in
Gelderland 't achtereinde van een
bijl; ook het oog der bijl, waarin men
den steel steekt. Deze laatste beteekenis heeft ook. het hgd. ditte, welk
woord ook nog alle opening, alle gat
beteekent. Z. Taalk.Magazijn, I, 3l,
van Dr A. De Jager, die aanmerkt dat
dit dutte misschien 't zelfde is als
dol, de pen ofnagel eener roeischuit,
die den. riem tegenhoudt.
DULF, y. Z. delf.
DULF, ook dutleve, kleine gracht in de
velden ( Somergh. Van delven , hij
Kil. ook dolven , delve of dilve. Zeland , loll. gracht , sloot, fovea.
)'.
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DULK , m. dof of slag op den rug , voor
welken de kinderen spelen ( Oostvi.
Somergh.). Z. duit.
DULLAA1IT. Z. dulaart.
DULLEKOPPEN, mv. in Br. en VI. beestenpataten genoemd.
DULLETJE , DOËLLETJE een vet klein
kind ( WestvI. ). In Br. zegt men
dolteke, doddelke, dopken, dopje, enz.
DULT , voor vuistsiag , voor duIten spelen,
d. i. dat de verliezer er zoo veel krijgt
( Eecloo ). Z. duik.
DUMMELEN, o. w. hij Sleeckxdoinrnelen,
zwijmeien , sluimeren , half in slaap
zijn : 'k heb daar een weinig gedum
meld ( Oostvl.).
PUMMELING, sluimering : ik was half in

dunnneling (VI. ).
DUMPEL, m. bet. in Limb. deuk of bluts,
in Br. hots, uitgespr. boets. Z. dum
-peln.
DUMPELEN , b. w. iets een deuk geven
( of blutsen ); metaal als koper- tinwerk , enz. wordtgedumpeld als het
op den grond valt. Een hoed wordt
door het afwaaiengedumpeld(Limb.).
In Br. zegt men boetsen, butsen.
DUMST. Z. domst.
DUN, bijv. wordt r. Landen en elders gebruikt voor : zouteloos, onbeduidend,
mager,
arm Pijne reden is dun.
iD
Wat hij kan is dun ( Hagel. ). In
Westvl. zegt men : 't is cene dunne
reden , of een dun afgaan , d. i. cene
onbeduidende reden en: dannen klap
vertellen bet. beuzeirijen.
DUNNELING, m. DUNSEL, o. hout, dat
uitgekapt is om den bosch te verdunnen. Vanhier ook verdunsel ( Br. en
Kemp.).
DUNSEL, o. in Brab. al wat door dunning
verkregen is als :takken of boompjes,
die men uit den bosch gekapt heeft,
om het nog staande te verdunnen
:

heesterdunset , dennendunsel.
DUP voor DUB, m. of DUBBEN, werk. onz.
gebr. hij stond op dep orn Ie ver/tui-

zen ( \Testvl. ).
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DUPPE, o. kleine jongen of klein meisje:
,gij zijt maar een duppe ( Limb. ). In
diezelfde landstreek, evenals in Br.
zou men bijna in denzelfden zin het
woord dop of dopt en kunnen gebruiken. Z. dulletje en dolleken.
DUPPE , m. in Limb. aarden pot ( hgd.
topf). Vandaar duppeschurger (schurgen bet. kruien , den kruiwagen geleiden) iemand, die met zulke potten
over land gaat. Vandaar nog de
scheldwoorden : slabbercluppe.,- sno-

terduppe. Z. Kil. duppe, doppe , olla ,
patella. In denTeuth. duppen, deghel,
en op deegel , pot , haven, groepen,
I. Cebes, auxilla , olla, cueuma , degelmaker, ollariús.
DUPPELEN, PUPPEN, o. w. hetzelfde als
dubbelen, dubben, dibbelen, aarzelen,
twijfelen : fron ik hier maar uit, ik zou
niet lang duppen (Vi., Br. en Antw.).
DUT ( Hagel. ), DOT, DOTJE, DOTTEKE
(Br. Leuv.), een troetelwoordje, waarmede de moeders hare kinderen
paaien : zwijg , mijn dut. Stil , stil ,
mijn lief dotje. Is dit een verkorte
uitspraak van dochterke? of is 't eene
verbastering van dritt , bij Kil. ook
Braut en druyt, in 't hgd. traut, engl.
true, trouw, getrouw? Of is 't hetzelfde
als dol, dod, dots, duts? In den dut
zitten bet. soms te Leuv. in den
druk zitten. Z. doddelke , dolleke,
doelke, duppe, dod.
DUTS, m. bij Sleeckx klomp, linnen goed,
bet. te Kortrijk : een vlek, bosje, een
klein hoopje stroo, een handvol hooi
of gras waarmed men koper schuurt :

het engelsch gras groeit het derde
jaar in dutsen. Z. dodde, dots, diets.
DUTS , m. voor duller , van dutten , bij
Kil. ook doten ( delirare) , bedwelmd
zijn, duffen, droozen; een arme duts
is derhalve , in Westvl. een arme
bloed , een sukkelaar , een droozer.
Vanhier dutsachtig. Z. dodde.
DUTSACRT[G, bijv. dutachtig of aan een
duts gelijkend.

DWE

DUTSCH ( dietsch ), bet. in vele streken
van Br. VI. en Limb. het Nederdui tsch.
De zuivere vorm is duitsch , dat vroeger bijna algemeen, ook in het Noorden, gebruikt werd voor de vlaamsche of nederlandsche taal, welke
nog in 't engl. dutch genoemd wordt.
Edoch dutsch of duitsch wordt thans
veel vervangen door vlaamsch of hol
als men van duitsch of-tandsch,e
duitsche taal spreekt , bedoelt men
daarmee het hoogduitsch.
DUTSEN , o. w. bet. eigenlijk den dut of
duts zijn en in Oostvl. dompelen of
op den dompel zijn , op den dool zijn,
ongelukkig zijn , zich in Benen bedenkelijken, in een droeven toestand
bevinden , ook al dolende over land
reizen : zij mogen nu zelve van d'een'

hofstee naer d'ander gaen dutsen
(baron Penninck, blz. 147). Z. duts.
DUUR, m. te Maastricht deur uitgespr.
stier ( Limb. ). In Br. var of veer. Zou
't verwant zijn met dier, dat, volgens
Bild., van diën (dijen) voorttelen mag
zijn?
DUWIER, m. spelonk : de dief had zich in
Benen duwier versteken (VI., Hagel.?).
DUZE , dit woord stuurt men de paarden
in VI. toe als zij moeten achteruit
voor deinzen? In Br. zegt men-gan,
hou om ze te doen stil staan en
waurie ( weerbier ?) om ze te doen
om keeren.
DWAASVOGEL , m. bij Kil. nachtraaf
( nycticorax), doch omstr. Leuv. een
dwaas, plomp mensch.
DWALEN , o. w. gebr. voor geneigd zijn
om iets te doen , b. v. mijn hert
dwaalt om te spouwen ( Kortrijk).
DWEIL (dweel) , m. eigenlijk doek,
schotel- en opneemdoek, is de naam,
dien men in Oostvl. aan een gering
mensch geeft : zij. es maar een dweil.
Op den dweil zijn bet. aldaar : op den
loop zijn ; doch hier zal het wel eene
verbastering van dwaal wezen. In Br.
wordt de kloosterdoek , de sluier, in
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't fr. voile , ook nog dweil of dweel
genoemd.
DWEILEN , o. w. eigenlijk den natten
vloer opvagen , doch in VI. bet. het
langs de straten zvieren, rondzeilen,
de straten open afgaan met slepende
kleederen, alsof men de straat als een

EEG
De woorden , die onder de E niet gevonden worden, zoeke men onder de H.
E voor n wordt in Br., Limb., Antw. doch
meer in VI. als cene i uitgesproken,

b. y. ik bin, minsch , kinnen , enz.
voor : ik ben, mensch , kennen , enz.
In Z.-Ned. hoort men veel den zwaren
e -klank voor aa als in peerd , steert,
weerci, eer(cl), eersgat, voor : paard,
staart, waard, aarde, aarsgat; verken, merkt, voor: varken, markt. In
VI. zegt men gestegen, gedregen voor:
geslagen , gedragen. Vanhier ook sieger, van slagen of siagten. Hij geit,
voor : hij gaat, enz.
ECHELEN, z. n. mv. stroo van vlas (Hoe gaarde).
ECHT, ACHTE, HACHTE, bij Kil. 1 0 proseriptio hostilis , onz . ; 20 ook een afgesneden stuk , pars abscissa , preesecta
portio. Z. hecht , hechten ( bannen,
verwerpen.)
EDINGHEN. Z. Enghen.
EE , de ei -klank wordt veelal in Vi. als
de scherplange ee uitgesprokèn , b. y.
eck voor : eik.
EÊG 9 v. mv. egen ( met den zwaren
í -klank), overal in Br. en Limb. voor:
egge.
EEGALIG, bijv. gelijk, onverschillig, van

het fr. ¿gal, of van eengatig, uit een
en gallen , en dus zooveel als : gelijkluidend (?) Blijven of heengaan is
mij eegalig(Antw. pr. Br. en Limb.).

mv'

vloer wilde dweilen : Ii. y. ge moest
u schamen van zoo altoos langs de
straat te dweilen, en het dorp rond te
zeilen. Edoch zou 't hier niet verkeerd
staan voor : dwalen, dolen, waarvoor
men in Br. ron(d)dolen zegt?
DWILLEN , dweilen (Kortrijk).

EEN
EEGDE, V. egge (VI.); bij Kil. eeg/ide,
i. egghe , 1. rastrum.
EER, bijv. walgelijk, vuil. Z. aak.
EEKELS, zoo worden omstr. Kortrijk de
oorbellen , die eekelvormig zijn , genoemd : die dochter had weer nieuwe

eekels aanliangen.
EEKHOORN , door misverstand gevormd,
zegt G. Gez., van het oude eekkwern;
kwern is bij ons en in 't zweedsch
een molen; dus is eekkwern,eekelmolen , eekeivretter ( G. Gez. ). Bij Kil.
is queme , handmolen , sax. querl,
quermote ; engl. queme. Inkhoorn
als dier is verbasterd van eikkorjidier of liever eikkorn -das, zegt Bild.
bij wien korn hetzelfde bet. als kern,
kam (in Br. kène), fr. njyau, grain,
pepin.
EEKRONKER , m. meikever, in Vi. zoo
genoemd , omdat de kever ( in Br.
madder ,, Leuv. vlievleugel ) in den
mei meest al ronkende rond de eikenstronkèn vliegt.
EEL, AAL ( visch ) wordt in Limb. ook
aol en eel uitgesproken. In 't engl.
heeft men eet.
EELEN, o. w. Z. heden.
EÉLKE, EËLAARDEKEN, o. een mooi,
bevallig , opgesierd , klein meisje
van edel ( Br.).
EENDELIJK , INDELIJI{, bijv. schrikkelijk ( G. Gez. ), d. i. als versterkings
, niet als een epitheton , dat-word
15
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EER(

een denkbeeld van schrik met zich
voert ( Westvi. ). Kil. heeft eentick,
eenzaam; nu, vermits de eenzaamheid
een zekeren angst of schrik inboezemt, zoo vertaalt hij 't door terribi
, horribilis.
-lis
EENDIG , EENIG , bijv. eenzaam en verlaten en daardoor benauwelijk : een
ee'nrlige weg. Het is zoo eenctig hier
in huis (Antw. st. en pr. Br.). Z. eendelijk.
EENEN komt voor in : met den eenen,
met eenen ( uitgespr. medeenen ),
straks , seffens , met den eersten
'k zal met den eenen daar zijn , ik
zal seffens daar zijn. It/el den eenen
krijgt gij slagen , indien ge niet stil
zit ( Br., Antw. ). Z. bedeenen , bi. 34.
EENHANDIG, bijv. eenzaam, die het maar
met weinigen doen kan, of die slechts
van zijn eigen volk wil gediend wor
den : die man is eenhandig (Westvi.).
EENLOOP1G, hijv. voor eentoopend, die
noch vader, noch moeder heeft,
noch kind noch kenne (kunne), noch
t' huis, noch t' onzent, vriend noch
maag ( Oostvi. ). Bij Kil. en Pomey
sotivagus , soms currens.
EENS , bet. in Westvi. mij of ons in het
algemeen : hij benijdt eens , hij staat

eens.
EENS , bijw. ooit. Wie had dat eens

gedacht? Wie heeft eens zoo verre
gepeisd ? het eens zijn , overeenkomen.
EENVALLIG, bijv. eigenzinnig, vervelend:
een eenvallige mensch. Een eenvatlig
spel (Limb.).
E(ER)D. Z. et.
EERDVEL, o. ook ertsvel, jeisvel, in 't
Noordenaardveiten hij Kil.aerd-veyle,
doch dit is eigenlijk hedera terrestris,
en in Br. onderhave, elders hondsdraf, in 't fr. herre terrestre ou trai
nant. Door eerdvel ofjetsvel wordt in
Br. liet veil of klimop verstaan : die
eikenstronk is gansch met jetsvel begroeid. Bij Kil. jeft, i. aerdvete , I. he-

EES

dera , engl. yule. Voor aarciveil bf
klimop hoort men in Limb. nog al
veel wintergroen.
EERE , HEEREN , m. 't zelfde als ere,
't voorste vertrek eer men in 't ei g enlijk huis of keuken komt en dat tot
winkel kan dieneii ( Limb. ), fr. vestibule. Z. ere of nere.
EERLIJK EN DEUGDELIJE, met of zonder
waar er hij , bet. te Eeeioo : zeker en
vast : is het waar 7 eerlijk en deug
deli k; te Antw. eerlijk en heusch.
EERLIJ N, y. ploeglijn, een lang zeel, waarmeê men het in de ploeg gespannen
paard bestuurt ( Kl -Br.).
EE(R)S voor aars : top ende ees bet. in VI.
het bovenste hij het onderste : leg de
schooven top ende ces op de kar, d. i.
hoofd bij gat, gelijk men in Br. zegt,
of : de eene schoof met de aren naar
het ondereinde van de andere.
EERSCHOT (Z. eerseinde), van aarde en
schot , schoot of scheut , van schieten,
botten, spruiten.
EERSEINDE ( Kemp. ) , elders eerschot,
narschot, aardschot, aarsgat, eersgat
(Br.), is dat gedeelte des booms, dat
in de aarde of den grond staat en
waaraan de wortels vast zijn ; in
Limb. boks of vot.
EERSEL. Z. eesel.
EERSGAT. Z. eerschot.
EERST, in de beteekenis van eertijds,
voorheen, die 't in Limb. heeft, vindt
men niet in de gewone Woordenb.
Het eng. erst heeft ook dezelfde beteekenis.
EERSTELING , o. beest , die voor de
eerste maal drachtig is : gij hebt daar
eene schoone koei : - Ja , en 't is nog
maar een eersteling. ik heb eene zog
gekocht, een eersteling ( Hagel. ).
EERTRUNSEL , m. zekere vogel ( VI.).
EESCH , in Westv., evenals vroeger bij
Maerlant, voor : eisch : hesp bij platteboonen, dat is er de eesch van. In
Br. zou men zeggen : dat is er de
saus van.
-
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EESEL, o. te Antw. ees, zooveel als aas ,
van exert. , azen , voeden. Z. eeusel,
euwsel.
EESEL of ESEL ( met zwaren e -klank )
voor hefsel , d. i. heve of deesem,
fermentuin, fr. ferment.
EETJE , in Limb. hier en daar gebruikt
voor eik , azijn. Bij Kil. eetick, etick.
EEUËN, EUËN , HUËN, b. w. voor hueden, d. i. hoeden, fr. paitre, 1. paseere (Br. Antw. Kemp.). Z. euwsel.
EEUSEL, EUSEL, EUWSEL, EESEL,
eertijds veel in gebruik, bet. in de
Kemp. Bene weide tusschen het hout
of den bosch. Bij Kil. bet. 't werkw.
euwen , hoeden , weiden , pascere ,
ook iemand voeden of te eten geven :
en euwsel, pastio, paslus : ook weide
of weiland (Kemp.). Bij Plant. euws-

set oft wegre , páturage a beste, pascuum. Z. voor eeuw, eeuwlant, eeuwe,
een eeuwsel A. De Jager, Taalk. Mlagazijn, I, 437-58.

EEUWIG, bijw. aanhoudend, al zeer lang
en van deze beteekenis heeft het in
't Hagel. en Limb. die van : fel ,
grootelijks, gekregen : ik ben eeuwig

moeste , tevreden. Hij heeft zoo eeuwig gezegd dat ik moest komen.
EFFEN , bijv. en bijw. komt in vele zeg wijzen voor, b. v. in 't Hagel. bet. het:
gedaan , ten einde : hunne vriend
effen. In Br. bet. effen op-schapit
doen, alles op doen, naar mate men
iets wint. Effen aan bet. in Br. en VI.
voorderhand, naar mate , fr. au fur
et a mesure. Effen aan betalen is met
gereed geld koopen. WWij zijn, effen ,
bet. te Antw., Br. wij zijn elkaar niets
meer schuldig. Te Somerghem is
effen leggen , traag eten. Z. esse.
EFFENAAR, m. weverstuig, dienende om
de ketting te maken of beter om het
garen te boomen ( Leuv. ).
EFFENAF komt voor in : effenaf zijn ,
effenaf zien , d. í. er misnoegd uit
zien , fr. avoir lair malcontent. De

meester zag van daag zoo effen af.

EIE

EGALIG, egaal. Z. eegalig.
EGDE, V. voor egge (Westvl. ).
EGEN ( met zware e ), eggen ( r. Brussel,.
Leuv. en Limb. ).
EGGENEN, b. w. eggen ( Leuv. en elders).
EGGEBIG, bijv. in de Woordenb wrang,
zuur, enz. wordt in Westvl. gebr.
voor erfgig. In Br. en Antw. noemt
men dit sleeuw, voos, in Limb. slee :

mijne tanden zijn sleeuw , slee (in VI.
eggerig ) van dien zuren appel te
eten. Sleede bij Pomey, zuurachtig,
acidus, asper.
E.[ , o. waarvan het verkl. eiken en eitje
is , komt voor in vele spreekwijzen
als : een ei pellen, d. i. iet moeilijks
doen ( Somergh. ). Ik heb met u nog
een eiken. Ie pellen ( Br. en N.-Ned. ),
d. i. ik heb met u nog iets ernstigli;k
te bespreken. Iets • verkoopen voor
Bene pan eieren is goedkoop weg
in de Fransche-gevn(Br.)

omwenteling kocht men liet klooster
voor Bene pan eikens. 't Is met-goed
dat lastig wijf altijd eieren of jongen
( Br. ), d. i. men heeft er altijd ruzie
of twist mede , zij is nooit tevreden.

hennen, die veel kakelen, leggen wei
eieren : d. i. die veel beschar-nige
maken , doen weinig werk af. Gelijk
een rot ei kloppen (Hagel.), is geweldig kloppen. Een ei ophebben ( VI. )
is verlegen , benauwd zijn. Het ei uit
het gat vragen ( Ronsse), alles willen
weten. Eierentrapper ( Antw. ), die
langzaam voortgaat.
EIER, o. of v. in Br., waar men aar uitspreekt , bijna altijd gebr. voor ei,
het mv. is eiers of eieren ( aren ).
EIERBLOEM , aarbloem ( Leuv. ), plant ,
elders in Br. en in Holl. sleutelbloein
of ook St-Peeters-kruid genoemd ,
in 't fr. primevère , hgd. schlussec-•
baume , enz. Gewis noemt men dit
plantje aldus , omdat de boschsleutelbloem geel is als een eierdojer, of
omdat men er mede eierkoeken bakt,
en vandaar draagt het in sommige
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gewesten ook den naam van bakkruici. Men heeft de enkele sleutelbloem , die in bosschen geel en in
de hoven gewoonlijk rood is, en de
dobbele sleutelbloem, die in de hoven
staat(Br.).Voor de gele sleutelbloem
hoort men hier en daar in Limb. ker
kesleutel , en voor de veelkleurige of
dubbele, die in de tuinen staat, koe-

ELD

heeinsch i
EIS, m. hengel van emmers, korven, enz,
fr. anse ; bij Kil. eynse , eyse , hyense.
LISTEREN of HEISTEREN , b. w. in VI.
gebr. in den zin van rondstrooien, of
voor iets, dat wijd en zijd en in den
war ligt : at de kolen zijn rond gedis-

terd. Wie heeft dien zand rond het
huis geëisterd ? Vanhier eistering.
EISTERING, y. vodderijen, hoop slechte

kebtoern
EIEREN OF JONGEN. Z. ei.
ELERKUTS of ELERKUTSER, m. (Vi.),

meubels : wie koopt at die eistering
(VI. )? Z. eikeren.

een eierkooper, fr. coquetier, marchanci d'ceufs. Z. boterkutser en kuts

EITJE, o. kusje (Br., Antw. en elders).
EKER, y. eekel, eikel, noot, hgd. eichel,
beukèker, beukennoot (Maastr.).
EKKERS , bijw. zoo : hij is ekkers groat

of kutsche (kardrijver, koetsier).
EIGEN , bijv. verwant : eene dochter is

meer eigen dan eene schoondochter.
EIGEN, 'tzelfde als aaien, kussen (Leuv.).
EIGENDOM , inaagsehap : wat is een

mensch zonder vrienden of eigendom?
(Antw. st. en pr. in Br., en N.-Br.
Z. Hoeufft.) Eigendom aan iemand
hebben is niet hem recht gemeenzaam zijn, op eenen voet van familiebetrekkingen leven.
EIGE(N)S voor zelf : ik ben er eiges ge-

weest. Dit spreekt van eiges, d. i. van
zelf ( Limb. ).
EIKEMEULDER ( Kemp. ) , hetzelfde als
in VI. eekronker ,, in Leuv. vtie(g
vleugel , elders meulder , molenaar,
kever, meikever, preker.
EIKEREN, o. v. slodderen ofhier en daar
hout laten vallen : gij en moogt zoo
)

niet eikeren ( Oostvl.)
EINDELING, eindelijk : eindeling en ten

lange teste zijt ge daar ( Antw. st,).
In Groningen endeting.
EINSAL , EUSEL , knipwaag ( Romeinsehe vaag ), in Br. uisel; hij Kil. ook

nog ensser , enster , entster , unster
unghet, unset, uncken. In Limb. zegt
men pander, in N.-Br. ponder ; bij
Pomey en Plant. pundel, pondet.
EINSCH, ENSCH, bijv. lastig, moeilijk,
gernelijk : die mensch is einsch of
ensch ( Westvi. ). Is 't verwant met

heyn , bij Kit. vreemdeling , uit-

geworden.
ËL, (liii : at.

EL , ELKEN , verkleinings - uitgangen
meest in Westvl. nog bestaande,
b. y. visscitet , weget , tik/cel , berdet,

enz. briefelken , bosselken, troppelken,
wegetke'n, enz. (G. Gez. ). Bosselken,
troppelken bestaan in Br. ook.
EL, hijv. en bijw. in VI. nog gebruikt
voor : ander, anders, elders, welke
beteekenis het ook had bij Kil., Meyer
en in de oude schriften : niemand el,
niemand anders , fr. nut autre
ieverset, ergens , elders. Gheen goet

en beghere ie ter werett el dann soetetief, enz. (J. Van Zenecote). Votcht
Paulus teere , ick on raede u niet et
(Anna Bijns). Men vindt meer dal
weet ic wet, en segghet niet el (Belg.
Hits. 1810 ). Z. ook Delfortrie
hlz. 215. el (niewer), engl. nowhereelse , in 't VI. nergers (nievers, Br.).

Mine genouchte ne si el nieuwer dan
in crace ( Lev. van S. Franc. ). El
elters ( elders), nergens el , nergens
elders of anders. Men zie bij Kil.

eltendig, hij Delfortrie eis, angl. else,
eis waer, el, wert, blz. 214.
ELDE, bijv. oud (VI.).
ELDER , m. voor uier. Jan De Brune,
BancketWerck,bl. 133, zegt : «Men
moet de koe, in meicken, zoo zeer
I

EN
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niet ftecicen, dat men den elder t'huys
brengt )) ( langs de polderkanten ).
In VI. en Br. luidt het : eur. In Limb.
uur en eur, 1. uber, ovilli pecoris.
Pomey heeft uyer en uder.
ELGER , ( aalsteker), m. eigenlijk aaleger,
van aat en egger. Z. ook avegaar.
ELKEN. Z. el.
ELKENDEEN ( elk -ende -een ), in Br. en
VI. nog dagelijks gehoord voor elk,
&keen , iedereen. In 't oud fr. un
chacun , 1. unusquisque : « Die eick
en deen nietvatten en kan.»(Jan De
Brune, Bane/eeC Were/c, biz. 465).
ELPER, m. in VI. en Antw. erpel, aarpel,
de mannelijke eend. Kil. erpet, aer
pel , fland. anus mas. De omzetting
van I en r en de overgang van de
eene letter in de andere treft men
meer aan in vele streken van Br. in
de Kemp. en Antw. Zoo hoort men
melber , voor merbel ( marmer),
dOlper, cleulper, voor dorpel , kelver,
voor kervel, kelper, voor kerpel, ter
den voor treden, leper, sleuter, enz.
En rond Diest en elders zegt men
wenger ; hij Kil. wender , winder ,
endiricli ; in Limb. weender, wendei',
weenderik , wenderik ; in N. - Br.
woender ; aan de kanten van Utrecht
winder. Waard , woord dat men in
deWoordenb. vindt, schijnt slechts in
het eigenlijke Boll. gebruikelijk te
zijn.
ELS, m. alsem ( Limb.).
ELST, m. bosch (Veurne), licht omdat
daar de bosschen meestal van elzenhout zijn. Eist (d. i. ge-eIste) is,
volgens Bild., het elzenplantsoen en
moet in deze beteekenis y. zijn. Vandaar de familienaam Van der Eist.
EN, negatief woordje, is in België bijna
overal van dagelijksch gebruik : ik

EN wordt in de volkstaal gebruikt in
stee van te tusschen werkwoorden

en geloof het niet. En zou de doktor
van daag niet komen ? En doet (iii liet
niet? Indien die knaap morgen zijn
les niet en kan , zal hij in de school
blijven.

ENDE, V. van een molen ofmolenende,
dat in de Kempen ook bekend is. Bij
Kil. ende , anus, sedes , aivus. Heeft
ende bier de bet. van zijde, kant?
ENDIG, uitgang, die bijna dezelfde be-

-

-

hij staat en lacht of en lachen voor
te lachen : hij stond en Icc/i , hij heeft
staan en lachen. Dal hij sta en lache
of lachen. Dat hij stond en loege of
en lachen , enz. zoo voor alle werkwoorden ( in VI. doch zelden hoort
men het in Br.).
EN, het y. lidw. cene wordt in VI., Br.
en Limb. in de voiksspraak altoos tot
en verkort : en moeder , en koei. Het
m. klinkt ne , neu : ne vader, neu
hond. Het o. e of en : e peerd , en

hondjen. En staat soms ook voor e,
b. y. enweinig , enweg voor : eweinig
ofweinig, eweg of weg.
END, ENDE, in Westvi. nog dagelijks in
gebruik voor en , b. y. heere ende

meester. Over end weer. (lit ende in.
Om end om. Rom end om. Elk end
een. Eerst ende vooral. Enkel eiide
een (G. Gez.). Doch vele dezer woorden zijn in Br. en elders ook gehoord.
Hier valt 01) te merken dat end, ende,
soms ook cnt, entie wordt uitgesproken , b. V. een cnt sestig : zoo leest
men in MaerIs. Rijmbijbel cuPe voor:
ende die of voor : en die ( J. David).
END, V. of o. voor : eind ofeinde , wordt
soms in VI., Br., Antw. en elders gehoord voor : kent , zijde , h. y. er is
geen recht end aan bet. in VI.: er is

geen deugen aan. liet rechte end is ,
daarvan verloren , daar is niets aan
te doen ( Ursel ). Ten enden uit zijn,
bet. in VI. arm zijn.
ENDE, V. Eene zotte ende is in Vi. een zot
vrouwmensch : cene domme ende,
cene dwaze ende; gewis voor eende,
omdat ze schreeuwt gelijk een endvogel. In Br. zegt men : een dom, een

zot kicken.

ENT

(

teekenis heeft als achtig : blauwendig laken , d. i. laken dal op blauw
trekt (Westvi.).
ENGEL. Z. hengel(oor, eis).
ENGELING. Z. hangeling.
ENGHEN of EDINGEN , Nederduitsche
naam van Enghien. Sommigen schrijven Edin g hen , doch het volk zegt
Enghen of Inghen , verwantschapt
met al de plaatsnamen in inghen.
Z. Bevecum.
ENKELEN, INKELEN, op een enkel been
springen. Kil. unico pecle saltare. In
Hou. Iiinlcen , in VI., Br. en Antw.

11 8 )

ERG

mit einem folgenden adjecliv = ziemlich se/tr, enz. Entoeveel is in 't hgd.
eltewevil. Z. cnt.
ENTWAT . EFWAT, iets, enlwaar, ergens,
enlwien, iemand. Westvi. (G. Gez.
gewijzigd in zooverre hij eentwat,
eentwaar en eentwie schrijft.) Deze

ENTOEVEEL, beaucoup, plusieurs, bon

navorscher voegt er de volgende uitdrukkingen bij , die wij niet opmerkten , en schrijveii gelijk hij : een -'t
hoe , op eenige wijze , aliquomodo
een '1 wanneer, somtijds, aliquondo;
een 't hoeveel , eenig , aliquot. Kil.
heeft slechts etwat(als oud.) j. ietwat,
ewat. in Br. zegt men doorgaans
ewat, ewa, eweg, engi. away. Z. ent
en end: en weglie voor eweg of weg:
leedde there en weglie, d. i. icicle het
heir weg, Rijmbijbel, V. 7 06.
ENZE, V. in Vi. oor, handvatsel of hengel
van cenen aker, ketel, korf, enz.
Bij Kil. treft men ook aan heuze
als zeer oud en eyse, heynse, 1. ansa,
fr. anse. Z. cuse.
EPELIJN of EPPELIJN, stinkend onkruid
met een wit bioempje en anderhalven
voet hoog groeiende. Op sommige
plaatsen spreekt men nepelijn uit.
Rond Leuv. heet het wilde kamille.
Het gelijkt zeer goed op het cotula
microcephala , het matricaria capse
fis der botanisten ( Br. ). Dit is dus
een ander kruid als eppe , 1. apiuin,
fr. ache, soort van wilde peterselie.
EPPEN, dat, wat van de viasbollen overblijft, 015 er het zaad uitgedorscheu
is ( Kl -Br.). Omstr. Brugge bet. eppen
een halven stuiver.
ERBEL, y. aardbeer, aardbezie. Z. aardbel, biz. 5, en bromel.
ERE, EREN of NERE , m. ( met zware e)
bet. in Br. dorschvloer ( Z. den ), in
Limb. gang , fr. corridor, voorhuis

nombre . « Employe par Ie peuple dans
la Fland. Occid. ze t Delf. bi. l5,
V. entoeveel. Men leest in het Bay.
Wörterb. van Schmelier : entwie
( ältere sprache ), in der composition

laatliet geinig waarin deneren staan.
Bij Kil. ook acre en nere , 1. area,
pavimentuin , taberna , fr. aire,
spaansch ere. Z. eere.
EREN , b. w. ploegen. Vandaar eerlijn,

hinkelen.
ENSCH. Z. einsch.
ENT, dii woordje wordt veel in Westvi.
verbonden als volgt : entwien , entwat, entwaart ( ergens ), entwanneer
(eens), enloe of enlwaa (op cene of
andere manier) , eniwas ( ergens).
Z. Delfortrie , enthoeveet en ettewen,
biz. 25 en 216. Z. end.
ENTE , V. hetzelfde eigenlijk als einde,
ende, di. het uiterste, het punt, ook
het onderste deel van cenen pijl, dat
in hoorn is (VI.).
ENTELING, m. nako rneling, afstamrneling ( Maastr.).
ENTELINGS, bijw. voor : eindelijk, een
weinig, eventjes : de vrouw raakte

den boord van Jesus kleed entelings
aan, en was genezen.
ENTEREN , o. w. malen , zagen , roet
woorden lastig vallen : die zagewan

ligt eeuwig en erfelijk aan mijne
coren te enteren ( Antw. st. en pr. ).
Kil. leidt het van endte ( eendvogel
en vertaalt vociferare sine garrire
instar anatis , kweêken als cene
eend ; ook inepte et odiose garrire,
d. i. flauwen praat verkoopen.

g

-

-
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eerstok (Kl -Br).
ERENTER, m. Z. herenteer ( Vl., Br. )ERG, bijv. wordt soms in Br. en elders
gebr. in eenen goeden zin voor : moedig, bekwaam, enz.
ERGER , groote iimmermansboor , d. i.

egger, avegaar of aveger, 1. terebrci
( AnLw. Kemp. ). Z. elger.
ERK , y. sluis waarmede men het water
op vijvers, hofgrachten , meersehen
laat ( Leuv., Br. en Kemp. ). Bij Kil.

ercke, spuye, stuyse. Z. biz. O.
ERES , y. vel : een erks papier. Een boek

papier heeft 24 erksen ( Roerm. ).

traag aan 't werk is. Te Maastr. bet.
het vrek of een karig man.
ES, voor : het : wilt gij mij 't brood over-

geven Y Daar is es. ik weet es niet. ik
geloof es niet ( l)iest , Kemp. en
elders nog).
ESSE, o. in 't Hagel. gebr. in de spreekwijs : op zijn esse zijn, d. i. zijn gelijk het wezen moet , gezond zijn

vader komt al op ; maar mij is toe/n
nog niet op zijn esse ( op zijn esen
eten ?). Naar cene omwenteling duurt
liet lang , eer alles op zijn esse is.
Voor dit esse ze t men in Br. en
elders : op zijn effen, d. i. op cenen
g

EROMME , met opzet , daarom toch, expres : gij hebt het eromme gedaan

(Westvl.).
ERPELS , EREPPELS , verkorting van
aardappels ( Westvl. ). Erpel , eend,
fr. canard. Z. elper.
ERREWERREN , gedurig in cene plaats
over en weêr loopeñ , zoodat men
anderen last aandoet. Wij aanzien
dit woord voor cene rijmklankige
samenstelling , daar de Vlaming zoo
mild hij is, van erren en werren
( Z. 5 ). Kil. ei-ren , vetus , errare,
hgd. irren. Werren , turbare, intricare , confiinclere. 't Is het vi. herrewarren, slechts zonder de aspiratie,
Weil. : harrewarren , fr. chicaner,
contester, queretler, ontevreden zijn,
gedurig knorren ( VI. en elders).
E(R)T , V. aarde ; ädegoed , ädewerk, aar
degebak, aardewerk, potbakkersgoed.
(Limb.)
ERVEL , m. armvol ; een ervet stroo (Br.,
Limb.).
ERWTEN, komt voor in de zegw. : hij
heeft Zijne erwten uit, d. i. hij is in
ongenade gevallen; hij moet vertrekken , zijne voorrechten zijn hem ontnomen, enz. (Antw., Br. en Limb.).
Hij is in de erwten gevallen bet. zijn
aanzicht is met pokgaten bezet ( Br.,
Limb. en elders).
ERWTENTELDER, in. rond Leuv. 't zelfde
als te Antw. gortentelder , een die
-

goeden voet zijn.
ESTER. y. ekster, sam. êsteroogen (Limb.).
ESWE , ewel , hewel ( Westvl. ).

ETE, m. grootvader ( Belg. Limb.).
ETELIJK, bijv. in Br. en Vi. voor : eetbaar:

men heeft mij daar brood voorgezet
dat niet etelijk , en bier, dat niet
drinkelijk was. c Alsnu wast al diere
dat etelijek ende drinekelijck was. »
Belg. kus. 1844, blz. 4221.
ETEN, b. w. komtvoor in menige spreekw.

dat hij zijne zap etc, gelijk hij wil, of
ook : dat hij koke gelijk hij eten wit
(Br., Vi., Kemp., Antw., Limb.), d. i.
hij doe naar zijn wil of beliefte. Er-

gens gebten en ineuigenomen zijn ( Hagel. ), ergens fel wit zijn : hij is noch
gebten , nbc/n rnegedragen ( omstr.
Leuv.), d. i. onbeduidend. Nog onbezorgd brood eten, d. i. voor zich zeiven nog niet moeten zorgen (overal).

Hij heeft zijn wittebrood vóór geëten,
d. i. nu is hij arm en heeft het eertijds wel gehad ( Br. ). Eet uw witte

brood niet voor, eer ge later tot armoê
vervalt, d. i. leef nu niet lekker,
maar spaar voor later. Zijn steeit
eten bet. in Westvl. niets meer te
zeggen hebben.
ETETE, m. overgrootvader ( Peer, Limb.).
EU, zó0 wordt doorgaans in VI., veel in
Brab., Limb. en andere provinciën
de zachtlange o uitgesproken , b. y.

EU"Z
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k euning, heuning , eusdrup , euverblu ffen , euverduveten , enz.
EU , bij v . gedwee , mak : een eu paard,
een gedwee- of mak paard ( Limb. ).
EUR, m. in Br. en VI. uier, in Limb. eur
of uur : die koe heeft eenen schoonen
eur. Z. elder.
EUR voor uw. Dit is voor het mv.; het
enkelv. is dijn of dien ; doch het
wordt ook gelijk het fr. vous beleefd
voor het enkelv. gebruikt.-heidsalv
EUS , m. in Limb. voor hoos , waarmee
men 't water uit de schepen werpt.
Van daar euzen, het water uit het
schip oozen of werpen. Z. heus.
EUSEL , knipwaag, fr. balance romaine,
in Br. uisel, unset, enz.
EUVEL of EUVERDBAAD , m. waarschijnelijk overdraad, de kunstig dooreengevlochtene draden van twijngaren,
die den rok des kams uitmaken, voor
de lijnwaadweverij. Z. rok, kam ok.
EUVEREN, VEREUVEREN, o. w. (oyeren )
zooveel als gedijen , aanwinnen, in
zijne zaken gelukken , opkomen
(Antw. st. en pr., Br. ). Rond Leuv.
bet. vereuveren. of veroveren aangegrooid, vermeerderd zijn : onze doch
i. zij is in 't kin--terisvud,.
derbed. Bij Kil. oyeren , veroveren ,

1. superlucrari.
EUWSEL, hetzelfde als huudsel, hoedsel,
waar wat te hoeden is. Z. eeusel.
EUZE of EUZEN , m. het onderste deel
van het dak , 't welk over den muur
hangt ( Limb., St-Truid., Westbr.) is
het niet hetzelfde als bij Kil. heuse, i.
heyse, eyse, d. i. eis , aas, fr. aase?
omdat dit over den muur hangend
stuk daks gelijkt aan het handvatsel
van eenig vat. Bij Kil. oose, oosie., i.

oosdrup, 1. suggrundce , sugg.rundia :
imbricanientum : pars tecti prominens , per quantum stilticidia a parietibus arcentur. Dicitur : oos drup ;
quod gustas cadentes hauriat sive
recipiat. Z. euzel.

EWA

EUZEL , het mv. euzeten bet. de regen
druppels, die van het dak of-water
den euzen vallen. Vandaar : onder
den euzel staan ( Kemp. , Geel ) ,
onder den lek van het dak staan.
Kil. heeft oosdrup, hoos-drup, huys-

drup.
EVEDOPPE, bijw. bet. aanstonds (VI.).
EVEGAUW, bijw. aanstonds (Vl. ); voor
evenaan?
EVEL of EVER, bijw. evenwel , toch,
niettegenstaande, maar : hij had ge-

zegd het te doen en heeft het evet
niet gedaan. Gij moet naar de kerk
gaan , evet pas op dat gij niet klapt.
In Limb. zegt men evet, in Br. en
elders meest ever. Z. alever.
EVELINGE , bijw. aanstonds (VI. ), bij
Kil. e fen ,. t' evens , e f fentlick ; in
Limb. eventjes.
EVELLIG, flauw-, ongepast : 't is toch

evellig , dat ge altijd op dit zelfde
terug komt. Van evet of euvel , d. i.
slecht. Z. Delf. blz. 217.
EVENVEEL , komt in Limb. voor in de
beteekenis van : onverschillig , eens ,
hetzelfde : het is mij evenveel, d. i.
daar is mij weinig aan gelegen , het
is mij onverschillig. Het werk is voor
evenveel gedaan. Hier beteekent even.veel : ten halve, slordig, zonder zorg.

Het is een man voor evenveel , d. i.
iemand, die slordig is, die voor zijn
eigen geen zorg draagt, enz. Hij

loopt of gaat voor evenveel wordt insgelijks van iemand gezegd, die slordig op zijne kleederen is.
EVER , voegw. Het is identisch het hgd.
aber, te Keulen en op den Nederrijn
awer, in Westphalen en Hanover
äver. In Br. voegt men er gewoonlijk
het expletief al bij. Z. alèver waarvan
het dezelfde beteekenis heeft.
EDVA, EIVAT, in VI. voor vat , een wei
een beetjen. Kil. ewat, Hand. i.-nig,
wat, etwat. Deze wijziging is dikwijls
van een sierlijk gebruik en diende
wel niet teenemaal uit den gemeenza-

EZE
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men schrijfstijl gebannen te blijven.
EWEG, bijw. in VI., Limb., Z.- en N.-Br.
(Z. Hoeufft) gebruikt voor weg. Kil.
heeft ewegh gen voor : weg gaan, 1.
abire, engl. to go away , hgd. wey.

En hi ewegh gine (Levèn van S. Cfiristina, v. 572 ). Men heeft ook enwegh,
in 't waalsch en vole. Z. Delft. biz. 218.
Ook komt die e of en nog voor in
de dagen als in : emaan-, endijns-,
ewoens-, endonder-, evrij-, ezater-,
ezondag, ook in emorgenci, d. i. op
maandag, enz. 't Ware wenschelijk
dit eweg even als ewat in den gemeen zamen schrijftrant te zien ingevoerd,
waar het in de volzinnen eenige vloei
-barheid
kon bijzetten.
EZEL beteekent 10 in VI. hetzelfde als in
Br. huits, heuts, d. i. een voertuig
met langen dissel en twee groote
wielen, dienende om zware boomen
te vervoeren. Men vindt ook in de
aankondigingen : boomezel. w0 In Br.
en VI. een bed met riemen en zonder
sponden , dat op- en toegevouwen
kan worden. 3 0 Rond Leuv. een vierkanten bak , van houten Iatten gemaakt, om het afgewasschen keuken
te laten uitlekken. 4 0 Een-gerifn
houten paard , waarop de dorschers

FAJ

F wordt soms in de uitspraak voor v
gehoord, als in : flaai, flok, flak, flag,
fleisteren voor : vlaai, vlak, enz. De
uitspraak der Brabanders en Kempe
zwaarder dan die der Lim.--narsi
burgers en Noord - Nederlanders, zoodat zij min de f in stede van v laten
hooren. Deze aanmerking geldt mede
voor de andere verwante medeklin-

kers.
FAJUKKER , m. kleine pachter, gering

EZE

in Br. en elders liet graan met heelen
schoof uitslaan en dit noemt men
voor- of baar(d)slaan. 5o Ezel bet. in
Vi. nog a) deesem , doch dan is het
voor eesel of esel met zware è. Van
hier 't w. ezelen; b) vlaspijlken.
EZELARIJ , ezelrij , domheid ( Leuv.).
EZELDRIJVEN (den) bet. in Limb. evenal s : met iemand varen, hetzelfde als
in Br. en Antw. de bef jagen (Z. blz. 37)

d. i. ergens een verward geraas, geschreeuw, geklop en geklink op ketels, gieters, vuurschuppen, enz. of
kastenmuziek maken, in 't fr. charivari. Men drij ft den ezel vooral bij den
huize van iemand, die Bene bijzit
heeft of een slecht leven leidt.
EZELEN, o. w. deesemen ( VI. ). Z. esel,
eesel.

EZELRIJ , v. ezelachtigheid , domheid ;
hgd. eselei , fr. dnerie. « Is hij (de
ezel) verantwoordelijk voor alle de
ezelrijen, daar men dagelijks ooggetuige van is? -- Bij het schrijven dezer regelen kan ik mij misschien aan
meer als ééne ezelri je plichtig hebben
gemaakt. » Snoeck's Ilm. 1842 ( Lof
van den Ezel) .
EZELSOOR , v. duivelsvel , fr. gommeélastique ( Antw., Br. ).

FAK

voerman , wellicht verwant met het
fr. f/acre ( Br. en elders) .
FAK , FAKKE bet. eigenlijk een klein
plekje , een handvol. Een gersfak
of fak gras is een plekje gras of
gerszode , fr. une motte de gazons
( Westvl. ). Bij Kil. bet. fache vleugel ( van een gebouw) en het daar
verwant fackeel, vac{ , vackeel,-med
een deel, pars, een gebint, contignatio, pars structurce. 't Komt licht van
16
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facken, hetzelfde als grijpen. Een fak
zou dus zooveel zijn als : een grijp.
FAKKELEN , o. w. kaatsen wij zullen
:

tegen dezen muur wat fakkelen. Vanhier gefakkel, fakkebal, fakkelaar,.,
enz. --Van 't oude fakken, aangrijpen, met de handen pakken. Z. fak
( Br. Westvl.).
FAS , V. mv. fassen , de baard , dien men
gedeeltelijk van onder beide ooren
tot aan de kin laat groeien en die
een weinig van wangen en hals bedekt : onze Jan placht een baard te

dragen, doch nu heeft hij slechts nog
fassen , fr. favoris. Licht van 't 1. fascia., band.
FAS , o. strot : een verken het fas afsteken (Antw.).
FATEREN , b. w. eigenlijk beuzelen, beu
doen , bij Kil. nugari , met-zelwrk
vlegels de vlimmen van de gerst
slaan (Br. en Antw. pr. ).
FATERMERKT, v. prul, nietigheid : 't en
sijn maar beuzelingen en faterrmerckten (E. Hazaert ). Ib.
FATS , FAATS , v. slag op het hoofd
( Westva. ). Bij Sleeckx is 't mv. falsen,
bonnetten , zeilen , bijzeilen.
FATSEN, o. w. heimelijk de school ver
achter de haag-zuimen(Atw.)of
loopen, op den duur loopen, te Lier:

karossen.
FATSOEN , o. fig. het fatsoen betalen ,
duur betalen , bekoopen : hij heeft
mij geslagen, maar hij zat het fatsoen

er van betalen ( Br. Antw. Hagel. ).
Iemand in zijn fatsoen nemen is : ie
zijne lenden vatten (Westvl.).-mandi

FAUTEREN, FATEREN, FOUTEREN, in
Oostvl. en Br. de aren of liever het
graan van gerst of spelt, nadat ze van
het stroo zijn afgedorschen, nog eens,
om er vlimmen af te hebben, overkloppen : eer wij de gerst op den zol-

der dragen, moeten wij ze nog fauteren of fateren . Z. fateren.
FAZELEN, o. w. preveleri, in Br. binnensmonds klappen, ook fezelen, d. i. iets
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in de oor zeggen. Sleeckx schrijft fase Het is verwant met bazel , bazelen (Z. biz. 33 ), beuzelen , prazelen,
razen , enz.
FAZEN (vazen ? ), opvullen , fr. farcir.
(c Die, zoo met boeck- staven gevaest
en opgevuld zijn >) ( Jan De Brune ,
Bt. W. 54). De Vlamingen gebruiken
meest de samengestelde op fazen , opvazen. Z. dit woord. Kil. valen, Hand.
i. vullen , 1. farcire , implere condilen.

menlis.
FEBER , o. van 't hgd. fieber, 1. febris,
koorts ( in 't Zuid. v. Limb. ). In den
Teuth. febris, reede , cortse.
FEEST , FEESTE , v. bet. in VI. de jaar
markt , in Br. jaarmerkt of-lijksche
foor, fr. foire : 't is Gent feeste; ver
hetgeen op die markt gekocht-ders
wordt`, als peperkoek, lekkernijen ,
welke men van die foor medebrengt:
oom heeft mij eene feeste meegebracht. Elders zegt men hier voor :
brengt een koek mede. In Br. en
Antw. : breng mij eenen foor of ook
koek mede.

FEESTEN, b.w.. een beest streelen (Limb.) .

FEKEN of VEDEN, o.. is in Limb. een hek
om eene weide te sluiten ( veehekken?).
FEKKEN, o. w. 't zelfde als apietsen.
FELSEN , b. w. vervalschen, van 't hgd.
fdlsc/Len. Kil. heeft valschen voor
vervalschen ( Kemp.).
FEMELEN, o. w. fezelen.
FENTERNEEL , V. in Westvl. gezegd voor
wat men in Br. en elders blaftuur,,
slagvensters , waterblinde noemt

doe de fenterneelen toe.
FERNET, o. iú Vi. een wispelturig kind.
Is liet misschien eene verbastering
van ferret, foret, thans fret , fr. furet,
in gefig. zin genomen? Een kind immers is ongedurig , nieuwsgierig en
snuffelachtig als dit konijnenjagerken.
FERNIJN , FERNIJNIG , te Diest , Leuv.
en elders in Br. voor : venijn, venijnig,
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daar ook gebruikt in den zin van :
verleiding, verleidend : dat. meisje ,
ah! 't is een fernijn. 't Is een fernij-

nig ding. Het haar fernijnige oogen !
Vernijn of fenijn wordt ook gezegd
van ongedierte als : rupszaad en
kruidluizen van alle kleur en grootte,
die de planten grootelijks beschadigen : met cie droogte van dit jaar is
er veel fernijn aan boomen , hof- . en
veldvruchten. Fenijn bet. in VI. ook
ruspen.
FERTEL, v. een bolletje dat niet gansch
rond is (in de kinderspelen , Kemp.).
FEULE, in Vl. v. zweep. Bij Sleeckx feurl,

fr. fouet, férule, m.
FEUNKEN bet. in VI. smijten , in den
zin van werpen, slaan. Dit feunken is
licht hetzelfde woord, met Bene ?i er
tusschen geslibberd, als bij Kil. fuyeken, ficken, d. i. drijven, stootera ,
uitdrijven, schudden. Fycken, f eken
beteek. bij hem nog lo slaan; 2 0 steken, vasthechten.
FEZELEN, o. w. fezikken, stil klappen:
wat zit gij aan cte tafel altoos tegen

uwen gebuur te fezelen ? spreek tuist
op. Vanhier fezeiaar, fezeting , ge
enz. (Br. Antw.).
-fezt,
FIBBEREN , o. w. met kunst werken
(St- Nik.). Is 't burgondisch vlaamsch,
van 't lat. fabricare ?
FICHTEREN , o. w. het vertrekken van
een knecht of meid van den cenen
meester naar den anderen (N.-Limb.).
FICHTERGAST, m. een knecht die van
den cenen meester naar den anderen
vertrekt (N.- Limb.).
FIEN, FIENAARD. Z. fijn.
FIERTERE , V. relikwiekas , het woord,
bij Kil. fierte , komt van 't 1. feretrum,

eigenlijk cene doodsbaar, ferculurn,
al wat dient om er iets op te dragen ,
b. v. cene draagbaar. De relikwiekassen hadden soms den vorm van cene
doodsbaar. De fiertere is meest gekend
te Ronsse, Audenaarden en omstreken. « Den 27 junij van ieder jaar

FIK

wordt de fiertere van S. Lieven door
de Guld van binnen naar Houthem
gedragen.» Schoot en Letterbode, I D.
blz. 222. Het oude fr. was fiertre.
Het volk spreekt f etet uit : de fietet
komt aan , roept de belleman in de
vermaarde processie van S. Hermes,.
te Ronsse. Nu, dewijl er op die vierte of fiertedagen, dat dan vier- of gevierde dagen zijn, al wat beters op
tafel kwam , zoo bet. fiertere ook kermis en fietetvoeren of fietelen kermis.
houden , boerenkermis vieren.
FIES, m. van 't fr. fits, zoon, een die zich
hoovaardig opkleedt , ook f espen,
't is en fiesken, fr. muscaain (Oostvl.
en Br.). In Westvl. is fies, fieske een
beslagmaker. In Br. f s, fiske.
FIETEL en FIETELEN, feest houden, enz.
Z. fiertere.
FIETEL of f ttet, v. vedel, viool (Kemp.);.
Vandaar : fieteten, op de vedel spe
f etetaar, enz.
-len,
FIJCHEL ofFIJFE.L, v. kleine dwarsfluit:
die inuziekant speelt goed op de
chet ( r. Leuv. ).

fg-

FIJFOUTER, Z. fliefoeter.
FIJN, bijv. en bijw. bet. in Br. en Limb.
ook : wel, in goed orde, ijverachtig,
neerstig. Men zegt b. v. : doe dat eens
f jn , doe dat eens wel, breng dat
eens in goede orde. Fijn zijn is: ieverig, naarstig zijn : dat is een fijne
jongen, d. i. werkzaam, zeer oppassen , vlijtig. IIet fijn is er van af
bet. het vet , het beste is er van af
(Br., Antw., Limb.). Hij heeft het fijne
niet vast beduidt in VI. : hij bezit al
zijn gezond oordeel niet.
-

FIJNAARD , m. FIJNAARDEKE , o. in

Westvl., een kind van zwak en tenger gestel, te Antw. eelaardeken.
FIJNTIG, FENTIG, bijv. snel : een f jntig
kind (Westvl. ).
FIKFAKKEN, schermutselen, uit jokker ni j, speelswi j ze vechten (Br. , Antw.,
Vl. ). Bij Kil. fick fakken,1. factitare,
agitare. Fachen bet. grijpen. Z. bie-
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zebijzen.
FIKKELEN, slaan, kastijden :jongen, als
ik u krijg , ik zat u fikkelen. Bij Kil.

men het soms verwart , doch dit i's
grooter en grijzer van haar. 't loll.

ficken , fickelen , ferire , Ieviter virgis

Westvi. fissiau : zij stinkt als eene
lisse of fissiau. Het /Is haalt de duiven , hénnen en eiers van het kot en
daarom gaat hij , die een fis gevangen
heeft, daarmeê rond om eieren , roepende : eieren voor 't fis , en de landbouwers geven hem gewoonlijk eenige
eiers tot belooning. In Limb. zegt
men vis, y.
FISSIAU , m. hetzelfde als fis of visse:

percutere. Z. feunken en in de Woordenb. fikkelen, fr. donner les verges
a qq. ( Antw. st. en pr.).
FIKKELING , y. slag, kastijding : ik zal
hem eene fikkeling geven , die hij gedenken zal (Antw. en elders).
FIMELEN, o. w. hij Sleeckx [emden, bij
Weil. fijrnelen, bet. in Limb. dralen,
taimen , zoowei als treuzelen , futseien.
FINKEL staat in verband met funa, bij
Uiphiias , branden , en met 't oude
fakken, ook branden. Z. liet volgende.
In den Teuthonista is vuncke , die

levendig is, scintilla, genster ; die dood
is , favilla, voneke, tondel. Vuncke,
scintitlare , gensteren , vanwaar gunsieren (omstr. S. Truid.).
FINKELHOUT, o. klein hout om vuur aan
te maken. Z. fi nkei, voncke , vuncke,
bij Kil. genster. Dit is dus het hout
dat gensteren doet , dat doet branden. Finkelen voor : fonkelen , freq.
van vonken , fr. étinceller. Voncken,
bet.: licht branden : het vuur vonkt,
hetbraudt slecht. Vanhier aanvonken.
Bij Plant. en Kil. is vonken , e'tinceler,
scintillare , en bij den eersten outvoncken , allumer petit ?s petit, paulatim accendere. In Limb. funkelhout.
FiNKEN. Z. funkelen ofvunkelen (Limb.).
FIOL, voor viool gebruikt in : hij speelt
de fiol, d. i. hij weent ( Somergh.).
FIRMOOR, o in de Woordenli. fermoor,
fr. e't'auchoir , schrijnwerkersgereed
van ijzer. 't Heeft den vorm-schap
van een mes van drij vingers breedte
en op het uiteinde eene snede (Hagel. St-Truid.).
FIS , o. in Br. fisch , y. te Antw. st. en
pr. bij Bild. en anderen fits , y. Bij
Kil. en in Vi. fisse , visse , y. viervoc
roszwart dier , wat kleiner dan-tig
eene kat of een fluwijn, met hetweik

bunsing , I. putorius , fr. putois, in

stinken gelijk een fissiau, of eene visse
( Vi. ). In Br. stinken als een bok,
d. i. geweldig stinken.
FISTELEN , b. w. bet. hetzelfde als in
Br. futselen of frutselen , fr. tripoter.
Vanhier : gefitset, fr. tripotage, fi sIelaar. in Br. futselaar, fr. lamliin,
tripoleur ( Limb. ).
FITS , bewonden bobijn ( L. y. Aalst).
FITSEL of F1'IITSEL, y. eene vrouw die
fitselt. Z. fitselen.
FITSELAAR , m. fttseleer en fritseleer,
een die futseiwerk verricht ( Limb.).
FITSELEN ( Z. fi steien ) , met geduld bezig zijn. Vanhier fitselaar, ¡'Ilseterse

gefitsel , fitselwerk. 't Is duidelijk 't
zelfde als futselen ( Limb. ).
FLAB of FLAP, m. zot : gij zijt een flab
(Limb.). Bij Kil.en elders bet. flabbe,
flebbe offlep, in 't 1. muscarium, viiegenwaaier , vliegenfiab , ook een driekantigen doek of lap, dien de kinderen op 't hoofd dragen , vi ta puerilis
en dien ook de vrouwen op 't hoofd
plachten te dragen (om de vliegen te
verdrijven? ). Bij Bild. is [ic/i, flet'be
voor flebmuts en flap, bij hem ook kan,
kandeksel, de wortel van /labben,
nefirslaan , toevallen. Ook bet. flabbe
bij Kiliaan slag, alapa , en eene
wond in 't gezicht , bij Plant. coup

d'ëpde au visage , vulnus in faciem
incussum. Flabbe en flabben zouden
wel met het waalsch frapper kunnen
verwant zijn. Sleeckx heeft het woord

FLA

125

(

/lepsch , flepschheid , dat hij verfranscht door fade, fadeur, en dat
hij neemt voor smets , smetsigheid,
fl etsigheid. Verders is flabbe , engi.
flap , in 't vi. waaier,, en flij/lap,
v1iegenwaaier, fr. érnouchoir (helf.
biz. O). Doch J.-H. Hoeufft, Taalkund. 1Iagaz. II, 163, meent dat
flabbe 't zelfde is als 't oud fransche
flebe , ' t welk Ilochefort uitlegt : ce
qu'on peu ployer, flexibilis. Mogelijk
is echter flabbe in het gemeen een
lap. Z. het Brern Nieder stichs. Wör1cr/i. op Fiebken. Lap bet. in Br. ook

een slag: hij kreeg een felle lap.
FLABES, m. 't zelfde als flab, zot(Limb.).
FLADAKIiEN , Ij. w. vleien ( Westvl.).
Z. flamakken. Het staat in verband
met /latteeren, fletteren, fr. flatter; en
fietsen, bij Kil. vicien.

FLAK , bijw. voor vlak , juist : hi viel
flak op zijn gezicht. 't Is flak zoo
( Westvi.).
FLAK(KE) , y. graszode die men uitsteekt ( Brugge ). In Br. ruse/i ; te
Antw. en Leuv. groes en gries ; in

Limb. risch.
FLAMAKKEN , o. en b. w. voor vleien

)

FLA
Leuv. ); 2 0 smijten : iets daar/ienen
flansen. Zich ter aarde flansen ( Antw.
st. en pr.). 301n de Kemp. bet. flansen.

ook de school verzuinien. Z. flatsen.
FLAP, m. lummel, zot, fr. imbécile(Limb.).
Z. fl oets en flab.
FLASDANK ook PLASDANK , slechte dank
( Br. ). Z. fletsdank.
FLATER , y. en m. lo zooveel als kiater
( Z. dit woord ), b. y. koe/later, bout6
de vache. 20 Misstap, misslag, kernel,
ongelukkige zaak : hij heeft een flater
gemaakt ( Limb. ). Er is weer een
flater op de hoogzaal geweest (ornstr.
Thien. ). In Groning. is [later ook in
gebruik in den zin van: misslag, fout.

Z. Taalk. Magazijn , II , 335 alwaar
men leest : (( Een geleerde wil dat liet
woord verwant is met taten , vanwaar
't freq. fateren , met inlassching der I
falteren , en door omzetting flateren))
en in cene nota krijgt deze verklaring
den voorkeur boven Bilderdijk's afleiding van vieler ( Verkl. Geslachti.).
FLATEREN , o. w. een misslag begaan;'
hij flatert dikwijls ( Limb.). Omstr.
St-Truid. broddelen : wat hebben de
zangers weer geflaterd! Vanhier /la
ter of ge/later , fiateren ook voor
flansen of iets slecht maken gebezigd.
Licht is 't verwant met flecleren , bij
Kil. volitare , vagan, van 't eene op 't
andere vliegen , geen stand of maat
houden. Z. flater.
FLATS, y. klanknabootzend w. slag , oorveeg : zit stil ofstraks krijgt ge een
fiats. Vanhier fiatsen ( Limb.). In Br.
flink of fionk , klets , te Antw. hots.
Z. fiets.
FLATSEN, b. w. klankn. woord , slaan
-

die vent kan flamakken, of iemand
flamakken. Het engi. to [lam bet. bedriegen , ook iemand iets wijsmaken,
opvijzelen ( Oostvl. ). Z. fladakken.
FLAMAKKER, m. vleier (Oostvl.).
FLAMEIEN , o. v. vleien. Vanhier fla
meier,, vleier , en flameister ,, y.
vleierse ( Oostvi.).
FLAMINGANT , een fr. woord waardoor
de Walen de Vlamingen beduiden.
Thans hebben eenige Vlamingen den
naam van flamingant aangenomen
om te doen verstaan , dat ze verdedigers zijn van bet Vlaamsch.
FLANKERT, m. lange rok of jas , habit
long (Limb.).
FLANSEN , h. w. lo iets binnen brengen
zonder inkoomrechten te betalen;
o stillekens iets wegfoffelen of in 't
kaartspel met bedrog omgaan ( omstr.
-

zij hebben hem al te hard gefiatst
( Limb. ). Te Antw. fiotsen , elders
fietsen , in Vi. finken , te Leuv. kleisen of opiappen. Z. fietsen.
FLATSEN , op den duur loopen , niet naar
de school gaan (Kemp.). Bij Kil. flitsen , 1. avolare , evolare , fugere.
Z. fatsen.
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FLAUWS, m. en ook v. dolle, gekke praat:
liet is flauws, d. i. 't is zotte klap of
flauwe praat. Het is eene felle flaus
wat zij vertelt beteekent : het is iets
flauws. Vanhier flauwzerij, flauwskeus en flauwsman ( Leuv. , Br.,
Antw. ). Z. flous.
FLAUWSKENS, te Brussel en Leuv. leugenen,valsche verschooningen : flauws
vertellen, fr. 7nensonges , bali--kens
vernes. Holstein : Flausen , flausen
machen. — Te Nierenberg , volgens
Schemller : flózen ( flausn ), liegen ,

gemaakte vleugels afslaan.
FLEDDEREN ook FLODDEREN, b. w. en
fleiren of fleren , streelen , vleien ,
fleemen. Br. Kil. fletteren , j. flattéren , 1. adulari. Vanhier fledderaar,

schwänke machen. Die Flosen(Flausn)
schwänke , unrightiges vorgeben. In
Glossen, doorSchmeller (Bayers Idioticon) aangehaald, komt voor : flosari,
ca flaosari, falsiloguueax, mendax , koflosicla, prestigia, kiflos , susurratio,
fallacia. Ftauwzen vertellen, iemand
flauwzen wijsmaken ( Br., Antw. st.

FLEERLINGS en FI,EERLINGSCH, bijw.

en pr. ).
FLAUSMAN , iemand die flauws en gekke
reden, lichtzinnige klap vertelt, een
zoutelooze prater of prulleman ( Br.
en elders ).
FLAWIJN, FLOWIJN voor : fluwijn van
een oorkussen. Kil. heeft fluwijne ,
q. d. pul-wijre , 1. pulvini theca , o.
Het dier, dat denzelfden naam draagt,
wordt bij Kil. ook flouwijue , fouwijne , fr. fouïne , genoemd. Het is
een soort van fisch of fasse (fr. pubs),
bij Bild. m., bij anderen v., omstr.
Leuven o.
FLEBSGD , bijv. bij Sleeckx flepsch, zoutloos , smijtsch ( Ant^v. ). Z. fletsch.
FLEDDER, m. stofborstel , een handborstel onl af te stoffen , ook een lichte
keerbessem. Werkw. fledderen, a ffledderen , ( iets) afstoffen. Z. bij Weiland fladderen met eene onz. beteekenis, fr. epoussetoir. Kil. heeft : fledderen , flecteren, vledderen , als onzij dig w. volitare plaudere alis , met
de vleugelen kleppen of op- en afslaan. Vanhier ook vleugelen , b. v.

de kerk vleugelen, d. i. : het stof met

gefledder, flodderij.

FLEER , v. vleister, voor fleren, flodderes : die juffer is eene eerste fleer
(Antw. en elders ). Bij Kil. is flere
een vlaandersch woord , dat een lui

en mismaakt meisje , ignava et de formis puella, bet., in'tHoll. een slecht,
lui vrouwmensch. 1. fleiren of fleren.
en bijv. bet. bij Sleeckx : onverwachts , plotselings , eensklaps. Te
Antw. zegt men : iemand fleeriings

in zijn gezicht slaan , ook eene fleerlingsche ( smeer) geven. Bij Kil. bet.
flere : kaakslag, lat. alapa.
FLEEUW, FLEEUWS , voor flauw (van
:

smaak ) zouteloos ( Westvl. ).
FLEIREN of FLEREN (met zware e) b. w.

vleien ( Br. Leuv. ). In de Kemp. flu-

ren, elders fleisteren.
FLEISTER , v. 't zelfde als fleisteres,.
fleirster of vleister. Z. fleisteren.
FLEISTERAAR, iemand die Heistert, een

mouwvager. Bij Kil. fletser, 1. adula
Z. 't volgende.
-tor.
FLEISTER EN , vleien of iemand de mouw
vagen, fr. cajoler, flagorner : gij moet

niet fleisteren , ge zult toch thuis
blijven ( Westvl. ). Het is duidelijk
verwant met vleien , fleiren , fietsen,

adulara. Vanhier fteisteraar, fleisteres , fleistering , mouwvagerij , ge
vleiend gesmeek. Z. fled--strokel,
deren.
FLEITS, bijv. 't zelfde als : flets of flijts,
smakeloos (Oostvl., Br. ).
FLEMM, wrok, pik, b. v. een flem op iemand
hebben, op hem gebeten zijn (Antw.).
Fleur of flemerij bet. ook gemak, vadzigheid , het far nieste der Italianen,
b. v. iets op zijne flein doen.
FLEMMEN , eene flem nemen of pakken,
ledig zitten , niets doen , op zijn ze-
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ventien gemakken zitten , ook lanter(aalen , straatslijpen ( fr. flaner );
het far niente der Italianen; de of eene
(tern hebben , is geenen lust hebben
tot werken , vadzig, vakerig zijn ( Br.
Antw. st. en pr. ).
FLEMPEN , foffelen , weg foffelen. Z. flimpen.
FLENDEREN , o. w. lui en vadzig rondwandelen. Licht het freq. van (ternmen of 't zelfde als bij Kil. ftectcteren,
1. vagan ( Kemp.).
FLEREN, o. w. ( met zware e), lanterfanten, in ledigheld rondzwerven. Men
zegt ook (toren. Waarschijnlijk is [teren cene verkorting van ftederen of

ftedcteren, bij Kil. votitare , ptaudere
a/is , en rondzwerven , vagan , en
floren verkort van floderen ( flodde
ren ). Fteren bet. ook vicien ( Br.,
-

Leuv.).
FLESCH , op de ftesch zijn bet. te Roermond : bedorven zijn , in staat van
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Te Antw. luidt het flots , in Limb.

flats, elders plats , pie/s , plak , plek.
In 't Hagel. bet. [lets zooveel als te
Leuven kiets of kluts, d. i. een kleine
hoeveelheid , b. y. een kluts appelen, een fiets kaas, enz.
FLETSCH, FLIJTSCH, flauw van smaak,
zoutloos ( Br. ). Te Antw. flebseh,
te Leuv. sinetsch , sinijtsch. In VI.
bet. fleIsch, slap van vleesch.
FLETSDANK , FLISDANK ( Limb. ). In
Br. flasdank , dank dien mcii door
vleierij bekomt : 'I is orn eenen ftisdank gedaan. Z. fusser en ook Hoeufft
op : vteisctank.

FLETSEN , b. w. 1 0 1 zelfde als flatsen,
d. i. slaan, smijten, b. y. de deur toe

fietsen. Garen fietsen of kloppen.
o

Pluimstrijken , streden : hij fielst

gedurig met zijn meester , orn de voortiand te krijgen. Vanhier : fietser,
vieler ,, fietserij , geftels ( omstr. St-

gezien hebben bet. zat zijn. Ftesch
hetilien , van wijn gezegd , bet. oud
zijn.Iemand op (tesselien trekken bet.

Truid. en Thien.).
FLETTER, FLETERof FLITTER, m. hetzelfde als flats, fiets , flots , fl ink,
slag , lcaakslag. In Westvi. is het
meest in 't gebruik : als ge niet en

iemand bedotten ofvoor den aap hou-

zwijgt, zal ik u nen flitter geven ! Zou

den en vandaar op flessclienlrelílíerij

het woord niet eenige overeenkomst
hebben met het duitseh : flitter, in 't
fr. ctinquant? Of is het verwant met
het engl. flitting, offense? 2 o Ftetter,
liandfietter, is in VI. een handborstelken, te Poperiiigen en omstr.
zwijutje, misschien om het varkenshaar zoo genoemd. Het zal verwant
zijn met het bovenstaande fledderen

faillit zijn.In de ftesch of in het getas

( Br. Antw. Limb. en in 't Noorden).
FLESCHKENSWINKEL , m. te Leuv. zooveel als in 't fr. boutique de liqueurs.

FLET, y. FLETJE, o. te Diest voor vioolbloem. Zoo zegt men elders in Br.

flier, voor : violier, fr. girofte'e,
b. y. steenflier, gele flier, roode flier.
Z. groffiaart.
FLETER , m. ( met zware e ) , kaakslag.
Z. fletter.
FLETS , V. 10 woord dat het gerucht uitdrukt , 'twelk een week of vloeibaar
lichaam maakt als het valt : het

meisje viel , en, fIets , daar lag haar
mel/c op den grond. 2o Ook de klank
van een slag, in 't Hagel., Br., Vi. waar
bet ook kaakslag , oorveeg bet. Te
Leuven zegt men in denzelfden zin
kids, b. y. een Idets om de coren.

of vledderen ‚ 1 plaudere al/s , of met
fledder, vleugel. In 't engl. bet. het to
fleet, in 't fr. effleurer.
FLEUREN , b. w. proeven : 't kermisvat
fleuren (Xl. Br.). Sleeckx verfranscht
het door goûter attentiveinent.
FLEUS, bijw. fl us, flusj es, fleuskens fl uks,
terstond, aanstonds, straks. 't Ziet alleen op den toekomenden tijd, fr. tantOt, tout a t'heure, d'abord.—OOk vlie

seffens, bots en siebot; te Diest:-gens,

( 128 )

FL1

FL1

strak. Om den voorledenen tijd aan

pr. N.-Br. en Limb.). Kil. fliggheren,

te duiden zegt men : daar (tus, daar

volitare en tolatim incedere. - In
cene marolsche vertaling van Lafontame's verdichtsel : De mier en de
sprinkhaan, zegt de mier : «Ah! ti ,

zoo. Kil. vteuçjhs, statirn, itico, mox,
q. d. votando (Br.,Leuv., Br. ,Antw.).
FLEUTIG , bìjv. slap, zwak, krachteloos,
flokkig , 1. flaccictus , tangnidu , fr.
flasque : ik ben flauw en fleutig. Deze
woorden gaan doorgaans te samen
( Oostvi. ). In Br. zegt men : ftauw en

leuzig. Het is verwant met flauw.
FLIDDER , m. Oostvi. 't zelfde als in
Westvi. /letter of flitter, kaakslag.
FLIDDE1IEN, WEGFLIDDEREN, o; w.
wegloopen. Bij Kil.ftitsen, 1. avotare,
fugere , fr. s'esquiver. Z. flenderen
en fleren.
FLIEBOUTER. Z. fliefoeter.
FLIEFOETER , m. vliegenbout(er), zomervogel , vlinder,, kapel , schoenlapper,
pepel. In Oostvi. zegt men ook fl ue.
bouter. Fliefouter wordt meest ge.
bruikt in Westvi., vooral langs de
kanten van Kortrijk; men hoort ook
fijfouter en vii fwouter.

FLIEREFLUITEN , onnoozelen klap vertellen. Licht is dit hetzelfde als fik.
vlooien en fiikflakken , vicien , liefkozen , futselen , fr. larnt'iner. Vanhier
flierefluiter (Vi. ).
FLIEREFLUITER , m. licht 't zelfde als
ftikftooier, vleier,, futselaar , flikflak
.
Antw. is een flierefini--ker.InB
ter : een lichtzinnige gast , voddeman , modejonker. In deze leste
beteelcenis is 't misschien van ftedcte.
ren, hij Kil. volitan, vagan, of van
fletteren , vicien ( VI. Br. ).
FLIGET, o. klein licht ijtuig (VI. Antw.).

Van vliegen, fr. voter?
FLIJTSCH. Z. fl etsch.
FLIKKEN of FLINKEN , b. w. viechten
(Br.); soms ook voor : weini g zouten:
om den kabeljauw eenige dagen te
,

houden, moet men hem flikken.
FLIKKER , spron g , dans , fr. entreehat.
De flikkers slaan is : zeer snel gaan
(VI. ). Vanhier flikkeren of flikkers
maken, dansen, springen (Antw. st.

ti sifflais , qui dit del formi ; ehben!
tas qua faire des flikkers asteur
pour t'échauffer, puisque tas pas fait
une spourpot pour l'hiver. » Het Marollenkwartier is te Brussel cene
wijk, door de geringste volksklas bewoond , waar men cene men g eltaal
van waalsch en vlaarnsch spreekt.
FLIKKEREN of FRIKKELEN , achter op
cenen boot met een enkelen riem
beweging maken , om alzoo voort te
komen : flikker zoo hard niet , de
boot waggelt te veel ( Antw. en elders
aan den waterkant ). Ook dansen
( Br., Antw., Vi. ).
FLIEKERTEER , in. vlinder ( Kemp.).
Z. fliefoeter.
FLIMP , V. een viammend stukje hout,
papier of zwavelstok., ook snipper
genaamd (Maastr.).
FLIMPE , V. 10 misluk , scheut die niet

afgaat : zijn geweer slaat meest altijd
flimpe, fr. rater. 't Is een fl impe
bet. 't is slecht uitgevallen. Eene
flimpe staan , missen , mislukkèn.
2 0 Leugen : iemand cene flimpe opdraaien is iemand leugens wijsmaken. 3° Loos, doortrapt , indringend

vrouwmensch : 't es en valsche fl impe
( Oost- en Westvi.).
FLIMPEN , b. w. foefelen, wegmoffelen,
fr. escamoter, /liouter , ook leugens
wijsmaken ( Oostvl.).
't Goud, dat flimpen d'oproerbazen
In hun' ledige kabazen.

Z. flimpe en fl ink.
FLINK, m. men zegt ook fl onk, engelsch
fling .„ een zijdelingsche slag, zegt
Weil., die fink en [lonk bij geval
maar aanteekent op 't woord flank.
Flink van het vroeger in gebruik
zijnde finken, angels. fungan , werpen, schieten. Zoo zegt het Weil. op
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flink, dat hij alleen daar als bijw. en
bijv. nw. opgeeft , ook als zelfstandig, doch niet in den zin van slag.—
Als ik ter school ging , schreven de
kinders op hun nieuwe boeken :
Die dezen boek vindt en hem niet t'huis
[en bringt,
Zal hebben eenen flink , dat hij van den
[ os op den ezel springt.

FLINKEN, b. w., met haast en eenig geweld, als't ware, iets ergens in wer
-pen,i
kletsen.
Bravo! klop maer eens op tafel,
Bak nu maer een lekker wafel,
Flink maer boter in den brow.
(Liedjes van de kantwerkscholen.
Gent , 1847. )

Het engelsch to fling bet. jeter, lancer, darder. Z. 't voorgaande woord
flink. Uit de drij hierboven aangehaalde verskens blijkt dat het woord
flinken niet alleen bestaan heeft ,
maar nog bestaat. Het is verwant met
't fr. flanquer. Flinken hoort men ook
rond Leuv. voor : flikken. Iemand iets
flinken is : hem iets draaien, eene pert
bakken of spelen , fr. jouer un tour.
FLINKEN, mv. van flink, m. heidezoden, die, gedroogd zijnde, tot brandstof gebezigd worden. Z. schadde en
bulte, waaraan het gelijkt (N.-Limb.)
FLISDANK. Z. fietsdank. Vanhier flisdanker, te Lommel (Limb.) gebr. voor :
vleier, valsche bedanker.
FLISSER, m. vleier (Antw. Kemp.) voor
fletser, van fietsen , vleien.
FLITTER. Z. fletter.
FLODDER. Z. flodderen. «Flodder plash
ook, zegt Bild., toegepast te worden
op een licht meisjen » , thans flodderkous genoemd. Z. flodderen.
FLODDEREN , o. w. veel bijeen zijn
vriendschap betoonen : die twee flodderen fel bijeen. Vanhier : ergens zijnen flodder hebben , gezegd van twee
die elkander vrijen , heelenal gelijk
zij willen : ongelukkige vader, die toe,

laat dat zijn zoon ergens zijnen flod-
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der he/the ! Dit flodderen is ontleend
aan 't gerucht, dat het pluimgedierte
met zijne vleugels maakt , als het
elkander wil liefkozen ( Hagel. ).
Vanhier bet. flodderen, ook : fleemen,
streelen : als ge wat noodig hebt, weet
ge wel te flodderen. Vanhier flodder
een fleemend meisje ( Br.,-kous,
Antw. st. pr. en elders ). Omstr.
IJpere zegt men : iemand laten flodderen voor : iemand laten loopen, de
gemeenschap met hem afbreken.
FLOEKSCH , fluksch , flugsch , in Br. en
Antw. gebr. in den zin van : vlug en
kloek , en bij Plant. vertaald door

un homme agile et alaigre de corps,
1. vir agilis, gnavus, impiger.
FLOEMVEEIIEN, mv.'t zelfde als duivelshaar ( Z.-Limb. ).
FLOER of V'LOl R , m. in 't fr. velours,

fluweel ( Limb., Br., Antw. ).
FLOES, strik, fr. floche. Floezen wijsmaken is zooveel als : doen gelooven ,
verneuken , leugens vertellen. Z.
flauws.
FLOK of VLOK , bijv. bet. in Vl. slecht,
in Br. licht gegroeid , niet zwaar of
vast gewassen : met al dien regen
wast altes zoo flok op. Die tolrapen
zijn te flok gegroeid. Wat niet degelijk
is : dit kind is maar flok van vleesch.
Ook laf, dof, ontzenuwd : wat flok
weer! Wat ben ik (lok. Vanhier flokachtigheid, flokkigheid. In 't 1. is
flok flaccidus , fr. (lasque ( slap ).
FLOK , m. hetzelfde als huk en huik bij
Sleeckx, en hurk bij Weil. : op zijnen

flok zi tten . Zet u op uwen ftok(Oostvl.).
FLOKHOUT, korkhout, kurk of kork; een

kurken stopsel, en kurk in't algemeen,
fr. bouchon de liege ( Br., Oostva.,
L. v. Aalst). Bij Kil. vlothout, i. korck.
Te Antw. en elders is (lokhout zooveel
als : sprokhout, hout dat licht breekt.
F LOKKE , lokke , Z. dit woord.
FLOI{KEN , Z. neérflokken.
FLOKKER, bijv. opgeruimd : een flokker
meisje, een meisje , dat een lustig
17
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karakter heeft ( Limb. ). Z. Ook, van
't I. floccus, iets wat licht waait.
FLOKKEII , m. flokkerje , o. hond met
gekruld haar : een schoon flokkertje;
in verband met 't 1. fl occus, haarlok,
met het gr. llAax4 , 7rAoxoç ineenviechting; en met het ijslandsch flock,
gekruld haar. Z. Ook en vlok in Weil.
FLONK , FLONKE , y. bet. in 't algemeen
een slecht voorwerp als : cene vuile
muts , slechten hoed , enz. ; ook een
slecht vrouwspersoon : cene flonke
van een vrouwrnensch ( VI. Eecloo,
Somergh.). In Br. bet. fionk 't zelfde
als : flink kaakslag.
FLOREE1tEN voor GLORIEEREN, voorko-

mende in: floreeren in een andermans
leed , er blij over zijn ( omstr. StTruid.).
FLOTS, y. slag (Br.). Men zegtook flink,
flonk ( kaakslag ); in de pr. Antw.
flots, alsmede fiets.
FLOTSEN, b. w. slaan ( Br.).
FLOUS, y., Z. flauws. « Hetis, volgens Bild.
flouse, van 't lat. fles op zijn oud Neêrcluitsch verkleind , en bet. blommetjen , versiersel ter schuldverschooning. Z. echter vlou.))
FLUIT, V., houtscheut, jong houtgewas;
min groot dan heester : fluiten snijden ( Br., Antw., Kemp. ). Bij Kil.
fliyte , bote , 1. talca , sureulus , malteems. In 't Hagel. en Limb. cene
zottin of trouwzieke dochter : ons
nieisjen is cene rechte fluit.
FLUITEN, o. w., iemand laten fluiten is
hem laten loopen ofgaan, verlaten,
er geene gemeenschap meermed houden ( Br., Limb.). Op den doove fluiten bet. stinken ( Thien.).
FLUITENIER voor FRUITENIER, m. appelbie, wesp ( Oostvl.).
FLU1TERT, m. zeker wecke kaas (Limb.).
FLUITJE, o. kooitje, waarmede men yogelen vangt ( r. Thienen ). Fluyte hij
Kil. bedro g , fallacia.
FLUIZEN , b. w. drinken , buizen ; doch
ulifluizen wordt meer hij het gemeen
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volk gebruikt ( N.- der pr. Antw. ),
FLUREN , b. w. hetzelfde als fleren
vleien ( Kemp.).
FOCHELEN, b. w. treden of bevruchten,
fr. cocher, dus zooveel als vogelen

de hin wordt van den haan gefoclield
( Hagel.).
FODDELEN , o. w. wegblijven , talmen
foddel maar niet te lang , of het is te
laat. Licht is de wortel foddel, vodde
of fl arde , die van kleederen afhangt
en vandaar het gedacht van : hangen
ofblijven hangen, d. i. taImen.
FOEI)EREN , b. w. doen : wat foedert hij
daar ? ( Huysse ). Dit woord schijnt
verwant met : foffelen , futselen.
FOEF of FOF , y. grap , klucht : ik zal u
eens cene foefverlelien. Voor de foef.
Hij speelde om ( in Br. op ) geen foef,
d i. hij speelde voor goed ( Limb.,
Br. ). Bij Sleeckx bet. het : leugen.
FOEFELEN. Z. foffelen.
FOEMELEN, o. w. hetzelfde als froeme
, frommelen , door de vingers la--len
ten gaan : gij feinett te veel met dien
doek. Eene kat foemelen is ze streden,
zoodat zij geheel gemeenzaam met
iemand wordt ( Limb.).
FOERT , weg , voort , van welk het cene
verbastering is , komt voor in : foertgaan voor : voortgaan en foerijagen
voor : wegjagen : hij heeft zijn knee/it

weer foert gejaagd. Hij is foert, hij is
weg. Men gebruikt het steeds in een
verachtelijken zin : Voert, hond. foci-i

deugeniet. Voert, doe beest(Br. , A ntw.
en elders ). In Limb. zegt men vort,
in 't hgd. fort.
FOESCHEN. Z. foetschen.
FOESEL , m. slechte jenever ( Limb. ).
Foesel of foezel is ook in dien zin in
Gelderl. gebr. Z. Taalk. Mag. I, 813
en II, 77. Die jenever wordt veel in
Pruisen gemaakt; ook hoort men dit
woord vooral op de grenzen.
FOESELEN. Z. foetselen.
FOETEL , y. een bedrieglijk vrouwmensch ; ook teef en ransel ( Limb.).

FOE

( 131 )

FOETELAAR of FOETELEER , m. iemand
die in 't spel bedriegt , fr. tricheur
(Limb.).
FOETELEN , o. w. bedriegen , vooral in
't spelen , valsch spelen, fr. tricher :

het is verdrietig spelen met iemand
die foetelt ( Limb. ). Foetelen heeft
bijna dezelfde beteekenis als foffelen.
Het spreekvoord : foetetenc geldt, maar
betrappen is beest komt voort van
een bekend kaartspel, rondrijven genoemd.
FOETER, m. 10 smaadwoord, ook sjamfoeter, d. i. schurk : ga weg, foeter.
20 drommel, bliksem : ik gee f er den
footer van ( Hagel. ). In Br., en Limb.
--,

ik geef er den' bliksem van, d. i. ik
trek het mij in 't geheel niet aan.
FOETSCHELEN , FOETSELEN, b. w. bederven , verfrommelen , fr. fi°ipper
( Limb. ).
FOETSCHEN , vanwaar foetschelen en fatseien , foppen , moffelen , bijzonder
in 't spel , fr. tricker. Vanhier foetscher, foetscherij. In Limb. zegt men
veel foeschen of fosschen . Be sch
wordt als in 't had. uitgesproken.
FOETSÈLEN, FOESELEN of FOEZELEN ,
futselen, frutselen, foffelen of foet schen : een zilversmia+sknecht, die een

stuk weggefoeseld heeft. Hij foeselde
met zijne rechter hand in zijne tesch
en eensklaps trok hij een pistoot uit
(N.-Limb. ).
FOEZELEN , o. w. liegen : gij foezelt!
( K.l.-Br. WiIlebroek ). In Limb. hei
wegmaken . Koebel foezelen -melijk,
freq. van konkelfoezen , door Hoeufft
in zijn Bredaaseh Taaleigen, bl. 319,
aldus vermeld : « bedriegelijk , ar
handelen , met-gelist,bdkj
draaierijen omgaan; ook , zich met
Benen anderen verstaan , om Benen
derde te bedriegen.» Het le, konkelen,
is eigenlijk draaijen , spinnen ; doch
overdrachtelijk slinks en bedektelijk
handelen; het 2e, foezelen, zal één zijn
met het hgd. frisetn, dat Schmeller's

FOM

Bayer Wörtenb. (1 , 571 ) verklaart
door beuzelen , haastig en slecht ar
Taalk. Ma--beidn,z.»Jagr's
gaz. II, 490. Z. foeselen. In de pr.
Antw. zegt koenlcelen fonkelen , bedektelijk handelen.
FOF, Z. foef en fouffen.
FOFFELEN of FOEFELEN bet. in Br.
futselen, gestopt ergens in snuf
felen, dooreen mengen, in VI. dooreen mengen en morsen , fr. tripoter.
Vanhier fo ffeteer, fo fTelrij -, ge fo ffel ;
wegfoefelen bet. heimelijk wegstoppen , verbergen. Van fof (foef) grap,
beuzelrij. Z. foetschelen.
FOFFEN. Z. fof.
FOK, m. huk, hurk. Z. flok (Westvl.).
FOKKE, V. 'FOKSKE, o. stuk lijnwaad,
met brood en suiker gevuld, dat men
den kinderen in den mond steekt, om
ze er te laten aan zuigen (Westvl.
Veurne, Brugge). Te Antw. en omstr.
doet. Fok bet. bij Bild. stok, oudtijds

gaanstok en op sommige plaatsel
der Kemp. nog in dezen zin gebruikt.
FOKKELEN , o. w. zuigen aan de fok.
Z. fokke.
FOKKEN ( zich ), zich hukken (Westvl. ).
FOKSKE, Z. fokke.
FOM , m., ( mv. fommen ) eene soort van
kluiten om te branden, gemaakt van
klei of leem en kolengruis. Ook in
de kindertaal een klein poezelachtig
meisje ( Limb. Maastr. ).
FOMMEREN , hetzelfde als fonzmelen of
frommelen , weglommeren , ' t zelfde
als wegfrommelen , wegstoppen.
FOMP , V. stomp of stoot : fompen ge.
ven, d. i. in den rug met de vuist of
den elleboog stompen geven.
FOMPELAAR , m. man die zijne vrouw
bedriegt, met geld en goed , zonder
haren weet, te verkwisten, enz. Men
zegt ook wel in denzelfden zin fompeles V. vrouw die haar man bedriegt.
FOMPELEN, WEGFOMPE LEN , b. w.. geld
of goed aan den kant helpen ; futse,
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len, foetschen. Z. fommeren.
FOMPEN , b. w., stooten ( bijzonder met
de vuist of de horens) pas op, die
geit zat fompen ( Kemp. ).
FONTIERE, v. stelling waarop men eene
.

ton legt (Westvl. ).
FONTONTEN of FONTOUTEN , onredelijke , belachelijke handelingen of
ongerijmde gedachten, uitvindsels,
leugens : 't zijn fontouten wat ge
verkoopt en anders niet (Antes. st.
en pr., Br. ).
FOOIEN , o. w. kermis houden , feestvieren ( Br. ). Bij Sleeckx bet. fooi afscheidsmaal; bij Bild. gallerij of omgang in of boven op een gebouw, in
't fr. voye.
FOOR, in Vi. foore, v. in 't fr. foire, 1. forum, engl. a fair , overal gebruikt
voor jaarmarkt , of liever voor de
koten, kramen en winkels, die gedurende de kermisdagen op de merkten
staan. Foor wordt in Oostvl. en te
Leuv. ook gezegd voor een koek of
welk geschenk ook , dat men aan
de foorkramen of winkels koopt :

als ge wijs zijt, kinderen , dan koop
ik u allemaal een schoonen foor ( ook
kermis , te Leuv. ). In Westvl. heet
men dat pand feeste.
FORKET, o., tafelvork, van 't fr. fourchette
(Br. Antw. en elders ).
FORREELEN , b. w. met zachtlange e,
slaan ( Oostvl. ).
FORREL, kaakslag (Oostvl. ).
FOSSCHEN. Z. foetschen.
FOTSE, boos vrouwmensch (Westvl.).
Te Antw. slim, bedrieglijk : eene fots

van een meisken.
FOUERE of FAUERE, beter VAUERE, o.
in Limb. een hek dat tot barreel
dient , b. v. om den doortocht van
Benen voerweg af te snijden, en niet
moet verwisseld worden met felgen
of veken , dat tot sluiting van eene
weide dient en oudtijds in 't alge
barreel, I. obstaculum , be--men

teekende. Over de grenzen zegt men

)
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faldere. Het vauere is grooter dan
het veken.
FOUFFEN, fortuin : zijn fouffen maken ,
zijne fortuin maken : die man heeft
zijne fouffen gemaakt ( IJpere).
FOUT, tusschenruimte in eenig voor
-werp.
FOUTEREN. Z. fauteren.
FRAAI , bijv., braaf, schoon, goed : 't is

een fraai man , een fraai kind. Ziet
dat gij altijd fraai blijft, kinderen
(Westva. , Br.). In Br. hoort men
soms ook : dat is niet fraai gehandeld
voor : dat is niet braaf gehandeld. Als
bijw. bet. het zooveel als het fr. courage : fraai ! haast u, fraai. En, om

aan vervelende gesprekken een einde
te stellen , zegt men : fraai, fraai ,
doe voort ! (Westvl. ). Z. over fraai
Dr A. De Jager's Taalkundig Maga
I, 294.
-ijn,
FRAAT, (vraat) , ook frijt of freit , een

gemetselde stut aan een gebouw,
schoormuur. Is dit [i oat of frijt
voor : vrijdsel , vrijdte , bevrijdsel ,
iets wat tegen het vallen bevrijdt?
In 't gr. bet. fraai épEta^uoe van 't
werkw. ¿p€tL , ondersteunen , 1.
-

anterides , anteridion , fr. contreboutan t of contre-fort.
FRAK , m. kleedingstuk , jas , nieuw uit
Duitschl. ingevoerd woord, doch eigenlijk eene verbastering van 't oude
fr. [roe , monniks overkleed , zegt
Bild. I , 208.
FRANK bijv. en bijw. stout, niet verlegen , onbeschaamd : iemand frank

in zijne oogen bezien. Frank antwoorden. Dat meisken is eene franke
prij (Br. Antw. pr. st.). Eene franke
is te Kortrijk een onbeschaamd
vrouwmensch ( Kortrijk).
FRAZELEN, o. w. stamelen. Het wordt bij
gezegd van vogelen, die eerst-zonder
beginnen te zingen, fr. gazouiller , en
ook van kleine kinderen, die eerst beginnen te spreken. 't Is verwant met
prazeten of het gr. , praten
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( Antw. ). Z. fazelen.
FREEZEN, mv. van FREES, bij de boeren

in Zeeland voor aardbeziën. Hetzelfde
met het fr. fraise en het holl. franje,
afhangende nestels, in 't fr. ook fraise
geheeten ; volgens La Combe ( Dietion. du vieux langage ) ook frase ,
bij ons oudtijds fraze. Z. A. F. Sifé,
Taalk. Magan. 1, 172 en 176. Z. frenzen.
FREINZEN. Z. frenzen of freezen.
FREIT. Z. frijt of fraat.
FRENGEL , m., voor : franje , frenge of
frangie, fr. frange. Z. freezen.
FRENZEN, FREINZEN ofFREEZEN, v. mv.

aardbeziën, fr. fraises , 1. fraga (In 't
Noorden van Oost- en Westvl. )
FRET , o. fig. zinspeling op het diertje
fret of foret, een zeker levendig ,
slim kind t is een oprecht fret van
een kind ( omstr. Thien. ).
FRETELEN, door den sleet losgaan : uw
kleed begint te Preteten ( Kl. -Br.
FRETTEN, b. w. (Br. en VI.) frêten of
fritten, avide cometiere bij Kil. die
meldt dat het woord ook in Saksen, Fries- en Gelderland bekend
is. Inderdaad 't is hetzelfde als vraten, vreten, samengesteld uit ver en
aten of eten, d. i. zooveel als vereten
of overeten, d. i. gulzig eten. Fretten
of freéten , een kaartspel waarin hij
die niet volgen kan, de uitgespeelde
kaarten moet opnemen.
FRIES, bijv. friese wanten (Br. ). Z. vries.
FRIET, v. kop, zin : gij hebt schoon te
: '

)..

praten, als hij 't niet in zijne friet
heeft, zal hij nooit doen wat ge zegt
(Antw. st. ). Is dit misschien het
fransche fret , voor vracht of lading?
Z. Bild.
FRIJT of FREIT, uitspringend gedeelte
tegen eenen muur gemetst, dienende
om hem te steunen , schoormuur
(contrefort) : hij verstak zich achter

eene frijt an den kerkmuur ( Antw.
st., Br. ). Z. fraat.
FRIKKELEN, freq. van vrilken, al staande
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en aan het achtereind van den boot
met een riem roeien. Z. flikkeren te
Antw. in gebruik.
FRIOEN , m. zeker vogel ( Westvl.).
FRISCH , bijv. in Limb. gebr. voor opgetooid , welgekleed. In den Nedersax.
Luth. Bijbel leest men wes frisch, en
in den Wormser Bibel van 1529 en
den Zurichtschen van 1530 leest men
wiss frisch, en in de Liesveldsche
Bijbels , sift fraey voor : zijt gereed,
bijderhand. In deLiesveldsche Bijbels
vindt men frisch nog in de beteeken i s van : moedig, dapper. Z. Taalk.
Magazijn, I, 295. Thans verstaat men
in Br. en Antw. er door : moetige jon
meisjes , dezulken die fier op.-gens,
hun kleedsel zijn. Ook bet. frisch
welbehouden , koel, goed. Frisch
zijn, wel te pas zij n.'t Is buiten frisch.
Een frische morgen. Een frische vent
is te Antw. en elders iemand , die er
onder alle opzichten goed uit ziet.
FRITTEN, FRETTEN, vreten, 1. helvari.
Fritter , gulzigaard. Iemand fritten,
iemand kruisen (Westvl. ).
FROEGELEN, b.w. (Maastr.), meer Noords
in Limb. zegt men frunselen, in VI.
froezelen , in Br. verkrokkelen of
krooken , in Holl. kreuken of fromm.elen:
FROESEN, o. w., kakken : in zijne broek
froesen ( Kl. -Br. ).
FROEZELEN, b. w. eene andere uitspraak
in Oostvl. van fronselen , freq. van
fronsen ( in V1. fronzen) , waarvan
het daar ook de beteekenis heeft.
Vanhier gefroezel , froezeling en de
samengestelde ver froezelen , enz. Z.
froegelen en befroemelen.
FROEZELING, v. frons of fronsel (Oostvl.).
FRONS , dikke vierkante vod van verscheidene lappen opeen genaaid ,
dienende om heete voorwerpen mee
vast te nemen , strijkijzersvod ( Kl. Br.) .
FROTTEN, o. w. (Westvl.) in Br. grotten,
eenen wind lossen. Dit frotten is ver-
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want met frats , in onze oude taal hij
't plompe gemeen in gebruik voor
crepites ventris. 't Was in de vermaagsehapte talen verwant met 't
fransche fracas en 't lat. fragor, zoowel als t ital. fracido , stinkend
(Bild. I, 209. )
FRUITENIEIl , m. bet. in West- en hier
en ginds in Oostvl. heel iets anders
dan fruitkooper en- verkooper, namelijk eene wesp of appelhorzel , in
Westvl. ook aar(cl)bie en in Oostvl.
appetbie of appetursel ( horzel ) geheeten , in Br. perenwesp. Z. fluite
nier.
FRUITENIEREN , fruit gaan rooyen
deugniet, ge hebt weer bij de geburen
gefruitenierci! (l{i. Br.). Sleeckx verfranseht het door aller la picore'e;
te Antwerpen hovenieren.
FRUL , V., soort van halsband , de kanten
of tulien kraag aan de vrouwen- en
kinderhemden. Slechte hemden met
schoone frauen ( Leuv. Thien. ). Te
Antw. pr. bet. fmi een vent die tot
niets bekwaam is ofzich met prutlen
bezig houdt.
FRULLEN, o. w., verwant met broddeten,
pint, fruizelen of futselen , bet. in de
Kemp. en te Antw. : zich met kleinig
heden, met prullen ofnutt&oos werk
bezig houden.
FRUNSEL , y. voor fronsel , kreuk : gij
hebt finaseis in uwen jas ( Limb. ).
In Vi. zegt men froeset, in Br. vouw,
plooi ; elders frons of fronsel , frommei, enz.
FRUNSELEN , b. w. voor fronselen , kreuken ( Limb, ). Z. froezelen.
FRUT , m. soort van gehakt vleesch,
allerlei afval van geslachte beesten

gemaakt, te Leuv. kipkap, penserij.
FRUT , in Br. fruts of bitter, fr. ehicore

eriste veel ¡'rut bijden koffie (Westvl.).
In Br., Antw. pruts of prut.
FRUTSELEN , o. w. voor futselen , d. i.

fliT

kleinigheden verrichten , ook heirne
: wat frutselt gij daar-lijketsdon
tusschen mijn boeken ? Vanhier frut
selaar ( Br., Leuv., Antw., Limb.).
FRUTTEN , van 't fr. frotter , wrijven
(Westvl. ).
FUIK, y. manskleedingsstuk, gewoonlijk
van blauw lijnwaad gemaakt , kiel,
fr. blouse, sarrau, hij Kil. focke, oud
woord, in 't 1. superior tunica ( Leuv.)
-

de boeren komen 's zondaags met
hunne blauwe fuik naar Leuven. Z.
bij Bild. fuik.

FUIK, grap, klucht, bedrog (Westvl .).
FUIKEN, b. w. stooten (Kemp.); hij Kil.

fuycken, pellere, tradere, protrudere,
quatere , pulsare. Omstr. Kortrijk
bet. fuiken , foefelen, wegfoefelen en
schijnt dus verwant met fnuiken.
FUIKIG, bijv. kluchtig. Z. fuik.
FUK, m. hetzelfde als fok of huk : zich op

zijnen fuk zetten om aardbeziën te
. plukken (Vi.). Z. fukken.
FUKKEN , o. w. zieh op zijne hukken
zetten (Westvl. ). Bij Kil. focken

fockeren , adaptare ; convenire.
FUNEELEN of VUNKELEN , o. w. 't zelfde
woord als in Br. fonkelen , bet. in
Limb. met vuur spelen : kwaai jongen, houd op met funketen.
FUNTSEN , ( foeintsen ), kampernoeliën,
I. fungi ( Br. ).

FUTSEL, bijv. lastig, ongeduldig, kwaad,
gram , gestoord , gemelijk : ge moet
u daar niet futset in maken ( Kl -Br.,
Oost en Westvl. ). Het engi. to make
a fusse, gerucht maken, schijnt daar
eenige betrekking meê te hebben.
FUTSELEN, in 't genipt iets doen : uit den

zak fulselen. Hij heeft den knop stiltekens tos gefulseld ( Br., Antw. ).
FUTSENPALEERDERIJ of FUTSELRIJ,
futsel- of beuzeiwerk.
FUTSEPALEEREN, o. w. futselen of iets
doen dat niets beteekent ; hij Kil.
fulselen , nugari, enz. ( Br.
).
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G
GAAF , Z. geef.
GAAF, V., mv. gaven, r. Leuv. ookin een
siechten zin voor : hoedanigheid ge-

bruikt : ieder heeft zijne gaven, d. i.
ieder heeft zijne gebreken.
GAAFI{ENS, o. my., verkleinw. van gaven,
kinderstuipen. Te Biest en elders
stuipen; te Keulen : de begovung; in
Limb. begaving , elders gaven.
GAAI of GADE bet. 1° kauw., meerkol,

bij Kil. gay, fr. .qeai, 1. pica glandaria , graccutus , monedula , psitaccus
( papegaai ); 0 0 in 't algemeen, een
vogel, 't zij manneken of wijfken;
30 een houten vogel , dien men op
eene peerse of wip steekt. Vanhier
gaaipeers , gaaischieting ; 4 0 fig. sukkelaar, botterik , hanne (Westvi.).
50 Te Eecloo en elders ; druppel,
borrel : willen wij een gaai pakken?
2

Dat is niet in mijnen gaai bet. in Z.Limb. : dat ben ik niet gewoon, dat
lust, bevalt mij niet. Z. gaaien.
GAMBOLLING, V., afgeleid van gaai en
holten , d. i. Of) de hollebaan om den
gaai spelen ( Oostvl. ).
GAAIEN of GADEN, o. w., in Br., Hagel.,
Limb. gebruikelijk in den zin van
lo passen , bevallen , behagen , met
de meening overeenkomen, b. y.

dat gaait mij; let gaait hem. Hoe
gaait „it dat? Men zegt wel : dat gaat
mij, enz. in 't fr. ceta me Va; doch

eonjux en custodia, cura

,

forrna

Vanhier de beteekenis van : vereeigen , paren , verzamen , vervoegen,
koppelen ; beteekenissen , die gaaien
hier en ginds nog heeft. Bij Plant.
gaden , gerieven , d. i. voldoen , bedienen. In 't Hagel. bet. gaaien gewoon geraken :.ik kost ie Sint -Trui-

n

den niet gaaien , maar te Hasselt was
ik seffens gegaaid. Z. verder gaaien
in de Woordenboeken.
GAAIKEN , GAAITJE , o., druppel , borreltje, gaaikens schieten, d. i. druppels drinken ; gaaikensflesch , bor
reiflesch ( Westvl. ). Z. gaai.
GAAIPEERS, GAALPERS, y., samengest.
uit gaai, houten vogel, en peers, in
't fr. perche, roede , hetzelfde als in 't
Land van Waas en Br. wip of voget
fr. perche, 1. pertica. Het is een-wip,
boom of stang waar gaaien boven
op gestoken worden om door de wipof peers-sc/Tiieters te worden a fgeschoten. Wie den midden- of hoofdvogel
afschiet, wordt koning of keizer der
gilde of maatschappij uitgeroepen.
Z. Bild. op gei.
GAAISCH1ETEN (VI.), in Br. en Waas
-

naar den vogel of naar de wip sc/tieten orn prijzen. VOnhier : gaaischieting, fr. tir it la perche.
GAALSCH, bijv. vat een wilden smaak
of geur heeft : wrang. Geiten- en kat-

de uitdrukking is te algemeen gebezigd om een gallicism te kunnen zijn,
weshalve het moet gaden of gaaien
wezen. 2 ,1 sirooken , gelukken : gij

koenvleesch heeft cenen gaalscheut
smaak. In den dierentuin ontmoet

kunt het beproeven, maar het zat niet
gaaien. Bij Kil. heeft het nog andere

saporein referens, ingratas , insua vis
sapore ant odore, Itircosus. Men zegt
ook ree : dat smaak ree, dat heeft
eenen reeën smaak. Z. dat woord.
GAAM , toonbank. Goem, goons bet. hij

beteekenissen, volgens de beteekenis
van den wortel gade, 't geen eigenlijk iets is wat behaagt en begeerd

wordt. Gade , socius, socia , corn par,

men dikwijls een gaalschen reuk
(Antw.) Bij Kil. gaatsch : ferinum

Kil. custodia, curia.
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GAAN, bijw. te S. Truid. soms gebruikt
voor veel : hij heeft le gaan geld.

GAAN is een woord dat in onze taal een
groote rol speelt en in ontelbare gezegden voorkomt, b. y. die vrouw
gaat op hew' leste beenen , d. i. zij is

op het punt van in 't kinderbed te
komen. Er van door gaan, d. i. vertrekken , heen trekken , sterven. Op
zijn lappen gaan , de herbergen afloo-

pen. Dat gaat gelijk een fluitje, clot
gaat gemakkelijk. Dal zat de koor
op gaan , het zal er gaan spannen of
spooken. Dat gaat hem mecl, dat gelukt hem. Dat gaat hem goed af, dat
kan hij wel . Waar den brouwer gaat,
moet den bakker niet gaan , die veel
drinken, eten doorgaans weinig. Deze
en andere gezegden hoort men in Br.,
Antw., Kemp., Hagel.
GAAND of GAANDER , in., mannelijke
gans. In Holland zegt men gant, in
Br. ganzer,ganzerik; bij Bild. gander. Ook nog gender geheeten. Gaand
of gaander, overdrachtelijk gebruikt,
wordt gezegd van iemand , die zich
kinderachtig gedraagt : gij zijt een
gaand ( Limb. ). In Br. gij zijt ne

wuite, ne guite; ge zijt en iji tuite.
Voor gans zei men oudtijds goes (ook
gas gespeld), engl. goose, waarvan de
stad Goes, in Zeeland, genoemd is.

Ook zegt men hiervan : een goozen
voor een onnoozele, int m. als cene
gans in 't V. (Z. Bild. I, 18). In Limb.
hoort men nog veelgausvoor gans. In
'tholl. heeft men ook ganzerik,ln Br.:
ganzenicruid , ft. argentine , dat bij
Pomey genserik is. Voor den vogel
heeft Porn. ganzer, ganzerik.

GAAPLEPEL, m. iemand die zeer nieuwsgierig is , en overal staat te kijken
(N.-Limb.); in Br. gaper; bij Sleeckx
gaapstok , fr. bayeur.
GAAR of GAB, in 't hgd. gar, bet. in Limb.
en Gelder. : in 't geheel , heel , ge
heel en gansch ; bij Kil. prorsus, orn-

fino : dal is gaar niet zoo, dat is in

GAB
't geheel niet zoo. Vanhier ganschen
gaar, cl. i. ganseh en geheel, fr. tout
k fait. Z. Deif. 9222 : en het Taatk.
Mag. 15 06. - Gaar, gansch en stik,
wordt in Gelder!. gebruikt voor : geheel, dat meer zeldzaam is, en 't leste
als bijw. ter bepaling van een ander
bijv. nw. Z. ook gaard. In gaaruit
drukt uit cene versterking uit : gij
moet het gaaruit niet doen ( gaaruit

uitgespr. als garoet) (Limb.).
GAARD, y., soms zonder d uitgespr., een
houten barreelken, oftraliendeur om
den ingang van ornsloten boomgaar
den, hoven, blokken, weiden, enz.
te sluiten : Jan , zorg dal de gaar toe
-

zij , opdat de koeien niet weg loopen.
Hooft spreekt van houten gaarden

voor : traliën , en bij Kil. leest men

gheerden ( of) ook gadder of traun,
1. clathri, cancetlurn. Gaard is gewoonlijk , m. doch gaard y. zijnde,
zoo is er deur onder verstaan. Derhalve is gaard hier zooveel als de
deur van den gaarde , of wel , cene
deur van geren (met zware e) gemaakt. Bij Deif. biz. 223 leest men

gaercie , gheerde, gerta, engl. yard.,
hgd. gerte , vi. roede , fr. verge. Te
Leuv. hoort men van cene ijzeren
geer spreken, en de viegelstok wordt

omstr. Leuv. een vlegetgeer ( roede)
genoemd. Z. geerd.
GAARD, m., en hof zijn twee woorden die
in Limb. dagelijks gebruikt worden
voor 't Holiandsche tuin ( Isortus).
GAlIBE , V., oud vlaandersch woord, hij
Kil. 't zelfde als schramme, gapende
wonde, 1. incisura. Bij Sleeckx ¿'ala-

¡'re , entaitte.
GABBER , m., gabberaar, spotter., zotklapper ( Leuv. elders ). De wortel
van gat't'eren is ga/the, gebbe. Dit is,
zegt Bild., het italj. gabl'o of gabba,
jokkernij , speeisch bedrog, en verwant met gabbare, bedriegen. Bet
fransch zei voorheen un gat' en ook
gaber voor grap, en korstwijlen, als
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wij 't noemen gabberdaadje of gabberdacie werd in mijn jongen tijd ook
nog wel van zeer oude lieden gehoord
voor : spotternij of bedrog. Bild. I,
223. Bij Plant. is gabber in 't fr. ga, jacator, en gabbebeur, 1. fabulator,
rije , jocus.
GABBEREN, klanknaboots., 't geraas van
eene kalkoen ( G. Gez.). In Br. babbelen , zeeveren. Vanhier gabberaar,
gabber , gegabber. Bij Kil. gabberen,
nugari , jocari. Bij Plant. ook fabutari , fr. gaber. Z. galferen .
GADDER, m. ook pagaader, straatjongen
( Brab. ).
GADE , ( gaai ), gaden bet. in den Teuth.
Icleyn huysken,1. appendix. Z. gaiool.

GADEN, in den Theuth. behagen, beval

genoegen, placere, coinplacere.-len,
Z. gaaien.
GAFFELEN , b. v. : 1° te Leuv., Hagel.
eld., met de gaffel graanschooven op
of af de kar , den tas , enz. geven :
Jetken is te klein om áe kar te gaffe-

len. Voorden avond moeten wij ode kar
afqaffelen. 20 Rap eten : ziet hein ga ffeten, dien slokop! (Kl. -Br.). Te Antw.
schaffen , te Leuv. binnen spelen.

GAILLANT, rap, die wel zijne zaken kent
en doet (VI.). In Br. en Limb. gallant,
fr. galant : hij werkte gallant door,

d. i. snel en moedig door.
GAIOOL , o. te Leuv. uitgespr. als gawoot,
vogel-kooi , -kot of -huis. Bij Kil.

gayoole en ghioole, 1. cauca, caveola , career sive domunculus aviunn ,
fr. gayole , engl. goyle. Vanhier ghiolier , (geolier ), ( Kil. ) steenwaerder,
corcerarius. Sommigen leiden gaiool
af van gaai, vogel , en hol, voor kot;
doch hetkan wel gayel, een verkleinw.
van gaye of gade zijn , bij Kil. custodia , dus een wacht-huisje of een
huisje waarin iets opgesloten zit en
verzorgd wordt. Z. gade ( huisleen ).
GALENT, o. bet. in VI. getralied houten werk , aldaar ook schettewerlc , te
Antw. gelint

genoemd.

GAN

GALFERAAR, m., een die dwaas klapt,
raaskalt of met iemand spot. Men
zegt daar voor, in V1., Br., Antw., ook
wel zeeveraar. Z. 't volgende.
GALFEREN , o. w., hetzelfde als in Br.
lachen en gabberen , fr. badiner,,
dwaas klappen en lachen , raaskallen , in Br. en Antw. zeeveren , ook
met iemand spotten ( Land van Aalst ).
Het duitsch gallen is in 't fr. abreuver
d'amertume ; het engl. to gall is pi-

quer, chagriner, blesser, tourmenter,
enz. ( Oost -, Westvi. ).
GALLANT. Z. gaillant.
GALM , m. rook ( N.-Limb. ), misschien
't zelfde woord als in den Teuth.

gloyin, onklaar, vanwaar glomicheit,
onklairheit , glomicheyt ; glome maken , glom en , 1. turbidare, turbulentare, obcenare, of hetzelfde als walm,
damp.

GALMEN, onpers. w., rooken : het galmt
( N.-Limb. ). Z. galm.
GAM. Z. gammen.
GAMMEN , b. w. ( steenbakkerswoord) ,
gedroogde tichelsteenen op elkander
stapelen. Zoo een stapel heet men
eene gain ( voor gang? ) ( Thien. of
Kemp. ).
GANG , m. Een gang water, d. i. in Oostvl.
en Limb. twee emmers , een koppel
emmers. In Br. zoo veel men ineens
kan halen. Zijn gang gaan, d. i. weggaan , er van door gaan : onze meid

is peuren gang gegaan, zij is verhuisd.
GANGBAAR, bijv., dat men in de heden
Woordenboeken slechts-dagsche
aantreft in den zin van 't fr. courant,
b. v. gangbaar geld , wordt in Limb.
en elders ook gebruikt voor : begaanbaar of daar men door gaan kan,
1. meabilis (Pomey) : die weg is
gangbaar.
GANGIG, bijv., tot gaan geschikt, buig
: zijne beenera zijn nog niet-zam
gangig , als hij maar niet lam blijft.
Bij uitbr.: goed draaien , schuiven,
goed gaan : dat slot was fel verroest :
18
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't zat nog lang zijn eer 't goed gan gig

huis uit, vertrokken ofdood zijn, On

is (omstr. Thien.).
GAR, GARRE , spleet : hij keek door at de

't gat uitgaan ofin VI. 't gat uitsteken,

garren der deur, orn te zien wat er
binnen omging ( Westvl. ). Bij Kil.
glierji, 1. /issura, en gherre, een oud
vlaamseh woord, in 't 1. rima.
GARANT, d. i. zooveel als men behoort

te hebben : aan zijn garant komen,
d. i. genoeg krijgen. Z.gerant (Br.).
GARENBLOK, m., blok waar het garen op
geslagen wordt ( VI., Br.).
GARENBOOM , n i, 't zelfde als weefboorn;
dik stuk hout van een weversgetouw,
waar de keten rond gedaan wordt;
-

hij Kil. ook wevebooin, 1. ticiatorium
( Westvl.).
GARETIG, bijv., onverduldig, opgehitst,
kniezig ( hgd. garstig ) : vete oude

lieden zijn doorgaans garelig en wantrouwig ( Maastr.).
GARTEN, in 't fr. se garer, zich mijden,
op zijde schuiven, plaats maken : gar!
of garl! dat ik mij daar zet (Westvi.).
GAS en GASKE. Z. gats.
GASPEL, GESPEL, m., hier en daar in

Limb. gebruikt voor : gasp of gesp,
waarvan 't een verkleinw. is met den
uitgang el.
GAT, mv. GATEN. Behalve de vele lage
spreekwijzen , waar gat in voorkomt
en in de bestaande Woordenb. vermeld , zullen wij nog de volgende,
min of meer ergerlijke , aanhalen.
)lo

Zijne tong door ( ook in ) zijn

(keel-) gat trekken , zijn woord eten
ofintrekken(Vl., Br.,Antw.).2°Drinken gelijk een gat, veel drinken (VI.).
30 Zijn gat vol schuld hebben of met
zijn gat in de schulden steken is vol

schulden zitten ( VI., Br., Antw.).
40 Een gat in den nacht zitten bet.
in VI. en elders : ' 5 avonds laat weg
blijven. 5 0 Iemand het gat van den
timmerman toonen. ( VI. ) is iemand
de deur uitwijzen of hem buiten zetten. 6° Het gat uit zijn het. in VI.,
Antw. , Br. en elders: de deur uit , het

vertrekken , ook sterven ( Br., VI.).
70

Zijn gat van kant maken of steken

bet., r. Leuv., zich weg maken, niet
te voorschijn komen , vluchten gaan.
8 0 ilij is door 't gat of de oog eener
naald gekropen , hij is aan een groot
gevaar ontsnapt ( Leuv.). 9 0 Wat liii

in zijn hoofd heeft , heeft hij in zijn
gat, hij is fel koppig ( Hagel., Br.).
100 In 't gat zijn of zitten is, bij Kil,
en nu nog in Br. en Antw., in 't nauw,
in de prang zitten , in verlegenheid
of fel bekommerd en ongerust zijn.
1 1 0 Met zijn gat op eerie hekel zitten,
(VI., Br., Antw.), zeer ongerust en
ongedurig zijn. 12 0 Hijpakte zijn gat

in zijnen arm en ging heen , d. i. hij
ging plotseling heen (Waas). 13 0 Het
gat schoon he/then, cene goede gelegenheid hebben om iets te doen (Br.,
Hagel., Belg. -Limb., VI. ). 14 0 Dat

heeft hij aan zijn gat ( of been, broek),
d. J. daar is hij meO geschoren.
1 5o Tegen zijn gat aan , hij zal liet
niet hebben ( Br. ). 16 0 Op het gat
zitten , liggen bet. : niet gaan , stil
liggen of staan : met den oorlog ligt
de koophandetop zijn gat (Antw., Br.).
470 Iets voor of over 't gat stooten is
iets haastig afdoen ( Leuv., Hagel.).

18° Dat tag daar in dat sterfhuis alles
hoofd en gat ( Hagel. ) of hoofd over
gat, d. J. alles ondereen, dooreen

't was in den oogst een geweldig
onweêr en de graanhoopen lagen allemaal hoofd over gat geworpen. 190 in
VI. zegt men van een klein manneken:

't is maar hoofd en gat , of maar een
hoofd en een gat groot (Br., Antw.).
GATEN , mv. van gat: iemand in de gaten
hebben , iemand doorgronden. Iets in
de gaten hebben, een voornemen hebben om iets te doen (N.-Limb. ). In
Limb. zegt men ook , gelijk in Brab.
en elders : iemand of iets in de oog
hebben.
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GATEPATEEL , o., voor : gaten piateet
( Brugge ), in Br. treseerbekken
fr. passoir.
GATS, GAS, GASKE , smal en onrein
straatje, steeg, smalle gang tussehen
twee gebouwen , in 't hgd. gasse,
straat ; engi. gate. Gets schijnt ons
ook verwant met gat, Kot, doorgang,
weg , engi. gate , yate en ook met
gang; zoo heeft men te Antw. : het

gat van Gibraltar, het Jiaai (Maria)—
het Sanders gat, enz. Gaske te Nijmegen en elders in Gelder. ges/cen
straatken : van gasse tot gasse, 1. vieatim, in Br. straat op straat neêr.
Z. de Jager, Taatk. Magaz. I, 313 en
Bild. op 't w. gaard, I, 215. W.-Br.
katsch.
GATS of GATSCH, bijv., garsti g , hedorven, fr. rance , I. rancidus. Licht is
gats hetzelfde als in den Teuth. gaerste , bitter, vanwaar garstig , bijv.
b. y. garstig spek. In Br. Antw. zegt
men : gerstig of vergest spek, d. i.
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zonder dit voorvoegsel.
Een groot getal zuw. van 't o. geslacht, gevormd uit ge en den wortel
eens werkwoords als : gekrab , gegraaf, gekribbel, gelees, enz. laten
'vii meest achterwegen , hoewel zij
in Z.-Nederl. van dagelijksch gebruik
zijn en echter in de Woordenb. niet
worden aangetroffen. Zij hebben dezelfde of bijna dezelfde beteekenis als
het werkw. zelfstandiger wijze genomen.
In België gebruikt men ook vele
bijv., gemaakt van zelfst. nw. in den
vorm van een verl. dw. en beduidende, dat men voorzien is van de
voorwerpen, door die zelfst. nw. uitgedrukt , b. y. gekousd , geschoend,
geneusci , gesabetd , gehand , gekapt,

d. i. van kous, schoenen, neus, sabel , enz. voorzien. Hier heeft ge bijna
dezelfde beteekenis als be in behuisd,
beschaard, bestald, begrast, enz. Men
zal alle zoodanige bijv. niet aantreffen. Ge is nog in gebruik als een
voorvoegsel dat verzameling uitdrukt
in bijv. naamw. als : geveten , ge-

bedorven spek ; zoodat in gats , op
zijn Brabantseh, de r is uitgevallen.
Gals.„ katsch en goot zijn drij buy.
nw., die omstr. Maastr. hitter , gallig beteekenen : b. y. de boter is
gats. Gatsterig bet. in 't Groningseh
taaleigen ook garstig of bedorven,
b. y. gasterig spek, Brem. Nied. WOrt.

weinigen , geineerderen , geminderen. , gesterken , geonsterken : gehoe
veten waart gijtieden ? getweeën , gedrijen , gevieren , gezessen , gederti
gehonderden, enz. (Br., Antw.,-gen,

Z. Taalk. Mag. IV, 677.

Kemp., elders).

,

GATSEN , b. w., gooien of werpen : hij

gatst den steen over het huis ( Br.,
Thien. en omstr. ) ' is verwant met
het Brabantsche gooien , geuien ,jedren, 1. jacere, fr. jeter.

GATSEN of GADSEN,klanknabootsend w.,
'Ezeifde als gudsen , in Limb. goet sehen of goesehen , in Br. goezen.
In VI. gosselen , storten , I. fundere,
elders gonzen, bij Kil. susurrare : het
regent dat het gatst, gudsi, goetschi,
goescht of geest.

GAWOOL. Z. gaiool.
GE. De woorden met ge beginnende en
hier niet voorhanden , zoeke men

-

Ge wordt vOOr vele werkw. geplaatst als in : gebaren, geberen, gebeteren , gelukken , gernissen , gevoelen,
enz. De eerw. G. Gezelle doet hier
opmerken, dat men, in de oudheid,
achter kunnen en mogen , ontken
nender of ondervragender wijze gebruikt, meest altijd het verbonden
werkw. met ge begon , b. y. ik en kan

niet gedoen , gezien , geweten. ik en
kan niet geliën ( gelijden ), gebeteren;
niet geluchten (luchten, zien ) Westvi.
In Br. zegt men ook : hij kan hen niet
gerieken. Ik kon niet rusten of geclu
« Veelal drukt 't voorvoegsel ge-ren.

GEB
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den slaat of de werking uit met het
bijkomend denkbeeld van voortduring of geldt als particula augens.
Z. Bormans op Christina.)) J. Davids
Gloss. op Maerlants Rijmb. III D. 433).
Becanus zegtook,bij Kil. datghe, voor
de woorden geplaatst, den zin versterkt (perfeclionem indicat). Zoodat
gebuur,, gebroeders , gezusters , gedragen , enz. iets meer zeggen dan

buurman, broeders, dragen, enz.
Edoch het gebeurt ook dal ge in
verl. dw. wordt weggelaten als in
komen , weest, mogen , kunnen , vonden , enz. voor gekomen , geweest,
gemogen , gevonden.
.

Eerder als ik 't ha vernomen
Waren daer de hoenders komen.
(Westvi. G. Gez. 90.)

Zijt gij naar 't sermoon weest hooren
(Br., Antw.).
Z. de Jager's Taalk. JJIag. IV, 670 9

waar men leest dat, in 't Groningsch
taaleigen, be en ge wel eens achterwege blijven , b. y. wat hei ( heb)
je veurjou peerd kregen (gekregen).
ik leuf( geloof) dat cuz.
Zie verders de zaak toegelicht in
Grimm's Grammatik , IL , 844.
Ge. De e wordt soms welluidendshalve tusschen g en I of gehoord, als
in gelad, getas, enz. voor glad, glas,
enz. Zoo ook geroenset voor groensel,
grusch voor rusch , en gloerne is hetzelfde als loeme.
GE, GEN vervangen zeer dikwijls de lidwoorden de en het, bij zonder wanneer
deze te scherp luiden. Zoo zegt men:
Op ge bergen ; in gen dal, in gen hemet, in gen veld, in gen school, caz.
( Z.-Limb. vooral op de Pruisische
grenzen).
GEBAKKEN, voorkomende in hatfgebakken , een zeer onverstandige, cene
halfzotte : hij ofzij is een haifgebakken ( omstr. Thien. ). In Westvi. bet.
haifgebakken ziekachtig : ik ben
vandaag maar halfgebakken.

GEBAREN, o. w., zich den schijn geven.
Z. geberen.
GEBATTER , o,, lawijt, gerucht. Z. bat-

teeren.
GEBBELEN , o. w. voor geubbeten , bij
Kil. gobelen , 1. vornere : het regent
dat het gelT'belt ( Br. ). in VI. heet het
gosselen d. i. storten.
GEBEEREN , o. w. Z. geberen.
GEBEKT, op iets gehekt zijn : het kind
was op de taarten gebekt ( Kortrijk).
GEBENEDIJD of
GEBENED1JDIG, bijv., enkel : hij sprak
geen gebenectjclig woord sneer, voor:
geen enkel woord meer ( Br., Antw.
en Leuven).
GEBEREN (zware e), ook gebaren , o. w.
zich gelaten , zich gedragen alsof,
den kwans maken, veinzen, lets schijnen te doen : hij gebeerde te lezen,
doch hij bespiedde de anderen (Br.,
Hagel.). In VI. en Antw. gebaren, in
Limb. gebeeren. Want ik mij in slaep
gebaerde en met bozen oogen pink.
(G. Gez., 91.) In Br. ook verlaten. Bij
Kil. gesticulare , gerere se , prae se
ferre. Het woord gebaar en 't werkw.
gebaren komen meermaals in onze
oudste schrijvers met den aangehaalden zin voor.
GEBILD, o., damasten lijnwaad (Limb.).
GEBINT. Z. gebont : van binden.
GEBOD, bod, aanbod, bieding : hij heeft
zijn huis willen verkoopen , maar er
geen gebod op gekregen ( Br., Antw.
st. en pr., Limb., ook in N.-Br.
Z. Hoeufft). In Maerlant's Rijmb.
y. 32746 ghebiet voor aanbod , voor-

stel.
GEBOMMEL , o., bommeling, gebom. Men
zegt in Oostvi. en elders zoo wel
gebommel als gerommel , geclomniel
en getrommel , welke drij woorden
Sleeckx opgeeft : men hoort niet als
gebommel, gedominel, gerommel, getrommel. (Snoecks Alm. 1855 9 bl. 38.)
GEBONT of GEBINT, bij Kil. ghebindte,
ghe-bondte , ghe-bundte , is eigenlijk

GEB(

de /indba1k, 't fr. poutre de traverse,
enlabternent. Doch men verstaat omstr. Leuv. en in Limb. door gebont
ook de ruimte of ruimten tusschen
de twee gevels van een gebouw en
den bindbalk of de balken, die tussehen beiden liggen : een huis van
één gebont heeft in 't midden geenen
bindbalk ; een van twee gehonten
heeft één thvarsliggenden bindingsbalk, cene schuur van drij gebonten
heeft twee bindbalken.
GEBOOMD , voor gebodernd : goed geboomd land ( Waas ), d. i. een veld,
waar cene dikke laag vruchtbaren
grond op ligt.
GEBRAND wordt , r. Thien. gehoord in
de beteekenis van carts , b. y. ge-

brande deugeniet , gebrancle schelm.
Er valt op te merken, dat het altijd
staat vóór zelfst. nw. die iets slechts
aanduiden als : dief, duivel , kapoen,
kerel , caz. : licht is gebrand voor

gebranclmerkt.
GEBRODDEL en GEFOFFEL, o. broddelen foffelwerk ( VI., Br., Antw.).
GEBROKEN MARKT, GEBROKEN MARKTDAG, zoo heet in Br. een marktdag,
die , ter oorzake van een heiligdag , is
moeten verschoven worden of waarvan de gewichtigheid door cenen
afgezetten heiligdag is verminderd.
GEBROS , o.. brokkelirigen , gruis ( te
Leuv. geruis), als van steen, kalk,
hout, enz., puin (Br.).
GEBUREN, o. w., buren, fr. voisiner : zij
gehuren goed , d. i. ze komen met
elkander, als geburen, wel overeen
( VI. en elders).
GEBUTST, dw. van butsen , blutsen (VI.,
Br., Antw.).
GEBUUR , in Z.-Nederl. nergens buur,
maar gehuur, gehuurman of buurman. Z. Hoeufft op het woord. Gebuur, in meer aigemeenen zin als
buurman , komt hij Macri. voor in
de beteekenis van medeburger, en
geburen bet. y. 28642 stedelingen,
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inwoners. Ook in Jonckbloet's Van
den vos Reinaerde, blz. 143, die felle
ghebure. In Limb. zegt men veel
nahuur ( uitgespr. naober ) dat ook

in de Holl. Woordenboeken staat, in
't eng. nighhour.
GEDAAGD, BEDAAGD, bijv. van gezetten
ouderdom , rondom de vijftig : een
gedaagd man ( Br., Antw. st. en pr.).
GEDAMD of GEDAAMD, bijv. in Antw. en
Br. gedarnd, in Vi. gedaamti, lijnwaad
of ander ellengoed , dat als een damboord regelmatig geruit is, b. y. wit
en blauw of rood en wit. Te Antw.
zegt men ook : dammekens goed;

dammekens gordijnen.
GEDDEN of GEUDDEN , h. w., met cene
roede slaan , geeselen : onze gebuur
geudt zijn jongen duchtig af. Licht

is gedden voor gerden, geerden , van
geerde (roede). Bij Kil. gedsen, I. flagellare, van gedse, roede; hij heeft
ook ghispe , vanwaar ghispen ( verherare), in dezelfde beteekenis. Z. gisp
en gispen in de Woordenboeken.
GEDE, V., distelschupje. Ditgede staat in
verband met geien , dat te St-Truid.
wieden beteekent. Weil. zegt dat
geijen in de zeesteden van Neder
trekken )) beteekent.-duitschlan«

In den Theuth. ghede ofwyede, reitschap , sarculum , sarpa , sirpa ; en
gheden , wyeden onkrugt uyl, sane,
sarculare, evellere. Z. geën of geien.
GEDEN. Z. geien.
GEDIENDE, m. een die in dienst, gewoonlijk in krijgsdienst, geweest is :

in Brussel zijn vele oudgedienden
( Br., Antw., Limb. en elders).
GEDODDEL, GEDODDER, GEHAKKEL.
Z. doddelen en dodderen.
GEDOEN , o. w., voor doen, in den zin
van vergenoegen , tevreden zijn , vol-

staan : als gij voor dien haas drij
francs krijgt, moet gij daar med gedoen ( hier en daar in Br.).
GEDOEN, GEDOENTE, GEDOET, o. bet.
in de Woordenb. eigendom, bezit-
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ting, doch de buiLenliederi van Br.

ren. Vanhier gedurig, ongecluvig, d. i.

verstaan door gedoen of doening
die van Oostvi. door gedoen , ge-

rusteloos. Z. gedoerig.
GEDURIGEN , ALLEGEDURIGEN , bijw.
voor geduriglijk of 't zelfde als alle
vijfvoet , te allen oogenblik (Brussel),
te Leuv. en Antw. algedurig voor
altijdtoe, altijdaan , onophoudelijk:

cloente en gedoet, de hofstede en haar
aanhoorig landgebruik : die pachter
heeft een wetgetegen gedoen ( Br. ).
iiijn broeder behouwt een groot gecloente d. i. gebruikt eene groote

hofstede , waar veel werk en zorgen
mede gepaard gaan.
GEDOERIG, voor gedurig, d. i. eigenlijk
rustig, doch in Westvi. goed, g ewillig ; in Br. hoort men dit niet , maar
wel ongedurig, in den zin van : ongeduldig , onrustig , onwillig. Z. geduren.
GEDOET, o., voor gedoen of g edoente :
't is een schoon gedoet , een wet gelegen gedoetje ( Oostvi. ). In Br. zou
men zeggen : 't is cene schoone doening , eene fraaie hofstede , fr. une
belle propriété.

GEDORSCHEN, in Br., Limb., Antw. en
VI. altoos gebr. voor gedorscht, dat
men er niet hoort. c Verkooping van
hu ismeubelen , herberggerief,, gedorschene en ongedorschene granen,
onz. » Eecloonaer, 2 5 dec. 1860.
GEDOSCHEN. hij komt gedosehen, d. i. hij
komt zeer snel aangeloopen (Westvi.).
GEDREUSEL, o. gedroos, het al te langzaam werken van iemand, b. y. het
gedreusel van dien man verveelt elk
( N.-Limb. ). Sarnengest. uit ge en
cireusel, verwant met droozen.
GEDROMSEL, in Vi. gebruikt voor : gedrom, gedrang, gedring : daar was

een groot gedromsel van volk. Z. drommen.
GEIIUIVEL1) , bijv. , geplaagd : ik ben fel
met dien gebaar geduiveld ( VI. ).
GEI)UREN, o. w., vertoeven, rusten, stilblijven, stilzitten , wordt in 't Hagel.,
Br. en Antw. meest gebr. voor duren
in de spreekwijs : niet kunnen geduren : gezonde kinderen kunnen niet
gecluren. ik heb clezen nacht van de

tandpijn niet kunnen rusten of gedu-

die bedelaar is algedurig aan de deur.

GEE1N of GEIEN , b. w., hetzelfde als
geden of geën , wieden , onkruid uittrekken ( Limb. ). Z. gede. In den
Tenth. gheden, wyeden, onkruyt uyt,
sarire , sarculare : die bloem perken
moeten gegeid worden ( St. -Truid.).

GEEF ( gaaf), bijv. ( met zware e) bet. in
Br. niet slechts geheel, ongeschonden , maar nog : gelijk, effen , glad
wat geve appelen ! ( Leuv. ) Bij Kil.
gheeve , gheve , geef , gave , sanus,
integer, purus ab omni parte.

GEEFDAG, m., dag op welken men aan de
bedelaars de wekelijksche of maandelìjksche aalmoes geeft ( Oostvl.,
Br. , Antw. , Limb. ) : ' 5 donderdags
is 't geefdag in vete dorpen en 's zaterdags te Leuven.

GEELGOERS of GEELHOR, y. geelbors
( Limb. ), hetzelfde als-tigvoelj
bij Kil. gheete gorse , gheet ghersse,
1. passer spermologus , emberiza fla
va. Volgens eenigen is die vogel de
weé -waal ( galgulus ), volgens anderen, het gras -vogelken ( curruca).
GEEHONGER , in. voor geeuw- of hondshonger ( Limb.) , in Br. gierhonger
genoemd.
GEEMERT1G ofGEEMERIG, bijv., smakeloos, fr. fade, wordt gezegd b. y.
van gestoofde groenten , waar te weifig zout in is ( Z .-L imb. ).
GEËN of GEIEN. Z. geien.
GEER , voornw. gij , hgd. ihr ( Limb.).
Het wordt ook beleefdheidshalve voor
't enkelv. doe gebezigd.
GEERD(E) , V. (met zware e) ook geer en
gerde uitgespr. , bij Kil. gheerde,
gaerde, eigenlijk cene roede of lange
dunne stok van hout, ijzer, koper,
-
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enz. Men zegt in Limb., Br. en AnEw.
vise/igeerd : met de geerd visschen
€1. i. hengelen. Den steel, waar de
dorschvlegel aan hangt, noemt men
in Br. vlegelgeer(d) , ook de ijzeren of
koperen roede , waar cene gordijn
aan schuift en de lange perIs
waar men de ganzen mede voort
drijft (in AnEw. st. en pr. geerde of
gerde geheeten , ook in N.-Br. Z.
floeufft op gaarde). Plant. heeft geerde
of roede , fr. verge tongue du haalt
d'un arbre, virga, flagellum. In 'E
oud dietsch bet. gero cene piek en
hij Kil. is gheercle een stok of piek
met haken om visschen mede te van
gen. In 't hgd. is geerd gerte. Pomey
heeft geercie en gaercie , virga. In
Limb. heeft men de samenstellingen:
dekgeerd ( gebr. bij het makezi van
een strooien dak ), pulgee'rcl ( stnak
van een haak voorzien om water te
putten ), vischgeerd, viegelsgeerd. In
cié gemeenz. spraak hoort men : de
geerd afgaan, de geerd afzijn voor:
sterven , dood zijn : hij is de geerd af.
In den Teut. gherdde, ruede , virga.
Z. Taalk. Hag. IV. JJIZ. 45 voce gerda.
In de Hou. Woordenb. is het garde.
GEEIINAARS, GEERNAART, m. Westvi.
en Br. gernaart, 't zelfde als gernaars,

gemaal , garnaat of garnaat. Flat
Westvi. komt dus overeen met de
oude Hou. schrijfwij ze gaarnaard.
GEERNEZIEN , b. w. beminnen : lief
kind, wat zie ik u geerne ! ( Br.,
Antw. st. en pr.
GEESELEN , b. w. Graan geeselen bet.
in vele streken van Br. en Antw. de
garven graan met de hand op een
houten ezel uitslaan , voor dat het
gedorschen wordt. Men zegt ook :

afqeeselen , uilgeeseten.
GEESTIGAARD, m,, hoort men nu en dan
in den zin van 't fr. homme inge'nieux. In Vi. zegt men geestigaard,
leutegaard voor 't fr. homni.e jovial.
GEET, voor geit , fig. ook een dwaas

EJi
vrouwrnensch ( Westvl. ).

GEFAAST, gestoffeerd, gevuld, fr. farci

met Iruffeis gefaast

(Kortrijk).

GEFFEREN , o en b. w., voortdurend
lachen op cene onaangename, onbeleefde wijze : gij doet niets dan geffe
ree. Geifer zoo veel niet. Vanhier
gefferaar, gegeffer. Men zegt : Ie
mand uitgetferen voor : uitlachen. Te
Eecloo zegt men goefferen , goefferaar,
gegoeffer en geschoeffer. Kil. heeft
ghic/ielen, gichen, 1. cachinnari, d. i.
sehaterlachen. In Br. en AnEw. : la.
-

ehen en gablieren.
GEFOFFEL, o., het foffelen.
GEGEUDER, o. groote moeite, gebroddel,
broddelarbeid : die boer is met zijn
wagen in eert rotterik blijven steken;
't was een gegeuder om er uit te ge.

raken !'t Zal een gegeuder zijn om die
rekening effen te maken . In den regen
aardappels uitdoen is een fel gegeuder
( Hagel. ). Z. geuderen.
GEGICHEL , o., van gichelen , dat op
de cene plaats luid , op de andere
slechts veel , doch niet luidop lachen
bet. is te Antw. enkelijk : lachen. Kil.
verstaat er door cachinnari. In Limb.
hoort men het werkw. kichelen.
GEGRIMEL of GRIMELINGSKEN, y., gernorzel. Te Antw. gegrummel , van
grummen, grummelen. Z. gremelen.
GEHAND , ldjv. van hand voorzien , of
eigenlijk , die zijne hand gebruikt

die man is síinkscli gehand ; it est
gane/ter (Antw. , Kempen , Noord.).
Rechts of hugs gchand zijn bet. in
VI. rechts of links werken. Aan een
werk ge/zand , d. i. gewoon zijn
ghehandsaern is bij Kil. 't zelfde als
heliend, d. i. behendig, behandig of
bijderhand.
GEHERD, GEHARD, bijv., versterkt : die

braad hesp heeft mij gelierd. ik ben
nu goed geherd , ik zal nu wet staan
Wt t'avond. Anderen schrijven gehe rl
als ware het samengesteld uit ge en
, d. i. van een hert voorzien.

tiert
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Ghehert bet. hij KiL animatus enz.,
moedig, sterk, enz.
GEHULT EN GEBULT , buy., in Oostvi.,
Br. en elders voor : zeer oneffen,
met bulten. Men hoort, r. Leuv., ook
met hutten en bulten. Volgens sommigen zou ge/luit hier staan voor geheuvelt, doch onzes dunkens, is het
eer voor : geholt of met holten.
GEIEN. Z. geedn.
GE,IUIL, van 't w.j'uilen , dat hij Olinger
vertaald is door groncler, doch in VI.
gehoord wordt voor gejoel, vreugdegeschal, van joeten, juichen, zich verblijden.
GEKABBELD, geronnen : gekabbelci melk.
Kil. heeft gekiotert , wat men nog in
Br. hoort. Te Kortrijk zegt men gekappelci (Antw., Br.).
GEKOUST , bijv., van kousen voorzien;
fig. als een vogel pluimen om de beenen heeft, zegt men dat hij gekoust
is : eene gekouste duif, haan , enz.
GEKOUTIG, bijv., in 't Land van Aalst en
elders in Oostvi. gebr. voor gespraakzaam. Men zegt soms ook gesprakig of gesprekkig in denzelfden
zin.
GEKRUIDEN ( uitgespr. gekruder ) , mv.
voor kruiderijen ( Limb.).
GEKWOLLEN , dw. van kwellen , overal
in Vi., Br., Antw. en Limb. gebr.
voor gekweld , alsmede kwol voor
kwelde.
GELAND , bijv. Groot geland zijn bet. veel
land hebben (Westvi.).
GELAVEERD , dw., bet. beklagenswaardig , geschoren , bedrogen : hij is
gelaveerd mel zulk een boos wijf, met
zoo een kwaad peerd. Dit woord is
den scheepslieden ontleend : laveeren
is tegen den wind opzeilen, overdwars heen en weer zeilen , om weg
te spoeden , wen men in den wind
heeft ; het zeer moeilijk hebben
(Hagel.).
GELD. De spreekwijzen : god geld achter
kwad geld smijten het. in VI. zijn
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geld verprocedeeren en wel om eene,
onzekere en dikwijls kleine zaak te
vervolgen. Geld breken met hamers,
bed. : zijn geld verkwisten in zinnelijkheden, zonder nut. Ik kan er mijn
geld niet uit maken , d. i. ik versta
het niet (Oostvi.). 't Geld heeft steertje,
beduidt omstr. Kortrijk : 't geld is
alras verteerd.
GELDDUIVEL , m., voor gierigaard , geldzuchtig , caz. 1. mammon , maui-

mona. Hij is bezeten van ( of) gekwoilen door den geldduivel, den gierigen duivel. Van den geidduivel
gepakt zijn, d. i. door de ierigheid
g

behebt zijn (Vi., Br., Antw.).
GELDEN, o. en b. w. betalen : gij moet

bij N. nog iets gelden. Welk is de Ie
geldene som? De gans gelden is iets
duur betalen : die kerels zullen dit?naal de gaas gelden ( Hagel. ). Bij
Eil. en Plant. komt het ook in deze
beteekenis voor,, lucre„ solvere ; b. y.

wat hebben wij Ie gelden, quid solvendum est? In Limb. beteekent gelden ook koopen : wat hebt gij gegolden
op den verkoop?
GELDKOFFER , m., in VI. meer gebruikt
dan geldkist of geldkas.
GELEED , o., voor waterleiding. Langs de
polderkanien wordt het veel gebruikt,
fr. cours d'eau , maar toch door 's
menschen hand gedolven. Bij Kil.

lede, legde, lege . I. aquce ducius.
GELEEG, GELEG of GELIG (van 't w.
liggen ) , ligging , huis , woning
hoef, winning met omliggende goederen , stuk lands : dat is hier een
fraai, goed geleg, d. i. dit pachthof is
wel gelegen , fr. une bonne situation.
Men zegt in Br. in dezen zin ook
't is eene goede leid ( Z. leid ). Die

bakker woont daar in een goed geleg
( Hagel., Br., Antw. ). Bij Kil. villa,
domus rustica, hahitatio, domicilium.
Men zegt soms ook : daar is aan die
zaak geen geleeg , cl. i. daar is niet
aan gelegen ( Br., Limb.).
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GELEEG , gelegen ( gelagen ), steenbak
kerij ( Iii.- Br. ).
GELEEG voor : gelegenheid : zend mij de
boeken bij ge/eeg ( Limb.).
GELEG, o. Als men graan pikt, roll men
het afgepikte met den pikhaak opeen
en als deze vol is, legt men den hoop
af, welke dan geleg heet , van leggen,
en dan maakt men bussels of schoo
van zoo , 3 of 4 geleggen bijeen--ven
gel)Onden ( r. Thien. ). Met kleine
geleggen pikken , d. i. met kleine
hoopkens , rond Leuven pikkeling,
ofpiklioopken geheeten. Bij Kil. ghelegge, 't zelfde als schoof, merges,
fascis spicarum. In Limb. hoort men
veel schob voor geleg. Schoof is iets
anders en beteekent daar, waar schob
in gebruik is, een hussel uitgeschud,
gekarnd stroo, dat dient , b. y. om de
huizen te dekken. Z. schoof en
GELEl, o., dakstroo, dekstrooi of in Br.
walm , het schoonste stroo dat men
uitzoekt om er de daken meé te leggen , te beleggen. Wanneer men dat
stroo gebr. voor de bedding, dan
heet men dat bedstroo ( Oostvl. ).
GELEIERWERK, o., voor gle
iswerk, dat
in VI. niet bekend is, maar wel geleierwerk , fr. taleiwe. Kil. heeft

gleyerswerk , vasa scintitlanlia , et
scintillante sive splenclente terra, van
gleye , terra figulina scintillans. Gleis,
vanwaar glas, bet. in de Woordenb.
vernis en gleizen, fr. vernisser, ook
ploniber, bij Kil. nitere , splendere

meere, het engi. to glitse, to glitter
bet. glinsteren , glansen , vroeger
glantsen , in den Teuth. glyssen,

lycken , polyeren , polire , limpidare.
GELEND ofGELENT, achtergelend, einde
van het ruggegraat ( Kortrijk). Kil.
vertaalt glend, glent of gelente door
sepes , maceria , d. i. een hegge,
hekke van ijzeren of houten latten,
hofmuur of haag of staketsel ( Kl.Br., VI. ). Z. galent en gelint.
GELETTIG, bijv., voor : gletti g , oudtijds
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glat, vanwaar 't w. glatten, lat. polire, glattigheydt, nu glad, gladden,
gladheid en gladdigheid. Gelettig bet.
glad of gladdig in den zin van glibberig : zie toe dat ge niet valt, want
de weg is zoo getettig als ijs ( Br. ).
CELFSCH, OVERGELFSCH, schuinsch,
fr. en biais. • Bij Kil. g/ielfs, obti-

quns.
GELIJEN, b. w., voor lijden, verdragen
(Yl, Br., Antw.).
GELIJK , bijw., komt voor in vi. idiotismen als deze : gij zijt gelijk of lijk

daar. Gij zijt lijk gevallen. Ge zijt
lijk gestoord , weggejaagd, enz. Bij
kan lijk zijne les niet. Gelijk heeft de
beteekenis van : gelijk mij dunkt,
zoo het schijnt ( Hagel., Br., Antw.).
In Z.-Nederl. zegt het volk altoos
van's getijken voor : van gelijken, gelijk men in 't N. zegt in den zin van
desgelijks, eensgelijks. Goeílen avond,

mijne vriend. Uvan's geljken, kame

-

raad ( Leuv., Limb.).
GELIJKEN, o. w., in Br. en wel te Leuv.
behagen , gaaien , gaan , fr. convenir; tot iets in staat zijn, voor iets
goed , bekwaam zijn , fr. convenir,
Ihre propre , apte it : die post gelijkt
it niet. Die meid gelijkt u niel. Die
jongeling zou voor alles gelijken. Ge-

never gelijkt it niet. Kil. convenire,
congruere. Z. Taal. Mag. 1, 93.
GELINT, o., 1 0 afdak, waaronder men
karren , wagens en ander akkergetuig bergt ; o hek , traliewerk van
latten of ijzeren staven : mijn hofken
is met een gelint cífiiesloten ; 3 0 een
kiekenköt met een gelint , met een
hegge , ook de plaats zelve , met een
gelint afgesloten, wordt gelint genoemd ( Antw. st. en omstr. ). Het is
ook in N.-Br. gebr. Z. Hoeufft op
geleed. Bij Kil. bet. ghelente, ghe
tinte , glenle in 't 1. sepes , hegge,
-

.

tlllamentu?n , maceria , sepimentum,
fabrile, sepes struclitis, panes concrathins. Z. gelend.
19
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GELOMMER, o., voor lommer, schaduw
( r. Thien.).
GELOOFD. Wanneer iemand in 't land
van Waas zegt : mijn vinger zweert
( ettert ), antwoordt men : hadt gij
hem geloofd (cru) hij zou niet zweren.

GELOUW, GELUW, o., zonder mv., cene
plaats tegen den wind bevrijd : wij
voeten de koucte niet, omdat wij in 't
getouw zijn. Van luw. Z. dit woord

in Weil. ( Hagel. ).
GELP, bijv. en bijw., welig, weelderigin
plantengroei : getge granen , getge
tarwe , welige tarwe : die tarwe staat
getp. Getpe jeugd , getpe jongen
( Limb. ). In den Teut. bet. ghetps,
reessch (raas), i. ctepsch, die vete onnuttick cattet, d. i. die veel onnutten

klap vertelt.
GELUCHTE , o., voor de lucht , of beter
de luchtgesteltenis (Oost -en Westvl.).
In 't land van Aalst hoort men dat
veel; zoo zegt men ook : 't gesternte,
't gewormte , 't gevogelte , 't onge
weerte, 't gehemelte, cuz. caz.
GELUCHTEN, bw., verdragen, dulden,
gelijden , zien : i/c en kan cíieii vent
nietgeluchten. In de Woordenb. vindt
men tuchten alleen : getuchten nog
tans wordt meest gebruikt , althans
in Vi. Bij Kil. ghetuehten en tuchten,
1. ferre.
GELUW. Z. gelouw.
GELUW, bijv., geel, hij de oude schrijvers
gheetu, ghetu , wordt thans nog in
VI. veel meer gehoord dan geet : de
getuwe peren. De vetctwortets zijn getuwer dan de hottandsche tuinwort ets.

GEMAAKTE MANNEKENS , hetzelfde als
gemaakte voorwenclsels , ijdele redenen , geveinsdheden ( Br., Antw.).
GEMAND. Z. \vaara, warm ( Oostvl.).
GEMET, o., bij Bild. y. omdat het 't zelfde
woord is als gemate, gemete , betee
, volgens Kil. maat , modus,-kend
mensura; doch het bet. in Br. nog
eene maat voor zekere stoffen als
meel , zout , azijn , olie : geef mij
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een gernet otte van zes cents (Leuv. ).
In 't land van Aalst is gemet een groot

stuk land , elders in VI. de gewone
landmaat. Het gemet bevat 300 roeden. Volgens Kil. was het ghemet
tandts het 3e deel van een bunder
brabantsche maat, en drij vierendee
van een vlaandersch bunder. Het-len
gemet verschilt thans in vele gewesten van grootte.
GEMISSEN, o. en b. w., hetzelfde als missen : i/c had vijfboeken, nu gemis ik
er eenen ( Br., Autw. ). Senlire absentiam sive defectum.

GEMOGEN , dw., van mogen , overal in
Z.-Nederl. gebruikt voor gemocht, dat
niet beter is.
GEMOLLIG, bijv., poezelig, mollig, zacht,
malsch : gemottige crinen. Dat goect

is zeer geinottig ( Br., Antw. ).
GEMOT, o., 't zelfde r. Leuv. als gemul,
stof, brokkelingen. Licht staat het

voor gemotte, gemutte ofgeinut zonder 1. Ghemnot is bij Kil. motachtig,
tineosus; dus heel wat anders.
GEMUL , o., allerlei kleinigheid of brok-

kelingen : wij zutten al dal gemul
eens opromîneten .( Br., Antw. st. en
pr.). In Br. zegt men ook nog genwt,
voor geinut, van matten , fr. se rompre en petits morceaux : het strooi is
zoodanig droog dat het in gernut van
een valt. Gritset dal houtgemut bijeen
en draag het bij 't forneis ( rond
Leuv. ). Ook licht zand of stof en in
dien zin komt het voor in den Bijbel
van Delft 1477. Gen. III. Want du
bisle ghemut en du sets wederkeren
in ghemut. Bij Kil. ghemutte, stof,

gruis, 1. rudas.
GENACHTE, y., in 't Hagel. de vergadering, bijeenkomst of zitdag van 't
gemeentebestuur op het gemeentehuis : vriend, koni mij donderdag op
de genachle spreken. 't Is een alleroudste woord : Plant. vertaalt genec/cte door : jour de ptaidoyer , dies
curice juridici , conventus tumuttua-
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Kil. heeft ghenachte,
ghenachtcIagh , ghe'nechte , nachte,
nechte , dies judicialis , dies juridicus, dies sessionum of zitdag, rechtsrij, fastus dies.

dag, nachtsraad, enz. 't Is samengesteld uit ge en nacht, omdat de
oude Germanen en Gallen den tijd
niet met dagen maar met nachten
rekenden. Pomey heeft Ook genagte,

genagt -dag, diesjuridicus , dies judicia/is. Genagte honden forum açiere,
jus dicere.
,

CENECHT, o. Omstr. Brussel zegt men:
het genechtenhuis voor : gemeentebuis. In denTeut. bet. genecht, terminus a jure da.tus mdccie. Vanhier
de familienaam : Van Genechten.
Z. genachte.
GENEIRIS. Z. generig.
GËNEN, wieden, jatten ofjetten. Z. geìen,
geden. In 't Z. van Limb. lascht men;
welluidendheidshalve in dergelijke
woorden cene n in , die als cene vervanging van den i- otj- klank of de
d kan worden beschouwd : zoo :
nen voor : hejen , beden ( bidden),
drednen voor : dreien (draaien) enz.
GENEREN ( zieh ), zieh gewennen , gewoon worden , tevreden zijn : begint
;

gij 't in uw nieuw huis te generen?
,

( Westvi., IJper.)
GENERIG en GENERS, bijw., 't zelfde als
generis, het. te Kortrijk , gewis , opreehtelijk , waarlijk , zeker.
GENERIS , bijw. ( met zware e ) , zeker,
rechtzinnig : 't is generis waar. Hij
sprak generis (Westvi. ). Z. generig.

GENENNIG, bijv., vlijtig (Kl -Br.).
GENERS. Z. generig.
GENEUK , o., prullerij , werk waarvan
men niet tevreden is ( Antw. ).
GENEUL, o., is zooveel als getalm, kinderachtig gedrag. Als iemand langzaani is, dan zegt men : is dat een

geneul ff7at geneul ! en dat voor een
zoo hooggeplaatst man (Limb.)
GENEVEN, GENICHTEN voor neven, nichten , gelijk gebroeders voor broeders.
!
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Die twee eerste woorden , die men in
de gewone Woordenboeken niet aantreft, zijn in 't Zuiden, als in Limb.
en elders, van dagelijksch gebruik.
GENEVERHEER , m., geneverzu'iper (VI.),
te Antw. en elders geneverbuik, welk
laatste min goed is, wijl men van dit
kort nat niet dikbuikig wordt , als
van bier. Men spreekt inWestvi., Br.
en Antw. genijver uit; zoo noemt men
te Kortrijk genijvers de roode en
witte zeebezen , fr. groseilles rouges
OU blanches.

GENEVERLUTTE , v., misschien beter
leute, in VI., eene vrouw, die den genever mint. Zoo zegt men daar nog:
dronklutte, koffielutte. Bit leste hoort
men ook in Br. Z. lut oflutte of leute.
GENEZEBLADEREN , in de kruidkunde
balsamita suaveotens-genoemd (Br.).

GENGEN voor gangen , o. gelijkvl. w.,
loopen, gedurig haastig gaan (Limb.),
het komt van gaan, welks verl. dw.
aldaar,, vooral in 't Zuiden , niet gegaan maar gegangen is. Van gen gen
komt genger, voelgenger en gen ge/en,

in 't Gelderseh en Groningseh dialect.
Op jengelen zegt Weil. dat het zeker
't zelfde is met het Groningsehe genge/en dat een voortd. woord is van
gangen, gaan. Gengelen bet. zonder bepaald doel : heen en weer loo-

pen. Z. Zwaving, Taal. Hag. I, 3 14.
GENIET, o., genieting, genot ( Br., Antw.,
Kemp.).
GENING , y. ( de klemtoon valt op ge,
geen -ing), hetkomt van gaan en bet.
ten weste van Brussel begankeriis of
toeloop des volks tot de plaats
waar een Heilige bijzonderlijk geëerd
wordt , b. y. '1 is den tweeden paasch

gening van St-Cornelius te Die--dag
ghem ; den 1 2 september van StGwijde te Ander/echt; den 3 nov. van
St-Huibrec/it te Tervueren, enz.
GENOEG, bijv., murg, doorkookt, doorzoden : zijn de pataten genoeg ? Is het
vleesc/i genoeg? Mogelijk is 't thans
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maar een bijw. , waar achter men
gezoden , gebraclen , gekookt,
enz. moetverstaan (Br., Antw. st. pr.).
GEPAKT, thy. van pakken, verschrikken
IL V.

ik ben heel gepakt van dien slag. De
dood van mijn vader heeft mij fel
gepakt ( Thien., Leuv., Limb.).
GEPENSD , hijv. ( in Br. gekweddeld )

zij loopt keel en gaasch gepensd, d. i.
gescheurd en geleurd, gelijk men ook
zegt. Z. pens.
GEP1ETERD (zij n), geplaagd zijn (Westvl.)
GEPIJND, bijv., 1)eflallwd. Gepijnd zijn
bet. in VI. in de pijn zijn
Die meneghe es int herte ghepijnt
Om dat de sonne, in dwater scijnt.
(Belg. LiJes., je deel, G1.)

GEPJJNDHEID, y., verlegenheid
'k geef mij bot!
'k Wilde râen , en 'k wierd haest zot
Van gepijtidheid enz.
(Thoürowsch blad, ea maert 1847.)

GEPLOEDER , o., gebabbel (Limb. ).
GEPLOF, o., het ploffen
'k Ben het leven nog genegen
'k Mijde mij van zu'k geplof.
Voikstiederen, 1 ( Oostvl.
GEPRAZEL, o., van prazelen, gebabbel,

gesnap ( Limb., Br., Antw. ).
GEPRINT , dw. van printen , drukken
( Br., Antsv. ). Vroeger werden de
boekdrukkers ook printers of preitIers geheeten.
GEPUCHEL, o., gepeupel (Br.).
GER, bijw., voor geerne, gaarne, in Br.
gire uitgespr., graag in Hol!. Bij Kil.

GERAAK , o., op het geraak, op het gedacht , of 't raden, omtrent gelijk het

valt : ik wist den weg niet , ik ben op
het geraak maar voort gegaan. Het
het. hetzelfde als : op het graad, fr.
au hazard, maar stamt af van raken,
( Hagel. , Br. , Antw. st. pr. ). Men
zegt ook in denzelfden zin : op den
wilden hof, op goed valle 't uit. In
Br. hoort men steeds op het geraad.
GERAAKT , dw. , in de zinnen geraakt

het. in Antw. , Br. zooveel als het fr.
timbre'. In Limb. gebruikt men liefst
geraakt alleen.
GERANT of GARANT komt voor in : af of
aankomen zijn gerant d. i. lot het
punt komen dat men genoeg heeft

ik heb deesjaar niet heel veel stioo,
niaar ik hoop loch wet tot mijn
gerant te komen. ik heb mi/n gerant
van pennen at ( Br., hagel., Antw. ).
GERECHTEN. In de gerechten liggen
doodelijk ziek zijn , berecht zijn.
Despars , I , 193 : zoo nam die grave
alíe zyne laeste gherechten van de
heylige kercke , ende stierf. Men zegt
omstr. Leuv. ook : onder zijn heilige
rechten liggen , d. i. berecht te bed

liggen.
GEREEMS. Z. 't volgende.
GEREEMSEL, o., geraamte (Limb.), ook
gereems. Hier mag aangestipt wo

den. Kil. heeft ghe-raeden , 1. conjee-

den dat in Limb. het achtervoegsel te
in dergelijke woorden veel door s
vervangen wordt , als zij van znw.
gevormd zijn. Zoo : gederms voor
gedarmte, gewurms voor : gewormte,
coz. Ook hoort men in die landstreek
veel cene s achter de zn\v. van ge en
den wortel van een werkw. gevormd,
b. y. gelachs, geloops, gespeels, enz.
GEREKT, voork. in de spreekwijs : daar

tuiare , divinare ; gheraedset , raedset, conjectura. Geraden, graaien, in
den zin van : raden, deviner, wordt

uitgestrekt liggen (Hagel., Br.).
GEHEN, b. w., hegeeren , lusten :

gliern, gheern ; Teuth. gerne (Limb.).
GERAAD , o., at radende, op het geraad
iets doen , iets antwoorden is : iets

doen zonder te veten of het juist zoo
is dat men het moet doen of antwoor-

nog overal in België gebr. evenals

liggen gerekt en gestrekt, d. i. plat

geraadsel, graadsel, fr. énigrne. Z. ook

o Landeken , o zyt maer klein,
Niet meerder zou 'k u geren. (G. Gez.)

geraak.

In die beteekenis komt het ook in
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den Teuth. voor.
GEREP , o., voor gereep of geroap , van
rapen, het laagste gemeen , het

grauw : wat woelt dat qerep door de
straten? Ook 't gemeensle, het uit
schot van vruchten of andere dingen:

deze zijn de bes/e appelen, gene zijn
niaar'tgerep(Hagel.). In de ie heteekenis zegt men in Br. het schnim of
opraapset en in de, iapeliiig, o.

GEREZEN SUIKER , licht voor gruizesuiker, d. i. suiker in gruis, meelsuiker,, poedersuiker ( Leuv. ) , elders
potsuiker.
GERIEF, o., waar die in de winkels
geriefd of toegediend wordt, als
wee/it, als i/c mijn gerlof heb , ga ik
med ( Leuv. ). Hier zullen wij opmet-ken, dat men beter gerief dan gerijt
schrijft : men zegt 1 immers niet on-

gerijf maar ongerief. Z. Taalk. Mag.
II, 469 ; 2 ,1 wijl men in Limb. niet
den i-klank heeft maar den e -klank
gereef, gelijk veer voor vier, deer
voor dier, teefvoor lief, enz.
GERIEVEN , 1). ve., beteekent eigenlijk
bedienen , ter hand stellen , in Roll.
dienst doen, doch in Br., Antw. st.
en pr. iemand de gevraagde winkel.
waren toedienen : was het de vrouw
of de dochter die u geriefd heefi? De
vrouw geriefde mij den koffie , en de
dochter de rest *-

GERIEVIG , dienstig , gerieflijk , d. i.,
waarvan men zich met gemak, met
voordeel bedienen kan : dat is een
gerievig huis (Westvl. ). In Br. gerieflijk.

GERM ofGIRM, V., ooilam hij deschapen
( Limb. ). Gherme, hij Kil. ovis matrix et agua ; in den Tenth. ouwe,
1. ovis femella.
GERNATING, m., r. Leuv. de naam van
zekeren fijnen appel, gewis cene verkeerde uitspraak van grenaad(appei).
GElOCHT, imperf. en \Terl dw. van geraken . In VI. hoort men niet anders daii
gerücht voor : geraakte en geraakt.

Zoo heeft J. De Brune in zijn Baneketwerk , b iz. 555 , 55 : ( C Peeuwen
moest somtijds hooren dat hij te
Leelieken dam gerocht was. » Hij
heeft zelfs rocht voor : raakte.
GEROEZEMOES, o., of 't roezemoezen,
verward gerucht ( Br.).
GEROOF, o., afval van een dier, als lever,
licht , tiert en andere penserij , om
kipkap van te maken. Kil. heeft ghe
roof van de gaas, 't zelfde als af-vat.
In Limb. beteekent geroof ( uitg.
geruif) de afgeschoren vol van een
schaap , die aan een stuk hangt.
GERHE, spleet , hij liii. gherre ( oud),
fland. i. spiele , rima. Z. gar ( Br.
en VI. ).
GERS of GABS, hij letteromzetting voor:
gras. In Z.-Nederl. zegt men overal
gers en dewiji de r veelal in de volksuitspraak weg valt, ook ges. Samen-

stel. gersmuseh, gerspeerd , gerze
plein, gersgroen , gersduiker. Ook in
't Land-Friesch heet de Gros -maand,
-

gerzmoanne. Z. Taalk. Ma g. Ill, 39.
In 't angeisaks. gaers ofgraes, en in
andere verwante talen ook gras.

GERSGAAI , gersvogel , fig. dommerik.
(VI., Antw.)
GE(R)SHOF, m., (Br.) gerzenptein, fr. gazon : legt het iijnwaad in den gers
hot (Eecioo).

-

GERSLEEUWEIIK , GESSELWERK , in
Westvl. een vogel, mogelijk die, welken men in Br. boscíileeuwerk noemt
om hem te onderscheiden van den
vetdleeuwerk.

GE(IijS kOETEN, ni., zekervogel (Westvl.),
samengest. uit gers en beten van
toleren , leitteren, dat hij Kil. verblijven, ophouden beteek. of van lente,
dat in VI. vreugde bet., of van lusten,
oflosten ; dus een vogel die zich in 't
gras ophoudt.
GERSPEEMEN, hondstand of graswortel,
fr. chiendent (Westvl. ).
GE(R)SPEERD, o. , geern , sprinkhaan
( Westvl. ) , ook grashopper, engl.
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grasshopper. Z. DelL 243.
GERSRUL , m, , vogel Ook dommerik ge
noemd ( Westvi. ).
GERSRUNSEL , m., misschien grunsel
( Wesivi.).
GERSTENSTOPPEL 9 land waer gerst ge,
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d. i. scheiding, van scheiden , grens':
het gescheid eener gemeente of van
een stak akkerland. In Br. zegt men
schee(d), o. : op het schee van Antwerpen en Brabant. Z. geschee(de)

Z. stoppel.
GERUID, verl. (1W. van ruien, voor : roeien,
ultroelen , uîtwerpen , eradicare , en
roeien , ruien , wegwerpen, projicere.
GERUIT , y. m. , geruiten , vensterruit
( Ninove).

GERZING , y., bij Kil. garsinghe , pascua
herbosa , viridantia ( VI. ), is, omstr.

(Limb.).
GESCHEIt), bijv., verstandig, slim. 1 0 Gesc/ieict zijn is niet dom zijn, verstandig, slim zijn; 2 0 niet gescheid zijn
is zinneloos , gek zijn : hij is niet
recht gescheid ( Limb.. ). In beide
beteekenissen is het hoogduitsch.
GESCHEER , o., gereedschap , gerief,
(omstr. Anbei). Zoo zegt men akkergeschier, keukengeschier, enz. hgd.

Antw. en elders, een plein of grond
met gras bewassen, of gerzeplein;
licht voor 't ongebruikt grazing van
grazen ( gras eten ), welk van 't an-

geschirr. Kil. gheschier , lat. vas
vasculum , armamenta , fr. outils
uslensiles. In Limb. gescheer.
GESCHOREN ZIJN AAN of MET IETS,

staan heeft : gerstenstoppeiraap.

gelsaks. grasian, in 't gr. /p&sw
komt.
GES, GESRUL, GESRUNSEL, GESLOETE.
Z. gers , enz.
GESCH EEDE ( GESCHEE), scheiding tussehen twee weilanden : de koe is over
't gesciteé geloopen ( OosLvl., ook in
N.-Br. , Z. Hoenift op gescheid ). Z. gescheid. In 13 r. zegt men : scheede,

bedrogen zijn met iets, daar het niet
aan de verwachting, die men er van
had opgevat , beantwoordt : aan of
met zulk een helleveeg van een wijf,

is hij niet weinig geschoren ( Br.,

wijs : veel gescheer en luifel wol,

Antw. ). De Woordenb. vertalen met
iets geschoren zijn : met iets belemmerd zij n, dtre en2liarrasse' de quelque
chose, 1. moleste af7lcere. Z. seheren. De door ons opgegevene beteekenis komt ook voor in 't Idiot.
Hamb. 228 en 't Brem. Nieder-Säcks

d. i. veel arbeid en weinig voordeel.

Wórtenb. op scheren. Z. Taalk. Mag.

Veel geschreeuw ( gescheer ) en weifig wol, zei de duivel, en hij sclioor
een verken ( Br., Antw. ). Kil. heeft
het woord geschier, dat hij vertaalt,

I , 300.
GESCHOT, o., j icht, zijde- of lendenpijn,

onder anderen, door apparatus en
armarnenla, d. i. toebereidsels , ge-

fis, etc. ( Hagel., Br., Antw. ).
GESIEPERD , bet. ie Sornergh. gespikkeld,

scltee(d)voor, V.
GESCIIEER , o., komt voor in de spreek-

reedsehap, welke ons de echte beteekenis schijnt van gescheer : de zin
van veel bescheer is dus : veel beslag,
veel laweit en weinige goede uitwerk
seis. Gescheer, in den zin van kenkengereedschap, hoort men ook in
Limb. doch dan laat men een tweeklank hooren in de tweede lettergreep. In 't hgd. is dit. geschirr.
GESCHEED 9 o., van ge en schei (schee),

ook verscliot , l)ij Kil. ghe -schot in de
sijde, telurn lateris , morhus imma -

V.

een gesiepercie kat , eeoc kat met

spikkels of plakken. Kil. ghespekelt
( VI. ), of ghe spicket ( Br. ), variegatus , fr. Ide/teté, marqueté. Te Antw.
zegt men : cene siepersche kat.
GESJOUWEL, o. ( Antw. ) , gebabbel,
getater, dat in Groningen laffe praat,
beuzeipraat beduidt. Z. Taalk. I}Iag.,
II, 336.
GESLAGEN , deelw. van slaan , gaande,
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gebeurd , enz. : ik zag wet wat er ged. i. ik zag wel hoe de
zaken stonden of wat uur het was
(Antw., Br.).
GESLEP, gesleep (Westvi.).
GESLEPEN, dw. van stijpen : op iets geslepen zijn bet. iets sterk betrachten , geneigd zijn om iets te hebben
hij is op die plaatsges1een, hij zoekt
ze te krijgen. De Franschen zijn op
stage/i ices,

de Rijn -Provinciën en België geste-

GET

voor gespen gebruikt in Limb.
GESPOTTERD , voor misselijk , ontcvredcii : zie, i/c was er wet om gespotterd
(L. y. Aalsi).
GESPOUWEN. Z. gewisseld.
GESSELWERK , vogel. Z. ge
rsleeuwerk.
GESTAAN , dw., komt voor in: er gestaan

hebben en bet. gestraft worden, gescharen zijn , van iets kwalijk afkomen, van cene kale reis t' buis komen,
enz. : hij meent dat i/c hem zat nit
den embras helpen , maar hij zat er
om zijne tui/ieid gestaan hebben ( Ha-

pen ( Hagel., Br.).
GESLETEN, dw. van slijten, gebroken

hij is ges/cien , d. i. hij heeft de gestetenheict of de lijfmoedersbreuk ( Br.).

GESLETENHEID, V., breuk, zeker gebrek
aan 't onderlijf ( Br., Antw. ).
GESLOKKERD , van 't niet gebruikte
stokkeren , freq. van stokken. Gestoic
herde rookooten , d. i. die maar enkel
het vuur hebben gezien ( Oostvi. ).
GESLOTEN BEURS (met) u, bet.:
elkander schuldig zijn (Br.).
GESNEUKEL, o., voor gesno ffel, g esnuffel, gezoek ( Br., Antw. ). Z. sneukelen en sneukeren.
GESNOL , o., slecht volk , gesehoor, bij
Kil. ghe-snorre , I. vitis ptehecula
( Oostvl.).
GESNOLD, bijv. (voor geknold?), oneffen,
sprekende van garen ( Oostvl.).
GESNOR, o., gemeenvoikje (Antw.).
GESNUL. Z. gesnol.
GESPAN , o., eigenlijk wagengespan ,
fr. attetage, iets wat gespannen, aangespannen of samengespannen is
Bij Halma : medegezel in eenig werk;
Kil. socius tatwuis. Bij Weil. samen
gespannen rot. In Br. 't zelfde als
gesehoor of gepeupel. Gespan is bij
Bild. hetzelfde als bende : 't Is me een
gespannelcen ! fr. ?iioteurs. (Antw.).
GESPE, V., in VI. bet. cene vieze of aar
dige gespe trekken , zooveel als een
vies of aardig gezicht trekken , verwonderd staan , ontevreden zijn. Z.
gesp bij Bild. 1, 245.
GËSPELEN, mv. van géspet, wordt veel
-

gel., Br., Antw., Br. ).
GESTAMPT VOL , heel en gausch vol,

eivol : de kerk was gestampt vol.
Een zak ge.stanipt vol appeten ( Br.,
Ha g el., Antw., Limb. ).
GESTAPELD, bijw., dik van stam, gezegd
van slooren , enz. : de slooren zijn fet
gestapetd. Van een mensch of eene
beest, die sterke beenen heeft , zegt
men gestapeteerd. Bij Kil. : ghestaepeti, ghestapeteert , lat. statiitis, constays , fi rmus, gravis , dus stijf, ste-

vig , vaststaand ( Hagel.)
GESTEKEN, hoog van geweif : c/at huis
is hoog gestehen , d. i. hoog van
weifsel. Vandaer : de bogen van het
wetfset steken mien. en elders. ).
GESTEKEN, ONTSTEKEN, VERSTEKEN,
enz. In Z. -Nederl. hoort men niet
(

veel gestoken, maar gestehen, dat ook
in N.-Nederl. gebruikelijk is.
GESTRUIVELD , bijv. Z. verstruiveld,
gewaterd, ondute'.
Wat dunekt u dat vermag den strael

I van haer bruyn oogen?
Die mij in baren dienst doen liefèlick
[ verdroogen,
Het blunt gestruyvelt hair? den kleynen
{rooden mont?
Den alabasten hals?»
( Snell. Verh., bi. 26.)
... \Vijl ze door uw blond gestruiveld haar
Ileui' vingeren spelen liet.
( Van Beers, bij 't kerkportaal.)

GET , y., mv. getten , slobkousen , soort
van vaggen , fr. gutres : de jagerz
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en 's winters ook andere tieden dragen getten. íVagçjen, voor gotten, zou

men in VI. bijna niet verstaan : zijne
getten optrekken het. in Westvl.

weggaan.
GET , in Limb. iets , fr. quelque chose. In
den Tenth. qket,wat, yet, yetwat,
1. atiquid.

GET, o. bet. in de Kemp. drabbi g water,
ook rotterik, doolage, het groenach
Lig gewas of vuil, dat op het water
ligt. Z. Hoeufft op geef. Zou de rivier
de Gete van daar haren naam hebben?
GETAAND, hijv. ofdw. van tauen, weiks
wortel 't fr. tan, run, schijnt tewezen,
runkleurig. Sleeckx en Haitna yertalen getaand door hasané, teint de
conleurjanne , jauni.

GETATER, o., tateling, van tateren, dat
in de Woordenb. stem( „en , hutteren
bet. doch in Br. en Vi. snateren
-

babbelen : wat eeuwig çjetater heeft
dat wijf?
GETEN hoort men zeer veel in Limb.,

Br. en Antw. voor : gegeten of gedten,
waarvan het samengetrokken is en
dat nog al in vlaamsche schrijvers
gevondeii wordt en regelmatig gevormd is.
GETERRE, o. (geterde voor : getrede), trap
of lat , waarmede de wever den rok
van den kam doet op- en nedergaan,
als hij aan 't weven is (VI., Antw. pr.).
In \\Testvl zegt men geterd, in Leuv.
in 't mv. de getreën ( getreden).
GETERT , bijw. , gewoon : zijt gij er at
getert? ( N.- Br. ) Z. verders geterre.
GETEJ , o., eettijd , fr. repas : het getij nadert. Men voegt er dikwijls voor

achten , neen , avond, als : achtengetij , noengetij , avondgetij. Ook
schoft, de verdeeling van den dag
voor het werk in vier of vijf getijen
( Westvl. ).
GETLJNSD , dw. van tijnzen : zijn /ienad
is getijnsd. Kil. teesen , carpere , vetlere. Br,, Ninove : gevijzzetd ( gevezeld).

GETJ

GETJONK en GETJINK, o., van tjonke'n,
jonken of tjinkeri, of het spelen op
de viool, op de vedel en diergelijke
muziekinstrumenten ( Oostvl. ).
GETREE , mv. getreën , werktuig van 't
getouw \vaarmeé de wever de ketting
open- en toetreedt (Leuv.). Z. g eterre.
GETREK , o., ding. Dit wordt in 't algemeen aan iemand, vooral een meisje,
of aan iets ge g even waar men met
minachting of ongenegenheid van
spreekt , b. y. : die dochter is een
aardig , vies, loos getrek. Ji/al kost
dat oud getrek van een tamp ? Dat is
wet een wonder getrek, die telegraphe
( Hagel., Leuv. ).

GETTEN , beenkleederen. Z. get.
GETUIG, o., wordt niet slechts van het
gerief van koetsen , enz:ofvan het
paardentuig , maar ook van al ander
gereedschap gezeid : akkermans
peerdengetuig, enz. Bij Kil. ghetu;ygh,
tuyg/e , I. arma, instrumenta , armamente. Getuig is bij Sleeckx gespan,
fr. appareit ( overal in Z.-Ned. ). In
't Noorden zegt men tuig.
GETUIGEN , gebruikt in : mijn hert kan
dat niet getuigen , d. i. ik kan dat niet
verdragen : mijn heet kan niet getuigen dat aiea dieren fottere (r. Thien.).
GEUBELEN (met korteeu, O). o. w., in de
gemeene spraak gebr. voor : braken,
overgeven : die gutzigaard had mede
-

ZOO

veel gegeten , dat hij geubelde

(Leuv., Thien.,Antw. ). Bij Kil. gheu
, gitlbeten , gobeten , 1. voinere,-betn

fr. vomir. In Westvl. zegt men ook
go/feten. Gobbeten , in den zin van
storten , is ook in Groningen gebruikt. Taatk. ]liag. IV, 677. Z. gobhelen. In Limb. gubbeten ( it als O').
GEUDEN , o. w. , slaan , verwant met
ghedsen, bij Kil. flageltare, geeselen,
van ghedse, roede. Vandaar ook afgeuden, overgeuden , afslaan , overgeeselen ( Br., Leuv. ). Z. gedden.

GEUDERAAR , broddelaar.
GEUDEREN , o. w., broddelen : wat geu-

GEV
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Bert hij om zijne les op te zeggen.
Vanhier gegevder.. aneengeuderen ,
d. i. slecht aaneen maken. Afgeuderen bet. vermoeien ( r. Thien. ).
GEUF , v., mv. geuven , dat meest gebr.
wordt geu fkens , grondel , gronde
fr. gouJon , een riviervisch-ling,
(omstr. Brussel en Leuv. ). Kil. govie,
goviken , oud engt. gugion. Vanhier
de zegwijs in de gemeenzame taal,
als men iets weigert te geven
Geven zijn visschen
Die niet heeft en kan niet missen.

In Limb. bet. geu f een spiering.
GEUJEN of GEUËN , te Eecloo gehoord
voor : goeien of gooien.
GEUL , V. , meter, petemoei (N.-Limb. ).
GEUT , v., een weinig uitgegoten vloei stof : giet hier eene geut eek op. Eene
goede geut bet., bij uitbreiding, ve=
regen : 't heeft eene goede gent geregend ( Hagel., Br., Antw. ). Bij Kil.
gheute , gote fusio , van gieten , storten . filet regende dat het goot beduidt
het regende geweldig veel. Men zegt
in Vl. ook Buds. Z. dit woord.
GEVEER , o. , bet. in Limb. rijtuig en
komt van varen ( voeren ). Z. varen.
Gevaar is aldaar de werking van varen. Zoo zegt men als vele karren
voorbijgaan : watt is dat toch een gevaar vandaag. Gevaar, fr. périt ,
luidt aldaar gevaor. Gevaar, in den
zin van voiture, treft men ook bij
Olinger aan. In 't hgd. is het gefährt.
GEVEL. Tegen iemands gevel pissen , misdoen, iets misdoen (Vl. en elders).
GEVELTEN, o. mv., velderijen of velden
(Kemp.),
GEVENS-GEVENS, degelijk , gulhartig en
zonder last gegeven , geschonken ,
fr. donnant-donnant ( Br. ). Ik heb u
dat gevens-gevens gegeven ( Leuv. ),
d. i. ik heb u dat om te houden gegeven of geschonken.
GEVIJZELD, bijv., ontvezeld ( Ninove ).
Z. getijnsd en, bij Kil. veselen, van
,

vese , vesel , 1. fibra .

GEW

GEVINDEN, b. w., vinden, doch in een
sterkeren zin, alleen gebruikelijk in:

ik fan het in mijn hert niet gevinden
(K1.-Br. ).
GEVOELEN ( zich) bet. omstr. Thien.
zich in een goeden staat bevinden

vele menschen worden hooveerdig
zoo haast zij zich gevoelen.
GEVONNIST ZIJN zegt men , r. Aarschot,
voor : verongelukt of ook voor : van
eigen dood gestorven zijn : onze gebuur is gevonnist, eigenlijk, hij is
geoordeeld van den Heere, bijgevolg :
hij is dood. Wanneer men in 't hart
van Br. van iemand zegt : hij ligt in
zijn vonnis, beteekent dit dat hij op
't sterven ligt.
GEVREICL, o., licht voor : gefrevel, gewrevel , van 't werkw. frevelen, of
wrevelen , hgd. freveln , bij Kil. als
hgd., saksisch en friesch opgegeven
en vertaald door malefacere, perturbare, stomachari, d. I. kwaad doen,
stooren , kwalijk tevreden worden ,
gemelijk zijn, en vandaar wordt het
gedrag van iemand, die steeds moei
opwerpt, in Limb. gevreiël-lijkhedn
( gepreutel , geprevel ? ) genoemd.
Het bijv. nw. frevel bet. ijdel, ver
kwaadaardig, met te--metl,sou
genzin bezield. Het werkw. is vreielen, twisten zonder grond, niet willen
toegeven in een gesprek, maar immer voortgaan om het laatste woord
te hebben. Vandaar nog vreieleer,
iemand die vreielt. Men zegt ook

vreigelen , vreigeleer, gevreigel.
GEVUCHEL , o., gevogelte ( Limb. ).
GEVUIMEN en GEVUITEN , b. w., ver
gevadernen , ' t zelfde-basteringv
als vademen : ik kan dien boom niet
gevuimen (r. Leuv. en Naechel. ).
GEWAAI , groote takken van boomen, ook
de hoornen van herten : het gewaai
van den eik, enz. (Antw. st. en pr.).
't Is o. zegt Bild. I , 25 , 't zij voor 't
waaien zelf, 't zij voor den boom
zonder den stam genomen. Dus Cats:
20
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het schijnt aen zijn geway een lau
te wezen , enz. Maar zou-werbom
gewaai niet 't zelfde kunnen zijn als
gewaad, bij Kil. ook gewand, b. v.
ghewaadt, ornatus , of ghewand van
een schip, 1. ornamenta navis? Trouwens , zijn de takken of de hoornen
niet het gewaad der boomen of der

herten?
GEWAD, o. , mv. gewadden, wed, ook moe
oord , waar men door waden-rasig
moet. Bij Kil. ghewat, Hand. i. wateringhe. In Maerlant's Rijmb. v. 7277,
bet. ghewade ook : wed , ondiepte
of waadbare plaats, lat. vadum.
GEWAND, o., in VI. houten tuig om boomen of boten mee op de zaagstoelen
of schragen te halen, nagenoeg hetzelfde als windas, fr. vindas, cabestan.
In 't L. van Aalst heet het schalk.
Het stamt af van winden. Z. ook
gewang.
GEWANG , v. , bet. r. Maastr. hoogveld.
Men leest in den Heti_and : himiton
gewanga voor : hemel. Weil. zegt
op wang (voor kaak, Br.) : het schijnt
dat het begrip van verheffing in dit
woord heerschende is. Volgens den
inzender zou dagwand met gewang
eenig betrek hebben; dit schijnt ook
Bilderdijk's gevoelen te zijn. «Wand,
v., als wa-end d. i. omgaande, en als
preteritum van wenden, d. i. keeren
en dus omtrekken; wang, v. als zijnde
wa-ing,'t zelfde met wa-end (wand)
omgeving. — Wand is met wanken
vermaagschapt , zijnde uit wa-en
( schudden) waarvan waaien , waggelen. » Bild. III , 239-243. Gewand
bet. in Limb. nog eene hoeveelheid
akkerlands in Benen klot of klont,
b. v. bij eene hofstede : die hat fen
heeft schoone gewanden. De zuivere
vorm is gewand en niet gewan of
gewang. De d , zooals wij weten,
wordt in de uitspraak veel door g
vervangen. Gewand bet. in 't hgd.
drag, éto ffe, véternent, draperie.
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GEWARIG , GEWER[G, bijv., wwordt , iii
VI., Br. en Antw., gezegd van Benen

hond , die , zoo haast hij iemand
vreemds gewaarwordt, begint te bassen. Men zegt dus : een gewarige
hond. Onze hond is zeer gewarig,
d. i. waakzaam, getrouw. In Westvl.
klinkt het gewarrig, in Br. gewerig
(met zware e). In Kil. bet. gheweeren
hetzelfde als afweren , de fendere ,
arcere, custodire.
GEWARRIG. Z. gewarig.
GEWAWEL, een klanknabootsend w. voor
gebabbel , geblaf, geraas ( Westvl. ).
In Limb. en Antw. gewauwel. Z. kawauwen.
GEWEEFSEL, o., in VI. meer gehoord dan
weefsel, dat elders meer gebr. wordt,
en geweef, dat men in Br. meer voor
de daad van weven bezigt : Holland
neemt van ons linnen , katoenen en.
wollen pewee fsels.... terwijl men de
vlassen en katoenen geweefsels op den
achtergrond plaetst (Eetloon . 1861) .
GEWEERTE, o., onweder, ook enkel :
weder (G. Gez.). Kil. heeft ghewederte,
gheweerte, 1. tem.pestas.
GEWEGEN , bewegen, geleiden, mennen,
( van weg) : de peerden wel gewegen ,
wel mennen. Wegghen komt bij Kil.
voor als een oud Saksisch en Geldersch woord , lat. movere , gewagen, gewegen, eigenlijk op den weg
doen. Z. Taalk. flag. IV, 85. Gewegen wordt in Westvl., waar 't gebruikelijk is, geweugen uitgesproken.
GEWEI , o., hertshoornen , zoo schrijft
Bild. en zegt : 't is het gewaai, d. i.
de uitspreiding van takken der hoor
hoofd. Z. gewaai.
-neopht
GEWEID, o., van weiden , in Oostvl. en
elders gebr. voor : weiplaats, plaats
waar het vee weidt. De kanonik
J. 0. Andries gaf, in 1842, een werkje
uit, getiteld : Sur le projet de de frichem.ent de ta grande bruyère , connue sous te nom de VRIJ GEWEIDE. Dit

vrij geweide wordt overal gezegd.
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GEWEND, GEWENUTE, GEWINDE, o.,
bed, rug lands, dit gedeelte van een
akker,, dat tusschen twee voren begrepen is. Noord der pr. Antw. en r.
Lier, waar men zegt : het land in gewenten leggen. Omstr. Leuv. zou men

dat op ruggen of wintervoren leggen
beeten. In Oost- en Westvi. zegt men

gewinde : 't veld , den hof in of op
gewinden leggen bet. op bedden, in
reken leggen, hgd. gewinde. Bij Kil.
ghewendte des akkers, I. porca in
agro, lira , terra versa el aggesta
inter duos sulcos. Ghewendte was onlings ook in Saksen een morghe lands
van zeventig voet. Kil. leidt het af van

wenden, keeren, omkeeren. In den
Heliand komt giwenda voor in den
zin van velden : hirnilon giwenda
hemelvelden. Z. gewang en gewand.
GEWEND BROOD, o., bij Kil. ghewendt

brood, 1. panis ovis 7naceratus, panis
dulciarius ( Antw. st. en pr. ). Z. gewonnen brood.
GEWENTE ( Lier ). Z. gewend.
GEWERF , o., mv. gewerver , gewricht
( Limb. ). Kil. ghewerf der leden,

I. nodus , ligatura arlicutorum
spondyli, vertebree.
GEWERIG, bijv. Z. gewarig.
GEWERIG, bijv., voor voedzaam, krachtig , smakelijk. Kil. gheweerigh, firmus , dürat'ilis en gheweeren fir,

mare : gewerig brood ( Br.).
GEWIKST , hijv. , gefatsoeneerd , beschaafd, vlug. Een gewikste vent kan
beteekenen : iemand die gefatsoeneerd, beschaafd is, en ook : iemand
die niet dom is, slim is. Het is het
y. d. van wiksen, dat bet. de schoenen
doen blinken met cene zwarte stof
wiks, elders blink, genoenid( Limb. ).
Het komt van 't h g d. wichse, blink,
wichsen, blinken.
GEWILLIG , bijw. , iets meer, omtrent:
datweegtgewiltig twee pond (Westvl.).
Te Gent zegt men : 't is gewillig
(omtrent) cene maand geleden.
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GEWIN , o., waar men iets kan op winnen,
hetzelfde als bij Kil. winne , thans
winning, hoef, pachthoef, pachterij,
landbouwerij , de hoeve met het land
er bij ; winnen bet. bij Kil. landbouwer zijn, akkeren (Br. Antw.).
GEWINDE, o. Z. gewend.
GEWISSELD EN GEDRAAID , ten volle
gelijkend : die jongen is gewisseld en
gedraaid zijn vader (Antw.). Te Gent:
gespouwen : 't is hem gespouwen.
GEWONIG , bijv., in Westvl. geweunig
uitgespr., gewoon, die zich gewent:

hewel , student, zijde te Leaven al
geweunig? ('Yl.
GEWONNEN BROOD, o., zoo noemt men,
omstr. Leuv., Brussel, Antw. en elders , de sneden brood met eiers in
de pan gebakken. Te Diest is 't : verwonnen brood, in 't fr. pain perdu
met het vi., gewonnen; cene woordspeling, licht omdat men dikwils den
overschotvan't brood daartoe bezigt.

Kil. heeft ghewendt of ghewonden
broodt, het dw. van wenden, keeren 1
omdat de sneden brood in of met
eiers gewonden ofverwonden ( Diest)
of omwonden zijn. Edoch ik geef in
bedenking of gewonnenbrood soms
niet hetzelfde als wonnebrood zou
kunnen zijn, dat is vreugdebrood:
wonne, hgd. wonne, wunne,beteekent
vreugde. Inderdaad de boer belooft
aan zijne werklieden , fijn , neerstig
zijnde , gewonnenbrood , en wanneer
zij dit verkregen hebben , namelijk
als de oogst binnen is, de boekweit
geciorschen , de aardappels uit , of de
zaaitijd gedaan, dan is het volop
vreugd, volop kermis met rijspap,
boekweitkoek en vooral met ons ge-

wonnen brood.
GEZANG, bijw., stillekens, niet te zeer,
vanlangerhand : hij klapt gezapig.
Die stok verdikt gezapig ( Westvl.).
Kil. ghesaet, ghesaetigh, hol!. 'tzelfde
als ghesedigh , I. modestus , Iran-

quiltus.
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GEZENUWTE , o., de zenuwen (Westvi.)
GEZESSEN , GEZESTIENEN , GEZESTI
GEN, d. i. met zes, zestien, zestig
(Br. Antw.).
GEZETEN, bijv., gezet, ernstig, bedaard
hij is gezeten ( Wes tvl. ).
GEZIL, m., azijn. ((Aux environs d'Ypres,
zegt Deif., bi. 437 en 444, y. eiset,
on se sert encore du mot gezil pour
signi fi er du vinaigre : eiset , vieux
angiais , ook eyselt. — Of bitter eysetl,
and of bitter win ( Lydgate).» Ik besluit uit het engi. dat men gezee'l zou
moeten uitspreken. Het angeisaks. is
ecect, het o. hgcl. ecid, etig, hgd. e'ssig;
zweedsch : ättika, ten onzent nog ectik
en bij verkorting eik of eek.
GEZINTE , o., overal in VI. gebr. voor:
gezin , bij Kil. ghesincle, huys-ghesincle. In de Woorclenb. komt gezinc/te
thans voor in de heteekenis van
gezindheid , sekte.
GEZWAAI , o, de root gras , welke de
maaier bij eiken zwaai achter zich
laat , cene zwade , zwad ( Kemp.,
Gheel ). Zwade bet. bij liii. in 't
friesch , 't hou. en geld. lo seisen
-

o (wei striga : orcio demissi fceni,
ita Ut stratum in pascuis jacet , oud
engl. swathe. Bild. leidt zwade af van
zwading, zwaaing, dus een zwaaituig.
GEZWANK , bijv. ( van zwingen ) , niet
stijf, rap: die kerel is gezwank. hij
is gezwank in Zijne armen , Zijne
beenen ( Limb. ).
GHANDIG, bijv., voor gehandig, d. i. geriefelijk : dal is een ghanctig stoofken

( Kortrijk).
GIBBEREN , o. w., gichelen , gichen,
lachen, 1. cachinnari. Dit w., in gebr.
in 't Hagel., is 't zelfde als gijbelen
met verwisseling van r in 1. In Limb.

kicheten.
GiER wordt veel gehoord in steê van
gierig. Vanhier : gierhonger ( Br.,
Limb.).
GIERHONGER of GIERIGHONGER , m,,
plotselinge honger, flauwte ( Br. ), te
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Antw. geeuwhonger.
GIEZEN , o. w., voor : gieren (als in verliezen voor: verlieren), gretig Op iets
zijn : hij giest om aan tafel te zijn
( Kemp. ). Bij Kil. ghieren , ghiersen,
I. avide petere , inliiare.
GIFT, y., toom, gramschap : hij schuimde
van gift (Limb.).
GIFTIG , bijv., bet. in Limb. en in Gelden. evenals bij de Duitschers,
kwaad, boosaardig, driftig, nijdig

hij is een giftig mensch. Toen hi mi
dat zé, worik giftig en siting den kèrel
(Geld. Z. Taalk. 1Iag. II, 418). Stof
wordt te Leuv. gebr. voor : gest, gist.
Nu van een driftigen mensch zegt

men : hij is kort van stof, d. i. opvlie end , opstuivend, gistend. Zou
derhalve giftig met gistig niets gemeens hebben?
GIJBEN , vrucht van den doornenboom
(Poperinge).
GILDE , V., een groot vrouwmensch. Is
zij wel opgetooid, dan noemt men ze
eene kermisgilde. Bij Kil. bet. gilde
( oud woord ) hoere , ook is 't daar
een bijv. (lat mild, verkwistend beduidt.
GILDER, GIJLDER, GULDER, gijlieden
( Westvl. ), in Oostvl. geulder ,, in Br.
g

gijtie , of ook giften.
GILDIG, bijv., het. in Vi. groot, schoon,
bloeiend; bij Sleeckx, fr. bien por-

tant : een gildig vrouwmensch. Als
bijw. bet. het: veel, sterk : gildig veel,
gildig werken. Licht is het 'tzelfde
als geldig, en dan zou de lat. yertahug er van valens, valenter, solvens,
solale moeten zijn. Edoch het kan
ook hetzelfde als gilde wezen. Z. dit
woord.
GILS, V., in N-Limb. een gesnedenezeug.
In den Teuth. gytte, 1. porca caslrata.
In Kil. ghelte, ghelubbe seughe, sus

castrata , et porcetta , angl. galte.
Sleeckx vertaalt gell of gilt door cochon fernelle. In andere Woordenb.
is geit een bijv. dat onvruchtbaar bet.
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GINAPPEL of CHINAPPEL , oranjeappel
( Kortrijk).
GINSTE , brem , fr. genet ( Westvi.,
Brugge ). Bij de Oppersaksers ook
ginster. Kil. ghenst, j. brein.
GINSTER, bijw., in Westvl. voor : ginds,
ginder,, dat in sommige gewesten
ook ginter klinkt. In Br. hoort men

soms genster : gaat gij ineÉ genster,
d. i. naar ginder. Bij liii. ghender.
GIOOL , o. vogetgiool, vogelkooi of koije,
Kil. ghiooie, Plant. giote, vogelkooi.
Vandaar het fr. geûle, geôlier, I. carcerarius. Te Leuv. zegt men gawoot,
in Limb. en in N.-Ned. vogelkooi,

vogelkouw.
GIRM , V., schapenwijfje dat nog niet gejongci heeft. Z. germ ( Limb.).
GISPE, V., vlage : een gispe regen. Ook
berisping : gij Iie1t daar cene gispe
gehad ( Westvl. ).
GISPEN, o. w., bet. eigenlijk geeselen,
ook hekelen , fr. critiquer , vandaar
beduidt het te Werchter, bij Leuv.,
ook nog: schaffen : hij gispt daar niet
op, d. i. hij ziet daar niet op. - Te
Kortrijk, in VI., is gispen b. w. en
bet. er : overhoozen als de bleekers
hun lijnwaad.
GISTBOER, dievoorden gest zorgt(Leuv.).
GLADDEN, b. w., gladmaken.
GLADDIG, bijv., zoowel in Br. en Antw.
gebr. als glad, vanwaar gladdigheid,
in 't V. een glat, hgd. glatt. Men zegt
te Antw. st. en pr. ook glattig, nedersaks. gletl, in Br. ook gletlig, gelettig
en glijttig , in Limb. glatig.
GLADZAK, arme kerel, platzak (Gent).
GLAS. Een glas op hebben bet. bedronken
zijn ( VI., Br., Antw. en elders). In
Westvl. zegt men daar voor : glazen

beenen hebben.
GLATTIG, slibberachtig , glibberig , glad,
gladdig : dit ijs is gladdig ( Antw. st.
en pr., Br. ). Z. gladdig.
GLAZEN BEENEN HEBBEN. Z. glas.
GLAZENMAKER , m. , waterjuffertje
( schoenlapper ), fr. libellute, demoi-
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selle (Dendermonde, Antw.). Ninove:
naalde, r. Bruss. naaldekoker.
GLEDSEN , o. w. ( glods , geglodsen),
glijden , glibberen , glissen : hij glodst
bijna van at de trappen ( Westvl. ).
Kil. schrijft glitsen , boll. sicamb
( slibberen ), met t, dat gewis beter
schijnt, en vertaalt door labi, vanwaar
lubricus , gr. ,Aí;'po oAízOpoc.
In 't fr. glisser.
GLEL, o., in Westvl. zeer klein nageltje.
Licht is 't hetzelfde woord als gieye
ook luye of ghelnye, door Kil. als een
Vlaandei's. en loll. woord opgegeven
met de beteek. van : rietstroo, handvol riet, bussel stroo , vulgO glema,
gelima , gal. glu , zegt hij. Lerne,
vlierne , vlijrne , onzes dunkens met
dit glei en glerna verwant, ook in
hunne beteekenis, beduiden : lernen
van visch, fr.ardtes de poisson(Leuv.),
van vlas ( Br., VI. ) , hetzelfde als
nog in Br. en VI. vliem van visch,
vlas , korenaren , 1. arista , spina pis
-

eis , oculeus Piscis , pinna. Van vlas,
palea , purgarnentarn hai , testuca
d. i. splinter : dus al wat steekt, als
nagelen, doornen, enz.
GLENTJE , GALENTJE , deurken dat men
in den dag aan de voordeur hangt,
terwijl deze open is, ook aan eeneii
trap, opdat de kinderen er niet zouden op klimmen ( K ortrijk). In den
Teuth. is gelijnt hetzelfde als staecket, thans staketsel , en staecketle is
daar vert. door palata, valluni, d. i.
in 't fr. palissade. Z. galent, schattewerk of stekkenwerk. Sleeckx heeft

glint, glinting.
GLETSEN, met lust eten.
GLOEIENDE , in Westvl. veel gebruikt
voor : dorn, dommerik, m. : neu

gloeiende boer.
GLOEIENDIG, bijv., gloeiend : een gloeiendig ijzer ( Br., Limb., Antw. ). Ook
in N.-Br. Z. Hoeufft.
GO. Men zegt in VI. : de zonne gaat te go,
d. i. gaat onder, te gronde. 0n2, go
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is verkort van orn Gocle , zegt Tuinman. Zoo zou 't hier ook met te gode
wel kunnen zijn; zoodat te gode gaan,
volgens ons , sterven , ondergaan
bet. of zou hier aan 't engi. to go,
gaan, te denken zijn? De zonne gaat
to go af gaat gaan. Met al die eufonie
de late gaet te go ( Belg. Mus. IV

d. 4,1840).Go,eene uitroeping voor:
laat ons gaan , zegt Snellaert, Belg.
liEns. 1 844 , filz. 7.

GOBBELEN, o. w., te Diest en omstr.
Lier kotsen , braken , overgeven,
gemeen : over de tong kakken. Kil.

heeft geubbelen , geubeten , gobeten
en Icotsen. In Westvl. gn/felen (Antw.
st. en pr. en r. Brussel en Leuv.).
Gobbeten wordt ook in Groning. gebruikt. Z. Taalk. i}Iag., IV, 677. Men
zegt voor geubbelen ook : een kalf
leggen en zijn gat neu bastard maken.
GODSDEEL, is wat men op nieuwjaarsen Koningenavond rondhaalt : om
het gocisdeet gaan ( Westvi.). Sleeckx
vertaalt het door : auinûne donnée au
jour des Innocents.

1ODSIG, bijv., in 't Hagel. gehoord : in
alte godsige dagen , d. i. alle dagen
zonder er denen uit te nemen :rnijn
gebaar heeft sinds cirij weken alte
goelsige dagen zat geloopen. Te Leuv.
en elders : alte dagen , dat God verleent , ook alte grondige dagen.

GODSBLOK. Z. goeizak.
GODSKLOP, m., genadeslag.
GODSPENNING, m., weerder, of het geld
dat knechten of meiden geschonken
wordt als zij zich ergens verhuren,
fr. arrhes.
GODSWIL komt voor in : om godswit
gaan, di. bedelen gaan (Br.,Antw.).
Een bedelaar smeekt 's menschen
bermhartigheid afdoor Gods naam en
wrille ofvraagt uit liefde tot God eene
aalmoes , zegt Lactantius. Vandaar
dat bedelen ook heet : om godswit
gaan. Bij Kil. om gode bidden,om gode
gaan , om gods witte bidden, I. men-
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dicare, en een gode man, gode tieden
en gode wijf, bet. bedelaar, bedelaars

en bedelerse.
GODVERUERE. Niet zelden hoort men dit
woord nog in den mond der buitenlieden. Het komt van voorcieren , bevoorderen en is zooveel als : God
hetpe u voert, zij met u. Z. I)elfortrie,
Anat. bi. 448 ., op 't w. fortheren.
Men zegt ook : God voordert u.
GOED , l)ijv., van te voorafgegaan , is als

bijw. een versterkingsteeken en bet.
oprecht, goed, wei, op zijn beste,
b. y. Jan doe uw werk nu eens te
goei ( voor goed ) : uw haar is nog
niet te goei ( gekarnd ), d. i., nog niet
wel in orde : het regent nu te goei,

d. i. voor goed , van dege. Iets te
goed doen bet. ook : betalen , wedergeven : wie zat mij in dat sterfhuis
die 100 fr. te goed doen , welke ik er
nog te goed heb? ( Br., Hagel., Antw.

st. en pr., Limb. en elders.)
GOEDGEEFSCH , bijv. ( Antw. ) die goed
geeft , iiefdadig is.
GOEDGIFTS , bijv. , mild , goedhartig
(omstr. Thien.), samengest. uit goed,
bijw. in de beteekenis van overvloedig, en gifts, voor giftig of gevend.
GOEDSJEUGDIG , bijv. en bijw., te Leuv.
en Antw. goeilijk, goedsmoeds, eenvoudig weg : onze Jan is een goedsjeugdige jongen. Hij antwoordt zoo
goedsjeugdig. 't Is gewis cene yerbastering van goedjonstig, thans goedgunstig, 1. candidus, benevotus. Bij
Sieeckx heeft men ook goedsheu gig,
en nw. goedmoedigheid in dezen zin.
GOEDVINDEN of TE GOEDVINDEN, zegt
men in Br., Antw. en Oostvl. zoo wel
en in denzelfden zin als : te goed
hebben : ik vind van u nog een boek
en vijffrancs te goed. Vanhier 't volgende.
GOEIJVINDST, y., hetgeen men van iemand te goed vindt, of hebben moet
(Oostvi.).
GOEI ( te ), voor : goede. Z. goed.
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GOEIEN zoo spreekt men te veler steden
in Br. en Vi. 't W. gooien uit. Z. gooi
bij Bild., I, 26e.
GOEIKEN, o., klein landgoed, kasteelken
(Br. Antw.).
GOEIYROUW , ( Brab. ), vroedvrouw,, verwares, teAntw. bakel.
GOEIZAK ( goedzak ) , goede man ( Br.,
Antw. st. en pr.).
GOELE , geroep om de eendvogels te roepen (Westvi.), ook een borrel.
GOELEKEN , o., druppel of sloksken
( klein glas ) jenever (Hagel.).
GOENSDAG, m., van ouds in heel Z. -Ne
voor : woensdag gebr. Z. Kil.-den.
op goens-dagh.
GOESCHEN , gooien , smijten , werpen
appels afgoeschen. Men zegt ook
het regent dat het goescht of goetseht.

Seh wordt uitgespr. als in 't hgd.
( Limb. ). Z. goesen.
GOESELEN, o., uitspatten, licht verwant
met gorzelen , of met gozzelen , stor
ten, gieten ( Vi. ), en goeselen. Garzelen , gozzelen en gusselen zijn freq.
van goeszen.
GOESEN of GOESZEN (ee kort) of GOEZEN , door 't sneldoorklieven van de
lucht een ronkend gerucht voortbrengen, bijna 't zelfde als ganzen
-

de pijl goescle naast mijn oor af. Hij
slaat er op dat het goest. Het regent
dat het geest ( Br., Antw. st. en pr.).

Z. goeschen in Limb. gebr.
GOEST, GOESTE, GOESTING, y., fr. goût,
I. gustus, bet. lo smaak, lust, begeerte, neiging, gedacht naar iets of
iemand : i/c heb geene goesting voor
platten kaas. Dat meisje heeft zondertinge goeslingen : dan wilt ze naar de
goeste van Parijs gekleed gaan , dan
heeft ze weer goesting voor de en gelsehe mode. ik heb veel goesting niet
om te werken maar om goed te eten
en le wandelen; 2 o bekomste, verzadiging : hij heeft zijne goesting goed
gegeten. Mijn vriend heeft zijne goesting van boekengeschrijf en andere
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ondernemingen. Te Antw. en Leuv.
zou men zeggen : hij is het beu;
30 smaak , vermogen om te beoordeelen , kennis , manier : die heer
heeft eene goede goesling. Dat meisje
kleecit zieh met veel goesting. Hare
kleederen zijn weral op eene nieuwe
goesting gemaakt. Alles beslaat in
goesting. Goeste is meest in VI. gebr.,
goesting in Br., Antw., Kemp., Limb.

en elders.
GOETSCH, y. (sch als in 't hgd. uitgespr.),
roede , in 'f fr. baguette. Bij Kil.
ghedse,roede ( Limb.). Z. goeschen.
GOEVABE, y., meter ( Westvi.).
GOEVARIE , m., fr. comp ere, compagnon.
( Poperinge).
GOEZEMOEZE ( in Westvl. ) , ganzenkruid : azoes is muur ofmoer, en goos
of goose bet. gaas , in 't engl. goose.
GOEZEN. Z. goesen.

GONE ,

V.,

gene , 1. ille , fr. celui - lá

(Westvi.). G. Gez. bi. 91
't Gone dat die hunne dei
Was als of ze spraken vei, enz.
Kil. gone, vet. fland. Hou. ghene,
ille. Ghone komt veel in Maerlant
voor.

GOOL , bijv. , bitter, gallig. Z. gatsch
(Limb.).
GOOR, o., bet. van ouds en nog inWestvl,
slijk : hij viel in 't goor en was heel
beslijkt. Vanhier 'tw. gooren, d. 1.
't siijk uit de grachten halen. Te Leuv.
beduidde goor vroeger : alle vuilnis
der huizen. In de Kemp. bet. goor
laagte , delling, ook : groot ven met
biezen en riet bewassen. St-Job in 't
Goor bij Antw. is een dorp. Bij Kil.
goor, palus, locus paludosus, ook in
N.-Br. Z. Hoeufft. In den Teut. goir,
broick (broek). Z. bij Bild. I, 263-65,
goor, dat, zegt hij, oudtijds slijk,
madder, beteekende , en gorze , gorzing, eene lage met gras begroeide
plaats.
GOOREN. Z. goor.
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GOOT, o. (van gieten, gegoten), vrouwelijk zaad of eieren der vissehen
( Limb. ). Men zegL goot en niet got.
Iemand door de goot stijpen bet. in
Br. en Aniw. : iemand bekladden,
door het modder trekken.
GORDING, my., gordingen en gordinge.
Behalve de beteekenissen die Sleeckx
en anderen opgeven , beduidt dit
woord nog te Antw. ; mastboomen
balken , vierkantig gezaagd ; kleine
kepers, en in de Kemp. boonstaken
en dikke mastboornen , bij onderscheiding van juffers. Z. dit leste.
GORRE , iets dat groote schade med
-brengt,ownd,ieptlm
in 't goed gesticht : dat is nu eens
eene görre! ( Kl -Br. ) 't Is licht eene
verkorte uitspraak van goor. Z. dit
woord bij Kil., die ook gorre heeft,
doch in den zin lo van merrie of oud
peerd, 52,0 van zeer gierig.
GOSSCHEN. Z. goesen.
GOTS , y., in 't Hagel. een timmerrnans
: met de gots een gat in-gerdschap
het hout kappen. Ook zekere inhoudsmaat, thans buiten gebruik : eene
gots kolen. Misschien zoo genoemd,
omdat het ding den vorm eener goot
heeft. Omstr. Brussel goes, te Antw.
1

goesje (y.).
GOTSEN of GEUDEN , w., slaan , preuge len : gots er maar op. Gots maar over
hats en lilt. Bij Kil. ghectsen. flegellare , van ghedse , roede ( Hagel.).
GOUDEWARE, zekere plant (Poperinge).
GOUDEWARE , y., goudwerk van eene
vrouw ( Westvl. ).
GOUDSMID , m., 't zelfde als goudkever
(Br.).
GOUDSPECHT , m., houtspecht , fr. pie
c1oi' (Westvl.).
GOTJDWERK, o., j uweelen van eene vrouw
die zij aan 't hoofd en den hals
draagt (Westvi., Limb. en elders).
GOVERT , IlL, een halve gek ( N-Limb.),
,

(( goverl , govaart , fornen appellativuni, zegt Bild. I, 266, is eigenlijk
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gaauwaari , d. L.schalk , loosaar,
enz.))
GOZZELEN , bet. 10 heimelijk brouwen
om de rechten te ontgaan ; 2 o verscheidene dranken onder malkaar
mengelen; 3 0 storten. Kil. heeft a)
gortseten , torrere , 't welk , behalve
de smokkeling, met onze eerste heteekenis van branden , brouwen
overeenstemt, en b) gosselen, finad. j
storten. Plant. vertaalt gorsselen door
't fr. hater, havir. Z. goesen en goeseIen.
GRAADSEL, heden in Br. en Antw. gebr.
voor : geraadsel of raadsel. Bij Kil.
gheraedsel.
GRAAF, m., bet. in Limb. lo een opgeschoten kant of dam, die tot omheining dient van hoven, weiden, akkerlanden, enz. De graafdient veel,
h. y., in diepe straten, om de heggen
te beschutten. In Br. heet men dit
kant en in Westvl. dijk; '20 eene
breede riool , eene breede greb , eene
gracht , b. y. in 't veld, langs de
groote wegen, cuz. In de steden, als
te Venloo , hoort men graaf ook in
den zin van gracht, die de stad omgeeft : stadsgraaf. Beide deze beteekenissen kunnen op dezelfde plaats
vereenigd zijn. Als er een dam langs
weiden, tuinen, enz., opgeschoten
is, dan bestaat er ook dikwijls eene
diepte , eene grebbe. Zoo zegt men

het kind zat op den graaf bloemen
aan 't plukken ; het wankelde en viel
in den graaf. Kiliaan heeft grave,
grachte fossa foclina , sutcus. Halma
heeft graafwerk , fr. terre qui doit
dtre fouie , creusee. Men spreekt in
Limb. graafuit en niet graf, en de
,

a-klank is scherp , zwaar als in graaf,
comes (welk laatste aldaar graof uitgesproken wordt). In den zin van
sepulchruin, tumulus, luidt het ook
graaf, maar hier is de a -klank zacht
en 't is van 't onzijdig geslacht. De
woorden die in 't mcerv. of in de
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verlenging een langen klank hebben,
luiden in Limb. ook lang in 't enkeiv.
of in den wortelvorm : blaad (blad),
glaas (glas), hoof (hof) , proof, ook
in Br. (grof, bijv,), enz.
GRAAF, m., kernhuis van appel of peer:
snijd den graaf uit die peer. Misschien
voor grave of graf, omdat de kernen
er als in begraven liggen ( Hagel. ).
Omstr. Leuv. heet het graat, mv.
graten , in Limb. hoort men veel
kitsch.
GRAAN, o. Vele woorden, uit graan en
een ander woord samengesteld, treft
men in de bestaande Woordenb. niet
aan , als : graanhoop, graanopper,
graanmijt, graanschoof, graanstop pel, graanschel ft, graanwinder (Lier),
elders graan- of kafineulen, graan zeefde ( óostvl. ), zeef of zift om
graan mee te ziften , graanschup ,
graanopkooper, ook in VI. graanbij ter genoemd, fr. accapareur de ble :
graanwoekeraar , dat het volk niet
kent. Deze en soortgelijke woorden
laten wij wel meest achter. Men kan
elk woord afzonderlijk zoeken.
GRAANDER , m., haverkist ( Westvl. ).
Bij Kil. graener, graender, een oud
VI. woord , dat schuur, zolder beteekent.

GRAAT, m., mv. graten, kernhuisje van
appelen en peren, denkelijk 't zelfde
als raat (honingraat) dat men in Br.
ook graat uitspreekt. « Raat is van
raë (voege, vorme) : Dit raë maakt
geraad en bij samentrekking graat
uit (vischgraat) , zegt Bild. I, 392.
't Is misschien ook verwant met geraarnte, 1. compages.
GRABBIG, bijv., pakachtig, licht verkort
van grabbelig, van 't w. grabbelen,
fr. happer, verwant met het zweeds.
grabba. Men zegt ook : happig, heppig
of heilig ( van hebben ), d. i. grijpig
( Br. en elders ).
GRACHT, m., soort van aarden dam : om

mijnen hof is een gracht van tien
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voet hoog ( Hagel. ). Volgens Weil. is
gracht , m. , hoogte , 't zelfde als
gracht, v., waterleiding, want woorden, die eene verdieping aanduiden,
zegt hij , geven ook eene ver-hevenheid te kennen. Z. graaf.
GRADEN ( uitg. graaien ), b. w., bij Kil.
gheraeden. In Br. en Antw. gebr.
voor raden : ik laat u graaien hoe
veel ik dit boek betaal.
GRAM, bijv., heeft, buiten de gewone beteekenis, in Limb. nog die van :
heesch, vast op de borst, en vandaar
't w. vergrammen voor : heesch of
versnoft zijn; Kil. vertaald gram door

stomachosus, asper; nu deze lat. bijv.
nw., ten minste aseer, hebben ook de
beteekenis van : scherp , ruw. Zoo
heeft Martial aspera tussus, sterke
hoest; Quint. aspera vox, ruwe of
heesche stem; Lucr. asperitas voois,
ruwheid der stem.
GRAMMAATJES , GRAMATSEN (VI. ), 't
zelfde als in Br. en Antw. grammoetsen of -mutsen naken, bet. aardige
gebaarden maken , een vies gezicht
trekken, of gemaakte mannekens maken , ook grijnzen , fr. grimacer,
faire des grimaces. Kil. heeft grammetse, gremetse, flandr. of grimma-

gie, 1. depravatio oris , fr. grimace.
Van grijns ( masque , grimace).
GRAMMEELEN of GRAMEELEN , ä. w.,
glimlachen, zachtjes lachen, fr. sourire ( Oostvl., Br. en Antw. ). Kil.
grem,eelen, fund. 't zelfde als grenicken,1. subridere, en grijnen , grenen,

1. renidere, salsé ridere.
GRAMMOETS (Br.). Z. grammaatjes.
GRANEN, o. w., korrels, graankens krijgen , in 't zaad komen : de tarwe
begint te granen , fr. grener. In Kil.
bet. graenen : botten , 1. gemmare
klonteren , 1. conglobari; schieten ,
1. germinare ; gaerwen , gerwen , 1.

praeparare, con ficere.
GRASBEESTE (ge(r)sbeeste), zoo wordt,
langs den Polderkant in VI., het vee
21
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genaamd, dat men op de vetweiden
plaatst, te Antw. : polderbeeste.
GRASDUIKER, omst. Lier zegt men ge(r)sduklcer, zoo genoemd omdat die
vogel zich veel in 't gras duikt en
wentelt, fig. : menschendrek. Z.
grasjonker.
GRASJONKER, m., is, in de Polders, een
grunsel, bij verkorting Bruns, in de
Woordenb. groenset, groenseling en

groenling, fr. tarin, verstier, bruant.
In 't L. van Waas heet men het :

grasduiker, te Eecloo ge(r)sjonk, een
vogel , die slechts in den zomer hier
te lande nestelt. In zijn fr. Woordenb.
geeft Sleeckx ook tirijn op , doch dit
is een kleiner vogel dan de grunsels,
die men tegen den winter met heele
benden ziet heen en weer vliegen.
Kil. heeft grasmussche en grasvoghet,

1. curruca.
GRAUWELEN of GROUWELEN , o. w. ,
knorren , knoteren ( van personen
gezegd ), in 't eng. growl. Grauwe laar, iemand die grauwelt of kno
-ter(Limb.)
GRAUWELEN. Z. groezels.
GRAUWSEL, o. w., bij Kil. grijmsel, d. i.
zwertsel waarmeê men de muren ,
nadat ze gewit zijn, van onder bestrijkt ( Br., Antw. ).
GRAWOELTJE, o. (te Brussel), vogelkooi,
r. Brussel vogellot , elders muite,
Bij Weil. muite, te Leuv. gawoot , te
Biest grioot, v., elders giool. Te Luik
gaioule, vogelhuiske. Kil. heeft gayole,
ghioole. Sleeckx heeft nog garrioole.
GRAZEN , o. w., wordt rond Roermond
gehoord voor : zaniken, d. i. preutelen, meer spreken dan noodig is. 't
Is licht voor geraten , 't zelfde als
razen.
GRECHTEN. Z. grichten.
GREEF, m., knorrepot (Antw. st. en pr.).
Z. greven. Bij Kil. graver, 1. procax
lingua, engl. craver. Greefster, knorster. Z. greven.
GREEFPOT, die veel greeft (Antw.)
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GREEP, in., doch v. als praet. van grijpen
(Bild.), drijtandige ijzeren vork, ook
in Br. riekk genoemd , fr. fourche a
trois dents ( Oost- en Westvl., Br.,
Antw. ). Kil. grepe , greep , greppe ,
fris. fland. sax. sicamb. fuscina, Indens, in den Telt. greepe, 1. trillens.
GREET, bijv., gretig, graag. Bij Kil. bet.
grete, greyte : gretigheid, happigheid.
GREFFELEN. Z. greffiën.
GREFFIËN, b. w. bij Kil. ook greffiën,
enten. In Br. greffelen, elders grifelen , van gre f le, thans in Br. gre f fet
of griffel, fr. gref fe, engl. graff.
GREIAARS , o., aarspijn , fr. mal du derriére ( Maastr. ).
GREJELINGS of GREIËLINGS, bijw., de
beenen vaneen, in Br. schrijlings

een manspersoon zit grejetings te
paard. De zuivere vorm is waar
greetings, gredetings en is-schijnlk
dan verwant met graad, lat. gradus.
Schrijlings is voor : schrijdelings,
van sc/ rijden , te Antw. schreën. Z.
grejen, greiën ( Limb.).
GREJEN of GREIEN, o. w., de beenen
vaneen zetten. Van iemand, die lange
beenen heeft, zegt men : die kan goed
grejen. Over een beekje , dat zoo
smal is dat men er niet hoeft over te
springen, greit men. De zuivere vorm
is waarschijnlijk grellen, van 't lat.
gradi, zooals die van schrijen, dat
men in Br. bezigt, schrijden is. Vandaar grejelings of greielings. Z. dit
woord. Sleeckx heeft Breien in den
zin van behagen.
GREITEN, o. w., lachen, grijzen.
GREL , v., smal slootje , greb , greppel
( Kemp., Hagel.).
GRELLIG of GRILLIG, bijv., iets wat
ijzing verwekt, schroomelijk, doorslecht, fr. horrible : wat grettig weer!
[ Tat gretlige tocht ! (Hagel. An tw. pr.)
Bij Kil. greltigh.
GREMEL, GREUMEL, GRIMMEL, kruimel,
en, derhalve , iets allerkleinst : geen
greinet , dat is niets met allen,
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niet een zierken. Van grernet komt
gremeten, d. i. kruimelen. Hier verwisselt zich de k met de g , iets wat
nog plaats heeft als in gnorren , gnorrig voor : knorren , knorrig ; knecht
voor : genecht van genagen ; knie
voor : genie, enz.
GREMELEN, o. w., freq. van grimmen,
bet. 1 't zelfde als grammeelen,
grimlachen of grenikken ; 2 0 van
koude bij het vuur ineen krimpen
(Kemp.); 3 0 te Hoegaarde : licht omspitten; 4 0 gremelen of griernelen,
van greniel, kruimel. Vanhier ook
griernelaar en ingrernelen, d i. in
brokken. Z. gremel.
GREMMEN, GREVEN, o. w., ontevreden
zijn, en dit door cene klagende stem
te kennen geven (1(1.-Br.). Bij Kil. gremen , sax. fries. droef zijn , treuren,
dolere, in.wrere; te Antw. grummen.
GREMPEN, o. w., weenen.
GREP, V., riool, voor, watervoor in de
velden , grachteken ( Somerghem),
te Eecloo is 't greppe , d. I. wat men
te Brussel , beek , goot der straten
noemt; elders zegt men : greb, grebbe, grabbe, groet', welk laatst in Br.
in gebruik is voor : groep , groef,
grebbe.
GREPPE, V., straatriool of goot , grep,
greppel. Z. 't voorgaande.
GREPPEDANSER , GREPPESPRINGER.
Z. grippe.
GRETEN, o. w. (met zwareè), inWestvi.
lachen, beschimpen, fr. rai/Ier. Vanhier greter. Bij Kil. is greten 't zelfde
als kreten, verbitteren , 1. irritare, in
verbasterd Brabantsch : ternteeren,
fr. taquiner.
GRETS, y., d. i. gril, kuur, poets(Antw.).
GREUMEL, m. , brokkel , kruimel, briezei. Z. gremel, waar het cene andere
uitspraak van is ( Limb.).
GREUMELEN, h. w., brokkelen (Limb.),
kruimelen. Z. gremelen cnt Taalk.
Mag. IV, 366.
GREUZEL , m. , morzel, kleine hoeveel-
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heid , briezel : vroeger had ik geld,
nu heb ik geen greuzel meer. Een
greuzel wijn aan den armen zieke
geven. Greuzel is verwant met gruis
voor : gemis, vanwaar licht gerezen
suiker voor : greuzel- of gruissuiker.
(Limb. Antw.). Z. grozel.
GREUZELEN, o. w., nog wat minder dan
grimlachen , uit verlegenheid niet
kunnen spreken ( Limb-Geld. ). In
de teckenk. is greuzelen of gruizelen
in 't fr. grener.
GREUZELKE , o. , griezelken , kleinigheid : met een greuzelke heb ik genoeg
( Limb. Antw. ) Z. greuzel.
GREVEN , o. 'V. ( te Leuv. met zacht
lange e, elders met zware e uilgesproken ) bet. grollen , knorren , grommen : hij zit heele dagen te greven
(Antw. st. en pr.). Te Leuv. bet.
nagreven , nababbelen , gelijk booze
kinderen en straatvolk doen. Greven is misschien 't zelfde woord als
graven, engl. to crave, I. expostulare;
of liever graven : procaciter processere. in den Teut. bet. het, ook grommen, grimmen, grollen, gransen.
Vanhier : grevcr , grevin , gravin
greefster , greefpot.
GREZZELEN, VERGRÈZZELEN, VERGEZ
o. w., griezelen in deWoor- -ZELN,
denb., fr. frissonner. 't Znw. is grêzzeling , fr. frissonnernent frissons
( Brab. ). Kil. gherselen , horrere , ook
gresen (b. w.), sax. sicamb. perterrefacere, benauwen, vervaardmaken.
GRICHTEN, b. en o. w., bet. in 't Hagel.
de dammen of kanten eener gracht
opmaken of opzetten, met de afgevallen aarde weder tegen den dam op
te werpen en vast te kloppen. Een
gracht grichten is dus derzelver zijkanten herstellen : de werklieden zijn
bezig met grichten. Vanhier : grichter, opgrichten . Grichten is verwan t
't zij met recht en zou dan rechtmaken beduiden, ofliever staat het voor
grechten ofgrachlen , d. i. den gracht
,
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maken even als dijken van : dijk.
GRIEND , in de Woordenboeken van 't
vrouwelijk geslacht , is in Limb.
mannelijk.
GRIEK, bijv., overdr. vrek. Grie/cigheid,
vrekkigheid.
GRIENEN. Z. grijnen.
GRIEZELEN. Z. grezzelen..
GRIEZELING , y., griezeltje , griezelingsken , morzeling , kleine stukken. Z.
greuzel.
GR1EZEN bet. over het zand gaan of
door het stof loopen. De wortel is

gries ( nu gruis ) , vanwaar griezel
en griezelken. Z. bij Deif. 43, 'twoorci
grizze , dat daar in 't nederd. gruis,
zand beteekent.
GRIF, m., een tristigofbeciroefd mensch
( Somergh. ). Indien grif niet yerbasterd is van graf, zal het cene verkorte
uitspraak zijn van grief, fr. peine,

lat. incommodurn, molestia, zoodat
een grif of die man is een grif, zoo
veel zou beduiden als : een bedroefde
kerel die veel last aan zich heeft.
GRIJM of GRIM, o., roet, zoet (Br.),
bitter van de schouw ofkave (Brugge).
De f., bi. 413, y. begrime zegt : «.....
suie , en angl. soot , fl. zoet , roet,
signifie a Gand grijrn... . )) Ook in geheel Oostvl. Z. nog Deif. bi. 174 , begremen , waar hij 't zelfde te kennen
geeft , en bij ons begriemeten en be-

grjinen, bi. 37-38.
GRIJMSEL , o., 't zelfde als grijm (Westvl.). Bij Kil. bet. het: zwartsel. In Br.
hoort men soms ook masse!.
GRIJNEN, o. w., te Hasselt : grunzen, te
Maastr. : leelijk bezien , cene tegenheid voor iets gewaar worden : gij
grjnt daar tegen Y fr. ceta VOltS re'pugne? In Friesland zou men zeggen:
het grijst mij grouwetijk. Te St-Truid.
heeftgrienen, greinen, de gewone beteekenis van schreien, weenen . Z.grijzen en, bij Bild., grijn, grijns.
GRIJS, bijv., slecht, niet pluis, betrokken : in dat huis ziet liet er grijs uit,

d. i. er heerseht oneenigheid. De

Inc/it ziet er grijs uit, d. i. zij is sterk
bewolkt, het zou kunnen regenen.
GRIJZEKOL, GRIJZEKOM ofGRIJZEKOND,
een teeder grijskieurig plantje, met
purpere bloemkens ( Br. ). In Blanc.

Lexicon : fumaria, ook duive-kervet,
aardrook , hgd. tautien kropf, tauben
koerbet en ratzen koerbet, enz., fr. fumeterre, pied de géline, etc. genoemd.
Z. 't woord bij Kil. die het van grj

-

zen afleidt, omdat het, zegt hij, even-

als rook de oogen doet wateren.
GRIJZEN, mv., zoo noemt men te Brussel
de ajuinpellen , die de oogen be-

tranen.
GRIJZEN, o. w., in Vi., Br., Antw. en
Kemp. weenen , krijten ; in Limb.
huilen als de kinderen. Kil. geeft
greynsen als een Vlaandersch woord,
grjnsen, grijsen met de beteekenis
van flere , plorare puerorum more, en
ook die welke 't woord thans in de
Woordenb. heeft:
Moeten is dwang,
En grijzen is kinderzang.

Grijsen , grjnse n is in den Gtossar.
Bernens. vertaald door : cacinnare.
GRILLEMOÊR, y., grillig wijf.
GRILL1GAARD, m., grilligen kerel.

GRIM , o., grijm , schouwroet of zoet.
Vanhier grinimen , o. w. Men zegt in

VI. : de schouw grim! of : het grim!,
daar zat regen komen. In Br. : het
rookt, daar is iets op handen.
GRIMATS , GRIMAS , fr. grimace , ital.
grimaccio. Z. grammaatjes.
GRIMAUW(Westvl.).Zbrandauw,blz. 76.
GR1MKOREN , zwarte aren in 't graan
(Westyl.). In Br. zegt men : masse!,
massetaren, en voor tarwe : honingdauw. Z. grimte en brandauw.
GRIMMEL , V., kruimel ; vandaar 't o. w.
grimmelen , o krielen , wriemelen
wemelen 12 0 grimlachen, kruimelen.
GRIMMEN. Z. grim en begrijmen.
GRIMPELEN of GRIMMELEN , o. w.,
grommen.
;
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GRIMSEL , o., 't zelfde als grijmsel,
zwartsel der schouw, te Brugge bitter

van de kave.
GRIMSELZWART, buy., zeer zwart, pekzwart ( Westvi. (( Grimselzwart of
).

hagelbiank» G. Gez. 27.
GRIMTE , y., zwarte aren in het koren
( Westvi. ). In Br. masset en honing-

dauw.
GRINSEN of GRIJNSEN, grollen, grom-

men, knorren : /li] doet heele dagen
niet als grêven en grinsen (Antw. st.
•

en Hagel.) , elders bet. het : grimlachen, meesmuilen. Kil. heeft in de
e bet. grinden, grimmen en rinnen,
1. ringere, hirrire, engi. grin, fr.
grimacer.

GRIOOL, GR1OLE, y., vogelkooi (Diest).
Z. grawoeltje en gariole.
GRIPPE, y., inWestvi. 't zeifdeals elders:

grep, greppe, greppel, greb, groeb,
groef, groep, goot, riool, zeppe,
zode. Bij Kil. grippe, gruppe, groeve,
1. sulcus.
GRIPPE- of GREPPEDANSER, GRIPPEof GREPPESPRINGER , een beslagmaker (Westvl. ).
GRIPPEN, grijpen.
GRIPPIG, grijpig, begerig.
GRISORIE , 't zelfde als grijzekol of diiivekervel , lat. fumaria officinalis
( Wes tvi.).
GRISPOT, m., bet. in de Kemp. lollepot,
vuurpot. Z. grissen.
GRISSELEN, GRIZZELEN of GRIEZELEN,
oulings grizelen, freq. van grizen of
grijzen , d. i. huiveren, schuwen,
1. horrere , zoo wij 't lezen in Anna

Bijn'sRefereynen , 1668 II, biz.
Maer 't is een doot geloove daer Godt
afgrijst. Vanhier afgrijselijk. Z. grezzelen.
GRISSEN, o. w., zich over cenen vuurpot , lollepot of grispot warmen
(Antw., Kemp.).
GRITSEL, y., veeltandig werktuig om
in den hof of op het veld med te
krabben en den grond effen en fijn

te maken. Het hooi wordt met houten gritsels bijeen geschaard ; de
grond met ijzeren doorkrabd en deze
daad noemt men gritseten. Bij Kil. is
gritsel , raste/tutu , pecten en grilse len, rustello acervare. Gritsel schijnt
ons verwant met kreIsen, krabben,
fr. gralter, volgens anderen ook met
gries, griezel, thans gruis (Br. Hage l).
Grilset heet te Aniw. rijf.
GRITSELEN , b. w., met een gritsel de
aarde fijn maken, harken, zooals de
hoveniers doen : den hof, de voetpaden grilselen. Dit woord en het yorige zouden nog waarschijnlijk afko-

men van kretsen. , kratsen , fr. rkteler,
over en weer krabben.
GRITTEN of GRISTEN , schertsen , gek-

scheren : met iemand gritten is met
iemand lachen , hem voor den zot
houden, met hem den spot drijven,
hem iii 't spel bedriegen , fr. tricher.
Vanhier gritter, gritterij ( Oostvi. ).
GPJZZELEN. Z. grisselen.
GROB, y., greep, zooveel men met de
hand kan grijpen ( Kemp. ). Bij Kil.

grepe , handgrepe , quantum manus
una prehendit , engi. gripe. In Br.
zegt men ook grijp en grab, m., van
grijpen ofgrabben, rapen, 1. prendei'e (Teuth.).
GROEB, y., omstr. Leuv. drooge ondiepe
gracht , 't zelfde als elders groep
groef, greb, grubbe, greppe, grippel, hgd. grube : tussclieii Brussel cii

Mechelen leggen de boeven de afgesnedene rapen en beeten en de hoveniers
de koolpianlen in groeben.
GROEBELEN , o. w., verbasterde uitspraak van grabbelen ( Eecloo).
GROEIEN, o. w., naar iemand groeien,
in Westyl. iemands manier van doen
enz. aannemen. Groeyen in den
Tenth. gedyhen , welk laatste Kil.
vert. door fieri, confien.
GROEMET, GROMMET, GROMET en
GRUMMET, in Limb. zooveel als in
't-had. grummet , in Br., Antw. en
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Kemp. toemaat, flagras , nahooi. Dit

groemet kan samengesteld zijn uit
groen en met. Of nu dit met het Irab.
maat in toernaat of met matte, madte,
mate , waardoor Kil. en de Teuth.,
weyde , beernd , 1. pratum verstaan,
is ons onbewust.
GROEN, o., nog al veel in Limb. gebruikelijk voor : raapkruicl.
GROENEDOCTOOR , ook pitheziener,
iemand die, zonder gediplomeerd te
zijn , zieh met genezen bemoeit,
kwakzalversmiddelen , bijzonderlijk
groene kruiden, voorschrij ft , of sommige ziekten en verwondingen beleest, fr. empirique. De man verblijft
meest op de dorpen ( Br., Antw.,
Kemp., Hagel.).
GROENEVISCH , d. i. riviervisch , als
karper , enz. in tegenstelling van
zeevisch , als kabeljauw , enz. De
Teuth. cii Kil. verstaan door groen

versch , als vleisc/i , visch , lat. recens,
(riscas : Kil. vert. groenvisch , piscis
recens , piscis fluvialis , en groenvleesch , sicamb. caro recens, d. i.
ongezouten vleesch ( Br., Antw., VI.)
waar men door versehe visch ongezouten zeevisch verstaat.
GROENIGHEID , y., groente , groensel,
hofvruchlen, als porrei, solder, kervel, enz. die men in de soep doet
( Br., Hagel., Limb.).
GROENING, m., zekere appel (Br. en VI.).

Groeninck , mali genus viride ( Kil.
en Dierix, II, 119. Sar Gand).
GROENSEL, m., vogel van groene kleur
( Br. ), dien men elders groenvink
noemt. C/doris, I. luteota; bij Sleeckx

)ORO
de sarnenstellingen groenseimarkt,
-vrouw, -verkooper, -hof, enz.
GROENSELI ER, m., die groensel verkoopt
( VI.).
GROENSELVPOU\V, y., is in VI. hetzelfde
als wat men te Leuv. : groenvrouw,
te Brussel , gruenwiff, elders groen
setwijf heet.
GROENZEN , V. , ( korte ) witte vroege
aardappelen ( Oostvi. ). In Br. noemt
men deze vrucht ook negenwekeinans.
GROENZIJDE. Z. kloekzijde.
GROES, m., V. mv., groesen en groezen,
hij Weil. het jeugdige groen, of de
groene zode , is te Antw. , Br. en
licht elders , een lap afgestoken
graszode. In Br. ook grusch of rusch
genaamd , welk loste Kil. door cespes,
gleba vertaalt : groesen steken(Antw.,

Br.). De boeren maken hunne schietdoelen van gruschen of russen (omst.
Leuv., Bruss.). Kil. schrijft nog groese,
groense , grase, cespes viridis, cespes
gramineus.Edoch te Lier en in Oostvl.
het. groeze het loof van plantvruchten
in 't algemeen als : wortel-, rapen-,
pataten- , beetengroeze , enz. , dus
hier eigenlijk groen , verdure feuillage. Plant. vertaalt groesen door
terre mole , champ infertile, non
cultive' en fislulosa terra. Groes,
groeze , is bij Bild. y., van groe-en, d.
i. groeien, hij Kil. ook nog groenen,
,

virescere, frondere, vegelari, crescere.

GROES , V., oppervlakte van den grond
met kort gras bewassen, zode, in 't
fr. gazon , b. y. in den winter is alles
groes (en niet gras ). De groes a/sIcken. Het slijkig water is goed voor de

ook groenhing en groeneling, fr. ver-

groezen. Dit woord is in 't Zuiden als

dier, tarin, bruant, te Antw. : mof.

in Limb., Br. en elders van dagelijksch gebruik. In de Hollandsche
Woordenboeken treffen wij den vorm
groeze aan, dat daarin vertaald wordt
door : verdure, première verdure; in
de Vlaamsche vinden wij groes , vertaald door gazon, en 't loll. groeze
door verdure. Het fr. gazon wordt in

GROENSEL, o . , voor : groen, groenmoes,
groente , fr. legumes, bij Kil. groenwaere, I. olas. In Oostvl. en Br. verschut eenigszins groente van groenset:
dit Ieste dient tot voedsel der mensehen , terwijl het voeder van 't vee
ook groente genoemd wordt. Vanhier
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de Hou. Woorclenb vertaald door
zode, graszode, in de Vi. door zode
en groes.

GROEZELS, V., 't enkelv wordt niet gebr.,
de knobbels , tiobbeligheden , oneffenheden van een bevrozen weg : het
doet pijn op de groezels te vallen

( Hagel. ). Op sommige plaatsen zegt
men ook : grauwelen. Beide woorden
misschien verwant met ruw , rauw,
fr. raboteux of met het fr. grume,
du bois en grame : ruw en ruig
hout.
GROFFELEN , te Kortrijk 't zelfde als
groebelen te Eeeloo, d. i. grabbelen.
GROFFELSNAGEL, ni., zoo ook bij Plant.,
doch bij Kil. zonder s geschreven,
kruidnagel ( Antw., Br. ) , ook grofnagel.
GROFFIAAT ( a als ao ) , v., wordt in
Limb. gebezigd voor eene hofbloem,
angelier ,, in 't fr. ceiliet , in de bot.
diantitus. Elders in die landstreek
noemt men die bloem ook flet , te
Leuven en elders in Brab. giroffel,
ginoffel, genoffel. Deze plant moet
niet verwisseld worden, zooals dat
nog al in de Woordenb. plaats heeft,
met de violier, in 't fr. violier, giroflee, in de bot. clieiranthus. In Limb.,
alsmede in Brab., heet die flier, bij
Dodoens filler. Z. violier.
GROLPOT, m. , en y., overal in gebr.
voor : grompot, knorpot, greefpot.
GROMET, m. Z. groemet ( Limb.).
GROMMELEN , o. w., grollen , knorren,
grimmen , grommen , waarvan het
een freq. is, fr. grommeter, gronder
( Antw., Br., Limb. )- Vanhier groinmetaar , gromnielerse.
GROMMELPOT , m., 40 groinpot ( Br.);
o in 't Hagel. rommelpot.
GROMMEN en GARREN , hetzelfde als
grommelen, fr. murmurer ( Limb.).

GROMMET of GROMET. Z. groemet.
GRONDGEVERDTE , o., grondgebied
( Kemp. ), glieveerd bij Kil. 1. actio,
gestes.

GRONDIG of GRONDSIG, bijv., ganseh,
geheel , b. y. : het heeft den grondsigen dag geregend. Dal wijf raast
den grondigen dag (Br.,Antw.,

Hagel.).
GRONDPROEVER , kadasterventer , bediende aan 't kadaster ( Kemp. ).
GRONDVERF, grovere verf, die tot eersten grond dient van andere overver
vingen, fr. premiere coitche (overal).
GRONSEN , GRONZEN , GROZEN , GRUIZEN, ow., grommen, grollen, preutelen : dehondgronst, d. i. grolt (Br.).
De Teuth. heeft gransen , in den zin
van : belgen, verbolgen, gram zijn,
grimmen , I. mordescere , enz.
GROOTEVROUW , bij Kil. groot-vrouwe,
flandr. hetzelfde als : grootmoeder
( Westvl., Rouselare).
GROOTHEERE , zoo noemt men soms in
Westvl. vaders of moeders oom, ook
peetoom. Kil. groot -heere, fl and. i.
-

grootvader, 1. ovas.

GROOTSCHERIK ofGROOTSERIK, is een
die grootseh, trotseh, hoovaardig is
die grootseherilc zou voor mij zijnen
hoed nog niet afnemen ( Westvi. ).
GROOTSCHIGHEID (uitgespr. greutschigheid ) voor grootscheid. Dit woord,
alsmede het bijv. grootsch (greutsch)

hebbenin Br. en Limb. die algemeene,
wijde beteekenis niet , die zij elders
hebben, maar worden gebezigd in
den zin van : hoovaarcligheid , hoo
bijzonderlijk op de kledren:-vardig,
het is een greitsche kerel. Hij is vol
greutschigheid.

GROUWEL , cene ontelbare menigte
daar was een grouwel van een volk,
fr. une foute immense ( Br.).

GROUWELEN, HUIVEREN. Z. grauwelen.
GROUWELIJK heeft de beteekenis van
het litterarische gruwelijk , en men
zegt ook bij pleonasm : 't is schrikkelijk en grouwelijk; maar wordt ook
gebezigd voor : zeer veel, b. y. daar is
grouwelijk veel visch in dien vijver

(Br.).
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GROZEL, GREUZEL, m., klein stukje,
klein deeltje. Het mv. grozelen ,
alsook brozelen (Z. brozel ) worden
bijzonderlijk gebezigd voor de kleine
deeltjes, die het koffiedik of den kof
samenstellen ( Limb.).
-fiedras
GROZEN. Z. gronzen.
GRUB, v., voor greb, greppel. Z. grub,
grob, bij Bild. (Limb.).
GRUI, v. vrees, ook ,gruiel voor gruwel
(Br. en Vi.)
GRUS, o. (te Brugge gnus, greus uitgespr.),
bet. in Westvl., alsook te Antw. : zemeten ( Br. ) of de graanpellen. In de
Kemp. beduidt gruis daarbij nog kort
, d. i. wrat fijnere zemelen of-mel
grofmeel : brood met den gruis, dat
in sommige Woordenb. onnauwkeurig vertaald is door pain de ménage,
is eigenlijk brood met zemelen en
kortmeel gebakken. Kil. heeft panis

furfuraceus of furfurosus, d. i. zemelenbrood ; want zemelen vert. hij
door fur fures.
GRUISDIKKE, bijw. , heel , gansch : deze
kamer zit gruisdikke vol vliegen.
( Westvl. ). Sleeckx vertaalt gruisdik
door : dru en menu.
GRUITEN of GRUTTEN, b. w., kuischen,
ruimen : eene sloot , beek, rivier grutten ( Kemp. ). Kil. gruyten, 1. retare,

q. d. gar-ruyten , i. omnino et perfecte
canales expurgare , canales publicos
purgare et fodere ( Gor. Bee.).
GRUIZELING, v., gruis (Oost- en Westvl.).
GRUIZELMENTEN is 't zelfde als men in
Br. gruizementen heet. Een woord
met fr. steert. Gruizel is een verkleiningsvorm van gruis : alles in gruizelnienten slaan , in Br. in gruizementen vaneen slagen, bet. alles
verbrijzelen : die zatlap sloeg alles te
gruizerenlen vaneen (Leuv. ).
GRUIZEN, o. w., in 't spel krakeelen. Z.
gronsen.
GRUIZENDE, bijw., zeer : gruizende dikke,
d. i. zeer dik ( Westva. ).
GRUMMET. Z. groemet ( toemaat ).

GUI

GRUNS, m., grunsel (Somergh. ).
GRUTTEN. Z. gruiten.
GRUW, 't zelfde als grouwel , gruwel ,
schrik : ' k heb eenen gruw van de het
( Westvl.).
GUBBELEN , o. w., gobbelen , braken
(Limb.).
GUDS , v. b., een regenguds ( Westvl.),
in Br. een regengudde ( korte euklank), een regenvlaag. Gulls is de
wortel van gudsen, thans in 't Noor
meer gebruikt voor ons goezzen,-den
storten. Dit guds is verwant met hoos,
waterhoos. Z. gudsen.
GUICHELEN, o. w., spotten, lachen : hij
wil met iedereen guichelen ( Hagel. en
elders ). 't Is een voortd. w. van
guigen, dat bij Kil. 'tzelfde beteekent,
1. rillere, nugari. Guichelen bet. bij
Kil. ook huichelen, en guych, guychel-haer, en guycheler beduidt daar
zooveel als nu huichelaar. In 't Gelden. en Overijsel bet. goechelen
gedurig lachen. Taalk. Mag. III , 59.
Z. gibberen.
GUIEN, o. w., hunkeren , begeeren, ver
aan deur of venster staan-lange,
om iets te hebben : wat staat gij daar
te guien ? ( Westva. ) Is 't hetzelfde
als goyen ( gooien ), I. batuere, festivare ? Z. ankeren, biz. 18.
GULL, v., in de Woordenboeken : eene
merrie, die niet geveulend heeft, bij
Kil. is guyle, hgd. gaul , wat ook
de vroegere spelling was , enkel
peerd, equus , in 't land van Waas
een oud versleten peerd , bij Bild.
oud slecht of druilig paard, in de
Kemp. hecht genoemd. De peerden-

markt is rond Allerheiligen vol oude
guilen. In Br. omstr. Leuv. is guit
een smaadwoord, zotte vrouwspersonen toegeworpen : o doe guil, d. i. o
gij ijdeltuit. Edoch hier zou guit wel
guich ( guichelares, zottin ) kunnen
wezen.
GUILSCH, bijv.,'t zelfde als gaalsch, d. i.
vergest , smetsch : het vieesch is

GUS
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guilseh Dat spek smaakt guilsch

GUZ

in 't Geldersche als in Z.-Nederl. nog
gehoordworden. Taalk. Mag. III, 59.
GUSSEL , m., eigenlijk morserij , vuilmaking , fr. saloperie , doch fi g. een
morzig wijf,, fr. une salope (Limb.Maastr. ).
GUSSELEER, in., morzige vent, fr. soligaud ( Maastr. ).
GUSSELEN, o. w., bet. te Maastr. slabben,
zich bemorsen terwijl men eet , en
vandaar : gusselaar , gusselduppe
gusselbroek, enz. In VI. spreekt men
guselen uit, en dat bet. daar 't zelfde
als goeselen, heide freq. van goesen of
gossen ( gudsen , storten, sproeien ).
GUST, bijv., in N.- Limb. van dieren vooral
van koeien gezegd , die niet drachlig
zijn. Bij Kil. bet. guste oft gustighe
koe hetzelfde als muntighe , 1. yucca

( Kl.Br. ).
GUIVEN, o. w., schuiven ( Westvi.).
GUIZEN, o. w., gerucht maken : de wind
guist in de boornen (Kemp.). Kil.

guysen ; effluere cum murmure seu
strepitu.

GUNT, geen : dit ofgunt, dit ofdat, dees
of geen ( Brugge).
GURG, bijv. , tenger, teeder : datiseen gurg
kind, een gurg plantje; mager, arm:
Jan iseen gurgehals, d. i. Jan is een
onnoozel mensch. Vergurgen is ar
moede, gebrek lijden, mager svor-

den : die arme kinderen zien er zoo

bleek en vergurgd uit ( Limb.).
GUSELEN, freq. van guizen? Z. gusselen,
goeselen en goezen.
GUSEN of GUSSEN, o. w., omstr. Sottegh.
en elders gebr. voor sproeien, 't is ook
bijna zooveel als koozen. 't Schijnt
hetzelfde als goesen ( thans gudsen),
dat volgens ten Kate giel tot wortel
heeft , en vanwaar Vlaamsche freq.
gosselen, gusselen (storten), zoo wel

Icetaria, h lauro non mita, en gunstegaan is bij hem een geldersch woord,
dat : niet drachtig , niet bezwangerd
zijn beteekent.
GUUTS, V., een aardig, slim kind (Maastr.).
GUZZELEN , cuz. Z. gusselen.

IM
HAA
H. Deze aspiratieletter wordt in VI. en in
een gedeelte van Antw. en Brab. niet
gehoord; maar in 't Hageland en de
Kempen wel. Men zal onder de letter H
eenige woorden aantreffen , die soms
ook zonder dezelve geschreven vorden. Dit zal een gemak voor den opzoeker wezen. De woorden, die men
onder de H niet vindt, zoeke men
elders.
HAAF , voor have : haafkoopdag , kaufdeeling, d. i. koopdag of deeling van
haafgoederen of -meubelen.
HAAG, v.,eene rij opeengestapelde ongebakken tichelsteenen , die men alzoo
verder laat droogen en, als het regent, met matten overdekt. Zoo zegt

HAA
men : de brikken of tichelsteenen
staan in de hagen ( Limb.).
HAAG, zegw. , iets over de haag werpen
is iets vergeten , uit zijn hoofd stellen : werp die verwijlingen maar over
de haag ( Br., Kemp., Hagel.).
HAAGKWIJT, vogel , in Westvi. nog hagernake genoemd , is licht hetzelfde
alsbij Kil. haeghteyte, 1. passer rubi.
Te Herenthals bet. haagkwijt een
jongen die achter de haag schole gaat.
HAAGSCHOOL , HAAGSCHOOLDOEN
-HOUDEN of -GAAN beteekent in de
Kempen hetzelfde wat men in Brabant achter de haag school gaan, in
Limb. achter de haag blijven of hangen, in 't Land van Wans : achter de
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haag zitten of loopen ( Eecloo ) , te
Leuv. (Ie school spoelen ( verspelen ),
te Thien. haag stooten heet. Men
zegt in Westva. pook nog hij heeft
achter de haag ( school) geweest.
Men zie over haagscholen , Taalk.
Arch. van 1837, 1 stuk, biz. 189.
HAAGSCHUW of - SCHOUW, bijv., bang,
vervaard. Men zegt het van menschen
of dieren, die op hunnen weg langs
alle kanten angstig omzien , alsof
ze iets te duchten hadden ( Kemp.,
Thien.).
HAAGSTOOTEN, o. w., blijven rondloopen in steê van naar 't school te
gaan (Thien.). Z. hazen, haagschool
en fatsen.
HAAGWEEF of -WEDUWE, vrouw die
kinderen heeft zonder getrouwd geweest te zijn. Sleeckx vert. door :
prétendue veuve ( Br. en elders).
HAAK komt in vele gezegden voor als :
uit den haak zijn, d. i. zijn verstand
missen. Uit den haak klappen , of
haakuit haalcin klappen, d. i. onverstandiglijk klappen of iets zeggen
wat in den haak niet is , of niet
aaneen hangt ( Westui. ). Buiten zijneu haak bet. te Antw. en elders
verbabbereerd of beteuterd zijn. Uit
zijnen haak schielen bet. in Br. en
Antw. bijna 't zelfde , doch ook :
gram worden. Tij moet altijd zijne
haken in eens anders gesprek slaan,
d. i. hij moet altijd in 't gesprek tus schen komen , of klappen van zaken,
waaraf hij geene kennis heeft (VI.).
HAAL, m. Zijnen haal nemen , zijnen
loop nemen om te springen of te
heffen (Westv1. ).
HAAM , m. , bet. in Limb. niet alleen :
paardengareel, maar ook nog een net
om visschen in te houden of om die
te vangen. Dat tuig bestaat uit een
ijzeren raam, gewoonlijk driehoekig,
van een net en een steel of handvatsei voorzien. Men heeft een kleinen
haam dien de visschers gebruiken om

HAA

er de reeds gevangen visschen in te
vergaren , en een grooten haarai met
langen steel, welken men in 't water
laat zinken om wisch te vangen , fr.
lama. Op zekere plaatsen wordt die
benamingtoegepastopeen tuig, waarme e de kinderen de musschen onder de daken vangen en dat de meeste
gelijkenis heeft met den haain; alzoo
musschenhaam, waarvoor men ook
inusschenstut ( musschenstuuts ) bezigt. Het verkleinw. haaraken hoort
men soms onder het volk voor : vest,
fr. gilet, waarvoor men in diezelfde
landstreek veel karnizoolken zegt.
HAAM, m., HAAMHOUT, o., houten hamer die in de Kemp. dient om den
mestslik door het mest te slaan om
dit kort te maken. «Hamer, zegt
Bild., is eigenlijk niets anders dan
ham, als knots of dikke stok genomen en komt met het fr. massue
overeen. »Zoodat haam hier wel ham
verlengd kan zijn. Hamp , anders
ook homp p , als wortel van hompen ,
is bij Bild. 't zelfde als ham. Vanhier
het fr. hainpe. Z. Bild. I , 289.
HAAMHOUT, o., hamerhout, een houten
hamer, in Br. lelie fh.amer genoemd,
is eigenlijk Bene homp of dik stuk
hout, dienende om mee te slaan of
af te hompen.
HAAMSPEEN , y. , bijplant die op de
boomtakken wast, en bij de oude
Druïden als heilig, en bij onze landbouwers als heilzaam gehouden is. Op
eenige plaatsen noemt men dezelve
raarnsch, fr. gua ( omstr. Maastr. ).
HAANTJE. Het haantje van 't hinnenkot
zijn bet. aanleider, meester zijn ,
boven zijn : dul gelijk een haantje,

rood gelijk een haantje of zoo rood
als neu haan , d. i. zeer dul , zeer
rood (Westvl.). Bij Kil. bet. haan een
gebiedend , een strijdzuchtig man;
ook een bedrieger. Te Antw. heet
men : haantje vooruit, de hoofdman
eener kwade bende.
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IIAAII, HEM, HEN. Dit voornaamwoord
wordt veel in het Zuiden door het
volk algemeen, evenals vroeger in de
boeken, gebruikt voor : zich, dat uit
Saksen ten tijde der Hervorming ingevoerd schijnt.
HAAR is, in Limb., even als hot (rechts)
je (in 13r.ju), voorwaarts, en hit (in
Br. hou) , stil , cene uitroeping , door
de voerlieden gebruikt bij het mennen der paarden, en bet. daar : links,
of linksom, te Antw. heir, of ijs.
HAAR. Zie hier eenige gezegden met haar
gemengd , die in de Woordenb. niet
voorkomen : in zijn haar niet zijn
bet. in Wesivi. ziek zijn. In dit gewest bet. het spreekw. : men scheert
geene koe op e'e'n haar, men moet
zoo nauw niet zien. In Br. hoort men
in denzelfden zin : een hearken in de
hoter zoekeii, allesnauw nazoeken.

In 'mijn boter steekt geen haar , ik
handel niet vaisch, ik ben recht voor
de vuist (Antw.). In Vl.lieduidt : bij
het baar trekken, alles nauw uitrekenen , wat iets, dat men laat maken
of zoekt te hebben, moetkosten : als

hij iets overlaat , 't is altijd hij het
haar getrokken. Iemand van haar
noch pluim kennen bet. in Z.- en N.Br. iemand in 't geheel niet kennen.
Maar ons dunkt dat haar in dit gezegde zou kunnen aart zijn , dewijl
haar en pluim eigenlijk hetzelfde
uitdrukken. Haar op de tanden hebben is : manlijk , kloekmoedig zijn.
Franschmethaarbet. : slecht fransch

(Br., Limb.). In zijn haarzijn,in
zijnen schik zijn (VI.).
HAARD, m., beter aart (Z. blz. 5), wordt
in Vi. gebr. voor cene kaai langs cene
rivier of vaart , waar men kolen
kalk, steen , caz. stapelt en verkoopt.
HAARENKELEN, zich kwetsen met, in het
gaan, den cenen enkel tegen den anderen te slaan of te stooten : ik heb
den weg gehaarenkeict. Van her en
enkelen. Z. anke.

HAA

HAARGETOIJW, o., HAAREWEToI HAARGEWET , ijzeren tuig met broeden
kop, een klein aanheeld gelijkend,
dat de pikkers in den grond slaan
om er de zichten en zeisens op scherp
te kloppen met den haarharner. In
Limb. haargetuig. Z. haren.
HAARHAME1'I , m., ijzeren hamer oni zeisons, pikken (zichten) en sneppen le
liaren. Z. dit leste (Br., Limb. ).
HAARKAMMEN, o. w., krakeelen (Maastr.).
HAARKE. IIíj heeft een haarke van (naar)
zijn vaarke (Westvi.) , in Brabant en
Antw. : 't is een haarken (aar(te)ken)
naar zijn vaarken, d. i. hij gelijkt zijn
vader of : hij heeft zijns vades aard;
en daarom dunkt het ons veel beter
te schrijven : hij heeft een ( het
aar(t)ke van zijn vaarke , d. i. hij
aardt naar zijnen vader.
HAARVLIEG , o. , een man vol boze
streken , een doortrapte bedrieger
( Antw.).
HAAJIZK ofHA(AR)ZAK, m. Schoon dit
woord op aaszak ( bI. 6) reeds behandeld is, komen wij er op weer,
wijl velen meenen , dat het moet
hazak ( ha(ar)zak ) geschreven vorden , welk laatste men ook alleen in
Oostvb. en veel in Br. en Antw. hoort.
Uit den aaszak spelen bet. te Antw.
escainoter. Ilaarzak is bedrog , foffelrij in het spel. Haarzak doen
ook ha(ar)zakken , haarzakken, bet.
valsch spelen, heimelijk en booslijk
in 't spel zoeken te bedriegen, zeuren,
in 't fr. tricher, welk van 't gr. p€a
( haar ) komt ( Z. Diet. des Diction.
y. tricher ). Zoo ma men hier denken aan de zegw. : ik lieb geen haar
in mijne boter,, d. i. ik ben niet
vaisch ( Z. ook Jardin des racines

grecques , y. Opt; ). Haarzakker, of
liazak , beide goed , is een valsche
speler , een bedrieger , foffelaar
fr. tricheur. ( Haar , zegt Tuinman
( Fakkel. 16 ), voor krakeeb, is verkort van 't aloude hader , twist
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't geen de Hoogduitschers in dien zin
nog hebben. Dus noemt men knibbelzuchtige : hang , en de jongens
een krakeeligen medespeler, die hen
veron gelijkt , een Itaarzak . »
HAARZAKKEN en HAZAKKEN , o. w.,
haarzak doen. Z. haarzak en aaszak.
Kil. heeft /iacler en samengetr. haar,
in den zin van : twist, krakeel, ruzie,

HAG

hajoepa sPelen , d. i. ge zult mij niet

HAAS bet. in Westvi. een domkop : ge
zijt neu eerste haze : in Br. een listigaard die zoekt te bedriegen : 't is
nen haas. Den haas schieten bet. in
't Hagel. iets voordeeligs of groots

voor den gek houden of bedriegen.
Het staat waarschijnlijk in verband
met het spel hetskenjogen ( Z. dit
woord ). Te Eecloo bet. haaskenjagen
het met de marbels schieten der kinderen.
HAATJE ( Kortrijk ). Z. aatje, biz. 6.
HAATS, m. Z. huits.
HABOLLIG , bijv., in sommige streken
van Oostvi. gebr. voor : hobbelig.
HABSCHAAR, m., smaadnaam, dien men
aan een gierigaard of iemand , die
veel geld bijeen verzamelt , geeft
( r. Maastr. ). Bild. , die hapschaan
schrijft, zegt dat het cene zotte verbastering is van 't hgd. haschen van
haschen, grijpen. Doch Böhmer leidt
dit van 't fr. archer af. Z. Bild. I ,
Habschaan is te Antw. een man die
zich met velerlei kleine en min of
meer oneerlijke zaken ophoudt.
HABZAKKEN, h. w., pakken, te vinden
of te krijgen zijn : er is niets te lieb-

doen : hij meent dat hij den haas geschoten heeft, d. i. hij meent dat hij

zakken. Gij zult en niet veel habzakken, d. i. l)alken, vinden of krijgen

iets wonders verricht heeft. Halma
heeft in dezen zin : zij ?neent dat zij

( Hagel., Kemp. ). In dezen zin heeft

en haderen , 1. rixari ; haderman
haarinau, haervtiejhe, in den zin
van : twistmaker. Daar het bedrog
altoos twist veroorzaakt, 'zoo is de
overdrachtelijke beteekenis van haarzak genoegzaam gehillijkt. Vanhier

laarzakker, liaarzaickerij , fr. tnchenie. Een Antwerpsch spreekw.
zegt : haarzakker'ij zal niet gebenedijen .

Kil. hebben en snabben, I. captare,

den haas gestniht heeft , d. i. dat zij

caplitare. Ilabzakken bet. hij hem

een grooten heer gekregen heeft, of
cene goede kans gedaan heeft. In Br.

verbis ( of) ingenti latratu intonare,
bij Sleeckx teinpêlen. Vanhier : iemand

zegt men : hij meent dat hij den vegel ( van de wip ) afgeschoten heeft,

overhabzakken. ( overschreeuwen).
HACHT, V., heeft, behalve de beteekenis
van : dik stuk , nog die van : keten
(Kemp.).
HAGE ( op de ) BUISCHEN bet. iets te
kennen geven , bedektelijk van iets
spreken ( Oostvl. ).
HAGEMAKE , v., vogel ( haagmusch?)
( Westvl.)
HAGEPISSEN , o. sv., schoolduiken. Vanhier : hagepissen, schoolduiker (Oost
duiken.
-vI.)Zhagseoln
HAGEPLANTEN , o. w., spelen in plaats
van naar de school te gaan. Z. hage
en haagschool ( Westvi. ). -pisen
HAGSBEER, y., hoort men in Limb. voor:
zwarte aalbes.

d. i. dat hij den prijs verdiend of
behaald heeft. Z. aas, bij Olinger, in
den zin van deugniet , en , hij Weil.
in dien van slecht vrouwspersoon
voorkomende.
HAAS , 1T1. mv., hasen , handschoen
(N.-Limb.), elders in Limb. luidt het
heis. 't Is licht hetzelfde woord als in
den Teuth. haise in C. Coisch, en hij
Kil. hose, nu boos.

IIAASBALK. Z. halsbalk.
HAASEENJAGEN , o. w. , gekscheren,
voor den zot houden : ge zult met mij
geen haasken jagen ( Lier). Te Leuv.
heet men dit : gij zult met mij geen
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hAK , V., ijzeren werictuig met houten

steel, clat men gebruikt om de aarde
los te maken, b. y. , als men de fonde
menten graaft voor een gebouw, en
dat men onderscheiden moet van den
bikliel of bikker, dien men insgelijks
tot dat doel bezigt. Het ijzer van den
bikkel is spits, dat der hak plat ; ook
wordt de bikkel bij zulke werken gewoonlijk het eerste gebruikt ( Limb.).
In Br. en Antw. is cene hak een klein
hertsvormigh$uweel om hof-en veldvruchten te hakken ( omkrabben ).
In den hak bet. in Westvi. in den
oogenblik : lick wortel van hakken,
bouwen.
HAK, bijv., komtvoor in : hij is niet ha/c,
d. i. hij is niet gemakkelijk te betrappen (Kemp.). Kil. heeft hacke in
de beteekenis van de laatste of degene
die op het uiteinde is, 1. ultimas,
postrernus, en zegt dat het gewoonlijk
in een kwaden zin genomen wordt
hij is niet ha/c bet. dus : hij is de leste
niet , hij wacht niet tot dat hij in 't
net gevangen worde.
HAK. Een glas op den hak drinken is een
laatste glas ten afscheide drinken
( Antw. pr. ). De Hollanders zeggen
een glas op den valzeep (d. i. den trap
waarmed men scheep gaat), in 't fr.
boire le COU/) de l'clrier. De hak is
een houten steunstokje , dat men
onder den dissel der uitgespannen
karren zet om ze te doen blijven
recht staan.
HAKETISSE of HAKKETISSIE , y. , haagdis ( Westvl.).
HAKKELGAREN , o. , verwarde garenstreng ; overdr. moeilijkheid. hetgeen
hij zegt , is hak/ceigaren bet. hetgeen
hij zegt , hangt noch bindt ( Br. )
zijne gedachten hangen niet samen
( Westvi. ). Wargaren ( Antw.).
HAK OP DEN TAK. Van den hak op den
tak vallen , bet. telkens van het cene
onderwerp tot een ander overgaan
( Geld-Limb. en elders) , van den os
ti

)HAL

op den ezel.
HAKSEL , o., 10 fijn gesneden stroo , dat
men onder de haver voor de paarden
mengt (Hagel. en Limb.); 2 ,1 pla g ge,
schadde , afgehakte groes ( Antw. pr.
Noord. ). Vandaar : liakseihaak , hak
om schadden of haksel meê op de
heide afte kappen.
HAL, HALLE, V., huisje of overdekte
plaats, waar de biekorven onder staan:

die bieman heeft cene precie hel,
daar slaan wel dertig korven naast
elkander ( Br., Hagel -Limb., Antw.).
Hal, halle komt nog voor in : vleesch halle, lakenhaile, enz. Dit waren 'roeger opene , doch overdekte plaatsen
waar men verkocht , in den Teat.
porlicus. Van'nier het fr. ha/le.
HALFELFKEN , koffie (lien men in den
laten morgend neemt (Br. Limb.).
HALFEN , m., is eigenlijk een pachter,
die de cene helft van zijn land voor
zich en de andere helft voor zijnen
heer bezaait, doch bet. thans in Limb.
een hoer, die cene hoeve in pacht
heeft. Bij Kil. half-win en halffenaer,
partiarius, colonus part/ar/us, fr. coIon dimidiaire. De vrouw van den
halfen noemt zich halfesseofhal/erse.
HALFHOUT , o., te Leuv. hout , dat dik
gekioven is, ook wishout of brandhout genoemd; te Antw. en elders is
het nog : een bool of boomstam in
twee gekloven. Fig. zoo lon?p als een

half/zout.
HALFKEN , o., ook halfmaatje , is cene
zekere maat voor vloeistoffen : een

halfken brandewijn ( Limb.).
HALFMAAN, y., horstel of raagbol (Br.
en Antw. ), te Gent : koppejager.
HALFTEN en HELFTEN. lets ten ha/fIen
en ten hel/ten , d. i. half afgewerkt
laten liggen ( Westvl.).
HALLE. Z. hal ofbiehalle, d. i. bijenschop.
HALLEGEBOD , o. , een stadhuisgebod
( Poperinge ). Men zegde vroeger
ook halheeren , vooi- : raadshecren.
Z. Dierix, sur Gand, I, 133. cnRaep-

HAL
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saet.
HALLEM, ni., allerlei gereedschap (ornst.
Aalst). Z. alaam , bz. 14.
HALS komt voor in vele zegwijzen : hals
over kop gaan ( Br. ) , door en door

onvolmaakt is: uw werk is maar eene
halvie ( Westvi. ). In Br. hoort men
daarvoor soms : 't is maar eene halfpan.
HAMFIORGEN , o. w., wanneer men hij 't

de stad hals over kop loopen , d. i.

kaartspelen een slag opneemt, b. y.
met eene vrouw en daarna het aas
uitspeelt , waarmede men dan den
heer vangt , noemt men de eerste
handeling hanthorgen (N . -Limb. ).
HAMEEL , y., is in 't Hagel. een houten
tuig , dat aan de kam eener ploeg, of
den dissel eens wagens wordt gehaakt , en aan \velks uiteinden de
kettingen of zeden zijn gehecht , die
aan 't gareet of haam der paarden
worden vastgemaakt als deze voor
ploeg of wagen worden gespannen. In
Br. en elders heet dit zwing , fr. es-

ganseh doorloopen. In Limb. zegt

men over hals en kop. Op den hals liggen bet., in Westvi. : schoon spreken
om iets te bekomen, in Br. bet. het:
iemand lastig maken, iemand last en
onkosten aandoen. Aan den hals komen is verongelukken, vernield, verkwist worden. Aan den hals brengen
is 'tzelfde als orn hals brengen, in Br.
en eid. den hals breken , b. y. de keu-

kenmeid heeft al de kasserollen den
hals gebroken. hals over kop in '1
water springen , met den kop naar
leneden in 't water springen. Alles

sieu, coudd. Kil. lignurn transversum

gaat hals over kop , d. i. over hoop,

timonis. Het is verwant met hamei,
een dwarsloopend hout. Z. hame
schier.
HAMEN , o. w. , 1 0 siafelijk werkén alsof
het woord beduidde : den haam op de
schouders dragen ; o overeenkomen,
zich verstaan : zij liamen zich niet
(Limb.).
HAMER. De hamer sla mij weg, als het
niet waar is; deze spreekwijze is een
soort van eed , die wel Lan overgebleven zijn uit het heidendoín der
i\To o rd s che volkeren , namelijk daar
zij hunne godheid Thor verbeeldden,
in de eene hand gewapend met den
bliksem en in de andere met cenen
hamer, waarmede hij zijne vijanden
sloeg , is het zooveel als Thor tot
getuige roepen van hetgeen men zegt
en door deszeifs straffenden hamer
willen getroffen worden, indien men
geene waarheid spreekt (Kemp.). Hij

het onderste boven ( Antw., Br.).
HALSBALK, ook haasbalk, de voornaamSIC balk van een huis ( Kemp., Br.,
VI. ). Dit haasbalk komt ons voor als
eene verbasterde uitspraak van asbalk, zijnde deze balk als de as, waar
het huis voornamelijk op rust. Z.
hanebalk.
IIALSFIANGEItKEN , o., fr. amulette.
IHIALSTER, o., te Leuv. eene graanmaat.
Een zak tarwe van vijfhalsters weegt
loo kilos.
HALTER , in., in VI. meest gebr. voor:
halfter of halster. Kil. heeft , behalve
deze drij vormen, nog : helchter, 1. capistrum , en Weil. helster en holster.
In Limb. luidt het helter, in Nedersaksen halter, in Engel. haltre, halter, in 't hgd. halfter. Het komt van
halten , houden : 't is veeltijds het

beste veulen dat zijn halter breekt
(.1. De Brune, Bancket-werck, 201 ).
HALVELINGS , HALVELING , hijw., half,
ten halve (Vi. en Br.) : lyk bloernekes
halv'tinge ontloken (G. Gez. blz. 66).
HALVEN, h. w., halveeren ( Br.).
HALVIE , uitgespr. hall-je , iets dat zeer

stond als van den hamer geslagen,
hij stond gansch verbluft ( Antw.).
HAMEREN , b. w., eigenlijk met hamer
werken , hetzelfde als haren : de

zeisen hameren. Z. haren (Br., Kemp.
en elders).

HAN(
HAMERSCHIER, schier, waar de strengen
van het paard aan vast zijn (Westvi.).
Schier, schierkenshout is hij Kil. een
Vlaandersch woord, dat een afgekapt stuk hout bet. en licht hetzelfde
als in Br. zwing en elders harneel.
Z. hangschijfen harnee!.
HAMFEL , y. ( Limb. ) , in Br. hanfot,
verhastering van handvol.
HAMMEN, of POTJEN HAMMEN, een
kaartspel dat met gevelen gespeeld
wordt : willen wij wat hammen ?
Neen. Toe! een potjen maar ( Aalst).
HAND, V., een dier woorden welke in ontelbare gezegden voorkomen : hij
zijn, d. i. zeer snel, behulpder
zaarn , bekwaam of behendig zijn
dat meisje is hij derhand (Br., Antw.,
Limb. en elders). De hand uit zijn,
d. i. wel gesteld zijn , onbekommerd
kunnen leven : Jan oom is de hand
uit ( Kemp. of Thien. ). Voor der
hand, d. i. van voor af aan : de rapen
voor der hand uit plukken ( Br. en
elders ). Op voor/tand betalen is betalen vooraleer men het gekochte goed
mede neemt ( Br., Limb., Antw. en
elders ). Aan de hand doen , fr. procurer. Onder de hand hebben, doen

wat heeft die jongen onder de hand.
Aan of op de hand hebben, moeilijkheden hebben , verkeeren : wat heeft
die ruziernaker otweêr aan de hand.
Die dochter heeft iemand op ofaan de
hand , die haar niet çjetijkt ( Br.,
Antw., Hagel.). In Limb. zegt men ook

veel : aan der hand. Met handen en
voeten werken is allerlei pogingen
aanwenden (VI., Br., Limb. en in
't Noorden).
IJANDDADIG, bijv., al te gemeen met zijne
handen , alles willen aanraken : dat
kind is fel handdadig ( N. der pr.
Antw.).
HANDEL. Wel in zijnen handel zijn, van
iets wel voorzien zijn ( Westvl. ).
HANDELEN , o. w., freq. van handen,
helpen, goed doen. Z. handen.
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HANDELING, zoo noemt men omstreeks
Lier, licht bij verbastering voor
hangeling, een nieuwen zwerm bijen,
die ergens aan haag of boom gaat
hangen. Z. hangeling.
HANDEN , o. w. ( het tegenovergestelde
van varen ), gemakkelijk vallen, goed
doen, helpen, gaan, ter hand staan : ik

hen in een nieuw huis gaan wonen
en het handt mij zeer dat ik nu eenige
rust lieb. Deze verandering zal mij
handen , d. i. zal mij aangenaam
zijn. liet handl mij ( helpt mij ) dat ik
wal rusten mag. Ook zegt men : handen voor: cene hand werken, of: naar
cene hand gemaakt zijn, b. y. volgens
dat men slinks ofrechts is, zegt men:

zoo hand ik niet, ik hand zoo, of zulk
werkluig handt mij, of: is naar mijne
hand gemaakt ( Kemp. pr. Antw.).
Van dit handen heeft men het afgeleide mis/muden, ongemakkelijk vallen , varen : 't mishandl mij dat ik
mijne boeken niet bij mij heb (Antw.
pr. en st. Z.- en N.-Br. Z. Hoeufft.)
Z. ook beslianden , bij Kil. handen,
I. cornrnodum sive aptum esse, con-

ferre , placere, manui convenire, etc.
HANDGESLAG, o. Een handgeslag maken
bet. de handen van verbaasdheid

ineen slaan : zij maakte een handgeslag toen de kat met de pensen wegliep ( Hagel. ).
HANDGIFTEN , b. w. Iemand handgifien
is een handgift aan iemand doen

toe, handgift mij of zijt eens mijne
handgift ( Br., AnLw. en elders).
HANDHAVIG , bijv. , behendig , fr. adroit
( Poperinge).
HANDHEEF , outijds en thans nog gebr.
voor : handhave ( handvatsel , steel,
oor hengsel ). In Limb. luidt het

handhef.
HANDIGE TEGEN WANDÏGE SLAAN, zeer
gauw spreken ( Poperinge).
HANDJE bet. 1° de jicht aan de hand,
2 0 een handje aan iets hebben , zeer

bedreven in iets zijn ; ook de ge-
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woonte hebben vin iets kwaads te

doen : hij heeft er een handjen aan
( Limb. en elders).
HANDKAAIIT, y., schoon spel in de kaart,
dat nogtans geen troef is : ik had

weinig handkaart , maar veel troef
(Westvi. Br. Antw. Kemp.).
HANDLICHTEN, b. w., in bezit herstellen
(Kil). Sleeckx vertaalt : donner main

levee.
HANDSLAG , in., te Lier 't zelfde als te
Leuv. palmslag , bij Kil. ook nog
koopslag, I. palmaria additlo, waardoor de notarissen den koop toewijzen.
IIANDVEGER , m. , handbezem ( Roermond).
HANDYLEUGEL, korte raagborstel (Antw.
en Leuv.). In Br. ook fledder.
IIANDWANTE, fiets , slag ( Westvi. ). Kil.
heeft : ivante , i. wanghte, in den zin
van : kaakslag.
HANEBALK , de hoogste balk van het
huis , waar het dak op rust ( Antw. ).
Z. haisbalk.
HANEBIJTER , m., in sommige plaatsen
van Oostvi. voor : aanheeld.
HANEKUL, wilde roos, hondsroos, horte
-bremofglnt.OsrThie
heet men de langwerpige roode beziën van deze braamplant ook
:

hanekullen.
HANENMELKER , die vele banen ophoudt
(Antw.).
HANG ( uitgespr. hank ), m., is, in 't algemeen , de plaats , of 't houten ding
dienende om iets te hangen ; doch
bepaaldelijk noemt men 'tin Br. en Kl.Br. de schouwpiaat ; in Antw. pr. is
't de keting in de schouw hangende
aan eeneijzeren dwars liggende plaat,
ook hanget genaamd, waar de ke.
tels , caz. worden aangehangen.
(Z. hangel. ) Daar is geen hang in den
schoorsteen vertaalt Halma : it n'y a

pas de commodité dans la cheminée
pour y pendre. hang wordt soms
ook gebruikt voor 't w. hangen als
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nw. voor helling of hellen : in den
hang van den berg. Bij ons, in Br. heet
men eigenlijk hank het schap of wat
men in 't Noorden en elders rak , rek
ofschotelrak noemt, fr.porte-vaissetle,
zijnde cene plank tegen den muur
vast g eklopt, of boven de schouw , op
welke men potten, schotels en tassen
zet en onder dewelke haken zijn geslagen om potten en pannen aan te
hangen. Bij Kil. is hanck , hangh, de
plaats waar,, b. y. visch of vleesch te
rook en of te droogen hangt.
HANGEL of HENGEL, m., 1 0 ijzer in de
kave of schouw vastgemaakt en dienende om potten, enz. aan te hangen,
de schouwketing waaraan de ketels,
enz. over het vuur hangen. Vanhier
hangethaak , de haak aan 't onderste
van den hangel ; hangelijzer, ijzer
dat men onder aan de keting of den
hangel hangt om er de pan te laten in
rusten, als men koeken bakt(Westvl.).
-

Iets achter den hangel schrijven bet.
geen staat op iets maken. In den
hanget blijven, d. 1. verloren gaan.
Vijshangcl , fr. crénaaillire.
HANGEL1NG of HENGELING , uitgespr.
engling en, omstr. Lier : handeling,
m. , een bijenzverm , gewoonlijk de
tweede die eenige dagen na den
eersten zwerm uit den korf zonder
moeder wegvliegt en aan haag, struik
of boom gaat hangen of vastkleven
(Hap-el., Kemp.).
HANGEN , o. w., stilblijven , peisteren

vertoeven : als mijn gebaar naar de
stad gaat, is 't altijd avond eer hij
t'Iiuis komt, hij blijft in alle herbergen
hangen. Vanhier hanggat ( Br., Antw.,
Limb., Vi. ). Het tang of breed laten
hangen is fel gekleed gaan, hoogmoedig zijn , stoffen : die 't lang heeft,
kan 't lang laten hangen. Het laten
hangen bet. iets onachtzaam of slecht
doen, en: den moed opgeven : die is
nauwelijks getrouwd en zij laat het
at hangen (Br,, Antw., Hagel., Limb.).
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HANGSCHIJF, HANGSCHEI , V., hetzelfde
als wat boven aanschijn heet , eene
schijf of scheide, waar de strengen
van het ingespannen paard aan vast
gehaakt worden (Leuv.). Z. harnee!.
HANGSEEL , 't zelfde als anseet, help,
bandelier.
HANK. Z. hang.
HANKEREN ( hunkeren) , o. w., iets grefig begeeren , wordt gezeid bijzonderlijk van kinderen als zij iets zien
eten ( Westvi. ) . Ornstr. Kortrijk zegt
men : guien en han/ceren (Z. guien).
Vanhier hankerachtig. Z. ankeren
ijIz. 48.
BANNE, HANNEN, HANNES, m.,1°ekster,
roetaard : een hunne leeren klappen.
Vanhier : hij klapt gelijk een hanne,
d. i. zonder verstand; 2 0 een pas geboren kalf, nuchtere kanne of mel tten ( korte en ). Vanhier : hannenvleesch; 30 een plompe kerel, bij Kil.
horno iinbeilis. Z. anne. Hanne,
lafaart of keukenklouwer is , zegt
Bild., niets anders dan het woord

henne, 1. gallina.
HANNEKENMAAN, de maan.
HANNEWUITEN , m., fr. pie-griëche.

BANS, m., mv. hansen, kan cene verkor
ting zijn van : handschoen, waarvan
het, omstr. Thien. en St-Truid., de
beteekenis heeft. Dan het zou ook
wel in verband kunnen staan met
haas of heis. De hansen rijden bet.
de paarden om prijs doen loopen.
Over een veertigtal jaren bestond die
prijs nog in een paar hansen.
HAP, HAPPE bet. in Westv!. cene hak of
bijl om hout te klieven. In 't Land
van Aalst is hap, m., een uitwas,
aanwas ofknobbel in het hout. Z. hap
in Weiland.
BAPPE, V. Z. hap.
HAPSNAP, bijw., in de gauwte, oyerenweêr ( Eemp. of Hagel.).
BAR, y., voor hersenen : de man is in de
harren geraakt , d. i. hij is in zijn
verstand geraakt, fr. tirnbré(Maastr.).
-

llAR
Te Leuv. zegt men : hij heeft het in
zijne bovenkamer , in zijnen hol of
Zijne bovenster.

HARD, hijw., in 't Land van Aalst voor:
dicht, zeer, b. y. hard bij, d. i. dicht
hij, in 't eng!. ook : hard by.
HARDBEEIG ( hardbedig ), sterk tegen
alles : een hardbeeïge kerel (Kemp.).
In Br. hardbeerig. Kil. herdbaer,
herdbaerigh, 1. tolerans laboris, fn-

goris , debris ; induratus, laboriosus,
patiens , enz.
HARDEN, HERDEN, o. w., hard worden,
verharden , uitdroogen , smooren

de grond begint te harden ( VI., Br. ).
HARDGRAAN, o., graan dat hard tegen
vorst is, wintergraan; in tegenstelhag van weekgraan , graan dat den
vorst niet kan herden of uitstaan.
HARDHOUT en WEEKHOUT, hand/ out
h. y. eikenhout , weekhout , b. y. populierenhout. Z. Hoeufft op hand.
HARDTE (herdte), in Br. veel gebruikt
voor : hardheid. In Limb. helle, hel-

ligheid.
HAREN , b. w., plat en effen kloppen,
scherpen , scherp maken , wetten bij
middel van cenen hamer :,'t woord
is misschien verbasterd van harden,
hand maken. Pikken of zichten, zeiseas , sneppen ( soort van ongetande
zikkels ) worden gehaand , en wel als
volgt : men slaat een ijzeren paalken
of aanbeeldje , in Br. harewee of
haargewet, in de Kemp. haarkraam
genoemd , in Limb. haarbol , in den
grond ; op den platten kop legt men
de pik, enz. en men klopt ze met den
haarhamer hard en scherp , en dit

noemt men : pikken , Zeisens haren
(Kemp., Hagel., Br., Limb. en N. -Br.).
Sleeckx vertaalt het door : aigui-

ser avec le manean.
IIAREWEÊ of HAARGEWET , het aanbeeldje waarop men de pikken baart.
Z. haren.
HARREKOP (HARDEKOP), m., is hetzelfde als hanentaan of herenteer.
23
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Z. dit laatste ( Z.-Limb. ).
HARREN. Z. haren.
HARST of AST, behalve de op biz. 2I opgegevene beteekenis, verstaat men
door dit woord bij de brouwers nog
de plaats, waar men de gerst door
de warmte laat ontkiemen (Br., Antw.
st. pr. ). In de Holl. Woordenb. is
eest een oven om mout in te droogen.
In Limb. noemt men die plaats esde,

HAY

HASPELZOT, bijv., zot, b. v. : ZOO Zot
Zijn als een haspel : eene haspel
draait en keert op allerlei wijze ;
haspelzot bet. derhalve : zoo zot zijn
als iemand, die zich op allerlei wijze
wendt en keert, die woelt en alles in
den war brengt , of , geheel zot is
( Westvl. ).
HASSENOOT ook ASSENOOT, in Limb.
gebr. - voor : hazelnoot of hazelaarnoot, als bessern voor : bezem.

in 't hgd. esse.

HARSTELING (Vi.), in Br. en Antw. harstdraad, draad met hars bestreken.
BARSTEN, bij Kil. herdtsten , bij Sleeckx
in 't fr. rótir ; doch het bet. in Br. en
Antw. en bij Bild. roosten , op den
rooster, heete plaat of in den oven
hard laten uitdroogen, b. v. : brood
hersten. Geharst brood. Z. ast, bz. 2I.
,HARTEN of HARDE , groote blooaard
die harten ! hij durft met den donher nog niet tot aan de deur gaan

(Kortrijk).
HARTENVBETEII,grompot (Br.en elders).
HARU-WAURIE. Z. duze en haar.
HASPE, v., voor haspel. Zoo heet men,
in Westva., den band , waar het gehaspeld garen mee samengebonden
wordt. Z. bij Kil. het woord hasp,
hags , fila congregata et ex alabro
( haspel) deposita. Z. Bild. III, 113.
In Br. noemen wij dit haspe : streen
of streng; elke afgewonden bobijn is
eene streen. Men zegt in Westvlaand. :

dronken, zat gelijk een hespe of haspet, d. i. geheel bedronken , zat zijn.

Zijne haspen en zijne spillen pakken
is : vertrekken, of , zijne matten oprollen. Z. haspelzot.

HASPELEN , o. w. , begaan , betijen
(Antw.), doen (Leuv.) laat hem
maar haspelen ( overal).
HASPELZOG , -PEERD , -PADDE , een
:

bloksken hout dat de bobijn van de
spinster draagt; het heeft gewoonlijk
min of meer den vorm van een dier
dieren en staat op pootjes ( Br.,
Kemp. ).

MASTEL , o. , ( klemt. op el) , kapmes ,
bijzonder dienende om klein hout te
kappen ( Kemp. , Hagel., Br. ). Bij
Kil. kesse , fris. boll. 't zelfde als
stoot -degen , parazonium. Hastet
schijnt ons verwantmet het fr. hache,
1. ascia, of liever, 't is eene verbastering van : hafteel (houweel) van haften , hachten, houwen, afkappen. Z.
L. Ten Kate's Aanleiding, enz. II. op

houw.
HATTE , ATTE , HEDDE , HETTE , beteek.
in 't Gothisch : vader, en, hattet, heitel,
vaderken. Vandaarnog in Belg. - Limb.

hete (uitgesp. heetee met zware ee's ),
grootvader, en hetete , overgroot
-vader.
HAUW , bolster (in Br. pellen), van kool-,
sloor-, raapzaad, enz. ( Br. ). Bij Kil.
haude, hauwe, houde, houwe, pelle,
1. tunica , concha, cortex : siliqua,

folliculus , calix ( fabarum) .
HAVE voor haven in VI. en Br. waar men
ook nog haaf hoort.
HAVEGEER of HEVEGEER, timmermanswerktuig , groote boor , avegeer
( Kortrijk ). Z. geer of gaar.
HAVER. Hij zit op zijne oude haver, d. i.
hij krijgt geen eten (Zele). Te Somergh. verstaat men door haver en
hooi : gemengelde sterke dranken.
HAVEREN -GORT, grauwe balekatoen (Br.,
Antw. st. en pr.).
HAVERRUISEHE. Zoo noemt men in 't
Hagel. het onkruid dat in Br. herik
heet. Bij Kil. is herick of hederick,
1. rapistrum arvorum, en harick , on-
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kruid, 1. lolium. In Blancardus Lexic.
is herick wilde mostaard, irio en
irion , ligd. weg - senj7, hederich,

wilder senft, in 't fr. tortiUe, velar,
engi. hedge-mustard, bank- kresse. In
Limb. en Br. hoort men herink.
BAYERS , bijv. : etat kleed is niet veel havers ( niet te goed ). Dat hout is niet
te havers (niet te gaaf) (IJperen).
HAVOT, cene graanmaat : twee havots
koren ( Wesv1.).
HAZAARD , m., geluk, goede koop, goede

kans : er is een hazaarci te doen,
daar is gelegenheid om iets voordeeliglijk te koopen ; hij Kil. aiea,
fortuna, sors, fr. hasarci, engi. hasorne ( Br., Antw. en elders ). In
Westvi. bet. hazaarci : lekkernij

feest : breng mij eenen hazaard mede.
HAZAK. Z. haarzak en aaszak.
IIAZAKKEN , hazakkerij , enz. Z. haarzakken.
HAZEBEENEN. Zijne hazebeenen aan-

doen, zich in allerhaast wegpakken.
—Zijne hazelieenen aanhebben, over .
haastig loopen.
HAZEN,o.w., schoolkinderswoord, 'tveld
rondloopen, als men in de school zou
moeten zijn, teSt-Truid. in gebruik;
te Thien. zegt men haagstooten , te

Maast. pienken.
HAZEWINDDORST HEBBEN, honger lij-

den. Bij Kil. en heden nog is hazewindendorst een Vlaandersch spreekw.
dat hetzelfde als honger beduidt.
HE. Evenals wij , gij, zij soms door we,
ge , ze vervangen worden , zoo zegt
men dikwijls he, in Limb. hè, en
elders hi voor : hij : komt he Y Heeft hi

dat gedaan Y Z. iIiddeiaer, III,
HEBBELIJK , bijv. en bijw., redelijk , of,
gelijk men te Leuv. zegt, in de rede

het gaat heitheljk , 't gaat maar tussehen half en hebbelijk, d. i. het gaat
maar gemeen. - Zeer : hebbeiijk
schoon. Hij was hebbeíijk gram, d. i.
hij was zeer gram (VI.).
HEBBEN. Z. hubben.
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HECHT , m., een slecht, versleten paard,
ook viiderspaard genaamd, omdat de
vilders soortgelijke paarden koopen.
Vanhier : hechthoop , een hoop mest
waaronder men een geslachten hecht
tot mest laat verrotten , en hechtenprosser, een vilder ( Br., Kemp.).
HEDDE of HETTE. Z. hatte en hete.
HEDDER1K of HEDERIK, door verkorting:
henk, hank, onkruid. In den Teuth.
en elders bet. hederik in 't 1. lolivin,
zizania , onkruid, in Br. vuiikruid
genoemd. In Limb. zegt men hering
en in Br. herink. Edoch in Br. verstaat men door henk of herink en in
Limb. door hering : wilde rnostaard,
1. irio of irion. Kil. vertaalt hederick,
herick, rapistrum arvorum, soort van
wild raapkruid. Hedderik bet. in Br.
hetzelfde als wat men elders varkensgers noemt, en veel op de straten en
harde gronden wast.
HEEF, in Br. m., elders y., bij Vondel o.,
komt van heven, zuurdeesem : bakker,
doe den heef in 't brood. Vanhier

heefdeeg : men heelt den zieke hee fdeeg en mostaard aan de voeten geiegd.Voor heefbezigt men ook hevel:
de hevel is in 't brood. Den heef zetten,
fr. préparer ie levain pour la fabrication du pain. Men gebruikt veel.heef
voor : heefdeeg. Kil. heeft : hef, heve,
hefdeegh ( gansch België ). Z. hefsel
en heffe. Sleeckx heeft heet ook in den
zin van : biest.
HEEL , bijv. ( met zachtlange e ), voor:
hel ( helder ) ( Br. en Antw.).
HEEL , het houtwerk dat den koeketel
draagt (Venloo ). Z. over de zegwijze:
(( noch heel noch keet » helder noch
pelder.
HEEL , kiezing. Z. heien.
HEEL EN AL, m., zijn heel boeltje, fr.

avoir saint Crépin (Antw.).
HEELT en HEELTEN. Z. helt en helten.
HEEMST, in Br. m., hij Bild. y., ook humst
of witte humst en witte maluwe genoemd , 1. atthaea , hgd. eibisch-

HEE(
kritici, fr. guiJnauve ordinaire . Sleeckx
heeft : heemstwortel.
BEËRBRAND , m. , pijn aan de oogen

(Westvi.).
HEERD ofKOEHEERD, m., iemand die de

koeien eener gemeente hoedt. Er is
alzoo een onderscheid tussohen koeheerd en koejongen ( Limb.). Heerd
staat hier voor : herder. In den Teuth.
herdde , en bij Kil. herde , herdeman , 1. pastor en herden , hoeden.
BEERENBOER0f BOERENHEER, hoer
die als een heer gekleed gaat , rijke
pachter ( Br. en elders).
HEERLAAR , HER- of HEIRLAAR , m., in
Oostvi. hetzelfde als elders in VI. en
omtr. Leuv. herenleer, in Limb. haienteer ofharrekop, in 't Hagel. hunter, heimleer, heienteer ( r. Thien.),
in de Kemp. herzeLenteer of hezze
lenteer. In sommige streken van
't Noorden hanebeuk ( haagbeuk?)
1. carpinus, fr. bois de charme, charmitte. Dit hout dient veel om hagen
rond de tuinen te planten ; daarom
wordt het licht heimteer of heinen
geheeten. Teer en laar is'tzelfde-ter
als blijkt in : notetteer , notelaar;
mispetteer , mispelaar , enz. Z. herenteer.
HEES , y., kniehoog : slaat hem in zijne
heesen ( Limb. ).
HEESTER, m. (in Br. met scherplange e)
in Limb. heister, eigenlijk boomken,
doch in Br. beduidt het gewoonlijk
een eikeboomketi , en een heesterbose/i , een eikenboseh. In Westvi.
bet. het: hof, tuin, en heesterken, een
hof ken, waar men plantsoen-kweekt.
Plant. verstond door heester ook pote,
fr. un sion oujeton d'artire , 1. latea,
(rutex. Volgens Bild. is 't eigenlijk
bijv. nw. dat takkig bet. Bij Kil. bet.
het, onder anderen, ook hof, tuin,
pomarium , en eestcrbosch vertaalt
hij door seminarium , ptantarium,

cl. i. in Br. eene kweekerij , fr. pdpinière.
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HEESTERI{EN, o., plantsoenhof, kweekerij. Z. heester.
HEETBROOD ( Br. Antw. ) , heetebrood
(Vi.), brood, dat men verseh uit den
oven verkoopt, b. V. de bakker blaast
(( heel brood > en die geerne brood
heet uit den oven eet, loopt er halen.
HEETEHONGER, m., in Westvi. 't zelfde
als in Br. gierhonger, te Antw. geeuwhonger,, in 't Noorden bonds/ion ger.
Kil. verstond door heet/iongherigh:
zeer gulzig , siokachtig , 1. valde famelicus , gulosas , vorax.
HEETEKOEK of PANNEKOEK, koek, dien
men na het brood bakt , fr. gatette
ikgrabbet naar de heetekoeken (Oost.-

en Westvl. ).
HEETIG, bijv., heet, hittig, ritsig, tochtig, enz. (Br. Antw.).
HEEUKEN , o. w., jeuken.
HEFFE, HEFFEN, HUFFEN, y., in Limb.
gest ( fermentuin ) : een koek zonder
heften is ktetsch. Dit is hetzelfde
woord als hef, droesem, moer, fr. tie,
in Br. heefofheve, in VI. hefset, welk
laatste aldaar zuurdeeg, fr. tevain bet.
Bij Kil. /iefset, i. heve, I. fermentum.
Het roggenbrood wordt met heef,
het tarwen- met gest gemaakt.
HEFSEL , o., in Vt. hésel ( met zware e
uitgespr. ) , heve of heef, lat. fermentu.ni of zuurdeeg. Vanhier verhtseten , bij Kil. verhefseten, fermentare, fermentescere , in Br. gaan,
d. i. opgaan.
HEFTE , V., schop onder het achterste
( Vi.).
HEGEVEER , avegaar , cene groote boor
( Oostvi. ).
HEI(DE)DOORN, m., doornachtige heideplant met purperen bloemen (Hagel.).
HEIDESPRINGER, m., in Limb. uitgespr.
huispringer, voor : sprinkhaan.
HEIDSEL of HEITSEL , m., bussvl hout,
bijna hetzelfde als mutsaard (Br. en
Kemp.). In Limb. bet. heitsel : brandstof, gewoonlijk van hout om den
oven te stoken of te beeten. Deze be-

HEI
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teekenissen komen voor : P bij Plant.

Ie, het Sinle iliarkoen, engl. Icingévil.

fagots légiers de bruyères ou de
ronces , 1. fascis , ericae fasciculus;
20 bij Kil . virgulturn siccum, fasciculus

HEILIG GEEST. Heiliggeest goederen zijn,
in België, goederen, die aan 't bureel
van liefdadigheid of 't armbestuur toebehooren. Zij worden z0ó genoemd,
omdat ze uit liefde en als ingeving en
aandrijving des Heiligen Geestes tot
der behoeftigen onderhoud geschonken werden . Van den H. Geest trekken

fr.

ericaruin. Vanhier het v. heitselen,
het schaarhout in heitsels binden, en

nit/zeitselen het klein hout afkappen
of uitsnoeien (Br.).Het komt van
heide, fr. bruyère.
HEIEN , o. w., omstr. Thien. aanwakke-

ren : hij heil zijn vol/c niet genoeg
aan. Deze bet. heeft het ook bij Kil.
die vertaalt door subagitare. Vandaar
ook heiachtig , bijv. : een heiachtig
man. Z. Bild. op hei.
HElER, bijv., helder, klaar, zuiver : eene
heiere stern ( Z. -Limb. ). In Br. zegt
men : eene helle of hele stern. Een
heier weder (Maastr. ), in Br. een het
weer. Het komt van 't h g d. heiter. Kil.
heeft heyder, Ger. Sax. Sicamb., I.
claras, coruscus, en 't werkw. hayden
ofheycleren, hetzelfde als : opklaren,
ophelderen, 1. coruscare : de lucht
heidert, of, lieldert op.
HEILAP , m., afgestoken heidegroes of
heidezode ( Limb. en elders).
HEILHUIZEN ( heilhoezen), o. w., is eene
plechtigheid , welke ook bier/ceuren
genoemd wordt en bestaat hierin,
dat op den laatsten kermisdag dansers en danseressen , met den speelman aan het hoofd, van huis tot huis
gaan « den heildronk drinken » en
bierkeuren. Te gelijker tijd brengt
men de danseressen naar huis, en de
momber ofkapitein van 't spel steekt
eene roos boven de deur harer woriing(Z.-Limb.).
HElLICHTEN of HEILLICHTEN. Z. iji
-lichten
en hemellichten.
HEILIGDAGEN MAKEN of LATEN , bij 't
werk iets overslaan : de schilder

heeft vele heiligdagen op den muur
gelaten ( Antw. st. en pr. ).
HEILIGE-WERK, o., koningszeer, in 't
fr. e'crouelles (N . -Limb. ) , in Br. en

elders : klieren, klierziekte, kropzielc-

of : den H. Geest trekken , door den
H. Geest gekleed worden is : door het
armbestuur geholpen , gekleed worden. Een Heiliggecst lijk is, te Leuv.,
zulk lijk dat op den arme of als arm
zijnde begraven wordt. Kil. ert.

heyligh Gheest-huys door Ptochodochium. Te Lier heet het huis van 't
armbestuur : Heiliggeest-huis.
HEILIGMAKER , m., zeker peperkoek,
die kandijsuiker inhoudt ( VI.).
HEILLIGHT, bliksem.
HEIM , een woord dat bijna uitsluitend
gebruikt wordt voor : te huis, bij

heim , domi, b. y. : hij gaat near
heim. Hier is 't goed , maar heinz is
het beter. 't Eng. heine. Het is de
hgd. vorm , de meer Nederlandsche

is heeni. Beide vormen staan in de
Woordenboeken ( Limb. ). Vandaar

heh,ers, dat men in Limb. hoort, eene
verbastering van heiniwaarts : ik ga
heivers , d. i. ik ga naar huis. Heinz
komt voor in de namen van vele staden en dorpen zóó in Duitsehiand als
in de Nederlanden , in welke laatste
gewesten het meestal tot hem verkort is , b. y. Arnhem , Velhem,
Ilouthem, cuz. Vele dier namen vorden thans verkeerdelijk geschreven

b. y. Bruussuin, Buggenum, Hoitum,
enz. Heyne , heyrnoit bet. gehucht
( Teuth. ). Z. heim bij Bild. en Weil.
HEIM , m., niet veel meer gebr., is een
soort van haag , doch niet ineen gewassen , maar die recht en los opgaat
en omtrent alle zes jaren afgekapt
wordt. Bij Kil. bet. heim , haag/te,
sepes , septum , sepinientuin. In Br.

HEK
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noemt men liet Ook : cenen met hout
bewassen kant. Vanhier 't w. keimen,
thans heinen, omheinen.
HElMEN, b. w., hier en daar nog gehoord
voor het min goed heinen , hetzelfde
als beheimen of omheimen , d. i. met
haag, dam ofdijk omringen, 1. obse
, obvaliare. Vanhier : 1 0 heim--pire
raad , degenen die met de zorg der
dijken gelast zijn 9 0 heimteer, omstr.
Thien. ook heinenteer en, hij yerbastering : hunter of humter, d. i. hout
om te beinen. Z. herenteer en herlaar.
BEIMTEER , m., herenteer , houtgewas
waarmee men gewoonlijk de hoven
of tuinen omheimt ( Hagel.).
HEINENTEER , rit., teer of hout om te
keinen, fr. charmille; hij Thien. ook,
doch verkeerdelijk, gebr. voor : holenteer (vlierhout).
HEIPRUIM , bij Sleeckx verkeerd opgegeven voor : eierpruim , dikke witte
pruim , vel aan een ei gelijkende.
HEIRLAAR. Z. heerlaar.
IIEIS. Z. heize.
HEES of HEISCH, m. en y., handschoen.
Men hoort ook haas ( Limb.
HEISLENDER , y., haagdis (Kemp.),
eigenlijk cene slender of slang, die
zich op de heiden ophoudt (Kemp.).
HEISTER EN, strooien, storten : draag dat
water zonder heisteren ( Westvl. ).
;

.
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brengen (Antw., Br.). In VI. Br
zegt men : het hekken naar den
wind hangen : handelen volgens de
omstandigheden. Zoo scheef als een
hekken bet. in Oostvi. : zeer scheef.
Hek is verw ant met haag en ook het
oude veken , een getratied afschutsel
of poortje , doch dat anders gemaakt
is als hekken.
HEKEL , in de Woordenb. slechts als M
aangetroffen, is in Limb. Antw. en
Br. V in de beteekenis van werktuig
om het gezwingeld vias te zuiveren.
Tot de kinderen die stout zijn , zegt
men : ik zet it niel de vol ( gat ) in de
hekel. Doch in de zegwijs : eenen hekel aan of op iets hebben wordt het M
gebr. In de zegwijze : iemand door
de hekel halen, is het V ( Limb. ).
HEKELD1KTE VOL , gansch vol : 't gaat

regenen of rinnen, de lucht zit hekeldikte vol , cl. i. de lucht is zoo dik of

zoo vol als de tanden op cene hekel
(Westvi.).
HEL , bijv., vindt men in de Woordenb.
voor scheI , klaar klinkend : eene
helle stein. Doch het is ook in gebruik
voor : gezond, snel , vlug : een helle
jongen, d. L een snellejongen. IJIjne

moeder zal binnen acht dagen het
zijn ( Br. ). In Limb. en soms in Br.
heeft het al de beteekenissen van

HEITSEL. Z. heidsel.

hard : het heeft hel cjevrozen. Het ei
is hel en niel locht. Ook fi g. voor ge-

HEIVINK , y., bekende vink die op de
heiden verblijft ( Limb. ).
HEIZE, HEINZE, m., oor, hengel : de

zond. Hij houdt zich hel. Een hel
kind. d. i . een gezond , frisch , sterk

heize van mijn ketel is gebroken.
Deze pint heeft een blikken heize.
Verwant niet liet lat. ansa , handhaaf , met het gr. o; , oor , en met
hasu , oor (Hagel., Br.,
het behr.
Antw., Kemp. ). In 't Glossar. Bern.
ook hensen , hense , 1. ansa.

5

HEK of HEKKEN, o., het hek aan den

ouden stijl houden, of laten, de zaken
onveranderd, in haren vorigen toestand laten , geene nieuwigheden in-

kind. Hier is het cene verkorting van

heel, sanas. Ook als tusschenwerpsel
voor : toe, kort , toe maar , in 't fr.

a/Ions. Hel nu! hel dan ! Hel, doe dat
eens. In Z.-Limb. wordt het gelijkvloeiend en onzijdig werkwoord hel-

len gebezigd om de sterke , forsche
werking van verschillende werkwoorden uit te drukken. Zoo zegt men
van iemand die sterk loopt , forsch
werkt , vlug schrijft , enz. : die helt
die han hellen ! ( Limb.). Z. krouwen.

HEL
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HELDER NOCH (of) PELDER, steeds gebr.
in verbinding met elkander : hij ver-

1a1ern oncit zijne kleecieren zooclanig
dat er kelder noch pelder heel aan
blijft , d. i. dat er niets heel aan
blijft. Ook zegt men nog : te peiclere
verslijten (Br., Hagel., Antw. st. en
pr. ). In Br., omstr. Leuv. zegt men :

erbleefheicier noch speWer, d. i. niets.
Het is voor : heel ( geheel) noch spel
( voor : een klein stukje? ) Te Kortrijk
zegt men : noch heel noch keel,
voor : niemand , niets : zij stelden

het al aan : er bleef noch heel noch
keel , d. i. niemand.
HELDONKER (in VI.), helle donker, 4. i.
heel donker of: zoo donker als eene
hel , zoo men in Br. . zegt , 1. per
obscurus. Z. hel.
HELEN , loten , kiezen , in sommige kinderspelen , om te bepalen welke van
de spelers met malkander staan , en
aan welke partij de beurt is om op te
spelen. Deze kiezing (heel) wordt
dikwijls gedaan bij middel van rijm
/téél, my. helen,-verskn(glij
genoemd ); een der spelers zegt het
versken tegen eenen anderen af, zichzelven en zijnen maat er overhands
een woord van toesturende ; het
leste woord beslist, volgens overeenkomst , in voor- of nadeele van dengene dien het toevalt. Kil. : heulen,
loten , kavelen , sortiri ; heut , sorlitio.
HELFTMUUR , middenmuur ( Antw.).
HELLEBEKKEN , leelijk zien ( Westvi. ),
elders lellebekken.
HELLEJONG, appel in de hoppekeet gebraden ( Poperinge ).
HELLEKAPELLE , pimpel , vlinder ( Poperinge en elders).
HELLER of GODSHELLER , bij Kil. ook
haIler en heilinck , een Geldersch en
Neêrsaks. woord, I. abolus, fr. arrhes.
Vanhier het w. helleren , dat Sleeckx
verfranscht door arrher , donner

des arrhes.
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HELLEWAGEN , m. ( sterrekunde) , de
groote beer, arctos major en niet
de Cynosura , kleine beer ( Oostvi.).
Te Eecloo zegt men om de kinderen
te doen slapen gaati : de hellewagen

rijdt rond en sleept de kinderen , die
nog op zijn , mede.
HELLICHT, y., helft, fr. moitid(Br. en
Hagel.).
HELLIGHEID of HELTE, y., hardheid
( Limb.).
HELLI -JE SPELEN, d. i. spelen met het
helli -je, dit is een stokje op beide
emden gescherpt, waarop men met
eenen stok slaat om het te doen opvliegen (Westvl.). Te Antw. klinkaard

spelen.
HELMEN, o. w., in VI. van ouds gebr.
voor : galmen , weêrgalmen , fr. ré
-

sonner.
Hellemende naclitegael,
Gy, gy spreekt dichtertael
Laet uw bosschen , komt een mael
Helmen in mijn Zangen.
G. Gez., bi. 17.

Sleeckx vert. hel door : vibrant, en
helmdak door : dome.
HELOOREN, o. w., met gespannen aandacht, met angst naar iets loeren of
luisteren ( Kemp. ).
HELP, y., zeel of band, komt voor 1 0 in
karhelp , platte lederen riem , die,
over den zadel van het paard lig.
gende , met de beide uiteinden de
karboomen omvat ; bet. 2o de bandelier waarmede men den kruiwagen
voert ; 30 broekgaig , in 't fr. bretellc
( Br., Limb., Antw., Kemp. ), in 't
Hagel. hulp.
HELSCH, bijv., bijw., zeer slecht, sterk,
groot , zeer : hij deed een helsch geweld. Hij is helsch boos ( Br., Limb.,

ten helte, bij helften ( Westvi. ).
HELT, IIEËLT, y., helft (Westvi., Gel-

den. en elders).
HELTE voor helfte , bij Kil. haífdeel.
In Limb. bet. helle, hardheid. Z. hel.
HELTEN of HEELTEN 1 b. w., helften,

HEN
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deeen : als gij iets vindt , wij zullen
flehen of heítten ( Westvi. ). In Br.

ook : paarten.
HELTER. Z. halter.
HELZENBAKKER , slechte bakker (West-

VI. ).
HELZENTEER , omsir. Antw. hetzelfde
als herenteer.
HEM en HEN of HUN, altoos in Br., Vi.
en Antw. gebr. voor zich : hij viel

en heeft hem zeer gedaan. Zij werkten en hebben hen ( hun fel afgemat.
In de oude schriften is zich zooveel
)

als onbekend.
HEMDEBAND , m. ( Vi. ), bovenste deel
van een hemd ; in Br. halsband en
hemdsliand , fr. collet , genoemd.
HEMEL ( de ) gaat open en toe beduidt
in Br. en VI. het heilticht of ijilicht.
hemel wordt in Limb. voor gehemelte des inonds gebruikt in welken
zin Kil. het ook opgeeft.
HEMELEN , b. sv., 1 0 versieren , orner
hemel de kamer eens wat op ; 20 verbergen , dekken , alsof het heimelen
ware, zegt Xii., van heim , geheim.
HEMELLAWERK, in Oostvi. koorlawerke
te Eecloo; in Br., Antw. en Limb.
leeuwerk , dat Vondel ook gebruikt
voor : leeuwerik. Het angels. is lawerce , het nedersaksisch lewerk.
Z. Weiland.
HEMELLICHT, bliksem of weêrlicht. Vanbier hemellichten, o. w., bliksemen.
BEMELSCH , zeer, schoon, aangenaam
hemeisch weer ( overal).
HEMELSKAP, y., soort van vrouwenmuts
( Limb.).
HEMELVLOEIIG, bijv., in 't Hagel. gebr.
voor : heel licht, b. V. hemelvioeiige
grond , d. i. zeer lichte grond. In
Kl -Br. wordt graan dat niet opwil,
waar geen groei in is, wanneer men
't meermaals op dezelfde plaats zaait,
heinelvloeiig genoemd : dat koren is

heinelvloeiig.
HEMMEN, o. w., zachtjes hem zeggen,
kuchen (Br., Antw., Limb. en elders).
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HEN, FlENNE ( Vi. ), in Br. hen, hinne

loopen gelijk een henne , die leggen
moet bet. in Vi. verlegen , in Br. beteuterd loopen. Voor hen en haue
opstaan is, in Westvl., zeer vroeg
opstaan. Hen , voornaamw. Z. hem
of haar.
HENGEL, m., hengsel ofhangsel, handvatsel , ook heinze van een ketel,
korf, enz. ( N.-Br. en Limb. waar
men ook hingel , ingel , engel uitspreekt).
HENGELING, m., komt van 't w. henge-

len ( freq. van hangen ) , 't welk van
vliegende diertjes gezegd wordt en
bij Kil. vertaald is door volitare, nrcumvotitare , d. i. rondomvliegen.
In de Kemp. en elders bet. het : een
biezwerm en wel den tweeden die
uit den korf vliegt of gedreven wordt
en ergens aan boom of struik gaat

hangen of hengelen : dat is vandaag
al de tweede hengeling die uit de biehal vliegt ( Kemp. en St-Truid.).
HENGSEL, m., in Vi. 't zelfde als elders
unsel., in Br. uisel, fr. balance ro-

maine. lela achter het hengsel (hang
sei , ijzer in de schouw ) schrijven
-

bet. in Vi. : van zijne schuldvordering afzien. Z. ponder.
HENKER, m., droes, duivel ( Kortrijk).
HENNE , HANNE , meerkol , meerkolf,
fr. geal ( Ninove ). In Br. is hanne
't zelfde als roetaard , bij Kil. hanne
wuyt, een Vlaandersch woord.
HENNEPOOT, soort van hutsepot, waar
een hennepoot in is ( Westvl. ).
HENSELEN of HENSEN, o. iv., trachten
aclter iets of aan iets te geraken
( St-Amands).
HEPPENIJ , m. halve stuiver.
HER, VAN HER ( er lang uitgespr. ), op

nieuw : ge zult uw werk vanher beginnen moeten (Br. en Kemp. ). Te
St-Gillis bij Brussel, hermolen voor:
nieuwmolen.
HÈR , bijw. dat cene richting aanduidt

als : van alle oudheid hir ; van ouds-

HER
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her wordt in Limb. ook gebezigd
voor : heen, naartoe. Da her, hi her,
nergens her, wo hèr, achter hèr,
voor hèr, voor : daarheen, derwaarts,
hiernaartoe , herwaarts , nergens
heen , waarheen, achterwaarts, voor
Wo gaat ge hèr, mijn vriend?-warts.
HERDGRAAN , o., wintergraan ( Br. en
elders ).
HEBEL , m. ( met zware e ), vlasstengel
( Westvl., G. Gezelle ).
HERENTEER, m., in sommige gewesten
van Br. en Vi. zeker houtgewas waar
hagen om de tuinen veel ge--vande
maakt zijn : eene herenteren haag,

een herenteren boom , fr. charme ,
charmille; 1. carpinus, welk laatste
Blancardus vertaalt door : jokhout ,
jolcboom, wielboom, pane beuk, hgd.
hanen-buchen, steen buchen, fr. carpène, Mire , charme, engl. the hornbeam, or hardbeam tree. In Westvl.
spreekt men eerenter uit : eene eerenterhage, eerenterhout, waardoor men
aldaar ahorn bedoelt of aanhorn , dat
Sleeckx vertaalt door erable. Volgens
Kil. is aanhorn een hgd. sax. of Geldersch woord, in 't 1. plantanus. In
Limb. is het harenteer , harrekop
( harde kop? ). Dit hout wordt ook
veel herzetenteer in de Kempen,
Oostvl. en Br. genoemd, elders heim ter, heinenteer, omtrent Antw. hetZen teer.
HER EN TE KEER, bijw., altijd op nieuw
( K1.Br. ).

HERIK of HARIK, m., in Br. en ook, in
Blanc. Lex., wilde mostaard , hgd.
wilder sen f f , 1. Trio, engl. bankkresses. Het woord is eene samentrekking
van hederik, bij Kil. rapistrum arvorum. Z. herink.
HERINK of HERING , m., hetzelfde als
herik , wilde mostaard. Z. herik
(Br., Limb.).
HERK , tas , plaats in de schuur waar
men het uitgedorscht stroo legt (Br.).
In Oostvl. schuurwinkel; te Veurne :

HER

't vak; in 't Hagel. huiland. Kil. ere/cel,
arcket, 1. podium.
HERKANSEN , o. w. , de kans nog eens
wagen : de oude Belgen herkansten
meermaals om zich vrij te maken
( Hagel. Antw.), in Br. : herpakken,
herkeeren : het moet met dien zieke
herkansen of hij zal er niet lang meer
zijn.
HERMEN , o. w., gebruikelijk in : niet
kunnen hermen , niet kunnen stilblijven : ik moest terug komen , mijn
kleine wilde niet meer hermen. Ik
heb te nacht niet kunnen hermen van
tandpijn. Vanhier hermte , gerust
er was geen hermie in Gode--heid:
vaart van Bouillon of hij moest Jeruzatem in. zijn (omstr. Thien.). Hernien
is bij Kil. een oud woord dat scha
beschadigen , nadeelig zijn, in 't-den,
engt. fiarme, beteekent.
HERP , bijv., hard, ruw, bitter, gemelijk,
hgd. herb ( Kemp. ).
HERPEL , m., manneken van de eend,
gebr. in Westvl. waar men zegt : doof
gelijk een herpel. Z. erpel.
HERREBEK , m., preutelaar , fr. gron-

deur, grogneur. Z. 't volgende.
HERREBEKKEN , ook WERREBEKKEN ,
o. w., tegen elkander preutelen en
kijven. 't Woord, in Westbr. en 't L.
van Aalst gebruikt , schijnt het hanengevecht te willen nabootsen.
HERRES, bijw., naar hier, naar hiertoe :
komt eens herres (Br. en elders). Het
is eene verbastering van herwaarts.
In Limb. zegt men : hi of hiër : kom
eens hi, in de Kemp. harres.
HERRIJ, HERRU, woord om de paarden
links te doen gaan (Oostvl. ); in Br.
waurie, voor : langs hier, in Limb.

haar.
HÈ(R)SELEN ( met zware e) in Vl. gebr.
in de beteekenis van : achterwaarts,
achteruit gaan ; 't is hetzelfde als aarzelen, dat oulings ook terugdeinzen
beteekende , bij Kil. aerselinghen ,

erselen , 1. retrogredi , retrocedere ;
24
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doch thans is het meest gebruikt
voor : in twijfel staan, 1. tergiversan.
Z. ook hefsel.

HERSEN. Iemand in de hersens pikken,
iemand aanranden , hem punten of
steken geven. Vanhier
HERSENPIKKER , een lasti g , moeilijk
mensch , een plager , Iioofdbreker,
een gierigaard (VI. en elders).
HERSENZUIGER , m., zageman , een die
plaagt, die ons last aandoet, fr. une
scie ( Br., Antw., Kemp. ).
HERST of HAJIST , voor : liars of hers
( dik pek ) ( Br., Limb. en elders).
Vanhier : henstdnaad.

HERST, V., een schijfje gebraden spek

(N-Limb.). Kil. hendst van 't verken,
1. spini ponci , dorsurn porci , dat
deel , zegt hij , hetwelk gewoonlijk
geharsi of gebraden wordt. In Br. en
Antw. is de kerst het rugsgedeelte
van een geslacht verken : een stuk
van den henst is een stuk van den
rug van 't varken. Men hoort te
Antw. ook maanherst, in VI. ast ge
naamd.
HERSTEN , b. w., roosten : kerst uw
brood wat. Vanhier verhersten , ros
branden : zij heeft haar rok verherst ( Hagel. ). Bij Kil. ook herdsten , heerdsten , harsten , roosten
braden. 't \\Toord is verwant met
1ard , harden, lienst , ast. Z. deze
woorden. In 't Noorden wordt íiansten
ook gehoord.
HERT komt voor in : hert voor iemand
of iets hebben , d. i. iemand of iets
beminnen. Op zijn hert of bloed niet
durven, d. i. in 't geheel niet durven.
Noch hent noch zin hebben , geen
iever hebben. Men zegt van iemand

dat : zijn hert in zijn schoenen valt,
als hij den moed verliest, of eene
groote droefheid over iets heeft
te Antw. bet.. dit : hij is zeer bang.
Spreekw. een dronken mond spreekt
Uit 'S herten grond , een zatte zegt
dikwijls wat hij in 't hert meent. Zijn

HET

hert ophalen ( Br., VI., Antw. ), zich
verheugen. Zijn hert roeren (Westvl.)
bet. durven. Hert ook voor : moed

indien hij het hert heeft.
HERTELIJK, bijv., dat aan het bert komt,
dat deugd doet , krachtig , versterkend, smakelijk is: zoo een hertelijk

eten doet deugd. Hij kan /iertel(jk
eten ( Limb., Hagel., Br., Antw., Vi.).
Men past dit woord in 't Hagel. nog
toe op menschen , in een verachtelijken zin , en dan beduidt het : niets
weerd, flauw.
HERTENFRETTER , grolpot of een die
het hert opvreet : fr. chicanear,
homme dune humeur chagnine : ' is
een rechte hentenfretter ( Br., Vi.,

elders).
HEItZELAAR of HERZELENTEEII, m.
Z. herenteer of hezzelteer.
HESP, z. V., in gansch het Zuiden gebr.
voor : ham. In Br. hoort men ook heps,
even als rusp voor : rups. Vanhier hes-

penbeen , hespenvet, hespeames, hespeusmout, meng van de hesp, enz. In
Limb. zegt men schink, schonk, y.,
in 't Noorden ham , welk laatste ook
in Br. gebr. wTordt voor : cenen
klomp hesp met het been er aan.
HESPEKNUIST, m., hetzelfde als hespenbeen, met dit yerschil noglans dat er
aan den hespeuknuist nog wat vleesch
kleeft , en aan 't hespenbeen niet
( Oostvi. en elders).
HESSEKOT, rossekot ( Poperinge).
HET of 'T voor : er, daar : het waren daar

veel menschen. Het was een man goed
ende nike (Westvl.).
HETE (beide es met zwaren klank ), m.,
grootvader ( Belg. -Limb. ). Z. hatte.
HETETE, overgrootvader (Limb. Loon).
HETSEL, m., mutsaard, busselvan klein
hout. Z. heidsel. Bij Kil. treft men
het woord hetseá aan als een Brusseisch woord, dat toorts beteekent.
HETSKEN of ETSKEN spelen : krjgerlje
spelen , d. i. een is er aan en moet
cenen anderen zien te pakken, welke
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er aisdan aan is ( Lier). Ook in N.-Br.
Z. Hoeufft op : etsken jagen. Te Antw.
zegt men : katteken spelen. Brussel
en ornstr. : ketje spelen, of kat jagen.
Brussel ook : raddij spelen.
HEUËN voor hoeden. Z. euwsel.
HEUK, y., een mísval, misslag, vooral
hij het kegelspel : hij heeft eene henk
geworpen. Dal is henk. Ook buiten
het spel : ik meende cene goede zaak

te doen , het was echter cene rechte
henk of kernel ( Hagel.). Ileuck beL
in den Teuth. toga , pailiuni , dekmantel, en heuck ancloen, 1. palliare.
HEUKEL, m., hoopjegraan, in den oogst,
op 't veld redhtstaande om te droo
: mijn koren slaat in heukels.-gen
Ook hoopken hooi , in Br. hopper.
Ileuket staat in verband met hok,
hoop, rechtstaande schooven , of liever , met hoc/id , hoechel of hocht,
struik , bij Kil. frutetum.
HEUL , m., voor heuling (van heulen , te
samen komen ) samenseholing Sarnenrotting, in een sIechten zin genomen ( Leuv. en elders ). Haspel
,

fr. de la grabonille : dal is allemaal
ëénen heal, zij spannen en doen allen
te samen , 't zijn allen mannen van
ééne klik, 'tis één boeltje, 1. ejusdem
farinae, of, gelijk men in Brab. zegt:
vogelen van eender vêren ( Br. ). Z.
heulen.
HEULDERT ofEULDERT (hemp.), plaats
in deschuuronder het afhangend dak,
in Brab. huilaart. Van hot en aart.
HEULEN of HELEN , naar cene streep
schieten of sinijten , om er 't dichtst
bij te liggen ( Kl -Br. ). Daarvan :
samenspannen, van cene overdreven
meening zijn , zich verstaan : ge

moet heulen met de wolven daar ge
med in den bosch zijt. Men zegt ook
huilen met de wolven , d. i. tíéne taal
voeren met die waar men bij is
(Z. heien). Ze heulen ondereen gelijk
de hond en de boeren (Br.). In Wcstvl.
bet. heulen : niet eerie bouw rapen,

)HEU

cnz. zetten. Vanhier : lien/houw,
hakskcn.
HEULENTEER of HOLENTEEB, m., vlicr
: samengesteld van 't bijv. hoot-hout
of hol en teer , boom , hou tgcwas.

Holl. holder, hij Kil. holderboorn
holler, holderlere , holtentere , hgd.
holler, holder, eng!. elctertree.
HEULENTEUL , m., vlierboom, of hout
van den vlierboom, vcrbastcrd van
holenleer ( Limb.).
HECLEPEULEN, o. w., den tijd aan beuzclarijen verspillen (omstr. Kortrijk).
HEULHOUW. Z. heulen.
HEULKEN, o., het hout van een pindop:
zij Iiebe mij vandaag twee heulkens

vaneen. gekapt ( St-Truid. ). Dat hout
wordt heulken geheeten om zijne
grootc gelijkenis met den heultop.
HEUN. Z. hoon.
HEURG, Im, te Kortrijk voor : uier, in Br.
cur, Bild. heur.
HEURIKKEN,o. iv., onistr. Aalst, herkauwen , fr. rurniner. Men zegt ook
kweernen. In Limb. neeringen.
HEURKEN, HORKEN,O. \v., luisteren

Heurki ne keer! (Brugge). Kil. orcken,
horcken. in Friesl, harcken, 1. auscultare, cngi. hark, hearken.
HEURST of HORST, m., in Br. en Antw.
huits of heuts uitgesproken, voertuig
bestaande uit twee hooge radars met
can dijscl eraan vast , en dienende
om dikke boomen mcê te vervoeren
en in Y!. ezel genoemd.
HEUS, bijw., hetzelfde als heusch (beIcefd ) , bet. in N.-Limb. stil , zacht

hij kwam heus hij hem.
HEUZE, HEUZIE, HEUZINGE, afdak,
(Wcstbr. en VI. ). Vanhicr Iteuzene/mp, in Br. goot, fr. e'goût. Kil. heeft
hoosdrup , oosdrup , subgrunda. Z.
cuze en cuzel, blz. 120 .
HEUZEL, m,, in Br. (mat korte en -klank

uitgespr.) horzel, dat in 't N. : paardcnvlieg , fr. taon , in Br., Antw.
en elders : een zwarte of rosse honinghommci , fr. bourcion bet.

HIK

( 188 )

HEVEL, in., voor : heef of heffe (VI.), van
heven of heffen , 1. attotlere, elevare ,
enz.

HEVELEN , o. w., zich opheffen , zwellen, omhoogkomen ( Westvl. ). Bij
Kil. fermentare, fermento miscere,
fermento incrementum dare. Z. hevel.
HEZZELTEERENHOUT of HEZZELENTEER , 'tzelfde als herzelteer , haag
fr. charape (Kemp.). Olinger-beuk,
heeft hesselter, hezelleere. In 't Hagel.
is het hunter; in Br. herenteer, heim teer , heinteer , haagtere ; in Limb.

harenteer of harrekop. Heim of hein
bet. tuin of haag, sepes, septum, sepimentum, en teer, engl. tree, een
oud dietsch woord dat boom bet., b. v.
mispelteer , notelteer. Z. herenteer.
HIBSCH of HUBSCH is, omstr. St-Amands,
gebr. voor het duitsche hübsch.
HIELEN. Ik zie liever zijn hielen als zijn
teenen hoort men in VI. en Antw. voor
wat men in Br. zegt : ik zie hem liever

van achter als van voor, d. i. ik zie
hem liever heengaan dan komen, of,
ik zoek zijne tegenwoordigheid niet.
HIERWAARDER, HIERWAARTS , bijw.,
naar hier toe, meer naar hier toe :

ziet gij die poort ginder ? wel het is
het huis hierwaarts. — Is 't aan die
lanteern daar ?--Neen, het huis hier
Doch hierwaarts-warcle(Vi.)
wordt bijna overal gehoord.
HIJSTIG, bijv., verbastering van heftig,
thans veel door hevig vervangen ,
heeft in Vl. den zin van : bee fachtig .
HIKKELEN , b. w., de harde korst des
gronds, vooral met een krom getand
werktuig, breken, oplichten of klein
: de kooien , de beeten , enz.,-maken
hikketen (in Br. hakken ). Ophikkelen wordt ook fig. gebruikt , b. v. :

mijn neus is heel opgehikkeld, d. i.
van de koude opengereten ( Hagel.).
HIKKEN. Het spreekw. : hij staat te hikken
en te prikker : beduidt : hij staat te
dubben, te haperen. Het komt van
Bene oude manier van belastingen

HIN
uit te schrijven. De man die op een
hik stond was 100 fr. en die op ee.n
prik , was 150 fr. rijk. Wist de

schout nu niet of hij hem op een
hik of een prik zoude schatten , dan
stond hij gewis le hikken en te prik
( De inzender van Z.-Limb.) -ken.
HIL, heuvel, zandheuvel, engt. hilt, Kil.
hille , collis , tumulus , verhevene
plaats. Volgens Bild. (I, 310) is hit
niets anders dan harde grond. « Gij
die gewonnen en gevoed beneen de
kruine des zandhits , waarmee God
het machtig water bindt. G. Gez. 23.
« Gy moet met de leeuwerk zweven,
Hooge, in 't blauwe hemelryk;
Daer zult gy over hille en dalen
Schouwen in den gulden oost. »
(G. Gez. 87.)

HILSKEN, o., prentje , in Br. beeldeken,
fr. image, b. v. doodhilsken, te Leuv.

loodkaartje of -beeldeken.
HIMMEN, b. w., 't rad eens wagens enz.
door middel eener ketting zoodanig
vastmaken dat het niet draaien kan,.
om hooge bergen af te komen : is de
kar gehimd ? Van 't hgd. hemmen,
tegenhouden. Te Thien. spreken de
huurkoetshouders van hunne koets
cle slof aan te doen, wat op hetzelfde
uitkomt , en beteekent : hunne koets
doen sloffen ( omstr. Thien. ).
HIN, v. mv. hinnen, in Br., Antw. en
elders voor : hen , hennen.
HINDELIJE, bijv., schrikkelijk. Z. eendelijk, blz. 113 (Kemp. ).
HINGEL of HENGEL, m., hengsel , handvat, heis van een ketel, enz., oor,
in 't fr. anse (Limb.).
HING -HANG, gebruikt in : 't is daar , of

tusschen hen twee, altijd hing -hang,
d. i. ruzie (omstr. Thien. ).
HINKELEN , o. w. hetzelfde als : hinken
( kinderspel ).
HINNEBEZEN , ook frambozen (Br. ),
elders noemt men ze braamboizen,
hgd. hun bramen , hindbeeren , himbeeren, fr. frammmaboise, eng). raspber-
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rys. Kil. hinnebesie , hinnenbraenze,
moruin rubi Idaei.
HINNEKEN , o. ( heuneken? ), d. i. een

verkrookt : wat zijtge weer hobbelde
aangekleed ( Antw. st. ). Te-sobet
Leuv. en omstr. zegt men : hobbelen-

klein bondelken hout (Gent) HINNENBRAWIER, m., kiekendief, fr. miIan , omstr. Leuv. waar men ook
kwaa(d)voget zegt.
HINNENDARM , zeker bleek en gerankt
kruid, dat in 't vroeg des zomers op
de akkers langs den grond heen wast
(Br.).
HINNENPRIESTER. Zoo noemde men eertijds te Thien. en elders wereldlijke,
ja getrouwde lieden, die een geestelijk beneficie genoten en hierom tot
den koorzang verplicht waren.
HINNENVOS, m., vos ( Br.).
lIPPEN of HIPSEN, o. w., reppen, gewag maken : van eene zaak kippen
is zooveel als daarvan reppen , dezelve lichtjes opwerpen ( Br., Antw.).
Te Leuv. zegt men ook hipsen en
soms ook hispen. Men zie Kil. op

sobbel : alles lag hoblT'elensobbet in
dat huis, d. i: in wanorde. Kil. heeft
hobbel-tobbel , hobbet-sobbet en vertaalt het door sparsim , proiniscue,
confuse. Hobbelen is in den Teut. 't

hippelen , hippelei' , huppen , I. saltitare, argutari.
lIPPEN ( op 't) : hij komt op 't hippen
bet. in N.-Limb. op 't laatste oogen
men dit woord en-blik.Somshrt
ook hippeken in Br. doch meer op 't

knippen, klippen of kieppen , knippe
nen, d. i. op het laatste gekiep, op
-

het uiterste oogenblik ; te Antw. : op
't nippen.

HIPPENS , de toppen van 't vias , die het
zaad bevatten ( Westvl., Brugge).
HIPSEN ofHISPEN, hetzelfdeals: hippen.
HIRKEN of NIRKEN , hij sommigen gebruikt in den zin van 11. ruminare:
hirken als koeien, hazen, d. i. herkauwen. Kil. heeft ook norck voor:
orck ; en orcken is bij hem 't zelfde als
horcken , engi. hark, hearken. Z.
heuriken.
BISSCHEN voor : hitsen (VI.).
HITSCHEN , b. vi., hitsen , aanhitsen,
opruien, aanstoken, b. y. de honden

op iemand hitschen.
HOBBELDESOBBEL , verward , slordig,

zelfde als : wijntelen ( wentelen).
HOCHEL, m. Z. 't volgende.
HOCHT, m., struik, heester (Antw., Br.).
In Br. zegt men ook : hoecht, hoechet
en hochel : er woont een vogel in dien
elzenhochel. Kil. vertaalt kocht door:

fruticetum , virgulta, caz. Vanhier
het woord gehucht, fr. hameau en de
familienaam Verhoecht. Z. ook horst
of hurst. Vanhier gewis de naam van
Haecht ( dorp ) dat het volk goed

Hocht uitspreekt.
HODDEL, m., slordige toestand. Als men
van een huisgezin spreekt , waarin
oneeni g heid heerscht , het slordig
toegaat , zegt men : het is me daar
een hoddel ! Vandaar dat men soms
ook hoort hoddel, y., voor : onachtzame, slordige vrouw ( Limb. ). Z.
hobbeldesobbel en het volgende.
HOBDELEN, o. w., in ongeregeldheid, in
slordigheid verkeeren, sukkelen : zij

hoddelen nog immer voort op de oude
baan ( Limb.).
HODDEREN. Z. boddelen.
HODJE of HOKKE, o., verminlcte uitspraak
van : hoofdeken, hoofdje, bet., in Br.
en elders, een houtkiomp , een blok
hout.
HOE OF WIJS , te Biest, Leuv. en elders
gebr. voor : hoe, hoe of, op welke wijs:

ik weet niel hoe of wijs ik dat zat
beginnen ( Leuv. ). Men hoort bij het
volk veel cene s bij hoe : hoes durfde
dat vragen? Zoo zegt men in VI. toens
voor : toen.
HOECHTE of HOECHT. Z. hocht.
HOEDJEBAL , in Vi. een kinderspel , in
Br.pakkebal of pakienbal genoemd,
bestaande in den bal te werpen , ter-
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wijl de speelgenoten hem in hunnen
hoed , flints of voorschoot trachten
te pakken.
HOEtN, b. en o. w., op een hoogen toon
hoe achter iemand roepen om hem te
doen omzien : hoe hem eens , d. i.
roep hem eens. ik hoe u niet , ga
maar voort. Vanhier gehoe en hoewer.
Men hoort ook hoeten , voor : hoeën
( omstr. Thien.).
HOEIEREN , b. w., langzaam warmen,

komt steeds met iets anders voor,
den dag om zoo ruzie te verwekken.
Z. hoeksch-kabeljauwsch.
HOEKSCH-KABELJAU\VSCH (adverb. uitdrukking) overhoop , in den war, in

koesteren : hij hoeiert ziele in de zon.
De klok/ten hoelert hare kiekens onder
de vleugelen. Hoeieren is eenw. van
hoeden. Hoeierpot bet. voort : stoof,
fr. calorifére ( Limb.).
HOEISE of HOESSEME , uitroeping van
pijn voor : ai mij : hoesse mijn been
( Br. en Antw.).
HOEK. Hij is in den koek bet. hij gaat

HOELE, HOELIE ( Br.), in VI. ook hoeldje
in '1 fr. houille , overal voor steenko-

ten onder , of achteruit ( Hagel.).

Achter hoeken en kanten verkeeren.
Hij gaat den hoek orn bet. : by zal
sterven. Vanhier het volgende.
HOEKEN, o. w., hier en daar in de Kemp.
gebruikt voor : in den hoek zitten of
ergens stil blijven zitten.
HOEKEII , rn., dit woord wordt in een
verachtelijken zin gebruikt. Z. 't volgende.
IIOEKEREN , o. w., licht een freq. van
hoeken, wordt nog al in kwaden zin
in Br., VI. en elders gebr. voor
lo zich ophouden : waar blijft gij
altijd hoekeren ? 2 0 Voortverkoopen,
woekeren , altijd winnen. In dezen
zin heeft Kil. hoetelen , soetelen , uit
slechte dingen winst zoeken. Vanhier
hoeker , bij Kil. hoecker , hucker,
1. caupo, propota, in 't oud engl. houkester, engi. huckster. Vanhier nog
hoekbank , toonbank. Z. bij Delf.
hoecker, hucker, biz. 2 5 3.

HOEKJES of HOEKSKENS ZOEKEN,
twist zoeken : ik ga met mijn gebuur

niet meer uit , hij zoekt altijd hoekjes ( \Vestvl. ). In Br. zegt men : hij
haalt altijd iets uit den hoe/c, d. i. hij

oneenigheid : het gaat er hoekschkabetjauwsch in dat huishouden (Kl.-

Br.). Hier wordt gezinspeeld op
de beruchte Hollandsche staatspar

-

tijen : de Hoekschen en de Kabeljauwsehen.
len gebruikt : hoetektomp , hoelie g uis, enz.
r

HOEPELEN of HUPPELEN , o. w., in VI.
in de gemeenzame spraak met gaan
gebr. voor : voortgaan , sterven. Ga
wat huppelen , d. i. ga vat spelen of
dansen, vertrek maar : mijn gebuar
gaat hoepeten , d. i. vertrekken of
sterven.
HOER, slechte top of tol naar welken men

kapt (VI. ). Eene hoer in 't ijs maken
is te Antw. onder het slibberen met
de nagels van zijne schoenen cene
diepe schaar in het ijs maken.
HOESEL , m., rug van een mes. Noch
hoesel noch sneêweten, d. i. van niets.
Van toeten noch blazen weten

onbekwaam tot iets zijn ( Westvi. ).
Wij achten hoeset hier voor hetzelfde

woord als houdsel.
HOESTEBROOD , HOESTEDRUP , HOESTEKOEK, in VI. hetzelfde als wat men
daar nog kalissiebrood en katissiedrup , in Br. katissiesap , in Limb.
houlkoek en krets, te Antw.jap(zjap)
in 't Noorden drop noemt.
HOETELAAR , m., sukkelaar : kossaarts
zijn doorgaans hoeteleers ( Kl. Br. ).
HOETELEN, o. xv., 10 in den donker werken , zonder vrucht arheiden, sukkelen , martelen ( Kl -Br. en Hagel. )
o in stilte zijne goesting doen , iets
tegenwerken. Bij Kil. bet. hoetelen
broddelen , in (le geringste zaken
winst zoeken.
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HOETEN. Z. hoeën.
HOEZEEREN , o. Wi., venten (N.-Limb.).
c( Van hoezee, zegt Bild. (1, 315), is't
\v. /ioezeeren , uitgelaten vreugde of
darteiheid bedrijven.
HOEZELEN, o. w., ergens bezig zijn waar
men niets kan verrichten : wat hoe-

zeit gij daar in den donker Y ( Br.)
Z. hoetelen.
HOEZELKEN. Z. hoogselken.
HOF, im, in Br. Antw. en Limb. bijna uitsluitelijk gebr.
voor : tuin , dat men
in 't Noorden meer hoort dan hof. In
Limb. bet. tuin (uitgespr. toen), cene
houten omheining of lattenhaag
rondom cene weide. Hij heeft in zijn
eigen hof genoeg te wieden , zegwijze
(lie het. dat men met zijn eigene zaken genoeg te doen heeft. Hof, o.
in Ir. en Antw., m. in Limb., hoeve;
pachthof en hofstede voor : pachthoeve. hof, o., het. in Vi. de plaats
tussehen de straaL en het woonhuis
fr. basse -cour en ook den lichtkring
rond de maan.
HOFKEUL , in Br. m., keule , y., bij Kil.
ook hofkunne, van 't lat. cunita.

BOFTEI , m., iemand die op een boerenhof geen geschikt werk, maar zoo
wat van alles doet ( Westvi. ). Dit
woord is samengesteld uit hof en
licht : lei, bij Kil. teewe, 1. homo vilis et
servilisconctitionis, angl. -sax. theowe.
Bij Kremsier is then, in 't hgd. clie-

ncr, theoroclorn , dienstsc/iaft , 1. servitus , angi.- sax. t/ieoro , dienaar
knecht. Z. Delf., 350. Zou leef, leve
hiermed niet verwant zijn?
HOK. Over ho/c en stoic gaan , in 't Hagel.
ook griezen genoemd , bet. omstr.
Thien. : over het veld gaan , in ste
van de baan te volgen.
HOKKE. Z. hodje of hotje.
HOKKEL, m., het overgeblevene van een
tak aan cenen boom , knoest , kwast
( Kemp. ) , in Br. stomp. Z. hoechel.
HOI{KETOKKEN , o. w., met cenen stoel
heen en \\redr kwikkelen , t). V. om

een kind in slaap te krijgen ( Antw.
-Kemp.)
HOLENTEEII , m. , hol- of vlierhout,
(Limb., Hagel.), engl. eldertree of
elder , hgd. holunder of hollunderbaum , hoiderliauin, in Z.-Limb. ook

holder of heulder voor : hollen-, holderteer, holenteer, in die landstreek
ook heulenteul, verhastering van holenteer. Z. Deif., 5255.
HOLLEBIE , v., hommel , waarschijnlijk
verdorven van holm ( bie ) , hij Kil.
fucus ( Br.).
HOLLEBLOKKEN. Z. hoisbiok.
HOLL1JS, m., soort van appel, in OostvI.
zeer gemeen. Zou 't licht niet holhuis
moeten zijn , omdat zulke appels van
binnen zoo wat hol zijn? Z. Belg. Muscum, hlz. 178, waar gesproken wordt
van holleize, doch als van cene bloem
die ook een hol huizeken heeft. Kil.
heeft : hot -aers , lat. pomi genus.

HOLSBLOK , m., te Leuv. voor : holblok,
hier en daar in Br. ook enkel blok
genoemd , fr.-sabot. u Bild. heeft ook
holshlok of holtsblok , voor 't armelijk
houten schoeisel , thands hier, in 't
vervallen Leide zoo algemeen. O. als
blok ; men leidt het, zegt hij , ten onrecht, afvan 't hgd. holtz, hout. )) Men
zegt in andere streken : klompen
kloonen , kloffen , holleblokken , enz.
HOMMEL , m., staat in Kiliaan als een
oud Vlaandcrsch woord voor : hop,
fr. houblon, welken zin het in Wcstvl.
nog heeft.
BOMMEL, m., donder. Het ww. hommelen bet. doncleren. De meeste horn-

melwedren komen in de maand juli.
Het spreekw. : als het hommelt, brandt
men kruidwisch bet. in het gevaar
hulp zoeken. De kruidwisch is een
bundel bloemen en andere kruiden,
die op de feest van Maria 's-Hemelvaart gezegend en bij donderweder
gebrand wordt, om van het vuur des
hemels bevrijd te blijven ( Limb. ).
Bij Kil. is het : bommelen.
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HOMMELEN , o. w., donderen ( Limb.).
Bij Kil. bet. hommelen hetzelfde als
bommelen of als cene hommel gerucht maken. Z. bommel.
HOMPEIID, m., langwerpig brood of koek
van bloem en kruiden , met boter en
suiker gemengd , wel doorkneed en
hard gebakken ( Antw. , Kemp.,
Heist-ten-Berg).
HOND , m., omstr. Thien. gebr. voor
beurs : hij heeft een dikken hond op
zijde liggen, d. i. cene groote beurs
geld.
HOND komt in vele spreekwoorden voor

als : die met den hond slaapt , krijgt
er vlooien van , d. i. man en vrouw
worden gewoonlijk ééns. Half en half
gelijk men den hond scheert, d. i. tussehen de twee, stillekensaan. Iemand
als een hond ontvangen , aanzien, enz.,
d. i. zeer slecht , met afkeer (overal
gebr. ). Staan zien als een hond op
cene zieke koe bet. in Vi. en Antw.:
niet weten wat te zeggen. Welkom
als een hond in een hutsepot of in een
kegelspel bet. in Vi. en elders : zeer
slecht gekomen zijn.
HONDENKOT , spoor. lt[et een hondenkot
gaan wordt in Westvl. van iemand
gezeid wiens beenen krom zijn.
HONDSBLEIN , bij Kil. honds-bleyne , y.,
waterblaasje op handen of voeten
door sterke vrijving veroorzaakt,
1. papula, paputa aquosa (Br.,Antw.).
HONDSCH of HONDSIG , hijv., guizig,
siokachtig als een hond : gij moogt
zoo hondsig niet eten (Br., Hagel. ).
HONDSHOOFD , m. , soort van grooten
appel (Weslvl.).
HONDSRIBBE, V., kruid met langwerpige
bladeren, in 't 1. plantago minor, Ianceola , arnoglossa ( Br., Antw.).
HONING , m., honingdauw; tarwearen,
wier korrels van buiten rosachtig en
van binnen zwart zijn : de bakkers
zijn voor geen tarwe met honing in,
omdat het brood ervan smets van
smaak en zwart van kleur is ( Br.,
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Kemp. ). In Br. noemt het soms ook

masset : er is veel massel in de gerst,
de haver. In Limb. brand. Het woord
is oud ; in den Teuth. heet het honinchdowe ( dowe ) , rnbìgo. Honichdouwich , rubigineus , en de werkw.

honichdouwen , eruginare ; honich
afdoen , deëruginare.
HOOD , o., op vele plaatsen nog, even als
in de oude schriften, gebruikt voor
hoofd. Vanhier het verki. hoo(fd)ken,
hoodje, en bij verkorting hodje. Hodken in schoo(t)ken leggen bet. in Br.
en elders : toegeven, zieh onderwer
pen : grommet zoo veel gij wilt tegen
-

hein , gij zult toch moeten hooken in
schooken leggen. Te Breda hooidjen
voor : hoodje. Z.Taalk. Mag. I, 253-54.
HOOFD. Het hoofd nedrleggen is sterven.
Het hoofd in de lucht steken , trotseh
zijn, met liet hoofd in de lucht gaan,
met het hoofd recht gaan. Zijl gij niet
tevreden, leg er uw hoofd bij bet.
dat men , tevreden of niet , toch zal

moeten plooien. Hij heeft het wel of
beter van hoofde , d. i. hij is omzichtig, hij heeft verstand (Westvl.). Het
hoofd laten hangen is mismoedig wor
den. Hoofd over gat, elders gezegd
hot over bot , of : over hol over bol.
Z. dit verklaard in 't Taalk. Mag. I, 49.
Edoch wij denken dat hoofd over gat,
of : over hot over bol zoo veel is als
-

het onderste boven , alles verward en
dooreen.
HOOFDEN , o. w., geld opwerpen kop
of letter, een tuischspel (VI. ) , in
Br. soms koppen of koppespelen , in
de Kemp. opwerpen genoemd.
HOOFDKLEED, o.,wijñpot, d. isom gelds
die de pachter moet betalen als hij
cene nieuwe pacht maakt ( Westvl. ).
HOOFDLAKKEN , varkens- of kalfskop,
waaruit de beenen gehaald zijn en
die, 't zij gehakt of niet, tot een koek
geperst is (Westvl.). Te Eecloo zegt
men hoofdflakke. In Br. gepersten
( verkens- of kaifs- ) kop.
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HOOG, V., ophooging ofprijs, dien men

bij hetgene reeds door anderen geboden is, bijzet, of ook : de prijs dien
men ontvangt om opgehoogd te heb-

ben. Bij Kil. hooghset, verhooghset,
d. i. verhooging, 1. auctio. Met winst
van palinstaçj en hoogen is te Leuv.
een notariswoord : hoe veel hoogen
hebt gij op dat tonel gezet?
HOOG, V., licht voor : hoogte, bet., tussehen Leuv. en Mechel., graantas in
de schuur.
HOOGDAG HOUDEN ( zijn ) bet. op een
hoogdag , als Kerstdag, enz. de HH.
Sacramenten ontvangen ( Br., Antw.,
Limb. en elders). Bij Kil. is hooghen

dagh , solennis dies.
HOOGGELEID , bijv. , trotsch : hij is

hooggeleid (VI.).
HOOGKAMER, y., 'tzelfde als kelderkamer , yente en voutkainer : waar
slaapt gij? Op de hoogkamer (VI.). In
Limb. opkamer of opkelder, in Br.
boven- of kelderkarner. Z. voute.

HOOGKERK , koor in de kerk, fr. chwur
( Westvi.).
HOOGRUG, m., spek van den rug van een
varken. Die langwerpige rug wordt
in verscheidene stukken gesneden,
welke men hoogruggen noemt( Limb.).
HOOGSELKEN , verkleinw. van hoogzaat
of liever van hoog en celleken. Als
er in een huis, hoven, een verloren
hoek is, dan maakt men daar, als 't
zijn kan , ccii klein slaapkamerken
voor de dienstmeid en dat heet, te
St-Truiden : hoezellien , te Antw.
hangende kamer, in 't fr. soupenle.

HOOGTIJD. Ten hoogtijde gaan (Esschen),
elders : zijn hoogtijd houden , d. i.
tot de Heilige tafel of ter kommunie
gaan.
HOOGVLIEGER, m., leeuwerik(Somerg.).
HOOGWACHT, voor hoofdwachtof wachthuis waar men 's nachts de zatlappen
in steekt ( Kortrijk).
HOOGZAAL, fr. jube', lij Sleeckxv, doch

in Br. veel o. : de koster antwoordde
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van op het hoksaal. Bij Kil. hoogh-sael,
1. locus chori editior, orchestra chori.
In Limb. is okzaal m.
HOOI. Naar het hooi gaan , haastig zijn.
31oct gij naar het hooi gaan? voor
is er iets dat zoo veel spoed vereischt?
(Br.).
HOOI -DELFT of DILTE, y., hooischelft
(Brugge). Bij Kil. hoy-delte, 1. fcenile,
fr. fenil. Z. delft.
HOOILOKKEN, o. w., (in iets) ergens
wanorde in brengen , iets dooreen
werpen ( Hagel. ). Omstr. Leuv. zegt
men verhooiretteren ; hij Kil. is ver-

hoyen ende verslroyen , dispergere,
confundere ; dus hetzelfde als hier
hooilokken.

HOOIOPPER, in VI. en elders: hooimijt,
doch in Br. meest : een hoopje hooi,
1). y., als het hooi in de weiden te droo
ligt , zet men het in oppers om-gen
het van regen of dauw te bevrijden.
HOOISCHELFT, m., hooitas, hooizolder.
Scheift, in Br. en Antw. met eene t
uitgespr., is, in Br., een tas boven op
balken , die schetfthoulen genoemd
worden en dienstig zijn om hooi,
stroo, enz. op te leggen.
HOOITEN, o. w., spelen : met zijn geluk

hooiten. Ge moet met dal kleed zoo
niet kooiten , het heeft geld gekost
( Kl -Br.).
HOOKEN of HUKKEN, in Vi. voor: jeuken.
HOOLDE ( met zacht!. o ) voor : holde,
holte, hol (Westvl.).
HOOP, TE HOOPE, AL TE HOOPE, te
samen, al te samen (Westvl.).
Bad en deed het met beur bidden
En zijn handjes z'hoope doen...
(G. Gez., bi. 82.)

HOOPELING , m., een hoopje afgepikt
graan , dat nog ongebonden op den
grond ligt ; men zegt ook pikkeling
( Leuv., Bruss. ). Door hoopeling, te
Leuv. heeupetink , elders huppelink
uitgesproken , verstaat men ook het
lang oorkussen, dat in de Woordenb.
hoofdpeuluw , bij Kil. hoofdbolinck,

25
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fr. traversin genoemd wordt. Z. hup
-peling,bz.20
HOOPEN , b. w., in hoopen zetten : het
graan hoopen (Br., Limb. en elders).
HOOPET, m., hetzelfde als henket, voor :
hoopelje of hoopje ( Hagel. ).
HOORIKKEN (met scherplange o), b. w.,
herkauwen , herknauwen (Oostvl. ).
Z. heuriken en horken. Bij Kil. ook
huericken, (land. of ericken, 1. ruminare, bij Meyer, irriken. Z. neeringen.
HOORN of HOREN, m. Het in zijnen
hoorn hebben bet. in Br. hetzelfde
als : de horens opsteken, hoovaardig
zijn , bij Olinger : agir avec aua!ace ,
bij Sleeckx : faire beaucoup d'ernbarras.
HOORNAAM , spotnaam , fr. sobriquet (Poperinge ).
HOORNBAND , m. , zeel rond de horens
der koeien, waaraan men haar bindzeel vastmaakt (Antes., Kemp. ).
HOORNDUL , HORENDUL , bijv., in Vl.,
Br. en Antw., dul, dol, dwaas : die
koe is hoorndut. Men maakt hier zoo
veel gerucht dat ye er zoudt horendul
van worden. Kil. horen -dul, 1. cere-

brosum animal furiose cornu petens
sive feriens. Soms heeft horendul ook
de beteekenis van : gram, driftig.
HOORTBUNDEL , m., het kort stroo uit
het lange geschud en tot bussel saam
gebonden ( L. v. Aalst). In Br. kort
-busel.
HOORTE, v., een groote bundel stroo of
hooi , losweg toegebonden : 't is gelijk eene hoorte ( L. v. Aalst).
HOOS en BANGHOOS , iemand die bang is
;

(Limb., Lommel).

HOOS, v., in Limb. van dagelijksch gebruik in den zin van : kous, in welke
beteekenis het ook in de Holl. Woordenb. voorkomt; doch omstr. Thien.
en St-Truid. bet. het : ingewand der
koeien, ook kenning of bed genaamd,
dat bij vele , als zij op kalven staan,
afkomt. Het beduidt hier : bedelzak ,
b. v. : de hoos aan pakken, d. i. bede-

Hari

len gaan, en hoosmnan bet. : bedelaar.
Bij Kil. staat hose, als een saksischgeldersch, hoogd. en engelsch woord,
aangeteekend in den zin van 1F kous,
2 0 leerse , 30 lederen zak , 1. caliga, ;
oerea, fr. houseaux of houses, slijk kousen, en licht ook verwant met
housse , overtreksel. Vanhier hozebanden en hoosbindels.
HOOSBINDEL, m., kouseband (Limb.). Bij
Kil. hose-banden of Mousse-banden.
HOOSGAT (Kemp.) (van gat en ' hopzen )
is eene goot of loop waardoor het
uitgehoosd of ander vuil water , in
Br. a fwaschwater , wegloopt. Het
wordt ook mozegat of goot genoemd.
HOPKEESTEN, te Diest, te Leuv. hopkeesen, hopscheuten, hgd. Hopfensalat,
fr. jets de houblon. Bij Kil. is keest ,
nucleus , gramen , germen , welke
laatste beteekenis men bij Weil. niet
aantreft. Z. keest, keesten.
HOPPEL, bijv., loopig, ridsig : de koe is
hoppel. Licht is hoppel verwant met:
hoppen, hoppelen, huppelen, 1. sat.tare , satire , hgd. hoppen , engl.
hoppe; of met hoppe, bij Kil. een
wulpsch vrouwmensch (Westvl. ).

HOPPEL , bijv., veelkleurig, gespikkeld,
geplekt : een hoppet peerd (Br. omstr.
Leuv. en Thien. ). Bij Kil. hoppelkoe
of bontekoe, vacca maculusa, fr. vache
bigarree.
HOREBOOM , m., hoekbalk ( Oostvl. ).
Hore is hier voor : hoornik , hornik ,
een oud saksisch en vlaandersch
woord, dat hoorn en hoek, 1. angulus, beteekent. Z. Bild. op hoorn, I,
321, en Taalk. Mag. III, 310-12.
HOREN, m., houten gestel, op koeihorens
gelijkende, dat op de kar, achter en
voor, gezet wordt om graan in te halen. Omstr. Leuv. noemt men dit
gestel : steun. Door de uitdrukking :
men zou horens aan den kop krijgen
over dit of dat, geeft men zijne groote
verwondering daarover te kennen.
HOREN, rn., mannetje der duif ( Limb.,
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N.-Br. en aan de kanten van Utrecht).
Het wijfje wordt in Limb. : zij geheeten (ij als i ). Z. duiver, duiverik,
in Br. kebber, kervl)per, kepper, enz.
HORENDUL. Z. hoorndul.
HORK , m. , kwaadaardige kerel : het is

een hörk van een hond, hij bijt zon
bassen (K1.-Br. ). Te Antw. las -der
kerel, knorpot, greef.
-tige
HORK, HURK, m., wortel van horken,.
geluister of : het luisteren. dan de
deur op zijnen hork staan bet. in
VI. aan de deur staan te luisteren.
BOBKEN, HURKEN, 't Ie in Westvl., het

2e in Oostvl. gebr. in den zin van :
luisteren. In Friesland harken , in
het engl. to hark, to hearken , hgd.
horchen. Z. Snellaert , Belg. Maus.
1844, blz. 178. Lebrocquy's Analogies
ling. 256; alsmede Ypey's Geschiede
Nederlandsche taal, biz. 523.-nisder
Horken wordt in de Kempen gezegd
voor : herkauwen. Z. hoorikken.
HORST, m., of HUITS, om boomen mee te
vervoeren. Z. heurts, huits.
BORST, m., wordt op vele plaatsen gebe
voor : eene hoogte in het alge--zigd
meen. Het zijn niet dan horsten en
hulten wordt in de Kemp. gezegd
van oneffen land. Bij Weil. is horst
een ineen gegroeid kreupelbosch, ook
bij Kil. horscht, horst, 1. virgultum,
sylva humiles tantum frutices pro ferens , in Br. schaarbosch. Vanhier
komt Horst, een dorp in Limb. Horst,
in Westbr. host uitgespr. , bet. nog:
i0 een struik, 20 in VI., waar het huts
wordt uitgesproken, een egelvarken,
wiens gestekeld of hortend haar als
een struik schijnt voor te komen.
Horst bet. in de Kemp. : een struik.
HORTEBREEM of HORTSBREEM , v., ege-

lenteer , samengesteld uit horst ,
egelvarken , 1. echinus , en braam.
Z. bij Kil. eghelenteer, cynosbaton ,
rubes caninus, en, bij de Botanisten ,

rosa bloxuosa of eleucochroa, fr. rose
canine. Z. ook ons voorwoord.

HOT

HORTIG, bijv., gezwind, snel , levendig :

Jan is wat stijf,, maar ze zullen hein
in dat geleeg wel hortig maken (Hagel. ), bij Kil. hortigh, hurtigh, expeditus, promptus, agilis.
HORZEL , v., beteekent in het Hage land : een lastig vrouwmensch : hij
heeft eene horzel van e wijf. In Br.
zegt men van een boos wijf : het is
eene ros. Ros, hetzelfde als vroeger
hors, ors, paard, bet. nu : een slecht
paard. Een horzel ( daas, dazerik) is
een kwaad en lastig diertje, en , vandaar, wordt een lastig wijf ook horzel'
geheeten. Jo is zoo kwaad als eene
horzel. Horzel, m., bet. omstr. Thien.
zweepsteel.
HOT, v., soms o ., rugmand of korf, in 't
fr. hotte, dat in de Woordenb. door:
marskorf vertaald staat. Hot wordt
ook voor : rug ( hotdrager ), huid ,
buik , in de gemeene spraak gebr. :
zijn hot vol slagen krijgen. Zijn hot
vol eten ( Br., Hagel. ). In dit laatste
gewest wordt hot en hotje evenals in
Groning. en Gelderl. voor : niet veel,
luttel, een kleinen oogenblik, gebr.
Hot is verwant met bot, poos , en
botte , korf, fr. hotte, evenals botte ,
bij Kil. corbis dossuaria, en misschien
met but , huisje. Z. bot , botte en.
boddeman , licht voor : hotdrager,
d. i. rughot.
HOT , m. , gewricht , holte waar een gebeente in draait : zijne voet is uit
den hot, hetzelfde als in Br. en Antw. :
zijn voet is verstuikt.
HOT, bijes. , uitroeping om de paarden
rechts te doen gaan. Hot en her bet.
in 't Hagel. rechts en links , overal :
ik ben al hut en her geweest, maar heb
zulks nooit gezien ( Hagel. en Limb.).
Van hot en her bet. over en weer
ik heb de stad van hot en her geloopen ( biest en elders ). Te Antw. : van
hot naar har : zwenkend van hot naar
har kwam daar een wagen tot klinkens
opgestapeld van d'oogst der boek,
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weit nader gebolderd (J. Van Beers,
de Bestedeling ). In het holsteinseh
en breemseh bet. hot, rechts , en ho
links; te Hamburg : hutt. Hier, alsook
in Limb. zegt men : de ene wit hot,
de andere har, de eene wil rechts, de
andere links, de eene wil het tegendeel van den andere. Ook : he weet
fig van hot, nog van har, hij weet
niet wat rechts of links is, hij is
gansch onwetend. Haar en hot zijn
in Gelderl. gebruikt hij het rijden of
mennen voor : links en rechts. Teat/c.
Nag. II, 42 9 Ill, 55-56 en Hoeufft.
HOTGAT, (voor : op- ofuitgat), o., weg
langswaar men van de groote haan
op den akker rijdt ( Antw. Kemp.).
IIOTJE, HODJE, HOKKE, o., klomp hout,
blokje hout of houten blokje (Br.).
HOTSELEN, o. w., niet vast staan, fi g.
omgaan , niet goed gaan : er hotsett

heden nog at veet in Europa (Hagel.).
Hotseten is een freq. van hotsen , fr.
cahoter, hij Kil. hotten. Z. dit laatste.
HOTTEBREEM. Z. hortebreem.
HOTTEKROT of OTTENI(ROT , m. , krot,
slechte zaak : 't is daar hottekrot, het
deugt daar niet. Vandaar 't o. W.
hottekrotten , krot verkoopen, slechte
zaken doen ( Oostvl.).
BOTTEN , o. w., lukken , op de rechte
plaats komen, in den vereischten hot
komen : hij geeft zich veet moeite orn

die plaats te bekomen , maar het zal
niet holten ( Br., Antw. en elders).
Men zegt ook : het zal niet pakken. Bij
Kil. coagulare ( samenpakken ) en
evenire (gebeuren ) ; wet holten, quatick holten , hetzelfde als ghelucken.
HOUD, HOUDE, HOUW, o., in Limb. top
of voornaamste tak van cenen boom.
Houd is bij Kil. houde en houwe,

1. turbo. Z. douw.
HOUDEN , o. w., in de Kemp. gebruikt
voor het wonen der vogelen of andere dieren. Men ze g t : hier houdt

een vogel. Op dien boom houdt eene
ekster. Daar houdt een vos , coz.

voor : hier woont, coz. Bij Kil. 1. mknere, moran, habitare.
HOUT. Over zijn hout bet. te ver, meer
dan naar behooren : 't is over zijn
hout, 't gaat er over zijn hout. Men
zegt ook : dat gaat over de schreef.
Niet weten van wat hout pijlen maken
bet. niet weten wat aanvangen , geen
geld hebben (Br., Antw. st. en pr. en
elders ). Een houten gezicht hebben
is : van verbleeken noch bloozen
weten ( Hagel.).
HOUTA ! HEIA ! uitroeping dienende ter
ophitsing van honden, enz. (Westvl.
Brugge ) , te Antw. en elders kisch t

kisch! pakze!
HOUTDRAGEII , m., boom waar men den
top uitgekapt heeft , en welks takken
men na een zeker getal jaren tot
brandhout afkapt (Limb.). In Br.

strunk , b. y. : eiken-, wilgen-, almen
strunk , fr. tronc , I. truncus.
HOUTEREN, bijv., voor houten : een houteren bol ( Limb.).
HOUTKANT , m., kant met houtstruiken
bezet rondom een stuk lands of
weide.
HOUTKOEK , m., 't zelfde in Limb. als in
Br. katissesap, in VI. hoestebrood, enz,
In 't Noorden drop, fr. jus de réglisse.
HOUTKOT , o., hok, huisje of overdekte
plaats om hout in te stapelen ( VI.,
Br., Antw.).
BOUTS , flL , hetzelfde als : huits,
HOUTSPECHT, m., gespikkelde vogel, die
in de boomen pikt ( Westvl. ). In Br,
specht.

HOUTVEUME of HOUTVUMME , houtmijt,
houtstapel (Oost- Westvl.). Z.vumme.
HOUVAST, bijv., die vast houdt, gierig,
traag in geven : oom is zeer houvast
(in Limb. houdvast). Een houdvaste of
een taaie bet. een gierigaard, een vrek
(Br., Limb., Antw. st. en pr.). Bij Kil.

bet. houdvast, tayaerd , horno tenax,
avarus. Z. houdvast in de Woordenboeken.
BOUW 9 m., eigenlijk slag, kap , wond,
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ook schaar of snede; fi g. een verwijtend woord, op eene onverwachte wijs
iemand toegestuurd : hij kreeg cenen
feiten houw (Hagel. en omstr. Leuv.),
cene felle vaag of schaar. Houw of
hauw beteekent in VI. ook een kore-

naar.
HOUW, V., dwarrelwind (Kemp.). Omstr.
Lier, de brouw,, te Vilvoorde , bontevrouw. Bij Kil. turbo, ventus e depressa nube contortus. Het is zoo in

't neêrduitsch genoemd, zegt Kil., omdat het alles om en ten gronde slaat;
het is 't zelfde woord als 't voorgaande.
BOUWER , m., soort van kooi of kevie,
gewoonlijk van doek gemaakt en
dienende om duiven in te vervoeren,
en daarom ook : duivenhouwer genoemd ( Antw.).
HOUWESTELT , o. , houweel , kapmes
(Kemp.).
HOUWILLIG , bijv., k\vaadwillig , stijfhoofdig , onwillig. 't Is afgeleid van
houden en wit , dat is zooveel als
die zijn wil houdt ( Br. Antw.).
HOUWVASTIG , bijv., gierig ( Hagel. ). In
Limb. houdvast. Z. houvast.
HOVENIERDERIJ, y., daad, of liever, manier of kunst van te hovenieren.
HOVENIEREN , o. w., vruchten gaan rooven ( Antw. ). Z. fruitenieren.
HOVENIERING , v., het hovenieren of de
hovingsbouw, fr. jardinage (overal).
HOVING , tuin en al wat er bij behoort.
Vanhier hovingsbouw , een hedendaagsch woord dat men veel hoort,
sedert de opkomst der hofbouwscholen ( VI. ). In Br. bet. het my.
hovingen : gelegen waar vele hoven
of tuinen zijn.
Ilu, uitroeping om het paard te doen stil
staan ( Limb.). In Br. is het hou.
HUBBEN, hebben. Ich hub (ö); doe hubs;
he heet of het ; weer hubben ; geer
habt ; zi of ze hubben. Imperf. Ich
hauw ; doe has; he hauw ; weer Iiauwen ; geer hauwl of hat ; zi kauwen.

Verl. deelw. gat voor : gehad (Limb.).
HUDDEREN , o. w., huiveren , bibberen:
ik hudder van koude ( Westhr. ). In
Limb. hoort men -veel rijeren ( uit-

gespr. riëren ) : ik rijer van koucle.
In de Kemp. rylen. Z. huggeren.
HUËN , bij Meyer ook huiden, voor : hoeden. Z. eeuën.
HUGGEREN of HUCHEREN, o. w., huiveren, met dit verschil dat men het enkelijk zegt van de koude (St-Amands).
Kil. huggeren , i. huyveren , 1. fn-

gutire.
II UGG.ERIG , bijv. , koud , killig : 't is huggenig weder , weder dat huiveren
doet (St-Amands). Bij Kil. huggenigh,
1. fnigutiens.
HU! voor hooi ( Limb.).
HUIBE , HUIBEN , m., uil , nachtuil , Kil.

hube , huybe , I. gubo , huyben , huybeken , 1. ulula , hgd. eule, fr. hihon,
in 't gr. f3c;. Huibe wordt als een
smaadwoord gebr. voor : snul, dommerik (Br. Antw.).
HUiD , o., in Limb. veel gebr. voor

hoofd, hgd. haupt, engl. head. Zegw.:
blaas mij op mijn huid. Z. blazen.

Samenst. huidkaas of huidvleesch
voor : hoofdvleesch; huidpeluw (uitgespr. huidpOlf), hoofdpeluw; huidschaal , hoofdschaal ; huidstel (men
spreekt hOtsel uit , zoo dat het ook
huidzeel zou kunnen zijn) voor
hoofdstel , engl. headstail , hgd. kop fgestell , in 't fr. tdtière , enz.
HUIDER, m. uier, bij Kil. huyder, uyder,
wder , euder ,, 1. mamma. In Limb.
uur , r. Maastricht en in Br. cur , in
Westvl. heurg, te Antw. uier.
HUIF of HUUF, m., knikker waarmed de
kinderen spelen ( Limb.). Men noemt

het aldaar ook manbelaar, merveleer,
in Br. merbol , te Leuv. lavoor. Is dit
huif hetzelfde als huif, hgd. haube,

dat , volgens Wachter , afkomt van
heben ( heffen ) , 1. levare , tollere in
alturn? ( Z. Taalk. Mag. I , 251.)
HUlK , m., cene keelziekte : iemand den
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huik breken is hem peper of een
prikkelend poeder in de keel blazen ,.
om daardoor de ziekte weg te nemen
( Antw. pr. ). Ook in zekere streken
van Holland gebruikt. R. Leuv. noemt
men dit : iets aan 't lelleken ( van de
keel) hebben. Bij Kil. hueck, huygh,
huych , uvae gutturis tumor , columellae in flammatio.
IIUIKELEN of HUKKELEN , b. w., opperen, of het hooi in kleine hoopen
zetten ( L. van Aalst).
HUIKELING of HUKKELING , m. , klein
hooihoopken , opper ( Oostvi. ).
HUINENTUIN , m. , slechte uitspraak van
heulen-of kolenteer, vlierhout (omstr.
Thien. ).
HUIS. Fan iets t'huis komen bet. in V1.
aan iets of van iets ondervinding
hebben, niet gelukken . In Br. en Antw.
zegtmenbijna in denzelfden zin : van
alle merkten t'huis gekomen zijn, en
dit beduidt : ondervinding hebben,
slim , doortrapt zijn. In dezen zin
zegt men omstr. Thien. : van zijnen
huize zijn, d. i. met iets bekend zijn,
kennis van zijne zaken hebben : laat

dien koopman door, hij is van zijnen
huize In Br. en Antw. noemt men
dit : hij is er in t'huis, d. i. hij is er in
.

ervaren of er mee bekend ( gelijk met
zijn huis). De koe is nog ver van huis
bet. omstr. Leuv. dat zij nog lang zal
staan alvorens te kalven. Het is nog
verre van huis bet. te Antw. : het zal
in lange niet gebeuren.
HUISAGIE , te Kortrijk en elders in VI.
gezegd , evenals bouwagie, voor : hui

-zing.
HUISBLIJVERKENSWAGEN (T'). Men zegt
den kinders in Vi. : ge zult mogen

meé gaan op t'huisblijverkenswagen ,
d. i. ge moogt thuis blijven.
HUISCHEN , HUISEN of HUSSEN , b. w.,
hitsen, aanstoken (VI.). In de Kemp.
zegt men hussen , in Br. ook hissen ,
bij Kil. kussen , husschen , bisschen,
hitschen , hetsen, 1. instigare, enz. cle

honden hisschen, instigare canes, hors
tari canes. Het woord is verwant met
heet ( hitsen , heet maken ).
HUISEL Gf UISEL, m., romeinsche waag,.
weeghaak , snelwaag , ligd. schnell wage, fr. peson of romaine. In Limb.
punder,, in N. -Br. ponder, bij Kil.
pondel en pundel.
HUITS , m., voertuig met twee raden en:
een langen dijsel aan den as , dienende om dikke boomen te vervoeren (Br. rond Vilvoorde ) ; te Diest
noemt men het : voer voor : voeder. —
Misschien is huits hetzelfde woord
als bij Plant. voeyerhouts , bij Kil.
voer of voederhouts , 1. vehes lignorum . Sleeckx schrijft : horts en heurts^.
fr. trigueballe , diabte. Elders noemt
men dit voertuig : ezel.
HUIVALLIG , bijv., slecht , boos , ruig ,
vuil , vervallen : 't is huivallig weer,
't is slecht weêr. 't Is een huivallige
mensch , een vuile , vervallen, ver
Hui--warlosdemnch(Wtv.)

vallige kerel. Huivallig gebouw
(Oostvl.). In Westvl. zegt men ijvallig.
Z. dit laatste.
HUK, v., haakvormige stok. Eeghuk, stok,
van een haak voorzien, dien de landman in de handen heeft om de egge te
bestieren. Vandaar het ww. hukken,
haken ( met eene huk) ( Limb. ). In
Br., Antw. en VI. is huk m. en bet.
hurk of huik, en hukken, of op zijnen huk zitten is hetzelfde als hui
In Limb. wordt huik uitgespr.-ken.
als hunk, hoek, en zich huiken (hu ken, hoeken) bet. aldaar : zich op. de

huiken zetten. Bild. (I. 311) zegt, en,.
volgens ons , terecht , dat « hoek, fr.
coin, de wortel is van holen , hoeken,.
buigen, waarvan hukken (eigenlijker
haken ) , thans nog in gebruik is.))

Hukken is dus eigenlijk gebogen ,
hoekachtig , krom zitten , en huk of
huik (in zich hetzelfde woord als
hoek) bet. eigenlijk kromte , haak,
bocht. Z. buik en hurk, huiken en
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hurken in de Woordenboeken.
HUKKELEN. Z. huikelen.
BIUKKEN, HOOKEN (Vl. ), in Br.

: heeuken,

o. w. , jeuken. Vanhier : huksel,
jeukte.
RUKKEN , o. w., hurken, buigen; maar
omstr. Kortrijk is hukken (hoeken),
in de herberg zitten, en hukler bet.:
een herberggast : waar liebt gij zoo
lang blijven hukken ? In Br. zegt
men : waar hebt ge zoo lang gefielen,
of, blijven hangen, haperen, lunteren? Hukken (Limb.), met eene huk
haken. Z. huk, hoeken en hoekeren biz. 190.
HUKKER. Z. hukken (buigen).
HUKSEL, juksel, jeuksel, jeuking, jeukte
(Br., Kemp., Antw. ).
HIUKSTEERT , HUKSTEERTJE , een die
veel last geeft , veel last aan zich
heeft , een looperken , een tafeleer

't is een huksteert van een meisken ,
van een jongen ( omstr. Brussel ).
HUL, ni., Io bosje gras, 'twelk boven het
andere gras uitsteekt, planten, hees
boomen , te samen en dicht-ters,
genoeg bijeen om te kunnen hullen
( verbergen , dekken ) ( Kl. - Br. ) ;
2° struik, struweel, fr. arbuste, buisson : eene hul uitkappen ( L. van
Aalst). Dit hut schijnt verwant met
hille , heuvel , holm , dat Kil. als een
oud woord opgeeft in den zin van :
bergsken. h.^euvel ( ook hövel) komt
van hoël ( van hoën) , van welk hoët
men, in het oud vlaamsch, hul en
hullekijn vindt, zegt Bild.» Men ziet
duidelijk dat hoog , hoogen ; lieve ,
heffen; hoofd, hoed, enz., in hunne
oorspronkelijke beteekenis, verwant
zijn. Z. hille, hulle en hoec--schapt
kel.
HULDER voor hunlieden (Vi.) , in Oostvl,
heulder.
HULK , hetzelfde als hulle, deksel (Kort
-rijk).Zhule
BULLE, V. Thans bet. dit woord : linnen
kinderkapje , en ook : een vrouwen.

HUL

muts of hoofddoek der vrouwen ,
doch in VI., vooral in Westvl. heeft
het nog zijne oorspronkelijke beteekenfis behouden , die van : deksel of
scheel, b. v. van stoof, potten of pannen. 't Is de wortel van hullen,
opschikken , versieren en oulings
dekken , bedekken, bergen. Hulsel ,
hoofddeksel der vrouwen, is dus
hetzelfde als : deksel. Holle voor hulling, is v., zegt Bild. (I, 38), maar
hul (kap, overtreksel) , m., als wortel
van hullen , d. i. dekken. Huize, de
bast van schil- of peulvruchten , is
hiermeê verwant, want deze omhult
of bedekt de vruchten; ook hulk, lastschip , kan er mee in verband staan.
Bild. nogtans leidt dit af van hollig.
hulk, lastschip, is verwant met 't fr.
hulque, gr. za-, hgd. holk, hulke,
het angels. hub e , het zweedsch holk.
Bij Meyer bet. hutse en houde : rok,
schil, pel. Z. hul.
HULLEKEN of HULLETJE, o., verkleinw.
van hul of hulle. Van een huwelijk,
waar man en vrouw wel elkander passen en verstaan , zegt men : dat is een

hulletje slat wel op dat potje past
(Westvl.). Hulleken bet. ook : weinig
( tusschen Deinze en Audenaarde).
HULP, v., lederen riem waarmee 't paard
de berriën eener kar of eens rijtuigs
op den rug draagt. Zulk een riem, die
onder het lijf des paards door komt,
om het rijtuig te beletten omhoog
te slaan, heet onderhulp : leg de hulp
op den zadel. -- Zulk een riem waar
iemand, die een krui- of stootwa--van
gen voert, zich bedient , heet ook
hulp ; ook de banden over de schouders waarmee men de broek ophoudt
( Hagel. ). In Br. en Limb. spreekt
men help uit. In N.-Ned. worden de
draagbanden der broeken galgen genoemd.
HUI,STER komt voor in : noch hulster
noch bulster hebben, d. i. in Vl. niets
hebben. Hulster is hier gewis eene
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verbastering van huize , bij Kil. ook
huische , huicische , dat dezelfde beteekenis heeft als buister , bolster , d.
i. bast , boost, schei , pel, peul , pelt,
sloestersehelp of al wet de vruchten
omvat en behoedt. In Br. zegt men:
er bleef heiter noch speller voor : er
bleef niets. Z. bed en hult , biz. 85,
en : helder noch pelder, hlz. 183.
HULT, HULTE, licht hetzelfde als : buit of
hoogte, komt voor in : met hulten en
bulten, dat hetzelfde beduidt als : gehult en gebult. Waarschijnlijk is dit
hult verwant met hitte of heuvel
vroeger hoevet of huevet. Nogtans
kan hult ook voor holte staan, en dan
zou met huilen en buiten zooveel zijn
als : met diepten en hoogten.
HULTJE ( HOUTJE ) , o., wordt gebezigd
in de uitdrukking : hij loopt met het
hutije , d. i. : hij is krankzinnig
(N-Limb.). In Br. hoort men soms

hij is op den hoot.
HUM , HUMME , in Br. en Limb. voor:

hemd : 'k heb Jan liever in zijn hemd
of Pieter in 't goud, d. i. ik heb liever
met Jan in armoede dan met Pieter in
weelde te doen ( Westvi. ).
BUMST, HEMST, m. (plant) bij Kil. witten
hemst, 1. alt/vea , ibiscus.
HUNKEREN , o. w., het hinniken of briesehen der paarden , bij Kil. hungke
ren, fland. I. hinnire. Het is gebr. in
de Kemp. waar men daarvoor ook
nog riggelen of ruggeten zegt.
HUNS GETWEEN, zij twee, met hen twee
(Westvi.).
Vogel ende Wezel mede,
Leven hier in ruste en vrede,
Zittende, naar hun gemak,
Iluns getween op éénen tak.
(G. Gez., blz. 46.)

HUNSKLUPPEL , stuk hout , waaraan de
strengen van een paard zijn vastgemaakt (Antw. pr. Noord. ). in Br.

zwing.

HUNTER , m., in 't Hagel. voor heim- of
heinteer, d. i. teer of hout om te hei-

HUR

neri of hagen med te maken. In 't'
Noorden jokhout, fr. charme, hgd.
hagebuch ; in Limb. harenteer , in
Br. en Vi. herenteer, te Antw. en in de
Kemp. herzetenteer of hetzenteer.
HUP of HUT, voermanswoord om 't paard
te doen voortgaan : hup ! ros (Thien.).
Te Leuv.ju.
HUPPELEN. Z. hoepelen.
HUPPELLING , m. , de peuluw, peluw of
't oorkussen van een bed. In de Middetaar van 184 , u. VI-VII , blz. 289
staat het : hoepetinic of hoopetink in
verwantschap misschien met hoepe,
hoepel van hoepen , rondmaken , zoo

als daar, uit Bilderdijk, staat. Edoch
't is waarschijnlijker cene verbastering van hoofdpeuluw of -peluw,, bij
Kil. hoofd -bolinck of hoofdpotuwe, uitgespr. door het volk hoopeting, heenpetink. Inderdaad men hoort ook
stroopellink of -peuting ; in Limb.
huidpetuw uitgespr. huiclpölf, huid
voor : hoofd, en in 't hgd. ha u ptpfhüt,
Men zegt ook : kussen , kussefluwijn,
fl ouwijn , q. d. put- wijne , putvinitheca (Kil. ), pui, petit voor : peuluw,

kussen. Z. Bild. II, 54e, pul, peuluw,
verwant met : buil, bolster, buit, bol.
HURK, ni., wortel van : hurken, luisteren:

op de n hurk staan (VI.).
HURKEN Z. horken.
HURST of HUST , m., somtijds hustkant,
cene niet zeer hooge grondverheven
heid, elders ook alleen kant genoemd.
Ook heet hust een struikbosch van
hout of bloemen ( Westbr. ) die elders ook genoemd wordt : hocht
hoecht ; hochet , hoechet. Kil. ophorscht, horst, heeftbij deze laatste
beteekenis nog die van : kreu pet-

bosch , bosch van schaarhout , 1. vir
gutluni, sytva humites tantum frutes

-

proferens , senticetuin. Z. horst.
HURTS, een oud vlaandersch woord uitgesproken huts , 'tzelfde als horts
egelvarken, fr. he'risson (Vi.) vanwaar
hortsbraam . Dit hurts of horst is,
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onzes dunken , 't zelfde woord als
hurst, in den zin van : struik, struweel ; dewijl het stekelhaar van dit
dier als een bosch of bocht uitmaakt.
Z. horst.
HUS, m. en v., rnv. hussen, vleier, beleefde vrager , of iemand die door
vleiende woorden anderen tot eene
zaak weet aan te zetten : hij is maar
eene hus, geloof hem niet. Ook : slordige vrouw, smerig wijf : zij is eene
zwarte ¡tus; nog : hij die boertig en
geestig spreekt , fr. un comique : de
hus zeige, wilt gij niet verliezen , zoo
speel niet.
HUSEN. Z. huischen.
HUSSEN , HUSCHEN , HUSSCHEN, hetzelfde als heischen (hitsen). Den hond
hussen is hem tergen , ook : hem op
iemand zenden (Antw., Br., Kemp.,
Vi. ). In 't Hagel. bet. hussen nog :
iemand door vleitaal tot iets berispelijks aanzetten. Z. bus. In den Teuth.

hussen , stotelen, prekelen. Z. hui schen .
HUST. Z. hurst , bij Kil. horscht , hockt,
struik, in Br.en Kl. -Br.hoecht.Z.hurst.
HUT en HEER ( Kemp. ). Z. hot en her.
HUT , m., HUTJE , o., struik , b. v. een

hut salaad ; een hut bloemen ; ook
zekere hoeveelheid: een but vlas (Vl.).
Hut, gewis 't zelfde als hot , wortel
van hotten , samenpakken , o. w.
Edoch 't zal ook in verband staan*

HUU

met hust , horst ( hocht ) , hot , fr.
hotte ; bosje , fr. botte. Z. ook dot,
duts , hocht. Hutte beteekende oulings : hoede , bewaring. Z. hurst.
HUTS , v., dikte , bultje : eene huts op 't
hoofd hebben van vallen. Vanhier het
spreekwoord : de huts tegen de bluts,
als men iets verliest , maar ook iets
wint : het graan is wet afgeslagen ,
maar mijn landhuur ook, d. i. de
huts tegen cle bluts. Den huts tegen
den bluts stellen , schadeloos stel
eene overeenkomst maken waar -len,
beide partijen zich voor ver -dor
betaald achten. Vol hutsen-goedn
en blutsen ( butsen) is 't zelfde als
vol hutten en bulten, of : geholt en ge
bet. ook : egelvarken.-bult.Hs
Z. hurts.
HUTSEKLUTTE of HUTSEKLUTSE , appelpap ; overhoop , verward mengelmoes , hutspot ( Kortrijk ). 't Is
samengesteld uit hutsen en klutsen ,
die beide hetzelfde beteekenen.
HUTSELEN, freq. van hutsen, kwanselen,
verkwanselen , uitkwanselen (Westvl . ). Z. de Woordenboeken.
HUTSEN , b. en o. w., schudden , schok
hij lachte dat hij er bij huiste-ken:
( Westvl. Veurne ). Z. hutselen.
HUTTENTUT, z. m., vlasdotter ( plant die
veel op vlas trekt,, wier zaad ook olie
bevat) ( Limb. ).
HUUF. Z. huif.

I, IJ
I , IJ
I, IJ. In 't Zuiden klinkt de letter i soms
als e, en deze als i : zoo hoort men
in Vl. meest : lend , drenken , enz.
voor : kind, drinken, enz.; in Br. zal
men 't volk hooren zeggen : ik kin u

niet. 't Is eene verlingenis voor de
dood. De minschen klappen zoo veel,

I, IJ

voor : ik ken u niet, enz. In Br., Limb.
en een deel der Kemp. wordt de i of j
dikwijls voor den zwaren e -klank
aangevoegd als in :jeer voor : eerde;
pjeed voor : peerd; stjeet voor : steert;
vices voor : vees, veers; miees voor :
meersch. Te Ninove hoort men zelfs:
26
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jees, jeêzen voor : leerzen. De lange,
meest de scherplange e -klank gaat
in Br. en elders veel tot een iee'-klank
over, en dan ziet men deze laatste
soms verkort ; zoo hoort men : hij
zwitte veel , voor : hij zweette veel.
Vandaar ook : hitte , vergifais , gift,
drift, voor : heette, vergefenis, geefte,
dreefte , welke klanken men in VI.
ook hoort. De ij, of verlengde i, wordt
in VI. en Limb. ('t Land van Maastr.
uitgenomen) zoowel als in sommige
provinciën van 't N., als cene lange I
uitgesproken : pup , tiid , wim
voor : pijp, tijd, wijn. De 1e-klank
is in Vi. een soort van tweeklank
biër. in Limb. klinkt bier, dier, vier,
lief, enz. als : beer, deer, veer, leef,
cuz. in welke woorden de e zuiver,
zonder tweekiank , wordt uitgesproken. Sommigebijv. nw., cene stof aanduidende, hebben hier en ginds in Vi.
den uitgangi voor en, b.v.takibroek,
gaudi oorringen , steeni huis , voor
lakenbroek , onz.
ICH , 'voornw., in Belg. en Holl. -Limb. en
in 't Hagel. gebr. voor : Ik. Z. persoonlijke voornaamw.; als ook mich
voor : mij.
IEDERJAARSCH , bijv., van elk jaar.
'k ( de w ( lgeboom ) Was dan Jong, en had
[mijn krume
Jong verplant al uit den tuine,
1%laer de vijfde mael vergroot
Met een iederjaersche schoot ( scheut).
( Westvl., G. Gez., bi. 19.)

JERF voor : erfde, van 't w. erven(Westvl.).
IERSCHMAN, lerlander ( Vi. ).
IEVERANDS, IEVERHANDS,bijw., ergens.
Nieverands,voor : nievers of nergens
( Br., Antw. , Kemp. , N.-Br., Belg.
Limb.). Bij Meyer iergenct , iewerings
voor : iewèrs , iewaarts of ergens.
leverands of ievers wordt in Br. ook
gebr. voor : omtrent : het kan leve-

rands zes uren zijn.
lEVERS of IEWERS, bijw., voor: iewaarts,
is in Vi., Waas , Br., Antw., N.-Br.

IJNS

gebruikt voor : ergens. Bij Kil. ier
yhenci, iergens. Het nogal. nievers,
niewers is ook in gebr. voor : ncrgens. Te Kortrijk is 't: ieverst , nieverts. Ie is in het gothiseh aiv, dat
ook de stam is van ooit en van eeuw;
-

het gr. .ic;w bet. tijdruimte, en van
iemand, iets, enz.
lEVERS , als bijw. in cene twijfelachtige
bevestiging, voor : waarschijnlijk
gewis, zeker, ongetwijfeld , of voor:
immers , of : het Brabantsch doene

hij heeft ievers weer niet aandachtig
geweest , want hij kan zijne les niet.
't Is levers gij die mijn boek weg gestopt hebt ( VI. ). In Br. zegt men
zekers , en, in een twijfelachtig, oatkennend of ondervragend gezegde,

kwestie : kwestie of hij zijne les kan.
Z. kwestie.
IJL, y., lichiveerdig, snulachtig vrouwmensch : zij is cene rechte iji (Hagel.).
In Br. en Antw. zou men ze g gen :
ze is cene sut of tent. IJt is licht cene
verkorting van : ijdele, waar men tuit
onder verstaat.
IJLLICHT, o. en m., de avondweêriicht
zonder donder. Samengest. 1fl voor:
ijdel en licht. Het is derhalve een
ijdel licht , omdat het gedurig bliksemt , zonder dat men donder hoort.
Zulke wehrlicht heet in Limb. : zeebrand.Sommigen schrijven : heitlicht;
heil voor heel , dus : klaar en zuiver
gelicht , zonder donder of buien.
IJLLICHTEN, o. w., weêrlichten, hij helderen hemel, in laffe zomeravonden.
Breemsch en Holsteinsch : vleidliichten , fr. faire des éclairs ( de chaleur)
( Br., Antw. st. en pr. ) : 't hield gis-

ter avond niet op van ijilichten. Sommigen schrijven heillichten. Z. ijllicht.
IJLZAK, o., zeker net (Gheel).
liNKE PETJINK , of beter : hinkpetjink,
zooveel als het fr. clopin-clopant (hier
en daar in Westvl.).
IJNS , m., wordt dikwijls als een schrikbeeld gebr. om de kinderen bang te
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maken : de ijns is daar ! Houd u stil

of de ijns zat u pakken. Omstr.
Brussel , te Assche , luidt het : ansj.
Zou ijns in geen verband staan met
hans, dat men in Kil. kan nazien, en
daar gezel bet.? De Hansen zijn bij
Kil. eene soort van haifgoden.
JJSBIJZE, V., werktuig om met eene slede
op het ijs te rijden ( Huize ). Z. bijze
in de Woordenboeken.
IJSEL, znw. en IJSELEN, ww., voor
ijzel en ijzelen ( Vi., Limb.).
IJSFLEURIG , bijv., wordt gezegd van
fruit dat er glazig uitziet en laffig
smaakt : dien appel zal ik niet eten,
hij ziel er zoo ijsfleurig uit (Z.-Limb.).
IJSPEERD, o., ijsslede. Op zulke paarden
rijden noemt men : ijspeerden, o. w.,
( Westvl. ). In Oostvl., Br., Antw.
ijsstoel. In Limb. heeft men, behalve
ijssloel, nog ijswagen.
IJSSTOEL, m., stoel waarmee men op
het ijs glijdt. Men leest in de 1Iidde
laer, 2 dejaerg. hi. 9.97 : (( ijsstoel. Dit
woord wordt algemeen gebruikt voor:
sneeuwslede, ijsslede, enz. Nogtans
is er nog al eenig verschil te vinden
tusschen sneeuw - en ijsslede en
ijsstoel. De laatste, kleiner dan de
eerste tuigen, wordt door den opzitter
zelf voort gestooten, terwijl de slede
voort getrokken wordt.))
IJSSTOELEN, o. w., met den ijssloel glijden ( Oostvl. en elders ).
IJVALLIG, HUIVALLIG, bijv., vuil, leu
, vervallen , krank , gebrekkig.-zig
J. de Brune gebruikt dit woord veel:

wat is er droevigher als. . . . dat de
dood aen een yvallighen ouderdom de
stuiten ( de kinders ) van hare zwack
heyd onlsteelt ( Bancket , 267). — Zou
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de beteekenis die t woord thans nog
heeft , die namelijk van : iemand die
tegen alles kan.
IJZERLING , m., soort van appel , om
zijne hardheid zoo genoemd (Oostvl.).

In Limb. ijzerappel.
IJZERMAAL, o. en m., ijzerplek of smet

op lijnwaad : men heeft het ijzermaal
uit dii ammelaken vergeten te doen
( Br., Antw., Limb. ). Bij Kil. betee-

kent maal : vlek, en ysennael, macula
ferruginea ; het bijv. ysermaelîg,
ijserroestig ferrugineus. Men gebr.
in Br. ijzermaal ook voor : ijzermalig,
b. y. het ljnwaad is ijzermaal. De
klok slaat ijzer bet. : de klok geeft
cenen klank als of ze geborsten was,
,

klinkt niet helder als metaal,maar als
ijzer. Vanhier de zegw., in Antw. en
Vi. gebruikelijk : zijne tong slaat ijzer
( hij is bij drank ) voor : zijne tong is
belemmerd. Men hoort ook : zijne
tong slaat kadul. Z. keen.
iK, IKKE, IKIK, volgens den nadruk,
dien men er aan geven wil ; niet zel
den komt het tot driemaal voor, b. y.
ik heb ikik dat niet gedaan ( Br. en
Antw. ). ik en gij ik en gij bet. in

Westvl. zig zag : hij ging daar ik en
gij, ik en gij. ik en gij bet. te Antw.
eeni e losse sIcken met de naald : gij
moest de scheur van mijn kleed eens
met neu ik en iien gij toesteken.
g

IMPERFECTUM. In Oost- en Westvl. en
hier en daar in 't westelijk gedeelte
van Br. voegt men gewoonlijk het
steertje ge bij den regelmatigen uitgangsvorm van 't imperf. der gelijkvl. werkwoorden : hij hoordege

dal niet, maar wij hoordigen dal wel.
ik vraagdege, meendege in Westvl.,

dit woord niet verbasterd zijn van

alwaar men ook, den uitgang verdub

invallig , invallend , voor : vervallen?

belende , zegt : hoordede, blaasdede.

( WesEvI. ). In Oostvl. hoort men

meest : huivaltig.
IJZERBIJTER , m., hier en ginds in VI.
voor : gierigaard.
IJZE1IENMAN komt reeds in Kil. voor in

IN. Ergens in zijn, in bezitting zijn. Er
wet in zijn , wel gegoed zijn , wel in
zijnen doen zijn (Hagel. en elders).
INBIJT, m., wordt in Oostvl. voor : begin
gebezigd : 't is een goede inbijt. Bij

ING
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liii. en elders bet. het : ontbijt, 1. pranchum. c Vort dat men den zieken
zoude gheven ele daechs te haren
inbitte eene soppe, enz. » Belg. Hits.
1843, biz. 95.
INBIJTEN, h. w., spoedig en bijtend antwoorden : wanneer ik hem iets zeg,
bijt hij mij altijd in ( Antw., Br.).
INBRANDEN , onverwachts ergens invallen en er goed smullen. Z. afbranden.
INBRESSEN. De muur is ingebrest, d. i.
met bressen doorschoten ( Westvi.,

Veurne).
INBUNSELEN, b. w., inbusselen. Z. bunseien (Vi., Br. ).
INCARNAT , m., van 't fr. inearnat, omstr.
Thien. : klaver met vleeschkieurige
toppen :Men noemt ze ook roodtoppen , en , omstr. Vilvoorde , russische

klaver.
INUELIJK. Z. eendelijk, blz. 113.
INDENHAK, bijw., aanstonds , op den
oogenblik. Hak , wortel van hakken,
is 't zelfde als : kap of houw; bij Kil.

is hacke, 1 0 schop, spaeye, pastinum,
o bijt, ascia, fr. hache.
INDOEN , 13. W., innemen , opdoen ( in
den winkel , enz. ) : de winkelier van
hierover doet alles in 't groot in.
Indoen bet. in de pr. Drenthe ook
opdoen en inslaan.
INDUIKELEN ( uitgespr. indoekelen ) is
het freq. van induiken. Het wordt
wederkeerig gebruikt : zich indvike
len beteek. in N.-Limb. zich inwik
de koude : docket u maar-keinvor
goed in. In Br. en Antw. bet. indui
-keln
't zelfde als : duiken.
INEEN KOEKEN, o. w., tot cenen koek
gevormd worden door de hitte , of
ook al, door cene andere oorzaak,
aaneenvast geraken : wollen malras
sen koeken met der tijd heel ineen
(Veel in Nederl. en Belg.).
INFINITIVUS. Z. onbepaalde wijze.
INFROTSEN, b. w., hard insteken (Meet-

-

jesland).

ING. Deze uitgang , gevoegd achter zelf-

)

INK

standige nw., als : gerzing, grazzing,
huizing , stalling, woning , zolciering,
enz., drukt een soort van verzameling
Uit. Voor ing, inc. Z. Taalk. Mag.
Iv, 110 5 135 5 332, 555.
INGAAN, b. iv., nadenken, inzien : als
men het wel ingaat, hij heeft gelijk
(Vi.).
INGEVIJLEN ( invijien ), uitgesproken
injevijlen, inzevijlen, bet. in Westvi.
zagen. Z. injevijlen.
INGLIBBEREN of INSLIBBEREN, o. w.,
stillekens, zachtjes of heimelijk zich
ergens binnen dringen , insluipen.
hetzelfde als : inglippen, inslippen.

IN HEBBEN. Hij heeft van het kwaad in,
hij is van het kwaad bezeten(Westvl.).
Inhebben bet., in Br., Antw. en
Limb. : een inzicht, een voornemen
hebben : laat ons zien, wat hij zal inhebben. Inhetber bet. in 't Drenthsch
dialect : cleelhebber. In 't hgd. is inhaber bezitter.
INJEVIJLEN of INZEVIJLEN beteekent:

malen, zagen, altijd hetzelfde zeggen : op iets injevijlen , d. i. iets
beknibbelen ; ook : eenig werk al te
traagzaam doen. Gewis is dit inje
: ingevijlen of invijlen,-vijlenor
inzagen ( omstr. Kortrijk ). Z. het
voorvoegsel ge.
INK, overal in 't Zuiden alsook bij Bild.
voor : inkt.
INKALVEN , o. w., instorten : de grachtkant is ingekalfd ( L. van Aalst ). In
Br., Antw. en elders hoort men dit
woord, ook : kalken, atkalken, inkatken , toekalken.
INKALVEREN, o. v. (voortd. van kalven),
allengskens aan de kanten invallen,
instorten ( van de aarde ) : dal land.
kalvert in. De tioord zal haast geheel
ingekatverd zijn (VI. ).
INKEER , m. , draai van cene straat
( Westvl.).
INKEEREN , o. w., het slinks of rechts
keeren eener straat (Westvi.). Keeren
is in 't Z. evenveel als draaien.

INS
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JNKELDEREN, o. w., in de Woordenb. is

het slechts b. en bet. : in den kelder
doen, fr. encaver. Hier wordt het gezegd van ijs dat inkeldert , d. i. : dat
zinkt , invalt , of beter gezeid , als
eene keldering vormt, door het wegstroomen of verteren van 't onderste
water (VI., Br. ). Z. kelderijs.
INLEG, INLEGGEN. Z. inzetten.
INLEIDEN, b. w., iemand feestelijk inhalen ( N.-Limb. en Br.).

INMIJNEN , 13. w., bet. niet slechts : zijn
eigen goed herinkoopen , maar ook
op de mijn of vischmijn, visch koopen
met te zeggen : mijn of 't mijn
( Leuv.).
INNEREN voor : herinneren(Limb.en Br.).
INPINNEN , ij. w., overdrachtl. : foppen,
geld afvinnen , bedriegen , straffen

Karel de Stoute pinde de Luikenaars
in ( omstr. Thien. ).
INROEPEN, b. w. Hij is ingeroepen, voor:
hij is gestorven (Thien.).

INS , INSCH of EINSCH wordt , omstr.
Kortrijk, gebrii ikt in den zin van: plotseling , bots , bits, spijtig , nijdig
insch antwoorden. Een inscitaard is
een spijtige , een twistzoeker , een
pronkaard. Zou het geene verbastering zijn van eens?
INSCHEUT of INSCHIET, rn., brood dat
de bakkersgasten bij de burgers, die
hun eigen brood maken , komen
halen om het in den oven te schieten : de meester kwam gisteren zelf
den inschiet halen ( Leuv.).
INSCHUDDEN , b. w., ingieten , inschen-

INV
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dienst : cenen nieuwen knecht inspannen ( Westvl. ).
INSPEET of INSPET , de stok , waarmede
men het roer doet zwaaien ( Willebroek).
INSTELLEN , 13. w., op cene verkooping
de eerste een gehad geven , een prijs
zetten (VI.); in Br. en elders; inzetten.
INSTELPENNING, m. Men vindt het
woord in vele dagbladen , onder de
rubriek : aankon digingen , doch alleen
in 't mv. : men leest daar dikwijls hoe
dat iets verkocht wordt : hij palmsiag
en met gewin van inslelpennin gen
( Vi. ). In Br. zegt men : met winst
van plamslag en hoogen ; in de Kemp.

en Antw. : metpaimslag en verdieren.
INTAMPEN , o. w., klanknabootsend w.,
tamp , tamp , al tanipende inluiden,
inkleppen, d. i. met het klokgetamp,
of-gelui, indagen voor den kerkdienst
( omstr. Leuv. en Brussel).
INTE, V., schop, stamp , stoot (VI.), ook
voor : cnt, griffel; van innen, insteken , zegt Bilderdijk.
INTREEMPEN, Q. w., binnensluipen : hij

kwani zachtjes ingetreempt (WestVI. ).

INVALLEN , o. w., opkomen , bezuren,
betalen : die klets, die ge mij gegeven

hebt , zal u invallen ( Hagel.).
INVAREN , o. en b. w., wordt in Limb.
niet alleen gezegd van vaartuigen,
maar ook van voer- en rijtuigen : de
koetsier is de stad ingevaren. Hebt
gij het koren al ingevaren (ook ingehaald ) ? Men bezigt het ook alleen,
gelijk het ww. inhalen : hebt gij at
ingevaren , ingehaald ( het graan)?

ken : een glas wijn inschudden
( Limb. en elders).
INSE , INZE , m., heins , heis , hengel,
handvatsel van cenen emmer, fr. anse
(VI.).
INSEL , m., in Westvl. de romeinsche
waag. Z. huisel , blz. 198.
INSLAG , m., voedsel , eten : in dat huis

INVEMEN. Z. yemen.
IN VOEGE ( ZIJN ), gepast, in orde, geregeld zijn ( Br. en elders). Z. voege in
de Woordenboeken.

hebben de dienstboden goeden inslag

INVOLLEN , INVULLEN , b. w., inlijven,

( Br. en Antw. ).
INSPANNEN , b. w., aannemen tot zijnen

't fr. enrôler, ook : inschrijven, inzet-

Ook nog voor : inrijden : zij hebben

de brug in gevaren.

ten , enz. wat open staat ( Br., VI. ).

IRA
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INWINDELEN , b. W., voortdur. van : inwinden , inwikkelen (Br.., Limb.).
INZET, m.,voor : uitzet, vermaard Gentsch
bier : geeft mij een glas inzet VI.
Inzet bet. te Antw. en elders : de daad
van, bij eene verkooping, in te zetten,
of ook : het geld dat ingezet wordt.
Z. inzet in de Woordenboeken.
INZETTEN , b. w. Een kleed inzetten is
hoven , aan den kleedrok, eene vouw
maken, om later het kleed van onder
te kunnen afsnijden en boven te
laten zakken (Br.); in Vi. en Antw.
(

).

inleqgen , ingeleid : 't is drij vingers
ingeleid. Een kleed met nen breedeTi
inleg.
INZIEN, b. w., gebr. in den zin van : vergoeden : geef den armen maar , God
zat u dat inzien ( overal in België).

IPPENS, HIPPENS, de viasbollekens waar
het zaad inzit ( Westvl. ).
IRAPPELS, verbasterd van : eerd- of aard-

appels (Meetjesland).
IRKEN, HIRKEN, bij Meyer irriken, o. w.
herkauwen , fr. ruininer (Kemp.).
Z. hoorikken , blz. 194.
ISGAT , o., trapsgewijze verbasterd als
volgt : irsgat , iers-, eers-, aardsgat
het onderste gedeelte van een boom
waar de wortels aan vast zijn (VI. );

in Br. eersgat.
Is HET IK? voor : ben ik het? « is 't ik

die 't zoo verzinne , 't gone dat die
hinne dei , enz. >) ( G. Gez., biz. 90)
(Westvl. ).
Is 'T, of, IS 'T ZAKE, veel in België gebr.
voor : indien , fr. dans te cas que

is 't dat, of, is 't zake dat gij zulks
doet, ge raakt in het kot.
ITALiAAN , m., italjaansche populier
populus ilalica. Men zegt in Br. ook
nog, ila(/aander , gelijk in Limb,
waar mer italjeender uitgespreekt.

JAY

JAG
J. Z. i.
JA. Op nenja en neu neen, d. i. op cenen
oogenblik ( Br. ). Men zegt ook te
Antw. en elders : op nen zucht, op

een vloek , of, vloeksken ; ook : op nen
sibot.
JAAR. In 't jaar e'e'n, als de uiten preken
(Antw., Vi., Br.), in Limb. in het jaar,
of: 'tjaar één als de uit predikt, bet.
nooit.
JAARGEBED bet. in Westvl. de lijst der
overledenen, voor welken er jaarlijks
gebeden wordt.
JAARGETIJ(D) , jaarlijksche mis of dienst
voor cenen of meer overledenen : oom

heeft 300 guldens voor twee jaarge
tijden bezet ( overal ).

irA

)

-

JACHELAAR, m., 't zelfde woord als
schacheraar, bet. in Br., te Lennik
wildstrooper , ook omstr. Leuv. en

Brussel : stroppenzetler; in VI., pensjager, fr. braconnier.
JACHT , y., jak , fr. jacquelte ( Vi. ).
JACHT , v., 1 0 beweging , schudding,
schokking , kiopping , fr. agitation
eene jacht gevoelen , ontsteld zijn
(VI.); 2 ,1 trek : daar is geenejacht in
het vuur (Br.). Het vuurjaagt (trekt)
niet. Vanhier :jachlig, hetzelfde als
gejaagd , ontsteld , haasti g , fr. agile.
empressé. Z. jagen.
JACHT, V., voor: joegd of jeugd, te Leuv.
gewoonlijk in 't mv. , jachts , gebr.
voor : speeljongens : die jachts zijn

van de deur niet af te houden.
JACHTIG , bijv. , heet ( van dieren),
bronstig, loopsch, tochtig.
in Kil. jack-

tich, sax. fries. toopich , 1. cat utiens.
Z. jacht en jagen.
JAFFELAAR ( 'T ) , dompelaar , sukke-

JAK
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laar ( Vi. ), j. als sj uitgesproken.
JAGEN , o. w. , trekken ofjachten : het
vuur, de kachetjaagtniet, cl. i. brandt
slecht , er is geen trek in : met vorst

jaagt de stoof goed ( Br. , Antw.,
Limb. en elders).
JAGER , m., licht voor : jagersbuis of ja
gerskieed , fr. veste de chasse ; doch
in 't Hagel. bet. het : kamizool met
mouwen. Z jacht voor : jak.
JAK, m., heeft in Limb., behalve de beteekenis van het fr. jaque , jaquette,
waarmede 't hgd. Jacke en 't engl.
jacke , jacket , ook in verband staan,
nog die van : lijf, borstkas, 't zelfde

als vest , 1. thorax : iemand iets op
zijnen jak werpen is iemand iets
te last leggen. Jak is, volgens Bild.,
II, 11, hetzelfde woord als jok, en
bet. eenvoudig dracht. Z., zegt hij,
jok en jager. Jok , als kleedsel , is in
de Holl. Woordenb. o., in Limb. m.,
in Br. m. en y.
JAK , v., op zijn fr. uitgespr. , zweep,
waarmede men de paarden voortdrijft ( Br., VI.). Bij Kil. is jacke
't zelfde als kietsoore, in Br. kiets genoemd. Vanhierjakken, zweepen, en
/akkeneer, zweepei. Jakken is bij de
Holl. 't zelfde alsjakhatzen, te paard
rijden. Sleeckx schrijft ook : djak,

djakken.
JAKE, o., kusje. Z. aaiske, blz. 1.
JAEKELEEREN. Z. 't volgend.
JAKI{ELEIJIIEN , o. v. , jokken , mallen;
in Br. fikfakken, eigenlijk : elkander
uit maiheid bij dejakke, bij de kleeren trekken ; van jak en leuren of
toren , in 't fr. leurrer : zij jakketeu
want ze worden at te vrij (Oost--ren,
vi. ). Gelijk jak met jok verwant is,
zoo kan jakketeuren wel een yerbasterd freq. zijn van :jokken, vanwaar
jokkenaar, en van dit laatste : jokkeneeren , 1. jocari ( schertsen).
JAKKEN , o. en b. w., met de jak ( slaan
ofkletsen ). Jakken en jagen, dikwerf
op trot zijn, te peerd of met gespan.
:
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Jakken ofdjakken bet. hierendaar in
Westvi. nog : springen, dansen en ook
schokken, b. y. die karre djakt zeere.
JAKKENEER, JAKKENER, eigenlijk zweepengever , bet. in VI. en 't Hagel.
voerman. Kil. jackener , 1. auriga.
JAKNIKKEN, o. w., altijd maarja zeggen
op 'tgeen de meesters voorstellen.
Vanhierjaknikker , blinde goedkeur
der ( overal ).
JAN, mansn., komt voor in vele gezegden
als in Br., Antw. en Limb., thuis
behoorend : 't is ne Jan, '1 is een Janneken , voor : ' t is iets bijzonders
't is een kerel ; fr. gaitlard : 't zal ne
Jan worden , hij zal groot, iets groots
worden, it deviendra un fameux. Den
Jan uithangen , groot doen, trotsch
zijn. Hij komt van S. Jan, hij doet als
of hij van niets weet, hij is doortrokken. Vele jaarmerkten hadden vroeger op S. Jans dag plaats ; zoodat deze
zegwijze vandaar haren oorsprong
wei hebben kan. Zoo komt Jan nog
voor in uitroepingen als : Jandore;
Jan verdekke ; Jan patat, fr. parbleu,
diantre , enz. Het verkleinw. Jantje,
een kerel, gast, zwierbol, fr. tambocheur.
JANKBERD , 'T JANKBERD , o., berd dat
men aijankende voortstoot(Westvl.).
JANKEBOM , 'T JANKEBOM. Z. jankberd
( Wes tvl.).
JANKEN, 'T JANKEN, hinken, in Br. hinkelen , een kinderspel , in 'twelk men
op een been springt en met den voet
een berdelken of scherfje voortstoot
( Wes tvl.).
JANTANT , soort van korf met een heng
sei ( Kl -Br. ).
JANTJE, o., deugniet, nachtiooper, of iet
dergelijks ( Br., Antw. ). Z. Jan.
JANUS bet. overdracht., in Br. en Antw.
dubbelzinnige, valsche kerel , verrader.
JAP, in VI. en Antw. : drop of sap van
-

zoethout (jas de réglisse ) , in Br.

katissesap , en in Vi. kalissebrood

JEI
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geheeten.
JAPNEUS , m., iemand, die veel snuift
en daarvan een drupneus heeft, heet
men te Antw. : een japneus. Deze
naam wordt ook op cenen kwezelaar
(fr. bigot) toegepast.
JARENT ( 'T ) , bijwoordelijk gebr. voor
het verleden jaar. Kil. heeft jaerens,
'ijaeren , 1. anno etapso , anno supe-

riore ( Br. ). In Limb. hoort men : het
jaar, voor : verleden jaar, en : tegen 't
jaar, voor : toekomendjaar (ook tegen
het jaar).

JASFOREEREN , jasforcé spelen.
JASKEN , o., kaartspel. Vanhier : jassen,
jasspelen en de samengestelde :
smousjassen , kruisjassen , sc/iuppe
-jasen
( Antw., Br.).

JASPANDOEREN , o. \V. , een kaartspel
(Limb.).
JASSEN , h. w., jagen ; weg/assen , wegjagen : jas dien deugniet weg , in 't
fr. chasser, waarmeê het verwant is,
als ook met 't 1. jacere en 't hgd.
jaich in jach-zorn ( Bild. ) en licht
metjatsen ( Br. en Limb.).
JATSEN, o. w., loopen, draven : hij jatst

overal heen. Gij kunt wat jalsen!
(Limb. ). In Br. spreekt men jatsen
op zijn fr. uit. Het schijnt met ketsen
verwant te zijn.

JEZ

JENEVERBLAAS, JENEVERGAST (Br.',
Antw. ), geneverdrinker; in VI. is 't
geneverleute.

JENEVERS of JENIVERS, zwarte aaibe
zeebezen, die mcii op brande--zen,
wijn zet ( Brugge). Jenivers en jeviverwijuzis ook in Zeeland gebr. voor:
aalbessen en -bessenwijn. Bij Toequenbroch , 1, blz. 286, vindt men
jenivers enjenevers ( Taalk. Mag. I,
172 1 176).
JENOFFEL, verbasterd van 't fr. giroflée.
JEREN, b. w. (met zware e, en op zijn

fransch uilgespr.), werpen, smijten,

slaan : jeer die vuiligheid buiten.
Hij jeerde er goed op. Van jacere of
jeter? ( Leuv. ) Jeer van hier, d. i.
pak u weg, maak u voort ( Br. ). Ook
o. w. voor : dedren : waljeert mij dat,

wat deert, wat raakt mij dat? ( Br.,
Antw. ) Zou dit laatstejeren niet in
verband staan met 't fr. gner of
gérer?

J EUF of GEUF , witvisch ( r. Leuven
en Mechel. ).
JEUGD , y., sap van vleesch, fr. jus : dit
gebraaci is zoo malsch dat de jeugd
er uit loopt. Kil. juche, sax. sicamb.
jusculum. Vanhier

JEUGDIG (uitgesprokeiijeudig ), sapjig

een jeugdig stuk vleesch. Eene jeu g-

JEDDER. De dienstknecht kreeg zes fianes
voor zijnen jedder (Kemp.). Z. weer-

dige meid ( niet in den zin van jong,
maar van : frisch en gezond ) ( Br.,

der.
JEER , y. en m., wortel van jeren , slag,

Antw. st. en pr.).
JEUNEN (met korten en-klank) of jonnen,
gunnen , toewenschen : hij jeunt of

smijt : hij kreeg eene felle jeer. Van
iets den jeer geven, d. i. ietsniet aantrekken : ik geef er den jeer wel van
(Br., Leuven).
JEES, 'T JEES, uitroepingswoord : 'tjees,
wat hij zeggen derft ( Kortrijk)! in
Br. jeuzes en seeumes. Z. jumniig.
JEISTEN ofJESTEN, y. mv., kluchten,
acties , kuren : hij zit vol jeesten,

vooral in het klappen van 't 1. gesta.
JEÈSTENEER, die kluchten vertelt (Westvi.).
JEITJE , o., kusje ( Oostvi. en Br.).

joul mij de nering ( VI. ). In Br.
iemand den penning jonnen. Vanhier
in Vi. jeunsi, in Br. joust, in Hou.
gunst. Uiljonsten versaemt is de leus

van S. Lucasgilde, te Antwerpen.
JEVELSKAP, y., eenvoudige, bonte vrouwenmuts, zonder zoom, door meiden
en boerinnen gedragen ( Maastr. ). In
Br. : koof, te Leuv. : jeu ofkoof, welk
laatste ook te veler plaatsen gezegd
wordt.
JEZUSKESDIEF , braaf mannetje ; ook
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schijnheilige (WestvL).
JIBBER, m., potaarden knikker (Antw.);
in Br. ook ket genoemd.
JOB , V. (j als in 't fr. ) zegt men omstr.
Thien. van een zeer verdraagzaam
vrouwmensch : eene goede job. In
Br. noemt men dit : eene goede tut,
sut of sut. Bij Kil. joote , stutta. Van
een manspersoon zegt men : 't is een
goede IObbe, ¡cal ofsnut; in VI. cijoot.
Jobbe bet. bij Kil. lui , vadzig mensch,
dommerik, en Sleeckx vert. het door:
tourdau. Z. jobber.
JOBBER, JOËBER, 'tzelfde als : slobber,
jobbe, (1. i. iemand, die slordig aangekleed is , of onachtzaam te werk
gaat , ook een goede teübbe of kut
( Br., Antw. ).
JODENOOR, V., joodsoor, soort van paddestoel (champignon), van jood en
enBr.,veel
oor,welk laatste, in 1,
vrouwelijk gebezigd wordt ( Limb.).
JOEBER. Z. jobber.
JOECH , vreugdekreet, in Limb. onder de
volksklas gehoord onder het nemen
van een borrel of druppel bij de legging van den eersten steen eens huizes, bij de viering der niartetgans,
enz. ( hgd. juchei ). Vandaar het w.
joec/ten , verwant met juichen. , even
als met't hgd.jauehzen, 't gr. ¿xew:
wat die kerels joechen ! Dat is een
gejoech.

Over dit woord leest men in het
werkje van pastoor Daniöls , getiteld:
Oorsprong , oorzaeke en ondekkinge
van een god/ooze , bezwoorne ¿ende,
nagtdieven en kneveíaers binnen de
landen van overniaeze en aenpaetende tandstreeken. « Niet eene nagt

isser zoo wel in den winter als in
den zomer, dat de dorpen aldaer bevryd zyn van nagtzwervers en straetloopers , die bezig zyn met juggen,
schreeuwen , zingen , godlasteren en
andere soorten van boosheden : gaet
gansch en geheel Europa door, gy en
zult zulke uytgelaetenheyd by den

JOE

klaeren dag niet vinden , de welke
gy in deze landen van Overrnaeze by
de duystere nagte aentreft , de jonkheyd rot haer te zamen, op prcetext,
van by de dogiers aen de vensters te
gaen vryen ofte caresseeren, zy zwer
ven van een gehug, van een dorp
naer het ander met groole en groffe
kluppels bewapent, onder een zulk
geschreeuw dat ze van de wilde volkeren schynen geleert te hebben ,
wat zegge ik van de wilde menschen?
zy hebben het geleert van de onredelyke beesten: ik verzoeke ul. maekt
eens by de winteravonden uwe oplettentheyd , oft gy alsdan geen geschreeuw zult honren gelyk als van
den mensch ? jaug I jaug ! en wat
meynt gy dat dit doet? het is het geluyt van den bozen en roofagtigen
vos ofte van den botten en nagtdievigen uyl : twee beesten, die op steelen en rooyen uyt zyn; de welke by
de duvstere nagt hun aes en kost
moeten zoeken; juyst van deze twee
goudievige dieren hebben de Maeslanders het jaugen geleert, hunne
spraeke en ook het steden en rooyen
aen hun genomen.))
Men moet hier aanmerken, dat de
schrijver bet woord slecht gespeld
heeft.
Van dit woord komt waarschijnlijk
het freq. joecheten, fausset zingen,
dat men in N.-Limb. hoort.
JOECHT, y., te Leuv. en Antw. in een
verachtelijken zin gebr. : geruchtmakende straaljongens , een hoop kinderen : 't is droef aldus van die schoot-

joecht geplaagd te worden. Joecht, van
het oude jogede ofjoged, of ook nog:
joechd, joec/ide voor : joechecte, angels. jogoth. Z. Weil. en Bild. op
jeugd. Maerlant gebt . meermaels
joecht , joegt , juecht en joghet voor
-

jeugd.
JOEFFERS bet. in de Kemp. : mastboomen van mindere dikte dan de gor
27

-
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dingen , of groote mastboomen. Z.
juffer.
JOEKS , m. , vreugde , vermaak. Joeks
hebben, vreugde hebben, vrolijk zijn
(N,-Limb. ). Z. joech.
JOKKEBAND, eigenlijk band of zeel aan
het jok vastgemaakt. Overdracht. is
dit woord, te IJperen, dikwijls gebruikt in : tegen 't jokkeband trekken,
d. i. met weêrzin, tegen zijn gemoed
iets doen. Het minste dat hij moet
doen , trekt hij tegen 't jokkeband ,
d. i. hij is koppig, hij doet het niet
gaarne. Te Antw. en elders : tegen

heug en tegen meug.
JOKKEN, JUKKEN, hetzelfde als : joken,
oulings ook joocken, in den Teuth.
joecken , d. i. jeuken.
JOKKEN, o. w., trekken aan 't kordeel
om de paarden te geleiden ( omstr.
Kortrijk). Z. kordeel (kortzeel). Jok
uitgesproken : sjokken en soms-ken,
hier en daar : schjokken of tjokken ,
bet. in Br. : at rippende trekken.
JOL, JOLE. Z. jool en joole.
JONAS , overdr. in Oostvl. gebr. voor
ongelukkige : 't is ne Jonas.
JONG, bijv. Om te beduiden dat men met
iemand als kind is opgewassen , zegt
men : ik ben met hein jong geworden
( Z.-Limb. ) in VI. bet. jong : ongehuwd : hij is reeds veertig jaar en
nog jong. Een jonge knecht is daar:
een ongetrouwde ; in Br. zegt men
hiervoor : een jongen of joogmnan ;
in Limb. en Holland :jonggezel en

jongrnan. Een oude jonge dochter is
te Antw. hetzelfde wat men in Holland eene oude vrijster noemt..Jong
aan zijn voorhoofd zijn bet. , omstr.
Kortrijk : onervaren zijn.
JONG, m., mv. jongen of jongens, voor
jongen , fr. garcon ( Limb., Br. en
elders ).
JONGE DOCHTER, ongetrouwde dochter
( Br. en elders ).
JONGELEN (Br.) , in 't L. van Aalst : jon

jongen.

-gern,iHol.

)

JOP

JONGEREN, jongen, jongskens krijgen:

mijne konijnen hebben van nacht gejongerd ( Brussel en Aalt).
JONKEN of TJONKEN wordt hier en daar
in Vi. gezegd van cene stoof of kachel
die niet branden wil. In Br. heet het

vonken of pratten.
JONKEREN , o. w., kermen gelijk jonge
hondjes : wat dat hondje jonkert !
( Limb. ) Het is zooveel als janken,
't welk in Limb. nogtans niet van
dieren, maar slechts van menschen
gezegd wordt : het kind jankt; de
hord jonkert.'t Is verwant met : hunkeren, verlangen , en met hongeren.
JONKERJAN, m. , insect dat boven liet
water vliegt en gelijkt op den sprinkhaan. Daar die diertjes cenen blinkenden rug hebben , worden zij ook
wel : glaskram.ers genoemd. Z. akkernaald, juflerken, snijder.
JONKERTJE , o. (uitspr. junkerken) ,
soort van giroffelbloem, door Dodoens
keikens en nog te Leuv. en Antw.
alzoo geheeten , in 't fr. : bouquet
tout -a-fait. In de Bot. dianthus barbatu-s ( Limb.).
JOOKEN, o. w., jeuken (Vl. en Antw.).
JOOKTE , v., jeuking, jeukte ( VI. ). Kil.
heeft joockte, Macrl. joecte, joockset;
en vanhier 't bijv. jookselachtigh.
JOOL, DJOOL of DJILLE, m., sukkelaar,
snul; te Antw. : sukkelachtig vrouw
't is ne goen jool van nen-mensch:

vent, fr. imbécile, niais, bonhomrne.
Waarschijnlijk is dit jool, djole, ver
metjolig (dartel ), joëlen, vrolijk-want
zijn , sollen , spelen , en 't fr. joie ,
(Z. Bild. II , 13 ), hetzelfde woord
als guil, hgd. gaut, een druilig paard.
JOOLE, v., in VI. gezegd vooral van een
goedaardig vrouwmensch; in Br.
eene sul, tut genoemd. Z. jool.
JOOIIKE of JOORN , halfpintglas (VI.).
Z. djooren, blz. 96.
JOOS , m., de armoede : joos heeft mij
vast (Meetjesland ).
JOPPER (uitgespr. jöpper ), kiekensver-
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JUT
ken : penning- bloemen , maankruid ,
paaschbloemen , hgd. mondkraut ,
fr. butbonnac, lunaire, 1. lunaria.

kooper ( Aalst) ; te Leuv. poelenier:
te Antw. : poelier, fr. poulailler, mar-

chanai de volaille.
JOU of JOUW. Jou , zegt Bild. (II, 44)
is het oude pronomen u, naar platte
uitspraak. Deze bestaat nog vooral
in Vl. en Zeel. waar men ook joe, jou
voor : u, en joon, jon voor : uw uitspreekt. Bild. leidt jouwen van dit
jouw af.
JOU of JOUW (j als in 't fr. ). Wanneer
de boogschutter, die de laatste schiet,
het (lichtste met zijnen pijl het doel
treft, roepen de anderen : Jou,-wit
jou, d. i. aan u, 't is aan u, gij wint.
Vandaar dat jouwschieten beduidt :
zijn pijl het kortste bij het doel
schieten ; ten ware dit jouw verwant
zij met het fr joie, of jeu, van jouer.
Immers deze heeft spel en is ver
dichtste bij den ring-heugd,it
schiet. Het woord wordt ook bij het
bolspel gebruikt.

JUËN, TJUKEN of TJUKAUWEN, o. w.,
aan 't paard ju zeggen : hij tjukauwt
om dood. Dit laatste wordt in VI. en
Br. gebruikt. Z. ju.
JUFFERKEN of WATERJUFFERTJE, ook
snijder en akkernaald ( Z. dit laatste )
genoemd, is een vliegend insect, in
't fr. demoiselle ( Limb. ).
JUFFERS, mv., ribben waar een planken
vloer op rust (Antw. st.); bij Bild.
(II, 14) sparre; bij Weil. mast, paal,
die dun en lang is. Z. joeffers.
JUKKEN, o. w., jeuken. Vanhier : juksel,
jeuksel ( Oostel. ). In Br. huksel.
JULDER en JULLIE, m. (Westvl. en Zeel.),
voor : gijlieden, ulieder.
JUMMIG! uitdrukking van verbaasdheid
jumnmig ! dal is ook waar ( Limb.).
Te Leuv. jumeneékens!seeumenekens.
In Westva. jees : jees wat hij durft
zeggen ! Dit is eene verbastering van
't woord Jesus.
JUNKERKEN (Limb. r. Maastr. en Sittard).
Z. jonkertje.
JUP of JIP, m. en v., met fr. j- klank,
fr. Jupe : zijne jup vol slaai, zijnen
buik vol eten ( Br., Antw. ). Bij Kil.
juype, juppe, een hgd., sales. geld.
en boll. woord dat /geie , kedel ( kiel )
bet., fr. Jupe , spaansch jubon , ital.

JOUSCH I ETEN. Z. jou.

JU of J UT roept men tot de paarden om
ze te doen voortgaan; vanhier juën.
Het peerd is ju, is voort, is weg
( kindertaal ). Ook : joep u! vooruit
( Br. ). In 't eiland Sylt heeft dit
voorzetsel dezelfde beteekenis en
wordt gebr. in samenstellingen; men
zegt er : jüfiarrewst, voorleden herfst;
jüwuncUer, verleden winter ( Fir-

gioupone, gin/the, 1. thorax.

menich, VOlkerstimmer, I, bl.1, n. 13

JUTTEKOKO , renne (Westvl. ). Bij Kil.
renne bet. in 't 1. promptuarium ,
cella penaria , te Gent : een kot.

en 2, n.32).
JUDASPENNING, m., plant in Oostvl.
aldus genoemd, doch in andere stre-

F1
KAA
KAAF of KAVE, v., in VI., vooral inWestv.,
schoorsteen , schouw, welk laatste
in Br. alleen gehoord wordt. Kil. heeft
ook : {gave, kaefkoen, kaf/oen, flandr.

KAA
't zelfde als schoude. Vanhier kaafvager of kaveveger, bij Kil. kavevagher,
enz. schoudevager, nu : schouwveger
of schoorsteenvager ; kaveberd , een

KAA
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bord, rond :I2 schouwkap, waar schotels , potten , enz. Op staan of liggen.

In Br. : schouwhank of schouwsehap;
kaafkieeci, in Br. : schouw/cleecl, in de
Kemp. : rek.
KAAl , KADE , V., mv. kaaien of kaden,
gansch uitgebraden stukskens varkenslies, die men vaneen gesneden
heeft orn er het vet goed te laten uitbraden (Br., Antw., Kemp., N.-Br. en
Venlo ) ; in Limb. ook nog : krappel,
in Vi. kaan , mv. kanen , kaantjes,
in Groning ook kanen. Kil. vertaalt
kaan door : aruina vilior ex balenis,
en kaeye, kade of kaeyen door: (rustuta adusta ex aruina aclustae et
exuccae pinguedinis crusíae, en Plant.
in 't fr. door : ratons ctu sain de pourceau. De Teuth. heeft cade , gryeve,
lat. crerniurn. Bilderdijk zegt dat
kajuit, van kojen of kalen , in het gr.
zdew ( branden ) , vuurhaard betee
kent. Z. Hoeufft op : kaai.
KAMEN, KAUEN, AFKAAIEN,w., in stukskens vet uitbraden totdat ze tot
kaaikens worden ( Antw. en elders).
Kaaien bet. : branden, zegt Bild.
KAAK, V., als bijv. en bijw., wordt in de
gemeene spraak, omstr. Bruss., gebr.
voor : dood, weg : hij is kaak, hij is
dood. Het is kaak , zegt men te Antw.
van iets dat behendig weggenomen cii
ontvreemd is. Kaak doen bet. : weg
doen , of : zich iets aanmatigen. Wij
meenen dat er hier aan het werkw.
kaken , kalbassen, moet gedacht worden : hij is kaak zou derhalve cene
elliptische uitdrukking zijn voor : hij
is (door de dood) gekaakt; en kaakdoen zou zooveel zijn als : koken. De
zegwijze : iets op zijne kaak staan,
welke in Br., Antw. en 't Hagel. veel
gebr. wordt, en zich jets toeeigenen
beduidt, is hetzelide als kaakdoen of

kaken-. De vijf geboden op iemands
kaak teggeu bet. iemand met de
hand cenen kaakslag geven (Eecloo).
Z. haken.
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KAAKSLAG, m., KAAKSLAGERIJ, V., on
geoorloofde winst. Deze uitdrukking
heeft haren oorsprong ontleend aan:
iets op zijne kaak staan , d. 1. zich
iets ongeoorloofds aanmatigen. Z.
kaak en kaken.
KAAKSMEET, o., kaaksiag, bij Kil. kaecksmete, te Gent ka.aksinijte ( VI. ).
KAAL. Van eerie kale thuis komen , in
VI. : mislukken, te leur gesteld zijn.
In Br. en Antw. voegt men er bij het
woord reis, dat er moet onder verstaan worden. In Br., Limb. en loll.
zegt men in dezen zin : er kaal van

afkom en.
KAALAAIID , m., ook katekop , kalepoot,
arme duivel (Br.,Antw. ). Volgens
Grimm. ( Gramm. blz. O ) bet. kaalaart, geleerd, 1. eruditos.
KAAN, y., voor : kaam, vroeger ook kiem,
schimmel die op zuur bier, azijn of
wijn komt. Vanhier het w. bekanen
voor : bekamen ; bekaansel voor
bekaamsel ( Westvl. ). Kil. heeft ook

kaen of kaem , 1. canus , mucor potus ; hgd. kahm , kahn , kohn. De
Tenth. heeft camich (als all bier end
dergetiken), 1. glutinosos, en Kil. kie
i. kae7nigh, 1. mucidus. Z. ver--ingh,
ders kaai.
KAAINJ EL, y., goot, dakgoot : houten,
zinken , boden kaanjel ( Limb.).
KAANTJES, o. mv. Z. haai.
KAAR, y., is in N.-Ned. slechts : een houten
bak met gaten doorboord , of groote
teenen mand , om visschen in levend
te houden , fr. huclie , reservoir. Dit
woord heeft in Limb. en elders nog
twee andere beteekenissen , die veel
in zwang zijn, en is van 't o. geslacht.
lo Biekorf, 2 0 vat boven een molen , als graanmolen , wanmolen , geplaatst , waar men het graan laat
doorrijzen. In den zin van biekorf
is het door gansch Belgisch en loll.
Limb. en in 't Hagel. gebruikelijk en
wordt als een oud woord bij Meyer
en Kil. aangetroffen , die karre spelt
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en 't vertaalt door alveare ( biekorf)
en nassa ( vischkorf ). In de Kemp.
is het ook een biekorf van gekloven dorens gemaakt. DeTetith. heeft:
visch Care , en : byhen of yin Care

of huyve, 1. alvear, aivearium. Bilderdijk zegt dat kaaide ofkaar en, bij
verkorting, kaard (kwalijk koar), y.,
hetzelfde is als gaarde, gaard, prae
teritum van qaâren ( gaderen ) , ik
gaâre , ik gaârde. Kaar is dus iets
om in te houden. Vanhier het ww..

karen , dat te St-Truid. en in de
Kemp. bet. : de lñjen in het haar
schudden. Z. nog kei.
KAARS, y., in Limb. hetzelfde als kers,
fr. cresson; kers (vruehh luidt aldaar
heers (zonderzware e). Keers , in Hou.
kaars geschreven , in 't fr. cierge,
luidt er, als overal , met zware ê.
KAAS, in 't Zuiden, m., in de holl. Woordenb., y. Hij zal den kaas van zijn
brood niet laten halen bet. : hij zal zich
niets laten ontnemen, hij is wakker,
slim, doortrapt ( Br., Antw., VI. ).
KAASJES BLADEN , maluwe , hgcl. pap-

pein , kaespappeln , hasen pappeln,
fr. mauve , engl. mallows , 1. malva.
In Br. waar die plant keskenskruid
heet en elders doet men die bladeren
veel in lijnzaadrneelpap die op wonden en zweren gelegd wordt.
KAASMAREI, te Kortrijk gebruikt voor :•
kaaskoopman. Vanhier 't w. kaasmareten , in kaas doen , den kaashandel
drijven. Het woord is samengesteld
uit kaas en marei , gewis verbasterd
van : meerse , meerserije , in 't engl.

mercery, fr. mercerie, koopwaar. Vanwaar het vlaandersch woord meerse
hetzelfde als : krerner of kramer.-nier,
In 't fr. mercier, engl. mercer. Z. kets
-marein.
KAASMAROL, m., is een marol die kaas
verkoopt. De marollen venten hunne
sterkriekende kazen onder 't zingen

van: kees, keezeinarot, marot-, marot
. De kaas wordt algemeen ma--teks

rollekees genoemd,. Z. marol.
KAATS , y. De kaatse falen bet. zijn oOg
wit missen (St-Nikolaas). «Keats, van
kaen (heeren) en kaatsen, is keeren,))
zegt Bild. (11, 19). In Br. zegt men
de kans missen. Nu , volgens Bild.

(II, 34), is kans, in 'I; fr. chance, ook
van : ka-en, waarvan ka -ing, waaruit
het ital. canqiare, thands : wisselen,
ruilen , fr. changer. Oulin s zei men :
verkeer voor : kans of lot. »
g

KAATSER. Z. ketser.
KABASSEN , h, w., bet. in deWoordenb.
behendig stelen , doch in Kl -Br. ook:
snoepen , smokkelen , achterhouden;
in Br. : kleine dieften begaan, in 't
fr. dërober; te Antw. : arm aan arm
gaan : die twee gelieven gaan habassende over straat.

KABBELEN , o. w., stremmen : de melk
isgekabbetd (An tw. st. en pr. 1(1.-Br.).
In Br. zegt men ook nog rinnen : het
melk is geronnen of gekeerd. in

Westvi. spreekt men kappeten uit , en
kabbelen bet. aldaar hetzelfde als
kachtelen, d. i. veulenen , jongen
werpen , hij Kil. ook in dezen zin
vertaald door fetari , letificare , pa-

rere. Kabbeten of kabbels , znw. mv.
zijn , omstr. lipere , nog : stukjes
vleesch ana 't voorhoofd van veulens
welke de merrie afbijt als zij gekabheld heeft.
KABBELSEL , o., geronnen melk, in 't
fr. tail caillé.
KABBER, m., I{ABBERTJE, o., duiver.
Men zegt ook : kebber (Antw.), omstr.
Leuv. luidt het : keüpper, elders : kö
ber of keubber, met korten eu-klank.
KABBERDOES , y., kleine , gemeene herberg , fr. gargotte, dat de Hou. Woor
denboeken vertalen door : gaarkeuken , kroeg , slechte herberg : mijn
-

-

gebaur zit altoos in het kabberdoesken
( Antw., Br., Hasselt ). Kil. heeft ka-

ban ( E. gurgustium , casuta ), fr. cabane, engi. caban. In Br. en elders
gebr. men soms hot voor: slechte her
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berg hij blijft in de vuile koten den
nacht doorbrengen. Z. kaveet, ka:

vikken.
KABEELEN, o. w., fr. intriguer, disputer
(Westvl.) In Br. kekelen of krekelen.
KABERNOES, een onbeduidend woord ,
dat men hier en daar in VI. bezigt
voor : zat , dronken : die kerel is

weeral kahernoes.
KABEULEN of KREBEULEN, o. w., met
iets morsen of beulen. Z. talleien (VI.).
KABIEBASSEN, b. w., (voor ballen ), opvreten : hij heeft zijn stuk al gekabiebast ( Kemp. !.
KABOES, v., cene mansmuts, in Holl. pet,
in Br. klak, fr. casquette (Oostvl. ). In
Westvl. kaboerje. Kabues is de m.iddeneeuwsche kapoets, hoofdkap, van
't fr. capuche, capuchon. Nog hebben
de Hollanders daarvan : karpoets of
karpoesmuts. Z. kabotseken.
KABOET of KABOUT, v., gewis voor
kaplcout of uUgekapt houtje , d. i.
houten schotel ( Westvl., Kortrijk).
KABOETJE, o., muts (Westvl.). Z. kaboes.
KABOTSEKEN, schedelkappe, fr. calotte
( Westvl. ). Z. kaboes.
KA(F)BOUTJE, o., schouwvager (Kort
uit : kure, schouw,-rijk),samengt.
en bon/je. Z. dit laatste woord, blz. 73.
Kabouter zal wel met kafboutje verwant zijn.
KACHEL, KACHTEL, veulen : een jaar
kachel is een veulen van één-lingsch
jaar oud. Vanhier het o. w. kachelen,
een veulen werpen, in 't fr. pouliner
(Westvl.). J. N. Hoeufft t Taalfa. _Vog.
I, 160) schrijft op guit : « van gaul
kan men het Zeeuwsche kagcheltje
( veulen ) Biaken , op deze wijze :
gaul , gaugel, gaugeltje , gagel , gage//je en met de verandering der eerste g in k, welke geheel niet vreemd
is , kagel , Dageitje, Daggel, kaggeltje,
en bij meer harde uitspraak der
tweede g kagchel , kagcheltje. Onze
oude spelling van guil was ook gaul,
even als de Fransche en Duitsche. >,

)

KAG

KACHTEL , veulen. Vanhier het 0. w.
kachtelen, veulenen (Westvi., Brug.).
Z. kachel.
KADÉ. Te Leuv. zegt men van iets , wat
smakelijk , kostelijk is : 't is kadé!
Maar kadékens bet., te Hamme : paar
kadetje te Antw. : een-denkutls;
brood /je. Z. cadé, biz. 87.
KADEUNEN of KADUNEN, b. w., vele
slagen geven, ook dooden ( Westvl.,.
Meenen ).
KADIJ , te An tw. : feest , smulpartij : 't

zal er gaan spannen , 't is vandaag
kadij. Het woord is zijn bestaan aan
den franschen republikeinschen decadi verschuldigd.
KADUL, in VI. een troetelkind, en kadullelje , een dik , vet kind. Vanhier
kadullen , troetelen. Kadut komt van
het middeleeuwsch lat. cadutus ( van
cadere, vallen ), bijv., iets of iemand
die gedurig valt of dreigt te vallen ,
zooals een uitgeleefd mensch of als
een kindje. Z. het woord opgehelderd
in 't Taalli. Mag. III , 493 4. Sleeckx
vertaalt kadullig , bijv., te Poperinge
gebruikt in den zin van : te goed,
goedaardig, door : bonasse. De klok
slaat kadul , de klok slaat verkeerd
of : met gebroken toon (Antes. ).
KADUN ( OUD) , v. , oud vrouwken
( Westvl. ).
KADUNEN. Z. kadeunen.
KAF is in Br. en Holt., o., doch in Limb.
waar het kaaf wordt uitgesproken ,
v., gelijk het dit, volgens Bild. (1I,2)
in sommige dialecten nog is. Geen
kaf in zijnen zak steken beteekent :
goede winst doen (omstr. Thien. ).
KAFFELEUTE of KOFFIELUIT (VI.), in
Br. ka ftéslemp, cene vrouw die gaarne
koffie drinkt. Z. leute.
KAFFUITJ E , o. , slechte koffie of wijn
( Sleeckx ).
KAG of KAK, bijv., van vederen ontbloot,
nog niet vlug : de vogeltjes zijn nog
frag ( Limb. waar men in dit woord
de g als zachte k uitspreekt ); in Br.

,
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zegt men : paddebloot. Vanhierkakske,
o., 't jongste vogeltje in het nest
( N.-Limb. ). Z. kagger , en kakkenestje.
KAGGER , m., KAGGERNESTJE , o., het
jongste vogelken in het nest ( K1.
Br. ); te Ant w . klinkt het : kakenestje,
in Br. kakkenesken of kaknestje.
Z. deze laatste woorden en ook : kag
of kak.
KAHOT, v., rol geld : een kapot van 50 ets.
Te Leuv. en Antw. kardoes , fr. car-

touche : rot het geld in kahotten van
één frank ( Limb.).
KAIEN ( branden ). Z. kaai en keien.
KAISSCHEN , WEGKAISSCHEN ( ais kort
uitgesproken ) voor : kaatsen , in
Br. en elders gebruikt in den zin
van : jagen , wegjagen , wegdrijven :
kaisch diejongens daar eens weg.
Z. ketsen.
KAJOENTJE, o., vuistslag, bij Sleeckx, in
't fr. gourmade.
KAJONNEEREN , den hond op den band
leggen ( Sotegem ).
KAJUIT, KAJ UTE , v., slecht , versleten
paard , fr. rosse ( Belg. Mus. '1844,
blz. 190 ), in de Kemp. hecht, omst.
Leuv. vilderspeerd , in Holl. gait.
Z. Bild. op guil.
RAK, m., overdrachtl. voor : gesnap, gekakel , beschar, windmakerij ; zooveel
als het fr. embarras, of ( gelijk Bild.
zegt, lt, 23 ) caquet, als in : veel koks
over iets maken, en, bij meerdere ver
ook voor het fr. cas, als in :-waring,
veel kak van een zaak maken (Thien.);
te Leuv. en Antw. zegt men : van
iemand of iets kas maken , en ook :
hij heeft veel kak aan, d. i. hij maakt
veel wind , fr. it fait beaucoup d'elnbarras. Kak was, zegt Tuinman , bij
de oude Vlamingen , hetzelfde met
hak, het achterste , de hiel. Vandaar,
dat kak in VI. soms nog gehoord
wordt in den zin van : laatste, achter
hiervan de naam van : kak -ste,n
vogel die 't laatst of achterste-nest,

in het nest komt. Kak, zegt Tuin
schijnt ook : geveinsd be--manog,
duid te hebben. Hiertoe behoort als
Z. dit woord , blz. 16 en in 't-kas.
Taalk. Mag. lt , 500-502. Zoo dat kak
maken zooveel zou zijn als : geveinsd
zijn , gebaren over iets maken.
KAKEBREED, bijw., met lachen gepaard,
bet. in Westvl. sterk lachen.
KAKEDIKKEN , o. w., kakelen , gelijk de
hennen , wanneer zij een ei gelegd
hebben : ik krijg er waarlijk hoofd

dat kulcedikken-pijnva,l
( Brugge ). Omstr. Leuv. zegt men :
kakkedeiken (kak- het eiken), klank
-nabotsed
woord.
KAKEL voor : gekakel, is o., voor : kakelares, snapster, v.
KAKELEN , o. w., beginnen te spreken
( van kinderen gezegd) , fr. begayer;
hakkelen, fr. balbutier (Hagel.), engl.
cackle, gaggle. Z. prazelen , 133.
KAKEN , o. w., 't zelfde als kakelen , bet.
in N.-Limb.: hard klappen : glj kaakt
mijne ooren doof.
KAKEN , b. w., heimelijk, slim wegpak
kabassen. Deze beteekenis heeft-ken,
kaecken ook bij Kil., die 't vertaalt
door : suppilare, nianticulari, d. i.
in Antw. en Br. : iets heimelijk op
zijne kaak slaan. Zou hier aan het
fr. cacher, het ital. cacciare , jagen,
niet te denken zijn?
KAKENEST, m., KAKENESTJE, o. Z. kak
-kenst.
KAKKEDEUR, KAKKEDOOR, m., nacht
onder met cenen-stoelmpnig
pot om in te kakken , fr. chaise percée (Leuv. en Antw.). Elders bet. het
ook : een zeker vogel.
KAKKEMOTJ ES , o. mv., gemaakte manieren ( Antw. ) , te Leuv. ook gemaakte mannekens , fr. a f féterie.
Z. kak.
KAKKENEST, m., KAKENESTJE, o., het
jongsken dat in een vogelnest't laatst
uitgebroeid en derhalve kleiner en
min vlug is dan de andere. Ook over-
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drachtelijk : het jongste of laatste
kind in het huisgezin : die kleine is
bedorven , maar hij is het kakenestje

(Antw. SL en pr.). In Oostvi. en Br.

kakkenestje; in Westvi. : kagghe-nest,
of hack in-nest , Icackert, en in Gelden. kackeict , zegt KiL die vertaalt
door : pullas postreinó exciusus, edueeUu difficittimus. Overdrachtl. : het
kleinste kind, foetus oinnium postremus, q. d. postiemus in nido. Te Poperinge bet. kustje, kaketnestje of

de jongste.
KAKKERT en KAKNEST. Z. kakkenest.
KAKSKE. Z. kag.
KAKTAND, mv., kaktanden, maaltand, bij
•liuI. kaecktand of backtand ( Westvi.).

hAL, rn, klap, praat, gesiiap : dat is maar
kat. Wat onnoozete kat ! 't Is gemeene
kai. Kat is de wortel van kalten, o. w.,

in Limb. en elders gebruikt voor 't
Holl. praten , ea 't Brab. ktappen
laten wij eens wat katten. Hij kalt
goed. In 't engi. bet. to call , roepen
of aanspreken , in 't gr. is
roepen ;at zoc2 ?,Etv , schoon praten.
Z. Bild. op kanlange, en Tuinman op
kalten.
IAL , y. , overdekte waterleiding : het

water loopt met een kat door den
straatweg (N-Limb.), Kil. kalte, oud
Gelder., 1. canatis en stillicidium.
IAL , y., langwerpig stukje hout , aan de
twee uiteinden afgedund , waar men
met een stok opslaat om het te doen
weg vliegen. Hier van heet dit spel
kalslagen ( Waas ). Het stokje , hier
kat genoemd, heet te Antw. : klink
hout. Katten zijn in de pr. Antw.
ook : de zijde-vogels die op de wip
-

steken. Mijn pijl is tegen de Pat gevlogen bet. dus : hij heeft den vogel geraakt, maar zonder hem van de prang
te doen springen. Z. kalle.
K4LABEERINGEN , oude versleten meubels te koop liggende : wie koopt dien
hoop katabeeringen? (liperen).
KALANDEEREN, b. w., kalanten of klan-

ten bezorgen ; o. w., klanten krijgen
een goed gekalandeerde winkel is

een winkel met vele klanten. Vanhier : kalandeering , ' t zelfde als katundizie ( Br., Antw. en elders).
KALANGIEREN ( in Br. uitgespr. korzieren ) , in de boet slaan : de

boschwachter heeft den stropzetter gekalangierd (gekorzierd) ( Br., Antw.
st. en pr. ), bij Kil. kalangieren, boet
eisehen , straffen , in 't oud fr. calanger, catenger, engl. to challenge.
KALBAS , y., voor 't fr. calms, dat de
Woordenb. vertalen door : biezen
vijgenkorfje, doch in Br. en Limb.
een van stroo gevlochten korf dien
men met den hangel aan de zijde
draagt ; 2 0 katbas , cene langwerpige
en knassende peer ( Brab. en Antw.),
Kil. heeft kalebasse, en de Holt. kalabas van het spaansch calabaza, thans
ook kawoerd of kauwoerde ( kau
werde ) , een slach van pompoenen
(wilde meloenen), te Leuv. en elders
pronkappels geheeten, van 't lat. cu-

curbita.
KALEL. Z. kallei.
KALF. Zegw. : het kalf bij den kop vatten,
d. i. : seffens aanvangen met hetgeen
men eigenlijk van zin is, seffens naar
zijn doel gaan ( Kemp., Thien. ). Een
kalf leggen, braken (Antw.).
KALIS , KALISSESAP, KALISSENHOUT.
Z. kallis.
KALISSEN, b. w., licht van 't fr. caresser,
in de Kemp. vicien : als de kinderen
iets geerne hebben , dan komen zij
iemand katissen. Vanhier kalisser,

kaïìsken, katisbroek voor : vleier.
IALK, m., voor : krijt ( Brugge). Vanhier
't w. kalken , met krijt opschrijven.
In 't fr. heeft men catquer voor : afteekenen of afschetsen. Dr Kremsier vertaait : cate door : rechnung,
zusanrechnung, cuz. Z. Deifortrie,
190. Keicken, 1. cementare ( Teuth.).
KALLE, y., wordt in vele streken van VI.
en elders gebruikt voor : ekster, en
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soms voor : een hannen of roetaard;
te Poperinge geeft men ook dien
naam aan eene kraai. Men heeft nog

veidkalte of kwakkel, fr. cali/e en wa
ter/calle of vaLerspook. In de omsir.
van Gent is kalte , overdr. eene
klappei , babbeIires, wat men in 't
Noord. kaUemoêr of kalmoêr heet, te
Leuv. prazelerse en Iciappei. Z. kai.
KALLE- of KALLEKENSCFI1ETEN, o. w.,
met dikke muntstukken naar een
stopsel, waar centen 01) leggen, schieten (Br., Waas), orntr. Brussel : naar
't stopsel schieten, ook lieu/en gezegd.
KALLEGAAIEN, o. w., babbelen, klappen
gelijk eene kallegaai of ekster, d. i.
babbelen ( Poperinge ). Z. kalle en
gaai. Sleeckx vertaalt het door: [alá-

trer!
KALLE! , m., licht voor : kalkklei , d. i.
klei of mortel van kalk gemaakt , fr.
badigeon. Vanhier 't w. lialleien, met
kalk beplakken of bezetten ; kaiíeier,
te Leuv. piakker;kalleisel of kalleiing,
te Leuv. plekicerij en belekking. Kaleite ofkauieite bet. inWestvi. : irniur
-verf.
KALLELEN , enz. Z. kallei.
KALLEITE of KALEITE , y. , muurverf.
Men zegt ook van een vrotiwspersoon , die veel klaps heeft : 't is eene
kaileite , licht voor : eene kalleute,
eene leute die gaarne kalt ( Z. leute).
Bij Meyer is kal'waai een snappaart.
KALLEKEN, o., speelstokje, pinker. Kai-

lekenzoek spelen , fr. jener au batonvet. Vanhier kaliekenspet , in 't fr.
bátonnet, jeu de bone/ion.
KALLISSEN , o. en b. w., zoet klappen,

vicien : als zij iets verlangen, dan ko
kallissen ( Kemp.,-uienzmad
Westerloo).
KALLISSENBROOD, KALLISSIEDROP, in
VI. gebr. voor het Brab. kailissie
-

hout , kallissiezap , in Limb. houtkoek genoemd , in 't Noorden drop,
fr. bols of jus de réglisse. Bij Kil.
kalissen/zout , lat. glycyrrhiza , ra-

dix scythica dulcis , ital. regolitia,
spaansch : regaliza. Z. houlkoek.
KALLONDEEREN , 't zelfde als kalangie
-ren
( Waas).
KALOM , y. , een gat of bijt in het ijs

't is daar te gevaarlijk met al die
kolommen , zijt voorzichtig als gij
gaat schaverdijnen . De sc/zippers
hebben daar eene groote kaloinine
gekapt ( Land y. Aalst ). Z. lom.
KALONGEN, y. mv., opmerking, fr. reclamation. In eene meubelverkooping
zegt de roeper, te Leuv. en elders
alles wordt verkocht zonder eenige

kalongen, d. i. na de toewijzing worden er geene opmerkingen aanvaard.

Kalongen zal hier wel hetzelfde zijn
als kalongie bij Kíl. dat daar eene
kwaadaardige uitlegging van iets bet.
en verwant is met 't werkw. kalan
, dat men daar kan nazien, en-giern
met kalange of kalangie , waarvan
Bild. ( 119 24) onder anderen zegt
u to challenge in 't eng!. is iemand ten
gevechie uitdagen , en een gevangen
reclameeren ; 't woord, van Ooster
sehen oorsprong , is met ons kalten
( praten ) verwant , 't eng!. heeft : to
call, voor roepen of aanspreken , en
zoo is dit kalengeeren : aanspraak
maken.
KALOVER voor : klaver, fr. trèfte (Leuv.).
Z. DeIf. 1 73.
KALSCHIETEN ( Waas). Z. kalleschieten.
-

))

KALSEI , KALSIJ, KALSIJWEG, vanhier

kalseiden in VI. hetzelfde als kassij
of kassel of kaudzide. Z. kassei.
KALSLAGEN. Z. kai.
KALUITBLOK. Z. het volgende.
KALUITEN , o. w., zeker spel dat op het
ijs gespeeld wordt. Het geschiedt op
dezelfde wijze als het bollen op de
bollebaan. Kil. schrijft katluyten of

kluylen , I. ludere massis sive globis
glaciatis : cenare discis in aequore
giaciato. Vanhier : katuitbiok, stuk
van cenen boom gezaagd , voorzien
van cenen ijzeren band, in weiks
28
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midden een stok steekt , dienende
orn den blok voort te werpen ( Kl.
Br.).
KALVEN , KALVEREN , o , w., afvallen
en met groote brokken neêrstorten,
bijzonderlijk van aardezand, sneeuw
of iets dat los opeen gestapeld is als:
hout , torf, stroo : de giachtdain , de
hergkant is door den vorst en de
droogte afgekatverd (Hagel.) Te Antw.
en Leuv. ze i men : afkalken, voor:
afvallen, afschieten. Kalveren bet. in
Br. : een kalf werpen. Z. afkalken
biz. 10.
KALVERSTEERT , m., biest, biestboter
( Westvl. ).
KAM, KAMMEN, y., in Br. veel gebruikt
voOr : brouwerij , de plaats waar het
bier gebrouwen wordt : in die kam
brouwt men goed bier ( in heel Br.,
Hagel. ). Vanhier bij Kil. en Meyer
kammen en aammer voor : brouwen,
brouwer. Vanhier ook : de Kaminestraat te Antwerpen. Z. brouwer.
KAM , m., ijzer,, eenigszins aan cenen
kam gelijkende , dat aan het voorste
van den ploegbalk wordt vastgemaakt
om er het hanieel, bij middel van
Icetingen , aan te hangen ( Hagel. ).
Gelijk de luis op eenen kam bet.
een moeilijken toestand.
I{AMANK,.EAMANKELIJK. Z. kamant.
KAMANT, IAMANK, bi(v , en bijw., krank,
sukkelachtig , ziekelijk , slecht of gebrekkelijk te gang : die man begint
kamant te worden. Kainant in de
bears zijn, d. i. cene platte beurs hebben, in nood zijn. Het gaat er bij
mijn gebaar maar kamant, d. i., maar
slappekens, hij boert achteruit (in 't
Land van Aalst en elders). In Westbr.
en Br. hoort men meer : kamank.
Het gr. bet. ziekelijk zijn.
Kil. heeft kamant, kamantigli, 1. scaIjiosus , schurftig , scahiosus instar
mendici, ruig ofschurftig als een bedelaar. Hij leidt het afvan het fransch
cauinand , dat bedelaar beduidi , en,
g

volgens het Diction. de Trevaux, wet
zulk een bedelaar, die uit luíaardij
bedelt, een landlooper, een schooier.
\Tanljer 't v. cauinander , bedden.
Kamanterije , kamantigheyd of rabbauts krausset is hij Kil. in 't I. iinpctigo, schurftheid, ruiglieid van hetvel,
afpellende huid. Men zegt ook : dat is
maar ruig , liet is cene ruige zaak
eerie schuiftige zaak ( in 't fr. une
aff2'ire scabreuse(, cene sch urfte commissie ; liet ruig , cene ziekte.
KAMANTELIJK of KAMANKELIJK, zegt
men in de Kemp. voor gebrekkig,
te Antw. krainakkelac/itig.
KAMEN , my., omstr. Thien. verkeerde
uitspi. van kanen. Z. kaai.
KAMER. Van kamer buiten zijn bet. te
laat komen, ook : in zijne verwachting
bedrogen worden : 'k was dam' von
kancr buiten ( IiI)eren ). Kaiiier houden is, te Aniw. : vergadering houden.
J{AMIJOEN , m., kar of wagenbak OJ) drij
wielen , waarvan een , vooraan , lager
of kleiner dan de twee die achter in
een as draaien, den karhak in hellenden stand draa g t. De bak is van
achter olen en kan omgeklonken
worden (Westbr. ). In Br. noemt men
dit naar hel Ir. bronette, ook : stort kai'.
KAMIL, m., kruid dat men omstr. Mechelen veel in de patatenvoren zaait en
van wier stengels men bessems bindt.
Variliier kamitbessein , kainitzuad. Dit
kruid verschilt leenemaal van hetgeen gewoonlijk den naam draagt
van kamit , kamitbloeiiien , kerinitlen
hgd. kamille , 1. camaele , eng!. ca:

momite.

RAMME. Z. kam.
KAMMEN, b. w., temmen, dempen, vernederen : na den slag van Waterloo
was NapYteon voor goed gekanicl (VI.,
Br. en elders). Vanhier het vo!gende:
KAMMING , y., priggeling , borsteling,
klopping , pandoering , pak slagen,
enz. : iemand cene kamniing geven
( Oostvl., Br. ). Z. kaminen.
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KAMOESKOP, m., grammoedig, koppig
kind, plagende jongen : c/u Icamoes
kop , zwijg toe/i stit ( Hagel. ). Dit
scheidwoord is samengesteld uit kop
en karnoes, van 't ital. camozza, geit,
in 't oud fr. chamois, hij ons gems,
wilde geit , genoemd. Vanhier het
13. W. kamoeslioppen , plagen , knevelen gelijk soldaten plegen te doen.
Het fr. camas, platneuzig, is hij Kil.
-

ook kamus , kamuys , platneuse.
KAMOETJE , o., sauspan ( Westvl. ).
KAMPDOP of KAMPTOP, een houten tol,
met ijzeren of houten pin voorzien,
waarmeê de jongens spelen. Dit spel
wordt doppen genoemd en soms kampen, wanneer de cene met zijnen dop
naar dien des anderen kapt. Z. dop
of top, blz. 1 0 en 't vol g ende.
KAMPNON is een non ( bij Kil. top, dop
of tot ) die, wil men hem doen
draaien , bovenarms moet worden
uitgeworpen en vandaar de naam
van kampnon (Vi. en Antw.) , in 't
Holl.

kaalstol.

KAMPSCHEUT, m., valsch schot als een
geweer ketst ( Westvl. ). In Br. zou
men zeggen : schampscheut , een
scheut die afschampt. Z. dit laatste
woord.
KAMPTESCH, y., brieventasch ( Limb.),
fr. portefeuille. Blussd vertaalt het
fr. cartero door : brieventasch.
KAMSLAGER , in., kammenmaker ( van
wevers), in den Teuth.cammeker;
in 't fr. camier ; ook hersteller van
weverskammen (VI. en Westbr. ).
Slager voor : maker, als in : muntsla-

ger, koperstager, otiestager, cuz.
KAMWIEL, o., te Leuv., 'tzelfde als elders

kamrad, fr. roue dentée.
KANARREN, o. w., al grollend of kneuterend in huis loopen ; he fr. canarder
beteekent in muziek : uit de holm of
de klarinet een heeschen toon trekken, die den schreeuw van cene eend
nabootst.
KANDEELDAG, m., de tweede feestdag

)KAN
of drinkdag , fr. le tendemain dune
fête. Kandeeldag houden, den dag na

een feest nog te drinken geven of: nog
drinken (VI.). In Br. hoort men zeggen : de gilde teert twee dagen. Bij Kil.
is kandeet hetzelfde als suypen , 1.
rnisce11ana polio , en kandeelfeeste,
Vlaand. w., repolia. Kandeetfeest of
kandeetmaal is thans, in VI., nog een
feest dat men geeft als cene vrouw uit
de kraam is festin d'accoucMe. In
Oostvi. geeft mcii bij de geboorte van
een kind kandeelpap ; in Br. 't zij bierof wijnsuipen, in 't Noorden wijnpap.
Plant. vertaalt kandeet door chaudeau
ou hurnel faict de canelle et de sucre,
in 't oud fr. chandel , zegt Bild. , die
het van het gr. xI ) Äoç afleidt.
KANDELAREN, KANDELEEBEN (met
zware e), b. w., de takken van cenen
boom of strunk afkappen, opdat er
nieuwe twijgen zouden uitschieten
( Br. en Kl -Br. ).
KANDIEZEN of KADIEZEN. Z. kardiezen.
KANE , y., kaaksiag ( Brugge ) ( koon,
kaak).
KANEN , mv. van kaan, y., voor : kaam
( omstr. Eecloo ) , waar men ook bekaansel voor : bekaamsel zegt. In
Limb. zegt men : keum, en te Leuv.
,

'

be/comsel, bekromsel.
KANEN, o. w., in Westvi. voor: bekamen :

het bier is bekaand. De azijn begint
te kanen. Te Leuv. spreekt men bekomen uit.
KANJEL , V. , uitgespr. kaanjet , goot
( Limb.).
KANNEKLITSE , mv. kanneklitsen , potaarden bollekens ( Maastr.). r. Leuv.
ketten, elders : kuikkers.
KANONIKSDIJ, kanoniksprebende , beneficie ofwoonplaats van een kanonik.
Kil. heeft kanonisije , 1. canonicatus.
Doch in Br. voegt men er in de volksspraak, weliuidendheidshalve, cene d
tusschen. In proosdij is de t van
proost in d versmolten, evenals in

abdij.
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KANS komt voor in : de kans verzetten
( VI. ), zijne kans verkijken.
KANSEL, v., mand van ongepelde wissen
(Poperinge). Te IJpere is kansel eene
groote pender ( punder uitgespr. ).
Kane of kaan, ook kanis en kanisse
genoemd , beteekent :' mand. Z. Bild.
II, 3 , 34.
KANT, m., wordt bij de boeren gebr. voor:
boterham., fr. tartine, met dit verschil
dat men door deze laatste meer twee
op elkander geplakte sneden broods
verstaat. Vanhier : kezekant, koolkant,
spijzekant , enz. De kinderen vragen
gewoonlijk : nen bó ofe bole. Kil. heeft
kant broodts , hetzelfde als hompe ,
I. frustum praecidanewn , fr. chanteau, oud engl. cantetl, thans cantle,
cantlet ( Br., Antw., pr., Hagel. ) Men
zegt in Br. ook : om kanten gaan
voor : bedelen , omdat de bedelaars ,
bij de boeren gewoonlijk sneden
broods krijgen. Bild. zegt misselijk
c« kant voor : wittebrood dat ook voor
boterham staat ». Kant bet. in Br.,
Antw. en elders : boord of zijde
van een stuk land met heesters of
struikgewas beplant : den kant af-

kappen. Den kant beplanten. Iets met
kanten en bouten bet. in VI., in 't lang
en 't breed vertellen. Iets van kant maken, vernielen. Zich van karet maken
of houden , zich verbergen of ver
houden ( Br. , VI. ). Wat hij-borgen
liegt raakt kant noch boomen, hij vertelt onzin ( Antes. ). Zie verders booneu, blz. 69.
KANTBLOKJES , o. mv., staafjes of houten stukjes, waar het te verwerken
kantgaren op gerold wordt ( Br.,
Kemp. ); te Antw., bouten.
KANTEBEET, overschot van een appel
tot op het kernhuisje afgebeten
(Kortrijk).
KANTERN, v., een west-vlaamsch woord
waarvan Snellaert, in 't Belg.lPluseum,
1844, blz. 184, op kwernen zegt : van
daar kantern, dat eene verkoudheid

)
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in 't oor beteekende, wat ook eene ver
lat. catharrus zou-basteringvh
kunnen zijn.
KANTIG , bijv., droef,, spijtig , treffend,
aandoenlijk , of : zooveel als het fr.

bisquant : 't is kantig vele vrienden te
hebben en in den nood weinig te krijgen ( Kortrijk ).
KANTJAGEN , o. w., 's nachts gewapend
bedelen ( Oostvl. ). Z. kant.
KANTJEBOORD , geheel op den boord,
uiterste boord (Westvl. ).
KANTSTEEN , m., is 1 0 steen van de bui
-tenkadrlovs,ie
maar half gebakken zijnde, voor half
geld verkocht wordt; 20 groote platte
steenen aan de buitenkanten van
den kasseiweg.
KANTSUIKER, o., korstsuiker, suiker dat
zich aan de kanten bevindt van de
massa en min of meer beschadigd is
(Br., Oostvl., Antw. ).
KANTUITZAK, knapzak, zaksken waar de
koeiwachters hunne boterhammen in
steken ( Waas ), te Antw. : schoofzak,
in de omstreken van Deinze : peuzel zak. Kantzak is, r. Leuv. : bedelzak,
zakje, waar de bedelaars de gekregene broodsneden ( kanten ) in steken.
KAP , algemeene naam van eene kanten
of andere vrouwenmuts. Men heeft
de Brabantsche kap en de Kempische
kap. De kap wordt in Br. ook kornet
geheeten , van 't fr. cornet, en inderdaad, men kan dezelve genoegzaam
aan eenen hoorn gelijken. Z. kap in
de Woordenboeken.
KAP, v. wordt voor : hoofd , rekening of
beurt gebruikt : op iemands kap eten.

en drinken. Op iemands kap kwaad
spreken (Br. en Antw.). In Vi. is het:
op iemands kappe rijden, iemand
iets op z jn kap werpen , d. i. iemand
iets te last leggen. Kap en kogel ver
verspelen beteek. zijne gan--lieznof
sche have verspelen. Kap en kogel
waren , zoo men weet, de voornaanl-
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ste kleedi ngsstukken onzer voorouders ( Limb.).
KAPEL , KAPELLE. Elk spreekt voor zijne
kapelle , d. i. : ieder staat zijne
eigene belangen voor. Kapelle bet.,
in Westvi., de hoopkens vlas, die, na
geroot te zijn, in bussels gebonden,
te droogen staan. Niel een kapelleken voorbijgaan , alle herbergen ingaan (Br. Antw).
KAPELANEJ , V. , woning van den kapelaan (Kemp., l3elg. en loll. Limb.).
KAPELLE. Z. 't w. kapellen.
KAPELLEKEN, o., klein getrensd (a jour)
werk , met oogen , in de borst van
een hemd om het scheuren te beletten
(Antw. st.); elders : het kern- of klokhuisje van appelen, peren, enz.
KAPELLEN , b. w., bussels vlas of graan
tegeneen of op hoopkens zetten : het
vlas kapellen , d. i., het vlas in hoopkens te droogen zetten, ook : onder-

eenmengen : po moet de kaarten goed
kapellen ( Westvi. ).
KAPELLETTE, y. : hij is van de kapellette
gepakt, d. 1. hij heeft het koningszeer
(Kortrijk), ornstr. Leuv. en in Limb.:

hij heelt het Sinte Marcoen.
KAPELLEVOGEL, slach van vogel (West
de Teuth. kapelle, pennenvogel,-vl.),
1. vivalter , papilio , cicendela , luci-

n mn.
KAPETUNNE ofKAPISTORLE, omslag van
cenen ingebonden boek (Kemp.).
KAPHOUT, o., eigenlijk hout, dat gekapt'
ofgehakt wordt (VI.), in Br. schaarhout , elders kreupelhont , fr. taillis.
Z. slaghout en taillie.
KAPITEIN. Z. deken ( Hagel.).
KAPKOEK, m., peperkoek. Op de Kempi
dorpskermissen staan altijd pe--seh
perkoekkramen, daar wordt veelal
't volgende spel gespeeld : wie den
voorgezetten peperkoek met een soort
van daartoe dienend bijlken kan
doorkappen , wint den (kap)koek;
wie niet lukt , verliest het ingezette
geld. Hiervan heeft men te Antw.

)KAP
den naam van koekkapper, dien men
toevoegt aan wie iets onhandig verricht.
KAPOEN, m., ongetwijfeld van 't 1. canpo
afgeleid, heeft het zijne eerste betee-

kenis van : herbergier, weerd, verloren en is nu 't zelfde als guit, deu -

geniet : gij zijl maar een kapoenlje.
Vanhier : kapoenerij, fr. coquinerie.
Te Brussel cii Leuv. noemt men de
aa rtwerkers : vaa rikapoenen.
KAPOTE ( zijn ) , niet cenen slag ophalen
in het piketspel (VI.). kapot zijn bet.
in Br. ook rot, bedorven , versleten
zijn ; kapot gaan , gaan sterven , bederven, rotten, enz. bijna overal.
KAPPE , V., in 't L. van Aalst : braak. Z. dit
woord en verders hap.
KAPPELING, o. en y., haksel, klein hout,
spaanders ( Oostvl., Br. ), in Westvi.
is het ook nog hetzelfde als kabbeling ( geronnen melk ). 't Is afgeleid
van : kappelen, voortd. w. van kap-

pen.
KAPPEN ( rolbaanterm ), met kracht met
een top naar cenen bol spelen om te
trachten hem in het gat te spelen
( Waas ). Hij is als uit een hout gekapt beteekent : lomp, onbeschaafd,
vierkantig ( Br., Antw., VI.). Kappen , in de pr. Antw. ook : cene kar
doen achterover klinken om de lading
af te storten ; in Br. bet. kappen ook:
met de zweep slaan.
KAPPER , in., glas van cene halve pint,
het vierde van een heler, de helft van
het gewoon herbergsglas ( Br., Hagel.,
VI., Antw. st. en pr., Belg. en Ned.
Limb. ). Kapper is ook in N.-Br. gebruikelijk : een kapper bier. Het is
in Br. ook cene groote hak waar men
het land mede omkapt.
KAPPERKEN. Z. kapucien.
KAPPETUITING, m., naam eens appels
bijna overal bekend onder den fransehen naam court-pendu (Westhr. ).
KAPPUS of KAPPES , ifl., kabuiskool
(Limb.), hgd. kopfkohl, fr. cabus,
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ital. capuccio, verki. van capo, in
't Nederl. kop of hoofd dat in 't
spaansch calieza is. Oud ital. ca/mzzo,
engl. cabbage; samenst. kappushuid,

kappusm oes.
KAPRIES , beter caprice , verliefde , lief,
liefste , matres , in 't fr. amant,
amante , maîtresse. Het fr. caprice
wordt in Br., Vi., Antw., veel in
gemelden zin gebezigd.
RAPSEL , o. , hoofddeksel of -hulsel

( Antw. ).
XAPUCIEN, y. Men heeft een kruid, wiens
roodgeelachtige bloemkens een kap
ken hebben aan dat der kapucienen
gelijkende, en van daar : kapucienenLi/oem, kapucienenkruict ( Br., AnEw.
en Limb., waar die bloom ook kapperken genoemd wordt ). Men heeft
ook duiven , die op het achterhoofd
een opstaande kapje dragen en die in
Br. kapuciencluiven , in foil. kappertjes heeten. In Westvi. worden de
beden kapucienen of kapucienenwor
teis genoemd. Zoo heeft men nog
kapucijnkers , kapucijn kever , onz . Z.

-

kapper bij Weiland.
KAR, V., samensteil. : karbok, driepikkel
orn de kar te onderschra g en. Karbodem, -Iiooin, -burg (burrie), -help,
-klink ( ketting ), -lijn , -smeer ( bij

Pomey , karre -smeer , 1. axunqia),
-sprot, -touw. I(arhuis, plaats om de
kar in 't droog te zetten, mesikar,
ooglkar, onz. (Br., Limb. en elders).

Te Antw. noemt men een vijifrank. stuk ook karrewiel.
KARABITJE. Z. karrabitje.
KARAKOL , KARKOL , y., slek met huisje
of slekhuis, fr. caracolte ( Br., Antw.,
VI. ), te Eecloo : keri'ekole. Het oud
spaanscli woord kokerol bet. stak.
KARDIEZEN , veel eten , smulleu , goed
binnenspelen , ook eenvoudiglijk
eten , onder den tand krijgen : hier
valt niets te karctiezen, wij trekken op

( Br., Antw. ).
KAREEL , m., in Br., Antw. en licht nog

elders , hetzelfde als kareelsteen. , eeñ
van klei of leem gebakken steen

een kareetenhuis, of : een huis van
kareel. Voor kareelsteenbakkerij zegt
men in Br. : kareeloven; voorts : kareelbakker ,, kareethoop , kareelvorm
kareetwerker, enz. Kareet bet. in 't 1.
Bild.
later, ital. quadretlo. Volgen
s
zijn kareelen c grove bouwsteenen
zoo als zij uit de groeven komen,
fr. carreaux. )) Kareel schijnt ons
verwant met carreau, een vierkantig
iets.
KAREN , b. v. De bieën karen is : de
Ideën in het kaar ( korf ) doen , het
kaar injagen : is de zwerm at gekaard? Men kaart ook de hommelen,
enz. bij niiddel eener graszode, hot
uitgesneden . Overdr. : iemand bijkaren , bijhalen ; uitkaren , uitjagen ; wegkaren , wegjagen ( Kemp.,
N.-Br. en Limb.).
KARENKEL. Wanneer dejongens om het
verst over de grachten gaan springen , zeggen zij : we gaan karenlids leggen ( \Vaas ). Z. haai-enkelen,
blz. 171.
KARIOTTEN , fr. tripoter ( Westvl. ).
KARITAAT ( Antw. ). Z. kartaat.

KARKAUW of KAKAU , fr. cacao.

RAREM , mv., karloëii , spaansche kers,
en ook zekere blauwe erwten (Leuv.).
I(ARMIEREN , o. w., kermen ( Vt.).
KARMIOLE, y., zekere ploeg (Poperinge).
KARMOESIEREN , ei-gens in wroeten,
iets door elkander mengen of roeren,
dooreen hutselen, konkelen, knoeien
( Westvl.).
KAROLE , fl esch met bier of anderen
drank ( Meetjesland).
KAROSSEN , o. sv., de school verzuimen
( Br., Lier en elders ). Z. haagscholen en school.
KAROTJE , o., ruzie , laweit : hoor eens

wat leven in etat huis! 't is er karotje
(Lier). Z. krot, waarmeê het licht in
verband staal.
KARP ( a als e ), y., karper. Bij Bild. leest
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men : c Karper,, N. als visch , doch
ook V. als karpe , gelijk men met de
Franschen plach te zeggen , hij wie
het la carpe is. ) In 't hgd. is 't
karpfen , in 't eng!. en den Tenth.
carp. Z. karpel.
KARPEL, KERPEL oÍKELPEB, m., voor:
harper, h g d. karpfen , fr. carpe ( Br.,
Antw. en elders ). Karuts bet. in 't
friesch. en in 't saksisch : zekeren
grooten karper.
KARRAtlTiE , o., te Brussel en Antw.
kinderlekkernij , de gedaante hebbende van cenen kleinen macaron op
't papier gepickt ; zij staan op een
blad regelmatig uitgebreid en vor
den door kramers verkocht of geciraaici hij middel van een algemeen
bekend molenken , geiijkcnde aan
cciie uurwijzersplaat : komt laat ons
eens om kairabiljes draaien ; te A ntw.
oblewi/jes; te Leuv. en Lier oldies of
oblieliens, in 't fr. out/ic ( ijzerkoek).
KARREN , KERBEN , ii. w., met cene kar
halen, vervoeren : mest, beet of graan
karren. Men zegt ook afkarren, b. y. :
het land afkarren of afvoeren , d. i.
het effen maken ; hijkarren , met de
kar bijhalen. Kil. karren , 1. vedare
-

carro.
KARREWELEN , KARREWEJER. Z. karwei er.
KARRIEIIEN, b. en o. w., duurder maken, duurder worden , fr. enchérir.
Van het lat. cares, duur.
KARTAAT , KARITAAT, y. van 't lat. charn
rilas, de schaal waarmed men in
de kerkdiensten de giften rondhaalt
(Antw. en Hagel.)
KARTEL, y., iets dat verscheurd, versleten is , scheur; het mv. hands bet.
vodden , flarden : die bedelares had
niets orn als kartels. Vanhier ook
karteIen en verkartelen , voortdurend
w. van, karten of kerlen , dat zelf
een freq. is van het oude ¡carca,
insnijden, kerven. Kartel schijnt ons
in den grond hetzelfde als het Bra-
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bantsche /cwerdet, uitgespr. /cweddel,
en karteien , hetzelfde als lcwerdelen,
bij Kil. qtierclelen. Z. kweruel.
KARTELEN , in een akeligen toestand zijn
(Hagel.)
KARTELSUFIIP, in 't fr. vaisseau parlementaire. Samenst. uit Sd/lip ep karlet, welk laatste men bij Weiland zie.
KARTETS , KALITETSCIJ , eigenlijk een
soort van kardoes, fr. carlonciie, ook
calèclme , bet. in 't Land van Aalst
kaatsbal : met cenen karleis spelen.
KARTON of BOEVER , m., paardenkuecht
( Westvi. ). Dit karton verschilt teenemaal van het fr. carton ( (lik stijf
papier) vanwaar een aantal afgeleide
woorden als : kartonmaker, kartonPal , onz. Het eng!. cíti-t beteekent
kar, 1. carrus, fr, charreile, en carter,
karreman , voerman , fr. cliarrelier.
Zichtbaar hebben al deze woorden
denzeifden oorsprong.
KAR1OU\V, y. Men zegt : zoo dronken als
een karlouw en 't wordt alleen in deze
spreekwijze gebezigd ( N.-Limb.).
KARIJTS, I(ARU'[TE, bijv., die door het
spel alles verioren heeft : hij is karutie ( Meetjesland ), te Antw. : hij is
mot. Kaiuts , in 't saks. en friesch
zekere karper.
KARWEI , V., voor : kraai ( Br. ) : het bezaaicle Vdid zit in November vol karwe/en (. Vilvoorde).
KARWELEN , o. w. Karweiwerk doen,
voor niet moeten arbeiden , b. y. voor
de gemeente. Vauhier karweier, van
het fr. corvée ( karwei ). Z. botten.
KARWELLIG , bijv., wispelturig , uitgelaten , vurig , driftig , dwaas : een
karwillig peerd. Een karwillige joumen in 't Hagel. Vanhier
geling zegt
ZD
heeft men karwilligheid. Bij De f.
biz. 191, treft men 't w. carwen aan
dat, volgens Dr. Kremsier, in 't hgd.
bereiten , vorbereiten ( bereiden ) beteekent, en caren bet. in den Teuth.
proeven , lat. ternptare. Kil. heeft het
w, karen voor : heeren, kiezen.
)

KAS(

224

)KAS

KARWITS , im, zeer slappe of slechte
drank : dal is karwits van bier , van
koffie. ik drink dien karwits niet
(r. Thien). Te Leuv. zegt men : par-

KASSAART of KASSAAT, IcASSADE, in
boertige taal : afdanking , afzetting,
wegzending , afzetting , fr. congé

daf van : koffie niet veel hitter erbij.
KAS, V., heeft de beteekenis : 1 0 van berg
van bermhaitigheid, in: de groote kas
( Antw. ) ; 2 0 van buit : een man met

Antw., Kemp.). Te Antw. zegt men
hij heeft zijnen kassaart (met r) gekregen ; te Kortrijk kassade. Dr Snellaeri , de klinkers over het hoofd
ziende , zet het in verband met kassaat. Die betrekking zien wij er niet
duidelijk genoeg in, maar het schijnt
ons verwant met het fr. casser, 1.
cassare. Du Cange verklaart het 1.

hooge kas ( overal ) ; 3° niet bij kas
zijn het. geen geld, geen geld in kas
hebben ; 4 0 in 't kasken staan of hangen , in de gemeentekas aangepiakt
zijn, omdat men gaat trouwen (over
al).
KASE, V., wordt tel3rugge gebruikt voor:
gevangenis : houd it stit of men zal it
in de hase steken; in Br. zegt men
daarvoor : kot; te Turnhout, ka sleet;
in 't engi. to cage, to incage. Vanhier
kaseinent , dat Kil. vertaalt door 't 1.
transenna, ergastuluin, en Meyer, met
anderen , verstaat er door : trau,
horde, kerker, siavenkot, gevang.
KASEENADEN,mv., verwoande manieren,
-

gekke streken. Een kaskenademaker,

iemand die verwaande manieren
heeft, die gekke streken uizeL (Antw.
Limb. ). Van 't fr. gasconnade, snorkerij, zwetserij (in Br. nakerij).
KASKOEK, m., een koel zoo genaamd,
omdat, terwijl men hem bakt, de pan
kast of kist , of, misschien , voor
kiskaskoek. Kassen bet. bij Kil. hetzelfde als kissen, 1. stitdere.
KASPELTONG komt , in Westvl. voor
met cene kaspellong spreken , d. i.,
met moeite sommige letters uitspreken. hier kan kaspet wei hetzeitde
woord zíjn als karspet of kerspet dat
Kil. door crispas ( krom of gekrold)
vertaalt. Zoodat kaspeltonge zooveel
is als krommetong, welk w. Kil.
schrijft : kevin-tong/ic , het zelfde als
spanaderich , 1. ancytoglossus , vulgo:
curvi unguis. Het gemeld kerspet en
't w. kerspelen (kroeselen), in 't hgd.
kräusel?c, is verwant met het engi. to
crisp, in 't fr. crisper.

iemand zijnen kassaat geven ( Br.,

cassare , door : privare , evacuare,
exauctorare , 't fr. easser ,, mission
facere , si agitur de milite.

KASSAAT, KASKOEK, KERSSAAT, m., te
Merchtern een groenkoek (van suikerij
of pisbioemen , kerskenskruid , enz.
met eieren) in de pan gebakken , in
Br., r. Leuv. : een koek van boekweit
of tar\vemeel met sneden spek of appels in. Kil. kassale, placenta ex ovis,

¡migro, lacte, Iteidis , tardo, etc., sic
dicta a patellae stridore , kassen , kissen , striclere. Bij Du Cange casciata
placentee species ex casco. Edoch kassaat of keessaat kan afgeleid zijn
van kers, fr. cresson , 1. nasturtium
(Bot.) , of van kerst, kristen , of het

gebruik was kochen te bakken ter
gelegenheid van cenen doop? of in
verband met kermis, alsof men zeide
kernziskoek. Te Merchtem heet de
groenkoek alleen kessaet , kers-aart
(cresson). De kaskoek van r. Leuv.
heet er : 't zij terwekoek , 't zij boekweitkoek, 't zij spekkoek , als er

in den tarwe- of boekweitkoek spek
is. Flijts , mv., ftijtsen , Brussel
fUjsc/i , my. fiijsschen ( fiets ). Kerst,
Christus , kersavond , kerskoek , kers-

feest , enz. Z. Weiland; te St-Gielis
spekkassaat , spekkoek , koekebak maken. In Oostvi. is kassaart, een koek

van meel, spek, eieren, enz. in de
pan gebakken. Onistr. Leuv. is kassaat zooveel als boekweitkoek in de
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pan gebakken. En groen- of meikoe
zijn koeken met groene kruiden-ken
en eieren samen in de pan gebakken.
KASSADE. Z. kassaart.
KASSEDO, m., marmeren knikker : kom,
jongens , laat ons met de kasseclo's
spelen (.Hagel.) . Te Leuv. zegt men :
lavooren , verders , in Br. en Antw. :
niarbollen.

KASSEEF , v. , mv. kasseeven , andere
uitspr. in Br. van karssouw of kers
(bloem ) ; in VI., An tw. en Holl.-souw
madelieve , te Leuv. ineézuut genoemd.
KASSEI , KASSIJ of KALSEI , m., bet.
10 steen, waarmede de straten belegd
zijn; ditbeleggen noemt men kasseien,
kassijderc , katseien. 2a Steenweg of
de gekasseide weg , in 't fr. chaussee.
In dit geval hoort men kassei ook v.
gebr., omdat er baan onder verstaan
wordt. Hiervan heeft men kasseislijper voor: rondlooper (Br., Antw.). In
VI. zegt men : kalsei, kalsij, kalsijde;
in Westbr. kauside of kaudzide , en
hierdoor verstaat men aldaar bepaaldeli jk de groote romeinsche baan,
nu steenweg van Enghien op Assche.
Men treft dit woord nog in andere
vormen aan, b. v. bij Plant. kassye;
Kil. heeft Icautsye, kaussyde en ver -

taalt kassy-wegh door : via strata,
via silicata, vulgo calciata, fr. chaussée , spaansch calcada , engl. caucie,
calcey. Elders caudside , causchie ,
causijd, cautschie. Bild. H, 51, geeft
kasseie of kassye als v. op en leidt
het af van het lat. calcare, anderen
van 't fr. chau-ssée , of van 't lat.

calcea , calcia. Z. Gloss. van Du
Fange en Hoeufft's Breda's taaleigen,
blz. 282 , en de Middelaer , l84,
,

blz. 286.
KASSEIEN of KASSIJEN , kalseiden , met
kasseisteen eene baan beleggen. Vanhier : kasseier, kasseiwerk, enz.
KASSEMENT , o. , in 't engl. casement,
fr. chassis, fenetre , is te Gent door
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de bouwmeesters , metsers en anderen nog gebruikt voor : venster en
raam. Z. kassijne en Delft. 269.
KASSEN , o. w. , kijven , schreeuwen,
grommen : op iemand kassen, iemand
overschreeuwen ( Lokeren ). Op iets
kassen, iets op hoogen toon afkeuren :

die bileut moet kassen op al wat ande
goed vinden (Kl. -Br.) Kassen bij-ren
Kil. is hetzelfde als : kissen.
KASSIJ , KASSIJDER en KASSIJEN. Z.
kassei en kasseien.
KASSIJN , KASSINE , v., vensterraam
( Kemp., Br., Vl.) : 1 0 bij Kil. raam
van deur of venster ; 2 0 in Vi. blafEeture of vensterluik; te Brugge, waar
het kassine luidt, bet. het : venster,
fr. chassis , verwant met enchasser
en met het lat. capsa , capsus , capsula , dat ook vensterraam beteekent.

Sommigen achten kassijn verwant
-schaptme
kassij.
KASSOOR , stoofpot of casserol (Brussel),
omstr. Antw. : rouw, d. i. een aarden
stoofpot.
KASTANJELAAR , kastanjenboom (Br. ).
KASTEEL, o., te Turnhout, hetzelfde als :
gevangenis , omdat het kasteel van
de vroegere Heeren der stad thans
voor gevangenhuis dient.
KASTEELWOORDEN , ook stadhuiswoorden , uitgezochte , hoogdravende
woorden (Br., Leuv. en elders).
KASTELEINEN , o. w., landbouwen voor
de rekening van zijnen heer of kaste
-lein(Kortjk).

KASTOOT , KASTOTE , v., eene kas met
toot of tufte , in Westvl. gebruikt om
pijpen in te zetten. In Oostvl. en
elders heet het : pijpkas.
KAT. Zie hier eenige zegesijzen , waarin
kat voorkomt : de kat laat nooit het
muizen , d. i. men legt geene ingewortelde gewoonte, af. Wat men
spaart uit zijnen mond, is al dik voor
kat of hond, d. i. : teerders komen na
vergeerders (Br.) of : men spaart dikwijls voor ondankbare verteerders.
29
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Daar zal nooit kat of hond over bassen , die zaak zal geheim blijven.
Waar men cte kat strookelt , daar is
zij geerne , d. i. men gaat geerne alwaar men gevleid wordt ( vooral in
't Hagel. doch ook elders ! ) De kat
zat de koord optoopen of gaan ( Br.) ,
in Vi. : de kat zal op de koorde dansen, te Antw. : áe kat op de koord
komen bet. : neu zal 't er gaan spannen, nu wordt de zaak ernstig, er zal
ruzie komen , ge zult gestraft worden, ge zult er tegen botsen. Een voget voor de kat is iemand die niet
meer genezen kan ( overal ). Een vo

vroeg zingt , wordt 's avonds-geldi
van de kat gepakt , d. i. de haastige
blijdschap verkeert op 't einde in
droefheid ( Westvl. ). 't Is de kat die
het gedaan heeft, d. i. niemand heeft
het gedaan (Antw., VI.). R. Brussel :
't is maart katje, d. i. : iets loochenen
dat ieder weet. Ik zal er mijn kat van
spreken, d. i., ik zal het niet doen
(VI. ). Het katje mag geen melk, d. i.,
hij , zij , gebaart dat ze het niet begeert ( Vl. ). Er is geen kat te klappe len of hij moet er bij zijn, hij wil alles
zien. Het katje in 't donker nijpen,
heimelijk iets ongeoorloofds doen.
Z. verders Sleeckx.
KATEROL , m., kater (Westvl. ).
KATGAUW, bijv., zoo gauw als eene kat:

hij is katgauw, die jongen !
KATHALZEN , o. w. , eigenlijk geweld
doen, en vandaar : overgeven , braken ( r. Thien. ).
KATIJVIG , bijv., wordt, omstr. Eecloo,
gehr. voor : koudelijk : katijvig weer,

katijvige mensch of katijvigaard ,
iemand die koudelijk is. Te Leuv.
bet. katijvig hetzelfde als het fr. caduc. Te Antw. : sukkelachtig, onder
wat katijvig manne/cen ! Dit-komen:
kind ziet er katijvig uit. Kil. schrijft
katty f , katlyvigh. Dit woord is verwant met het fr. chétif, het ital. cattivo. Z. de Woordenboeken.
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KATJEDUIK, een spel , in VI. ook schuilhoekjesspet geheeten; te Antw. ajonkaard spelen ; elders : piepenborg
spelen ; te Leuv. lonkaard spelen.
Z. ook duikerken biz. 109.
KATJE JAGEN, te Brussel, hetzelfde als te
Antw. : katteken spelen; omstr. Leuv.
kekken spelen ; in de Kemp. hetsken
spelen. Z. hetsken.
KATJE Ml KATJE WERE bet. hetzelfde
als : de eene liefde is de andere
waard , 1. par pari refertur (VI. ).
Z. verders kat.
KATJESDRANK, melk met water gemengd
( Antw., Kemp. ).
KATJES- of KATTEKENSSPEL , gekibbel,
fikfakkerij , dat allengskens tot ernst
en krakeel overgaat : gij zult zoo lang

fikfakken, tot dat er kattekensspel van
komt ( Br., Antw. ). In de Woordenb.
wordt kattespel vertaald door 't fr.
noise , querelle. In de Kemp. zegt
men : kattegespel. Z. verders kat.
KATOENTJE, o., kale juffer (Brugge); bij
Weil. is eene katoenen juffer , eene
kale juffer.
KATROL, o., top (Waas), bij Kil. katerrot
( Oostvl. ) , hetzelfde als dop , nonne.
Vanhier het volende.
KATROLLEN , o. w., met den top (in Br.
en Limb. dop , elders tot) spelen.
KATSCH , bijv. , bitter , gallig. Z. gals of
gatsch ( Limb. ).
KATTEGESPEL. Z. katjesspel.
KATTEGESPIN, o., vruchtelooze arbeid :

eerste gewin is' kattegespin ( Kemp.,
Br. en Limb. ).
KATTEJONGENS : het spuwt kattejongens,
zegw. die bet. : het onweêrt schrik -

kelíjk ( VI., Lede ). Het zal katten
spouwen bet. : 't zal schrikkelijk
onwedren (Antes. ).
KATTEKEEZEKRUID voor : keesjeskruid

of kaaskenskruid ( Limb. ).
KATTEKENBOOM , m. , een spel dat

Sleeckx door 't fr. les quatre coins
vertaalt.
KATTEKENS , ook MINNEKENS , o. mv.,
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bloeisel van verschillende struiken
en boomen , als van els , hazelaar,
notelaar , kanada , abbeel , enz. Het
is wolachtig en heeft den vorm van
steertjes. Bij Kil. heet het : kaltekens,
bloeysel aen notelers, hazelers, enz.,
in 't lat. juli, nucamenta : paniculae:
comae in nucibus, vulgó catuli, enz.
(Br., Antw. st. pr.) Plant. heeft catten
oft bloeysel van notelers , enz., fr. lë

fleurde noyers, 1. julus, nucanientum.
Omstr. Vilvoorde noemt men eigenlijk minnekens : het wit , wolachtig
bloeisel van wilgenhout. In Limb.
worden de kattekens , kattelen , in
Holl. kattenstaarten geheeten. In Br.
verstaat men soms door kettels de
zaadtopjes van elzenhout.
KATTEKEN SPELEN. Z. hetsken spelen,
kat jagen of katje jagen, kekkenspel.
KATTEKLAP , m., ongegronde en flauwe
klap ( Kemp. en elders).
KATTEKOP , m., een in omkneden deeg
gebakken appel ( Kemp. ).
KATTEKUL, m., bloodaard, lafhartige.
KATTEKWAAD DOEN , kleine deugnieterij uitzetten , kwaaipoetserij doen
(Antw.).
KATTELS. Z. kattekens en kettels.
KATTEN , in Br. en Limb., 't zelfde als :
kattekens.
KATTEPOES , v., in Br. en Antw. voor:
poes of kat gezegd. Z. min.
KATTEPOOT, m. (per antiphrasin ) , die
iets uit zijne handen laat vallen
( Westvl. ). Kattepoot bet. ook in 't
vi. katzelvoet, hgd. Matzen-fuss, eng!.
cats-foot, een kruid dat bij Blancardus hispidula heet.
KATTESTEERT, m. Door dit woord ver
-stamen,iBr.Lb:1°het
kruid hier en daar paardenstaart, en
bij de Bot. equisetum, equiselis, salex
equina , hgd. rossschwanz , fr. prele
genoemd, en dat met diepe wortels in
natte gronden , weiden en vijvers
groeit ; 20 Bene hofbloem , in 't lat.
amaranthus geheeten en , in Blan-

KAU

cardus Lexic. vertaald door : fluweelbloemen , hgd. saminetblume ,
tauserndschön , engl. flower gentle ,
fr. passe-velours.
KATTEVLEESCH, vleesch dat men de kat
toewerpt, 't zelfde als wat men in Br.
en Antw: vas, vasch of fas, in Holl.
kraakbeen , knorbeen, hgd. Knorpel ,
fr. cartilage , lat. carlilago noemt.
Edoch in Br. maakt men verschil
tusschen fas en knospbeen; dit laatste
is een witachtig en beenachtig iets ,
terwijl fas min beenachtig en meer
lijmachtig is.
KATTIG, bijv., lo broos : het ijs begint
kattig te worden ; 20 bevallig, mooi :
dit mutsken staat haarkattig (K.l.-Br.).
KATTIN of KATIN , v., wijfken van de
kat ( 13rab. en Antw. ).
KATUIT, de laatste dag van de kermis
't is morgen katuit ( Dendermonde,
Diest ). De uitvaart van de kermis
( Brussel ). 't Steertje van de kermis
( Leuv. ). Beenen begravens, de zon
na de kermis (Antes. ).
-dag
KAUDZIDE. Z. kassei.
KAU`VAAR , KAWAVER , KAWAUWER.
Z. kawauw. Kauwaar of kauwer, van
't niet gebruiklijk kauwen ( kauwetten), een die kauwt of klapt gelijkeene
kauw, d. i. met geschetter. Z. kau wetten. Kawarij, kawaarachtig, enz.
wordt opgegeven als in 't Hagel. gebezigd.
KAUWAUWEN , dat Hoeufft opgeeft. Z.
kauwetten.
KAUWEL, v., voor : kool, en bijzonderlijk
roode kool (Westvl.), van 't lat. eaulis. Men heet een soort van kooien ,
die niet fijner is dan kabuizen : pen-

su , pensutjes.
KAUWETTEN, KAUWETTEREN, o. w.,
schetterend klappen of schreeuwen
gelijk Bene kauwe; kakelen, babbelen, klappen en- snappen. De kauwe,
hgd. kaycke , in 't engl. ka , kaddow,,

though, fr. gaey, Picard, cave ( Kil. ).
Klappen lijk eene kauwe; in Br. zegt
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men : lijk nen Kanne , of eene ekster.
Overdr. bet. kauwetten , enz. bij Kil.
verwijten , beleedigen , lasteren ; en
kauwetterer , kwaadspreker , lasteraar. Kauwetter, enz. bet. in Br. en
elders : iemand die altijd veel klaps
heeft , die gemakkelijk en geerne
klapt. Z. kawauw.
KAUWETTER (kawetter ). Z. kauwetten.
KAVA , m., bergplaats , ook , in 't Hagel.,
polder genoemd : den kava vol stroo
steken. Bij Kil. is kauwe of kouwe
een Saksisch , Holl. Geldersch woord
dat hetzelfde bet. als : kevie ( kooi ,
kot ), 1. cavea , fr. cage , met welke
woorden , alsook met 't fr. cave , caveau, caverne, cavin, ons kava éénen
oorsprong schijnt te hebben. In den
Teu th. is kevyen oft kevenghe 't zelfde
als kerckener, d. i. kerker of gevangenis.
KAVAAK. Z. kaveet.
KAVE , v., ' schouw ( Westva. ). Kave is
verwant met het lat. cavea , kot,
holte. Vanhier kaveveger. Z. kaaf.
KAVEËN, o. w. Z. kavelen.
KAVEEREN, o. w., ergens voor instaan,
borg blijven, of: voor iets aansprekelijk zijn. Ik kaveer voor hem, ik blijf
voor hem borg. Ik kaveer u daarvoor
( Limb. ). Daar dit kaveeren het lat.
cayere is, 'zou het met c mogen geschreven worden.
KAVEET, v., klein, armoedig huisje : hij
woont in eene kaveet ( Antw. st. ). R.
Leuv. zegt men : een kruip-in. In
Oostvl. en elders beduidt kaveete :
lo ,oud versleten paard (in de Kemp.
hecht); 20 een oud huizeken dat dreigt
te vallen. In Limb. heet men zoo'n
huis kavaak : het is een groot uavaak.
Kil. vert. kaveete door cavea, ergastuturn , carter ; maar in de twee eerste
beteekenissen heeft hij : kavalie ,
kraecke, domus ruinosa en jumentum

coriaginosum , cabaltus terga ruptus
verbere. Van 't middeneeuwsch lat.
caballus (een vilderspaard) komt het
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ital. en 't spaansch cavallo en 't fr.
chevat. Z. ook kavikken en kava.
KAVELEN, o. w., rollen : de bol kavelt
over den grond ( Limb., Maaseik).
Kaveën , dat omstr. St-Truid. in gebruik is voor : kolven of op de kolfbaan
spelen, kan wel hetzelfde , doch ver
woord zijn. Het schijnt iets-basterd
van de beteekenis van 't lat. cayere
te hebben. In Westvl. is kavelen een
b. w. dat : herstellen , doen uitschijnen beduidt, b. v. zijne eer kave
-

len.
KAVELLOTEN, loten om te zien welken

kavel men hebben zal, ruilen ( VI. )
( in Br. man gelen ).
KAVES, KAVESCH, KAVISCH, m., is de
}

naam dien men , in Br., Antw., geeft
aan zeker wit bier dat te Lier gebrouwen wordt. In het Land van
Waas is kavisch ook een slach van
bier.
KAVEVAGER , KAAFVAGER, schoorsteen vager. Bij Kil. leave- voegher, fea fkoenvaegher, fland. schoud-voegher.
KAVIKKEN of KAVITJE , verkleinw. van
kaveet, bet., in Brab. : jeneverkroeg ,
gemeen herbergsken ( estaminet) of
kroeg. Z. kava en kaveet.
KAVISCH. Z. leaves.
KAWA , KAWAVER. Z. kawauw , kauwetten , enz.
KAWAUW, m., schimpnaam aan de Antwerpsche spraak gegeven : 't is sinjoorsche kawauw. Vanhier : kawauwen, Antwerpsch spreken (Antw. pr.).
Elders bet. kawauw , gebabbel , een
homnmelend , bassend of schetterend
gesnap , en kawauwen , babbelen,
onduidelijk spreken , snappen. Kawauwer ( uitgespr. kawaver en kawauver ), een babbelaar , raasbol ,
klapper, ook : mond : houd uwen kawaver toe. Doch in 't Hagel. en elders
is kawauwer of ook : kauwaar, een
pocher , windmaker , stoffer , ook
iemand die het hooge woord wil
hebben.
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KAWETTER, KAWETTEREN. Z. kauwetter en kauwetten.
KAZAKSCHIETER , een die speculeert op
palmslag en hoogen in de verkoopingen van onroerende goederen
( Brussel en omstr.).
KAZANT (cadsant?), boertige spreekwijze
om een verhaal te betwijfelen :
Dat is zeker gebeurd in 't land van Kazant,
Daar de boer zijn broek afspant.
(Omstr. Brussel.)

Men zegt ook :
In 't land van kabassen
Waarde leugens op de boomen wassen.
(Te Antw.)

KAZEI, bijv., moeilijk (Poperinge).
KAZEL, m., KAZELRIJ, v., bet. beuzel
ook zooveel als het fr. ga--prat,en
zouillement ( St-Truid. en elders ).
KAZELEBAL, m., kaatsbal ( Maastr. ).
KAZELEN, o. w., het beginnen te stameren der kinderen , overdr. beuzelpraat vertellen ( Limb., Hagel. ), of
wat men te Leuv. : prazelen, te Antw. :
frazelen heet. Te Maastr. bet. het
ook : metden bal spelen, te St-Truid. :
het zingen van sommige vogelen ,
fr. gazouiller : de zwaluwe kazelt op

de dorre takjes.
KAZEMAND , klein mandeken van geschorste wissen om platten kaas in te
maken ( Br. ). In 't engl. cheesevat.
Bij Kil. kaeshorde, en {saes-vat, fis -

cina casearia.
KAZEVEK, KAZAVEK, vrouwenkleedings-

stuk met mouwen in den vorm eener
loshangende jak ( Br., Hagel. ).
KEB, KEBBE , het kind dat men het liefste
ziet : kom hier, mijn kebbetje (VI. ),
is m. of v., naar den persoon die
bedoeld wordt; 't is een bekend woord
van liefkozing dat men aan een kind
geeft , als zeide men : mijn hertje,
vriendje, enz. (Belg. Mus. 1844,
blz. 180) (Vi.), Men spreekt ook kep,
keppe uit, en dit laatste is misschien
verwant met kip, kippe, (een jonge
hoen , in Br. kieken , fr. poulet) , het

KEE
jongste kind, het kakkenestje of het

bedorvelingsken. Bij Kil. is kebbe,
kebbeken en kabbe, kabbeken, 1. por cellus (jong varken ). Dr Snellaert
vermoedt dat het oude kebse ( hoer)
hetzelfde woord is als kebbe.
KEBBEL, v., voor : kebbelares, een meisje,
dat veel praats heeft ( N.-Limb.) , in

Br. prazelerse.
KEBBELEEB , m., babbelaar, prater, iemand die veel klaps heeft (N.-Limb.);
in Br. snebber, snabber, van snabben
of snebberen voor : snappen. Z. 't
volgende.
KEBBELEN , o. w., gedurig praten (N.Limb. ) , in Br. babbelen ; te Antw.
sjouwelen. 't Schijnt hetzelfde woord
als kabbelen , overdr. gebruikt. Kibbelen bet. in de Woordenb. zooveel
als 't fr. chicaner , disputer, se que

-rel.
KEBBER , m., omstr. Brussel en Aalst,
't zelfde als elders duiverik, doffer. In
Br. en Antw. zegt men ook : kepper,
keupper of köpper, in Oostvl. kopper
en koppeleer, manneken der duif. Dit
kebberof kepper schijnt verwant met:
kebbe, lieb of kip, jonge hoen, kieken
of duifken. Z. keuber.
KEBISSE , KEBSE , KEVISSE of KEBS
, v., bijzit , fr. une entretenue -WIJF ,
hgd. kebsweib. Vanhier kebskind,
hoerekind. Kil. heeft nog kebsdom ,
kevisdom voor : hoerendom en k;ebsen, kesen, kreisen voor : hoereeren.
In 't Gloss. Bern. treft men ire fse
aan voor : bijzit , en Grimm heeft
kegelzoon voor : bastaard (Rechtsaltherd. blz. 476).
KED, v., verkeerde uitspraak van : kudde
( omstr. Leuv. ). Z. ket.
KEDUKELIJK of KADUIKELIJK , bijv.,

zwak.'t Is cene verbasterde uitspraak
van : kadukkelijk, afgeleid van 't lat.
caducus (VI. ).
KEEF, KEVE, voor : kevie, wordt nog dik
zin van kooi, kouw, enz.-werfind
gebruikt , b. v. : een verkenskee f , en
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dit IS, te Lèuv., eene langvormige van
dikke wijmen gevlochten kooi , om
biggen mee naar de markt te vocren. In Br. is het ook : een kickenkorf; in VI. en elders : een loopmand
om kinderen in te leeren loopen. In
Westbr. is keef(voor : kennewe), een
gestel dat men de varkens aandoet
om ze te beletten door de hagen of
uit de weiden te breken ; en ook : een
staketsel rondom een bornput , opdat men er niet zou in vallen. L. verders kief en kava.
KEEL, in Limb. veel voor : kerel gehoord.
KEEN, V., mv. kenen, in Br. en Antw. met
zachtlange e, soms ook met zware e
uitgespr. : 1 0 als zaad van boom- en
andere vruchten , doch in dit geval
staat het voor : kern, h g d. kern, engi.
kernel. In de Woordenboek. bet. het:
kiem , scheut of ontkiemend zaad.
2 0 Vlekjes die in 't lijnwaad blijven,
nadat het gewasschen is; smerigheid
aan den halsband door vrijving veroorzaakt. Vanhier zegt men : dat lijnwaad is gekeend. 3 0 Vlekjes , vuil in
't gezicht, in den hals ( Br., hl.-Br.
40 Keen bet hij de klokgieters den
hinnensten vorm die de holte eener
klok moet uitmaken, of de voet waar
de klok op gegoten wordt ( Leuv.).
).

Bij Kil. kene,kenne, Lovanii : signum
in corpore impressum , impressio,
vestigium.
KEENSEL, in Limb. y., doch eigenlijk
o., is een kloofje, 't welk ter oorzake
van koude of scherpe winterlueht,
zich in het vel der handeii zet en pijn
veroorzaakt. Het is afgeleid van
keen , wortel van kenen ( kenen hebben ) , in Br. kloof genoemd , van
klieven. Keensel, o., bet. in sommige

)
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aefsch , I. inversus ; aefsche Iianct,

manus inversa.
KEEREMELEEI, te Poperinge : wei van

kerne- of botermelk. Het maet gewis
keernemeikwei wezen.
KEEREN ( BIJ ), bijw., voor : bij wijlen
somtijds ( Br. en elders).
KEE1IEN ( met scherilange e) heeft
thans nog, in Br. en elders, de beteekeni s van: lo weren, zich weren,zich
verdedigen of verzetten : als men u

mocht aanranden , moet ge u keeren;
o zijn beste doen : makkers, keert u;
in den Tenth. keren, weren.
KEERLINGS, bijw., keerwaarts , achterwaarts.
KEERNAAIEN, b. w., fr. rabattre ( Poperinge).
KEERNEN, b. w., dat in VI. gehoord
wordt, is, volgens den inzender, beter
dan kernen ofkarnen (in Br. boteren,
fr. baratter). Bub. (II, 57), heeft ook:
(( Keerne, y., voor : karn of karne, van
keeren (met zware of scherplange e,
want in den grond is 't één woord),
fr. liatayer. De Franschen zeggen
battre la créme en cre me fouettée, en
wij : kloppen , staan , beslaan , en
oudtijds ook kerenen, verbasterd van
keernen of kernen. Kerenen had
vroeger de het. van : kloppen en ook
van : bepalen. Z. Diercxsens,Ánlver
pia Christo nascens, onz., Weil. op
kern en Kil. op kernen.
KEERS V., was vroeger te Leuv. een
stok of staak op welken de beschermheilige eener gilde , of eens
ambachts in processie rondgedragen
werd. De groote keers gaat uit , de
zon gaat af ( overal).
KEERSEN , o. w. , met de keers werken,
laat in den avond werken : ik heb
-

,

streken ook : kaansel oflekaamsel op

lot twaalf uren zitten keersen ( Br.,

oud bier, enz. Z. keen.
KEERAAFSCH , te Brugge en elders in
Westvl. van dagelíjksch gebruik
voor : averechts, welk laatste woord

Antw. en elders).
KEERSREUT, in Limb. voor : keersroet,

alleen in Br. in zwang is. Z. in Kil.

uitgespr. keersriet ( Br. en Antw. );
in de Hou. Woordenb. : kaarsongel,
kaarsmeer; bij Kil. keersruet.

REE(
KEERWIS of KEURWIS, o., kalengierstok
( Kemp., Balen ). Wis is zooveel als
roede, en Iceeren beteekent : afweren.
KEES , o., mv. Iceesen en Iceeskens ( met
scherplange e ) , kiekskens die nog
bij de klok loopen , fr. poussns. Kil.
heeft keest voor : gevogelte, I. ovi
umbilicus , en Iceesilioen , cene onvruchtbare hen ; het fr. poulette is
eerie hen die nog niet legt.
KEES, hetzelfde als : keest zonder t (Br.).
KEESEM of KEESEN, mv. keesemen, hetzelfde als keest. Vanhier hel w. keesemen , dat men tussehen Leuv. en
Mechel. hoort voor : keesten , de
scheuteri aftrekken : de patatten, de

hop afkeesemen.
REESEMEN. Z. het voor g aande.
KEESJES, y. mv., gekkernij, kinderachtigheld , kale uitvlucht ( r. Maastr. ).
Ileesen of keefsen is hij Kil. een v.
dat hij door fornicare ( hoereeren)
vertaalt. Z. kehisse.
KEESMEES, y., hetzelfde vo g elken als in
'L fr. inésange biene ( Br.); in Limb.
biemees genoemd.
KEESSTROOI. Z. bunt, blz. 85.
KEEST, KEESTE (met scherplange e), y.,
bijna hetzelfde als : kiem ; in Westvi.
kern van een appel , pit van een ei;
in Oostvi., Br. en de pr. Antw. : jonge
scheut bv. van hop, aardappels, enz.
Kil. vert. het door 't 1. : nucleus,

germen, gramen, ook door: medulla;
cor, matrix arboris. Vanhier : waterkeest. In 't L. V. Aalst heet men nog
keest : den kleinen uitwas door de vij t
voortgebracht : de meester heeft het
keesije uitgesneden. In 't Hagel. verstaat men er door : hanetred; omstr.
Leuv. zegt men ook : kees , keesern,
het verbasterd mv. van kees, en vanhier : 't w. keesemen. Volgens Bild.
( II , 57 ) , is keest uit geest yerbasterd en wordt veelal genomen voor:
pit, merg , en voor : innige kracht.
Cats bezigt het bijv. keestig. Z. keesten.

231

)

KEG

KEESTEN , o. en b. w. : 1 0 keesten , kiemen krijgen, uitbotten , uitschieten,
ontkiemen. Kil. geeft het op als een
Vlaandersch w., in 't 1. germinare

pullulare , fr. pousser des jets : het
graan begint te keesten ( Vi. ). Onze
pataten zijn in den kelder at twee voet
lang gekeest. Omstr . Leuv. en elders
wordt keesten ( uitgespr. keesenen
en keeseinen ), als b. w. gebr. in den
zin van : de keesten aftrekken : door
die warmte hebben wij onze pataten
at tweemaal moeten keesten.
KEET, kon m. zijn, als wortel van: keten
( koken ), doch is y., voor ooveel het
één mag zijn met hol of hut, zegt
Bild. Keet is in de meeste streken
van het Zuiden gebr., in Limb. voor:
kooi , huisje , loods of houten lent,
enz. : hij houdt zich allewijl in zijne
keet ; te Leuv. en elders heeft men
zoutkeet ; in 't Land van Aalst bet.
duivenkeet : lo duivenhok ; 2 0 het
uitstekend deel van dit duivenho/c,
dat te Gent : duivenpied, elders: kij
ker genoemd wordt. Vanhier keeter.
Keet is in 't I. cavea, casa , vanwaar
keese. Het hgd. kothe heeft ook den
zin van : chauinière en van saline.
Bij Kil. bet. : keeten, koken , en : het
zout keeten 't 2out zuiveren.
KEETER , soort van duif die veel op de
keet blijft ( Land y. Aalst), elders
huisduif genoemd.
KEEZEN , y. mv. , in Kl -Br. hondsgras.
't Is waarschijnlijk eene verbastering
van keest ( scheut , kiem ) ; omstr.
Brugge is keuzen 't zelfde als kerzen
(krieken ), elders, inWestvl. , verstaat
men door keuzen , kleine kerskens,
b. y. wijnkeezen. Z. kezzen.
KEFFER, overdr., iemand die veel beweging maakt, veel overendweêr loopt
en weinig uitvoert. Keffer wordt ook
op een kind toegepast ( Br., Antw.).
KEGEL, m., schijnt eigenlijk kejel of keiel,
van keien ( werpen ) , waarvan ook
kuit ( werpsehicht ); keilen , werpen
-
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( in mijn jongen tijd zeer gebruikelijk , zegt Bild. ( II , 58 ). Bij Kil. is
keghet , een Hou. woord , hetzelfde
als : keye. Z. keien.
KEGGE of KEG , dat de Woordenb. door
coin verfransehen , en een lang, dun,
scherp lichaam schijnt aan te duiden
( Weil. ) , is in Westvl. een soort van
ploeg.
KEL , m., eigenlijk kaisteen , d. i. brandsteen, zegt Bild. (II , 58), keisteen,
keizel-, kesel- of keiselsteen, 1. silex,
fr. caulton. Men spreekt ka, en ook,
bier en daar, kaar uit ( Br. ). In VI.
en te Antw. zegt men van een gie
rigaard : hij zou een kei let vel afdoen.
Kei bet. daar ook : gierigaard. Vanhier keikop , d. i. een harde kop,
een stijfhoofdige.
KEIAARD , m., zot. Bij Kil. bet. keye,
1 0 hersenziekte ; 2 0 dwaasheid , zotheid , en keyaert , een dwaas , dul
mensch, 1. homo insanas.
KEIEN ( onvolin. tijd : ik kee; verl. tijd
gekeën ) , werpen , gooien , smij ten:
keit hem de vaart in ( Brussel ). In
dezen zin geeft Bild. het op (Z. kegel).
Weil. doet keilen afstammen van
keil , samengetrokken van : kegel
(kei ), zoodat keien en keilen wel van
't zelfde woord , te weten : kei , kunnen afstammen, en: met keikens werpen, bij Weil. met platte ronde steentjes werpen, het. Men gebr. ook, r.
Brussel , wegkeien. In Limb. bet.
keien, op het ijs glijden of slibberen.
KEIEREN , WEGKEIEREN , b. w., wegjagen, wegkaatsen, fr. chasser : keier
eens dat gespan van de deur ( Br.). Wij
houden keieren als een voortdurend
w. van keien of van kéren. Bij Kil.

bet. kuyeren : spelen , beuzelen, jokken , enz.
KEIKEN, mv., keikens, in Br. enAntw.
bloemen, eldersjonkerkens genoemd.
KEILiOP, een koppige vent.
KEINZEN , o. w., zuchten. In Br. zegt
men: koozen, b. y. koozen en klagen.

Bij Kil. is koysen, koyfsen, keefset
ofkoosen : ontucht plegen, en koozen
ook : liefkoozen, vleien.
KEIJIEL. Z. kerel.
KEIWIJF, cene die met keien leurt; doch
te Kortrijk bet. het : een oud, leelijk
wijf, en hier zou 't wel hetzelfde
woord kunnen zijn als : kebswijf, in
Br. sinots, fr. concubine (Z. kebisse).
Of als koyswijf, wij f dat koyst(Z. keinzen), ofals kaaiwijf, een uitgedroogd
vijf (Z. kaai, 2 1 ), of keiwijf, een
gierig, koppig wijf. Z. kei.
KEIZER komt voor in de spreekwijs
keizer zijn , d. i. misnoegd zijn
(Gent). Keizerzijn, d. i. in 't koopen
iets hebben, zoodra men geld biedt
ik bood een frank en 'k was keizer,
d. i. men liet het mij (Westvl. ); in
Br. heet men dit : met het eerste
woord of gebod gevangen zijn. Den
keizer gezien hebben, te veel gedron-

ken hebben, dronken zijn ( Westvl. ).
De Henegouwsche valen zeggen
keizerlik voor : dronken. Z. Bild. op
keizer, II , 59.
KEKEL bet. in N.-Limb. : bevrozen waterdruppel. Bij 151. is keghet of kekel,
een Vlaandersch woord dat in 't 1. stiria, d. i. ijskegel, heteelcent. Keker
is bij Bild. een soort van erwt, 1. cieer ; kegel of ijskeget is, in Br. en
Antw., ook : een bevrozen daklek die
kegelvormig is geworden.
KEKELEN , o. en wederk. w., kijven,
krakeelen , doch wat min sterk : at

kekelen die twee , ze blijven toch
goei vrienden (VI., Br., Antw. st. en
pr. ). In Limb. bet. zich keketen,
hetzelfde als in Br. krekelen , ondereen woorden of ruzie hebben, fr. dis-

puter, se quereller. Vanhier gekeket,
kekelcar, enz. Kekelen is verwant
met kakelen, kekeren. Keker bet. hij
Kil. garrulus. Kekelen , keukelen,
kijkelen , wordt soms ook gehoord
voor : kittelen, oud hgd. kuizelen.
KEKKENSPEL of KIJKSPEL , een kinder-
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spel, zoo genoemd omdat eenige kinderen kijken en zoeken naar de
anderen die zich verborgen hebben
( r. Leuv. en Mechel. ). Z. ajonkaartspel , blz. 13.
KELDERBOER, m., kelderknecht of brouwersgast die de zorg der kelders
heeft ( Leuv. ).
KELDERIJS , o., ijs dat onderkelderd is
of geen water raakt, omdat het water
vanonder uitgevrozen of afgeloopen

meld ( overal ).
KEMP. In Br., Kemp. en Limb. altijd gezegd voor : kennep, hetzelfde als :
hennep, dat in 't Noorden gebruikt
wordt. Kemp, kennep en kennip staan
ook in de Holl. Woordenb. In 't engl.
is 't hemp, hgd. hanf, 1. cannabis,
gr. závvagts. In den kemp verwarren
bet. zich ophangen : hij heeft zich in
den kemp verward ( Limb. ) ; in Br.

is : het is kelderijs , gaat er niet op

KEMPAARD, m., mannetjeskemp (Hagel.).
Sleeckx heeft kempaen of kempuit
vertaald door : chanvre femelle.
KEMPIN , m., wijfjeskemp ( Br., Belg.
Limb. en elders ). Sleeckx vertaalt
het door : chanvre mále.
KENNEF, m., soort van band of ring dien
men aan den snuit der varkens spant
(Br. ), of band rond de horens der
koeien. Kil. heeft kenneve, anderen
kenneve , kennewe , dat Sleeckx, die
nog kenhof of kenno f heeft, vert. door è

(VI., Antw. en elders) .
KELDERING, v., verschilt hierin van : kelder, dat het woord, door zijnen uit
verzameling van kelders-gan,e
uitdrukt en derhalve algemeener is
dan : kelder, eene bepaalde gewelfde
plaats. Het fr. encavement of action de
rettre en cave is dus heel ivat anders. Z. ing.
KELDERMOND , m., keldergat , kelder
-venstr(B.)
KELDERVERKEN , o., zooveel als 't fr.
cloporte.
KELDERZIEKTE , kelderkoorts ; Kil. vert.
kellerkortse door : crapula , capilis
dolor ex ebrielate ( grab., Antw.).
KELF, v., haal, hengel, fr. cremaillère.
KELLEN, o., in Limb. nog al veel gehoord
voor : ketel.
KELLEN, o. w., trekkingen hebben : het

kelt in mijne tanden, in mijnen buik.
Vandaar kelling : Dellingen in den
buik hebben ( VI. ). Misschien hetzelfde woord als : kelden , kilden ,
thans killen, koud worden, of van 't
hgd. kelteren, hetzelfde als : persen.
KELPER voor : karper (Br., Antw.).
KELVER voor : kervel (Br. ).
KEMEL, 1. camelus, van het Oostersche
girret , gent, overdracht : misstap,
misslag in 't werk , verkeerd, slecht
werk ; in 't fr. bevue : hij heeft een
kerel gemaakt. Vanhier : kemelschieter, slechte bouwmeester, en 't w. ke-

meten , verkerneten : niet gekemeld ,
hoorde. Hij heeft het ( werk ) verke-

zich verhangen.

anneau de bois autour du cou des
bêtes qui pcturent. Kil. vert. het
werkw. kenneven ( den kennef aandoen ) door induere pecus numellis.
KENNEN , b. w. Kennen , kunnen ,
worden , zoowel in 't Noorden (Gro
als in het Zuiden, het eene-nige
voor het andere gebruikt, b. v. : wij

kunnen onze les. Hij kan zijne les
nog niet (Z. Taak;. klag. IV, 672 ). Bij
Kil. kunnen, scire. Iemand van ver
noch van nabij kennen, of noch van
knieën noch van ellebogen kennen,
zegt men in Vl. voor : iemand van
haar noch pluim kennen ( Br.,
Antw. ), d. i. in het geheel niet
kennen.
KENNING. Z. hoos, blz. 194.
KEPEREN, b. w., vlechten , b. v. : eene

koord , liet haar, eene streng garen
keperen (Br., Antw. st. en pr. ). Ge keperd goed , gekeperd laken , drap
croisé. Vanhier zegt men , te Brussel : gekeperde hond, een hond van
gemengd ras. Z. Weil. op keper en
30
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keperen, dat Kil. vertaalt door : ad
normam formare.
KEPERING, v., in Westvl. hetzelfde als
in Br. en elders peperhout, hout waarmede men de kap of 't dak van een
huis maakt. 't Is afgeleid van keper,
de dakspant der huizen.
KEPPE, m. en v., omstr. Kortrijk 't zelfde
als : kebbe, lieveling. In Br. labbekak,
liefkoozend woord tot kinderen gezegd : kom hier, mijn keppeken. Zij
is de Deppe, fr. elle fait te dodre. Het
w. kepen bet. bij Kil. houden, engl.

to keep.
KEPPEL, mv. K.EPPELEN, verwant met
kabbelen , bet. : mossels.
KERBEUTEN, o. w. , dooreen hutselen,
konkelen, knoeien, fr. tripoter (Gent).
KEREL ( met zware e ), m., rok , ka
fr. robe de chainbre.-merok(Vl.),
Wat deed si aen haren keirle?
Van steke tot steke een peirle.
( Oud VI. Liederen, blz. 117.

In den Teuth. is Merle een tabbart.
Kil. geeft {raerle , keerle op als een
Vlaandersch w., lat. tunica; tunica
longti, vestis suprema. Kiel schijnt
denzelfden oorsprong te hebben.
KÈREN in den zin van : vagen , in 't fr.
balayer, wordt in Br., de Kemp. en
Limb. alleen met eene zware e uitgesproken, en met geene scherplange e,
zooals men het in de Holl. en andere
Woordenb. aantreft. Kil. heeft keyeren, de Teuth. keren, veghen, en Van
Hasselt ( I , 130 ) keerquaet voor
vuilnis. Z. keernen.
KERF, m., zegt Bild. (II , 60 ) als wortel
van : kerven, v., als Nerve of kerf,,
adj . van keren of leeren . » Her fstok,
stok waarop men kerven snijdt, of
waarop elke kerf een gekocht en nog
te betalen voorwerp aanduidt. Vandaar de zegw. : op eenen nieuwen
kerf ( -stok ) halen, als men , betaald
hebbende , wederom iets zonder geld
koopt. In Dierix 1JTémoire (I, 116)
treft men 't w. kerfrecht aan . In Gro-
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vingen bet. kerf ook de natuurljko
scheiding der billen of de aarskerf,,

1. Podex , anus.
KERFZAAG, v., soort van groote zaag ,
waarmee men de boomen in de dikte
doorzaagt (Westvl. ).
KERK komt voor in eenige spreekwijzen
als : 't kan beter van eene kerk als
van eene kapel,'t wordt beter geëischt
van eenen rijken dan van een kleineren of armeren mensch (Br.). Elders
zegt men daarvoor : 't kan beter
van de kerk dan van den disch (arm disch bet. het armenbureel ). Hij
weet van kerk noch kluis , hij houdt
van geenen godsdienst. Huis of land
te kerke zeggen is, in Westvl. : openbaar doen verkoopen. Kerkwerk bet.
degelijk, deugdelijk, en soms, lastig
werk.
KERKEBLOEM , KERKHOFBLOEMKEN ,
madelieve, kasteelpleinbtoemken ; te
Leuv. meetuut , elders, in Br., kers-

souw..
KERKESLEUTEL, de gewone gele sleutelbloem , 1. primula elation ( Limb. ).
Z. koekebloem en eierbloem blz. 115.
KERKGANGEN, b. w., in sommige streken
van VI. gebr. voor : eene vrouw, die

haren kerkgang (retevailles) doet, inhalen.
KERLEVIJ, is, te Deinze, de naam van
eenen kleinen kruiwagen.
KERMIEKELEN , klagen : dat kind kerwiekelt altoos van de school (Nevele).
Kermieren of kermieten wordt ook
als een oud vl. woord opgegeven
voor : kermen.
KERMIS, in Br. m., doch het moet eigenlijk v. zijn als misse. Is samengesteld
uit kerk en mis, dat feest beteekent,
en nog overig is in Baaf-mis, Kers(t)mis, licht -mis. De ker(k)mis was oudtijds eigenlijk de feest of jaarfeest
van de wi j ding eener kerk, lat. dedica-

tio ecclesiae , fr. dedicace. Bild. is
dus niet volledig , wanneer hij zegt

dat kermis of kerkmis is : mis van

KER(

235

den kerbheilige. Het overige wat hij
(II, 61) en Weiland zeggen, is goed en
had plaats op de jaarmis van den
kerkheilige. Het denkbeeld, 'twelk
thans't woord kermis uitdrukt, is dat
van : feest, tafel -, smulfeest. Vandaar
de spreekw. : een kermis is eene geeseling (Vl.), in Br. : een netten kazak
weerd. 't Is altijd geen kermis, 't is
altijd niet even goed. Kil. meldt kermisse ook in den zin van : kermis
en deze beteekenis heeft het-ghifte
nog in Brabant.
KERNEIZELEN. Z. kerveizelen.
KERNEL, in VI. hetzelfde als in Br. en
elders, kern. « Le mot flamand kerne,
kernel , signirie tantót Pepin comme
dans : kernen van druiven, etc., tantOt froment comme dans : kernmele ,
1. adeps, actor. (Delf. 261) v. corn,
allem. kern , fr. cerneau , engl. kernel.» De kernel is, in Oostv., eigenlijk
het zaad, de kiem of keest zelve,
1. granuni , nucleus , bij Kiliaan.
KERNEN, o. w., wordt in Oostvl. gezegd
van aardappels , die van binnen niet
goed murw zoden en als kernen schijnen in te houden : onze Aalallen ker-
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of ghe-krolt , crispus capillus (Kil. ).
(c Kersp,

verouderd, zegt Bild., doch
in de Zuidelijke gewesten nog bekend
in kerspendoek, ons floers of krep. »
KERSP, m., wafel : dezen avond bakt
moeder kerspen. Kil. geeft kerspe,
'tzelfde als kranssetinck of krantsetinck, als een Gentsch en Zeelandsch
woord, dat hij vertaalt door artolaganus (Aá/avov, wafel). De Fransehen zeggen : des crêpes, dat de
Woordenb. door panneikoek vertolken. Z. kersp, bijv. naamw.
KERSSOUW, v., madelief, oul. maetelieve,.
omstr. Leuv. : medzuut ; elders

margriete , maagdelieve ; hgd. M1assliebe , Monat blümlein ;. 1. bellis ,
herba margarita.
KERSTEN, KERSTEN DOEN, enz. Kersten
voor christen. Kersten doen wordt nu

haar. Kersp of kerspel , in 't lat. cris -

nog algemeen , in Br. , Kemp. en
elders, gebr. voor kristenmaken of
doopen : ik ben in die kerk kersten
gedaan. Kerstenen werd vroeger, en
misschien nog hier en daar, voor :
doopen gezegd. Vanhierte kersten(en)
dragen, d. I. te doopen of ten doop
dragen ; kerstenbrief , doopbrief ;
kerstenkind, kind dat even te kersten
of ten doop is gedaan : onze gebuur vrouw heeft een kerstenkind gekocht
( Br., Antw., Kemp. ). Kerstenmoei,
hoort men ook voor : het van ouds
gebr'uikt peet , petemoei , meter ,
fr. marraine.
KERSTENBLOK , dat nog bij de boeren
van Oostvl. gebruikt wordt, is, zegt
Delf. 419 «t in 't fr. buche , buche de
Noël , plus grosse que de coútume et
proportionnée a la température ordinaire vers la Noël , engl. billet, in 't
schotsch, Christmass -block. » Blussé
heeft : buche , kersblok.
KERSTMAAND , KERSMISMAAND is, in
vele gewesten van Noord en Zuid,
gebr. voor : december, in 't hgd.

pus, fr. crepu , is een Vlaandersch
woord dat gekrold bet. Kerspel hays

KERSVINK, v. soort van fauvette (Limb.).

nen.
KERNPAP, v., voor : kernmelkpap (VI. );
in Br. en Limb. zegt men : botermelk pap.
KERNTE, v., de hoeveelheid melks, die
men in eenmaal in het kernvat doet
om uit te boteren ( VI. ).
KERNUITJE, o., 't zelfde als kakkennest,
ook de kleinste vinger (Kortrijk).
KERSELAAR, m. , kerzenboom. Z. laar.
KERSMIS , KRISTMIS , in Limb. ook korsmis uitgespr., is, in 't Zuiden, m.

evenals kermis, Baafmis, lichtmis,
enz. licht omdat men er dag onder
verstaat. In Holl. en sons in Brab.
V. om misse. Z. kermis.
KERSP, bijv., gekroesd, gekrold : kersp

,

Christmonat.
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KERTE (keet, ket), v., kerf, groef, kartel
( omstr. V. Brussel ). In deze bet.
heeft Kil. het woord ook en vertaalt
het door : crena, incisura, en Podex,
cunnus (aarskerf, schamelheid ). Van
hier bet.: eene zotte fierte, in VI. licht
eene vrouw die al te haastig is in 't
spreken , die zonder rede kijft en
preutelt en geen rede wilt verstaan,
ook : eene wilde en malle dochter
( Oostvl. ). In Brab. zegt men : kut :
eene zotte kut. Bij Kil. is butte hetzelfde als {serte , incisura , sectura,
trena, cunnus; oud engl. cutte. Eert
is de wortel van {verten, kerven, en
overdracht, in 't lat. subagitare, tergen, kwellen, cene vrouw kwellen,
beslapen. In den Teeth. bet. kijn,
keen , spleet, en kijnern , scheuren ,
reten, splijten. Z. kut.
KERTEL. Z. kerteling en kartel.
KERTELEN, w., als b. vaneen kerven;
als o. kerven krijgen, openbarsten :
het leder kertelt ( Oostvl. ). Als o. is
kertelen, bij Weil. een voortd. w. van
leerten of karten , dat zelf een freq.
is van het oude karen ( kerven , insnijden, en bet. : omkronkelen, omkrollen). Bij Kil. crispare , crenare,
en ook cevere ( kwispelstaarten,
vleien ).
KERTELING, berst, kartel, kerf, klooft.
Z. kertelen ( Oostvl.).
KERTSMERTE , v. , bij Sleeckx vertaald
door : douleur à ¿'anus, is : smart of
zeer aan de kerte(aarskerf) of billen,
door vrijving veroorzaakt ( VI. en
elders ).
KERVEIZELEN, mv., samengest. uit kar,
wortel van karen (Z. kertelen ), en
veizel of vezel, 1. fibra, bet. flarden
(Nevele bij Gent).
KERVEL, in de Holt. Woordenb. en Bild.
v., is in Br., Antw. en Limb. m., in 't
hgd. kerbel ook m.
KERVELING , o., afgeleid van kerven , bij
Kil. ook kervelinghen, een Vlaand. w.
dat spaanderen beteekent; het is het-

KET
zelfde als : kappeling, afhaksel (VI.):

KERZELAAR, KERZELEER, kerzenboom:

die tafel is gemaakt van kerzelaren
hout ( Br., Antw. ). Z. laar.
KERZENDIEF , KRIEKENDIEF, m., weê-

waal of weduwaal , gele specht
geel gorse , 1. galgulus , chlorion ,
vanwaar het fr. loriol, vulgil; orioles,
hgd. wittewal, widdewael , engl. widdewol (Z. Kil. ). In 't Holl. -Lat. Woordenboek van H. Bieseman is kersevreeter of kersepikker ( vogeltje ),
vertaald door coccothraustes.
KESTER , genster : eene bester vuur (Br. ).
KESTEREN, in Br. en elders gebr. voor
hard uitbakken : hij heeft het spek
laten verkesteren. Z. keusteren.
KESTERIJ , KISTERIJ , konkelrij, konkel winkel ( Gent).
KESTEROLIE, fr. huile de ricin.
KET, v., klein van aarde gebakken bolleken , waarmee de jongens spelen :
laat ons nog wat met de kelten schieten , eer de school begint. Die jongen
deugt geen ket, d. i. hij deugt in
't geheel niet ( Br. omstr. Leuv. ).
R. Antw. zijn ketten, ook bomketten ,
arduinen of ijzeren bollen , kleiner
dan kanonsballen , waarmee^ men
speelt. Omstr. Brussel en in Kl.-Br.
wordt ket voor : kert, kut (schaam
gezegd en vandaar 't w.-deln)
ketten , 1. fornicari , en ketter , fornicator, hoereerder ; te Wezemaal voor:
klad of kudde gebruikt. Z. verders
kit en klits.
KETELEN, o. w., hier en daar, in Brab. en
ook in Westvl., voor : kittelen.
KETENPLANT. Zoo heet men (licht omdat
de kinderen van de bloemstengels kettingen maken), omstr. Vilvoorde en
elders , de suikerei , suikerplant ; in
sommige streken ook : wegewaart,
wegwachte , hemelsleutel en cichorei,
van 't lat. cichoreum , hgd. zamblaw-weewart , hindleu f ft, engl. succory , fr. chicorée sauvage genoemd.
Z. Blancardus Lexicon.
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KETING, v., hoort men steeds, in Br. en
Antw., voor : ketting, keten , van 't

1. catena.
KETJE , m., mv. ketjes, staat te Brussel
gelijk met 't fr. gamin. Ketje, 'k heb
geen ijzer is een kinderspel te Brussel.
KETS, v., bijna als kaitsch uitgesproken,
een voetweg , wegsken tusschen
muren of hagen : 't is in slat ketsken
te vuil om door te geraken (Westbr.).

Jonde geulder door die ketse geraken?
(VI. ) Z. gats , biz. 138.
KETS, v., voor: ketseres, loopster (Maastr.
en VI.), te Leuv. : tooperse. Kil. heeft
het woord kets-merrie, in overdrachtlijken zin, voor : wulpsch wijf. Z. het
2e ketsen.
KETSEN, b. w., in Br., Antw., Kemp.,
Hagel. en Limb. voor : kitsen of vuur
maken door middel van een stuk
staal, dat men op een vuurkei slaat.
Hetwoord is ook in Gelderl. gebruikt;
de vuurslag heet aldaar ketserij.
Z. Taalk. Mag. ( I1 , 414; 11I , 49) en
verders de Woordenboeken.
KETSEN, als o. w., rondloopen, langs de
straten loopen , rondzwieren , om
: clie wulpsche gebuur heeft-zwervn

zoo lang geketst en geloopen-, tot alles
op was. Hij doet niets dan loopen en
ketsen , wat men ook, in Vl. : rijden
en ketsen, en, in Br., Antw. en elders:
rotsen en rijden heet. Ketsen is in 't
Zuid. bijna overal in dien zin gebruikt.
Vandaar zegt men ketsernareien tegen de Rouselarenaars die met kar
en peerd van de Bene naar de andere
stad rijden met visch, enz. In Westvl.
bet. het : 10 trekken , voorttrekken,
b. v. een schip ketsen. Den wagen
ketsen; 2() het te malen graan (bakte)
rond halen. Vanhier ketser (Z. dit
woord), ketserij, gekets, en de samenstell. : rondketsen , afketsen , uitketsen voor : ui tj agen , wegkelsen , weg
valt op te merken dat-jagen.Hir
ketsen met kaatsen verwant is. Nu
dit kaatsen komt overeen met het
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fr. chasser , engi. to catch ; ital. cacciare; zw. kasta; goth. kesan; angels.
ceasl, in welke woorden het denkbeeld

van voortjagen,voortdrijven heerscht.
Zoo zegt men , in Br. en elders, kets
of kaisch hem weg , jaag , drijf hem
weg : iemand den huize uitketsen
(r. Bruss. uitgespr. kaisschen voor :
kuischen ? )
KETSEPEERD , o., paard waarmee men
ketst of het graan rond haalt, of dat
in een rosmolen, in een smoutmolen
of in een stampkot gaat ( Oostvl. ).
Z. ketser.
KETSER, m., looper, zwierder, ook ezeldrij ver , fr. ánier ; schiptrekker , te
Gent : voerman ; in Westvl. Bene die
het te malen graan rond haalt; bij Kil.
een molenaars knecht (Vl.). Z. ketsen,
waarvan het afgeleid is, en kutser.
KETSKOP , kaatskop : een kwade kop,
een koppig hoofd. Is het niet voor :

kletskop ?
KETTELS , KITTELS , KATTELS , in de
Kemp. smalle reepkens of bandekens
van gekloven doorn of ander hout,
om bessems mee te binden, of om er
kaars ( biekorven ) mee te maken
(Gheel ).
KETTELS, hetzelfde woord als katiels (in
Limb. gebr. ), kattekens of minnekens
(Br. ), staartvormig bloeisel van ver
hout , als hazelaar , wilg,-schilend
abeel, els, enz.; doch, tusschen Leuv.
en Naechel., ook : de zaadbollekens
van elzenhout, enz. : te Leuv. nog : de
ijskegels van bevrozene daklekken.
KETTEN, o. w., te Brussel in een lagen
zin gebezigd voor : hoereeren, fr. forniquer. Vanhier ketter, dat r. Brussel
den zin heeft van : beestig mensch,
Z. ket.
KETTENBLOEM , in Limb. 't zelfde als
ketenplant of wilde suikerei.
KETTEREN , o. w., in Westvl. weergalmen, of, zegt G. Gezelle, we rhelinen,
een scherp gerucht geven : de zweep-

slag kettert door de bosschen at roe-
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pen dat het kettert ( G. Gezelle ) ; in
Br. zou men zeggen : schetteren , kletteren. Het vriest dat het lettert of
kraalkt. Hij kan vloeken dat het kettert ( Leuv. ), het vriest , hij vloekt
hard , veel. Ketteren zou hier een
voortdurend w. zijn van ketsen in den
zin van : gedurig volgen , aanhangen, 1. m.ultum ei continuo sequi, seetan, en vanhier ketser voor : ketter,
1. sectator (volger, aanhanger ). Zoodat vriezen dat het kettert , zooveel
is als aanhoudend , d. i. sterk , hard
vriezen, en : vloeken dat het kettert,
aanhoudend, veel, of, uit gewoonte,
als een ketter, vloeken. Ketteren
wordt in Westvl. ook voor : vloeken
of lasteren gebr. , b. v. 't is altijd

ketteren en vloeken wat gij van dien
zatlap hoort; in Br., Limb. en Antw.:
vloeken lijk een ketter.
KEUBBER, KEUPPER, m., 1° de manlijke
duif, duiver , doffer; 2° een lichte
minnaar, ook : een bijslaper. Zoodat
't Brabantsche keubber de ergerlijke
beteekenis heeft nog die Dr Snellaert
wil zien als in 't Kortrijksch kebbe
verloren gegaan; want wij aanschouwen beide woorden als aan éénen
stam toebehoorende. Kil. heeft kubber , {jobber , maar alleenlijk met de
eerste beteekenis. In Kl. -Brab. koebber. Z. kebbe.
KEUKENFRANSCH zegt men , evenals
keukenlatijn , voor : slecht fransch
( overal ).
KEUKENFRUL , m., hetzelfde als keu
dit laatste.
-kenpit.Z
KEUKENMOL , iemand , b. v. een kind
dat altijd in de keuken blijft als er
wat lekkers bereid wordt ( Kortrijk).
KEUKENMOLLEN , o. w., in 't zand spelen, den luierik uithangen (Westvl.).
Het komt van kolenmol , dat bij Kil.
hetzelfde is als : keukenknecht ,
schommelknecht.
KEUKENPIET, KEUKENPIETER, m., ook

kort : keukepil, keukepitter uitgespr.,
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bet. in VI., Br., Antw. en Limb. : een
die geerne in de keuken zit , zich
aldaar met alles bemoeit , die op alle
spijzen preutelt, een keukenklouwer,
Jan gat , Jan sul. Vanhier 't vol
-gend.
KEUKENPIETEREN, o. w., fr. encuisiner,
o., zich met de keuken bemoeien
( Westvl.).
KEUKENZOT , m. , hetzelfde als : keu
-kenpit.
Ik laet hier nu een briefje volgen,
Dat Cats aen Idiota schreef,
Aen zijnen neef,
Eenen jongen lanterfant , een regten
[ keukenzot.
( Thourhouts'blad, % april '187.)

KELIM voor : kaam , kaamsel , bekaamsel
van bier, wijn, enz. Het mv. keumen wordt bijzonderlijk gebezigd :.
er zijn keumen op het bier ( Limb.).
In 't hgd. is het : kahm, kahn, {john;
in den Tenth. : camich. Te Antw.
spreekt men bekwaamsel , te Leuv.

bekromsel uit.
KEUN , o., konijn, verkl. {zeuntje ( Oost. en Westvl. ) , hgd. kungele , kunele ;
oud engs. conye. Sleeckx zegt dat
keun wild konijn bet.; nogtans in de
Vlaamsche polders , waar men altijd
keun zegt, zijn geene wilde konijnen.
KEUPPER (omstr. Leuv. ). Z. keubber.
KEUR, m. in Br. Antw. en Limb., v. in
Holl. Volgens Bild. is keur M. als
wortel van keuren ; maar V. als prae-

teritum van kiezen. Ik kies , ik koos
of koor ( keur ). Keus is ook M. in
Br., Antw. en Limb.
KEUREN, b. w., streelen, liefkoozen : den
hond keuren , den hond met de hand
streelen ( Limb. ), in Br. strookelen
voor : streelen.
KEURIG , KEURING. Z. koring.
KEURSPELIG , bijv. en bijes. , lastig,
moeilijk om te voldoen : wanneer de

mensch oud wordt, wordt hij keur
(N.-Limb.) , in Br. wordt kor--spelig
zet bijna in denzelfden zin gebruikt.
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KEUSTEN. Z. korsten.
KEUSTERAAB, m., gebraden of gebakken
appel of peer ( Westvi. , Poperinge
en elders). Z. keusteren.
KEUSTEREN , 1h W., braden , bakken,
hersten : appels , vleesch keusteren
( Westvl. en elders ). Keusteren is
een voortdurend w. van : korsten
in VI. en Br. keusten uitgesproken.

Korsteren is dus zooveel als : tot
korst makeii. Korst , lat. crusta,
fr. croûte , is eigenlijk het bovenste
uitgedroogde overdeksel , dat als de
schors , huid of schelp van eenig
voorwerp is. Het gr. 'po bet. ijs.
In Br. klinkt het kesteren; vanhier

het spek goed laten kesteren. Het
vleesch is te veel verkeslerd. Met de
erbij gevoegde r is 't : kersteren , en
ware hier,, als dit nogwel in andere
gevallen plaats heeft, de k met h verwisseld , zou men hersteren hebben,
hetzelfde als her(d)sten, harden , uitdroogen , roosten.
KEUT, m., een arme boer, of, in het algemeen , een mensch die slecht voort
kan ( Thien. ). Kuyt bet. bij Plant.
dun bier. Z. keuter.
KEUTELKEEZEN , soort van kerzen
( Westvl.).
KEUTER, m., een boer, die met één paard
akkert; ook iemand die alleen woont
en eenig land voor eigen baat bearheidt (N.-Limb.). ( Keuter, 1 0 graver,
delver, arbeider ( Kil.) ; 20 kleine boer
of arbeider met twee , drij koebeesten ( in Br., kossaart), - 0v. Gr.
HaIb. Laur., is Fr. kaoter, - Geld.
kutter.— Hunne woningen en bedrijf
heeten keuterijen, vgl. Hoeufft Naamlyst. 110. - Keuteren, eene kleine
boerderij houden. Hd. köthener. Kothsasz, koth (PI., d. kate, Ned. kot)
eene boerenvoning zonder landerijen. Z. Adelung op alle deze voorden. Pl. d. kater. Brem en Hamb.
kotte, kOtter, Osn. Z. ook Wachter op
kot ( Drentsche woorden in 't Archief

voor Nederl. Taalk. door de Jager,

I, blz. 529).»
KEUTERAAR , KEUTEIIEN , KEUTERIJZER. Z. koteraar, enz.
KEUT VISSCHEN, den visch met de handen uit de kolen halen ( Kemp.,
Gheel).
KEUZELEN , 0. w., door schudden uitvallen ( Kortrijk ). Bij Eil. bet. keuS
selen, kuyselen, met bollen spelen
1. ludere globtilis.
REZEN wordt gezegd van hoenders en
bet. voedsel oprapen, oppikken.
Laet ons nu al 't graen oprapen
Ende kezen met der spoed.
(G. Gez., blz. 91.)

Kil. heeft keesen in den zin 1° van
knauwen, 1. mandere; 2 0 van keefsen,
kebisen , I. fornicare. Keesen is van
ééneu stam met kiezen, bgd. kiesen,
angels. cijsan, ceosan, nederd. kOsen,
zweeds. kesa, ijsl. kiosa, engi. choose,
fr. choisir.
KEZZEN, in Br. en VI. gezegd voor : ker
of kersen. Zoo heeft men in Br.-zen

spaansche- , vleesch- , steen- , verkens-kezzen. De twee laatste soorten
worden te Eecloo schijtkerzen , de
vleeschkerzen , knospers ( fr. marelies) genoemd.
KICHELEN , 0. w., gichelen , gijbelen
( Limb. ); in Br. gabberen. Kichelen
is licht een voortd. w. van kikicen,
bij Plant. kicken oft morren, in 't
fr. grommeler, gronder. In den Teuth.
kijkien, lachen.
KIEF of KEEF. Dit woord komt omstr.
St-Truid. en Landen voor alleen in
de spreekwijs : noch kind noch kief
hebben, waarvoor men in Hol!. zegt:
kind noch kraai(kraai) hebben, hetwelk, volgens 't Taalk. Hag. (I,
bet. « geene kinderen noch betrekkingen hebben. Ons Hagelandsche
spreekw. beduidt : kinderen noch
naastbestaanden, in Br., vriend noch
maag hebben. Keef of kief staat
hier : of voor kievie , ook kevisse , en

KIE(

240 )

in 't Gloss. Bern. ke fse , enz., hoer,
bijzit , of wel voor : keefskind ,
lijfskind of kevislcind , kevitskind
d. i. hoerekind, bastaard. Keefsdom bet. hoerendom en het w.
leefsen , lie fsen of keesen, hoereeren.
Z. Taalk. JIag. (II, 167, III, 169.)
Grimm ( Rechts 411herthum. 476 )
heeft kegelzoon in den zin van bastaard. Z. kebisse bij Kiliaan.
KIEKELEN, o. w., loeren, kijken, met
haast eens zien : wat staat gij door
de spleet te kiekelen (Kl. -Br.'). Omstr.
Leuv. zegt men : piepen en kieken
en ook kijken , van waar kiekelen een
freq. is.
KIEKEN, KIEKENKOP. Dewiji een kieken
een dom, vergetelijk gevogelte is ,
wordt die naam ook aan een
domkop, een botterik, iemand die
klein van begrijp en van geheugen
is , gegeven ( Br., Hagel. en elders).
Men zegt ook schaapshoofd. Kil. ver
kieckenhooft, metaph. door :-tal

homo cerebri vacuus, inconsideratus,
praeceps, homo memoria et cerel^ro
imbecitlis.
KIEKENMAAG , v., eene maag die alles
kan verteren : hij heeft eene kieken maag, hij kan alles eten , fr. it a un
estomac d'autruche ( Br. en elders).
KIEKENVLEESCH KRIJGEN, in 't fr. avoir

Ia chair de poule : ik verschiet dat
ik er kiekenvleesch van krijg ( Br.,
Antw. ).
KIEKENVLEESCH ZIJN wordt gezegd van
kinderen die nog te klein zijn om bij 't
spelen hunne beurt te hebben, gelijk
de andere : Janneken mag meedoen ,

maar hij moet kiekenvleesch zijn.
Voor kiekenvleesch reed doen , op den
hoop toe mee spelen (Br., Antw. St.).
KIEKHOEST. Zoo noemt men nagenoeg
overal, in het Zuiden, de kinderhoest,
b. v. te Antw., in Br. en Hagel.
kijkhoest , in Limb. kiekhoost , in
Holl. kinkhoest. Kil. heeft nog kichhoest en kickhoest , van lichen of
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kicken , dat licht : kuchen en stille
spreken beteekent. In 't hgd. is-kens

't keichhusten , neders. kuchhoost ,
kinkhoost, engl. chincough zweeds .
kikhosta. Z. ons kijkelen. In het
Taalk. flag. (IV, 110) bet. kinken ook
kuchen en kink is eene samentrek
ge-ink. Kychen bet. in den-kingva
,

Teuth. gorgelen.
KIEKSDOOD ( Hagel. en elders ). Z. kiksdood.
KIEM, bijv., aan tafel zonder eetlust zitten, weinig spijs gebruiken , op de
spijzen preutelen : gij zijt zoo kiem
in 't eten (Antw. st. en pr., Belg. Limb. en N.-Br. Z. Hoeufft ). Kil. heeft
kiem, kies (kiesch), kips, 1. curiosus
cibi , en kies-aetigh , kies-etigh , euriosus in edendo, en niet kiesetigh in
den zin van kiem,. Kiemig of kamig
was vroeger 't zelfde als nu bekaamd.
KIEN of KIN. Z. kienen (Holl. en Belg.
Limb., Vl. ).
KIENE. Z. kinne.
KIENEN, KINNEN, o. w., met het lotospel
spelen ( Holl. en Belg. -Limb. ). Het
woord ontleent licht zijnen oorsprong
aan 't 1. quinque, vijf; omdat men,
om in dit spel te winnen, vijf gedekte
nummers moet hebben op eene horizontale rei of lijn. Kien of kin hebben,
is, de eerste, eene horizontale lijn bedekte of afgeroepen nummers heb
telkens dat de speler eene-ben;,
rei zijner kaarten aangevuld heeft, of
dat de nummers eenex rei uitgekomen zijn, roept hij : kien, kin; ik heb
kien ( Limb. en elders) !
KIENSPEL of KINSPEL , o. , lotospel
( Limb., Hagel. ).
KIESTE, het achterste; 't is mogelijk ver
fr. suisse : gij zult wat op-wantme'

uw Mieste krijgen , als gij niet braaf
zijt ( Kortrijk ). In Brab. zou men
zeggen : ge zult wat op uw gat of op
uwe billen krijgen , als gij niet stil
zijt. Mieste is, bij Kil., een vlaand. w.
't zelfde als heul-kote, in 't lat. talus
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sorlilegus. Z. kis.
KIET, mv. KIETEN , eiers of zaad van
visch (Westvl. ). In 't Waasland : kit;
te Antw. rog; in Brab. roltel, reugel;
in Limb. goot; in Hol!. kuit; bij Kil.
ook kief , kuyte en roghe. In Kl. -Br.
bet. kiet : zwart gestold bloed , dat
men in sommige schotten ziet als men
ze tegen den dag houdt.
KIEVELEN, o. w., rollen met schijfvormige dingen als geldstukken : dat
kind kan schoon kievelen! ( Limb. )
KIEZEL ( uitgespr. keezel ), m., steen
fr. gravier. In de Woor--gruis,n't
denb. bet. keezel, keizel of keiset :
kei of keisteen. Vanhier kietelen ,
b. w. : een weg kietelen , een weg
met steengruis overdekken. Sam.
kiezelbank, eene laag steengruis in
den grond ; kiezelberg , kiezelkuit,
kiezelweg ( Limb. ). In 't hgd. zegt
men : kies, kiesgrund , kiessand voor
gravier en kiesel voor 't fr. caillou.
KIEZIG, bijv., vuil, onzindelijk, fr. mal
Wij leiden dit woord af of-prone.
van kidsen, braken , of van kitsen,
ketsen, langs de straten loopen (VI.).
KIJEN , KEIEN. In iets kijen bet. te
Antw., liefhebber van iets zijn; in
iets spelen of doen, d. i. bijzonder
vermaak in iets scheppen, b. v. hij
kijt nu weer in duiven ; vroeger was
het in kanarievogels, in pronkappels,
in schilderijen , enz.
KIJKEBIJ , m. , een bijzichtige of bij
-ziend(Poprg).
KIJKELEN, ook KEKELEN uitgespr., het-

zelfde als kittelen , bij Kil. ook ketelen en kettelen gespeld(omstr. Leuv.).
't Is een voortd. w. van kikken,
kuchen , vanwaar kiek- of kijkhoest,
hgd. keichhusten , een hoest die door
het gekittel in de keel veroorzaakt is.
In 't Hagel. wordt het gebruikt voor :
kwakkelen , d. i. kwaken , kwèken ,
kakelen. Vanhier kijkeling , gekijkel.
Z. kiekhoest. Kijkelen, kibbelen in
den Teuth. kijblen , 1. litigare , con-
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tendere.
KIJKELZOT. Z. stapelzot (Antw. st. ).
KIJKER ( ook kicker uitgespr. ) , m.,

houten gestel voor een duivenkot, ook
het duivenkot zelf. Van kijken, zien,
als zijnde de plaats vanwaar de duiven zitten te kijken ( Br., Antw. st.
en pr. ). In 't Land van Aalst : kijkuit.
In Limb. hoort men spijker ( spieker ),
duivenspijker voor : duivenkot. Z.
spijker bij Weil. en Kil. welke laatste
het, onder anderen, vertaalt door
horreuin , cella penaria , plaats
dienende om iets in te leggen, te
sluiten, te doen.
KIJKHOEST. Z. kiekhoest.
KIJKSPEL. Z. kekkenspel.
KIJKUIT , uitstekend deel van een duivenkot ( Aalst ); elders duivenkijker
en duivenpiet. Het is ook een uit
deel van een huis ( juist-springed
geene venster), gewoonlijk in hout,
dienende om goed ver te zien (Antw.
en elders ).
KIK ( Kemp. ). Z. kiksdood.
KIKKELEN , o. w., kakelen , kibbelen,
tegenspreken, tegen elkander woorden hebben : waarom moet gij ' zoo

altijd kikkelen. Zwijg met uw gekikkel ( Oostvl. ). In Brab. zegt men :
kekelen , kijketen of krekelen. Het
is een voortd. w. van kikken , dat
Kil. door : m.utire , mussitare, enz.
vertaalt. Z. kijkelen en knabbelen.
KIKS, bijw., altijd verbonden met dood:
kiksdood, plotselinge -, ineens-, botsdood : hij viel kiksdood, of ook : mors

gisteren morsdood-do:JanN.is
geslagen (Br., Antw., Kemp., Hagel.).
K INDEKEN, uitgespr. kinneken, een klein
vaatje (of kan ?) waar men zeep in
doet (Br., Leuv., Antw.), bij Kil. vat,
1. vasculum ; octava pars cadi , in
't engelsch kilderkin. Kindeken is
'tzelfde woord als kind , in 't engl.
child , in overdracht. zin gebruikt.
KINDERAGE V. , kinderachtig mensch :
ge zijt een kindsrage. Vanhier kin31
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deragerij, v., kinderachtigheid, kinderenhandel (Br. , VI. , Limb. en
Antw. ).
KINDERBED. In het kinderbed komen ,
in de kraam komen : die vrouw is
of ligt in het kinderbed van een zoon ken (Br., Limb. Antw., Kemp., N.-Br.
Z. Hoeufft).
KINDERFOOIE , feest om de geboorte
eens kinds. Men heeft ook : oogst fooie,
vlas fooie , feest die gehouden wordt
als de oogst binnen is, enz.
Waer het kinderfooye en waschte is,
En dus menig tonge onvast is,
Zou 't niet erger zijn.
(Westvl.) G. Gez. blz. 92.

Z. fooien, blz. 132.
KINDERKORF ( Hagel. en elders ). Z.
kindskorf.
KINDSBIL , m., een kinderachtig man,
een kinderage , een kind : ik verkeer

met hein niet meer , 't is maar een
kindsbil of kinderage (Br. ).
KINDSKORF of KINDERKORF , luur-,

luierkorf, luiermand (Br., Limb.,
Antw. st. pr. N.-Br., Z. Hoeufft) ; bij
Kil. en nog heden in Br. : kinder-

doekskens.
KINK , m. , ook kinkelink , m. , pink , de

kleine vinger ( Limb.).
KINKERBINKERNAALD , v., 't zelfde als

akkernaald (Westvl. ).

: kom
hier, lief Minne ; in Br. : kom hier,
lief kinneken ; in o. engl. bet. kin,
kyn, geslacht (Z. Delf. 195-196).

KINNE of KIENE, in VI. voor : kind

KINNEKEN. Z. kindeken.
KINNEN. Z. kienen.
KIPKAP, ondereen gekapt vleesch , als .
licht, lever, hert, enz. (Br.); te Antw.
(rut, in 't Hol!. gehakt.
KIPPEKEN , melkverken; bij Kil. kebbe,
kebbeken , kabbe , 1. porcellus.
KIPPEN, o. w., door heel't Meetjesland van
't kalven der koeien alleen gezegd :

onze loei heeft gisteren haar tweede
k alf gekipt. Omstr. IJperen wordtkippen gebruikt voor : knippen, of het

KIS
krieken van den ;dag : de vogels zin
gen met het kippen van den dag. In
Limb. bet. kippen of huppen : met
eieren opeen slaan : met den Paschen
wordt er gekipt of gekopt. Bij Kil.
bet. kippen ook : slaan , 1. cudere ,
ferire , oud engl. chyp.

-

KIPS , v., in N.-Limb. eene muts, maar
die verschilt van de jevelskap of
hem.elskap , of nog beter, hevelskap ,
welke woorden aldaar eene gemeene
vrouwenmuts beduiden. In 't Taalli.
haag. (IV. 679, art. Gronings taaleigen)
leest men : « Dikwerf hoorde ik
een vrouwenhoed of -muts : kiep
noemen, welk woord, waarschijnlijk
aan kop verwant, bij Weil. niet voorkomt. Strodtmann heeft kips, kip, en
het Brem. Nieder. Wdrtenb. kipse
voor : ' vrouwenmuts. » In Br. en
Antw. is kap en koof ook eene
vrouwenmuts.
KIRRE , KIRREKEN , spitverken (Leuv.).
KIRREMELK, v., kernmelk (Meetjesland),
waar men ook kirren voor : kernen
uitspreekt.
KIS , v., omstr. Roermonde en Maaseik,
voor : bil : hij is op zijne kissen geval
Zou het woord met het fr. cuisse-len.
verwant zijn? Of mogelijk is 't ook
hetzelfde woord als wat men in
Kortrijk kiest zegt. Z. dit woord, als
ook ons bats, en bil bij Bilderdijk.
KISKASSEN , o. W. , kermis houden
smullen, goede keuken houden, b. v.
zij hebben wel gekiskast. Het is een
klanknabootsend w., van het geluid
dat bij het braden van sommige
spijzen gehoord wordt : hoor dat in
de pan maar kiskassen! (Br., Antw.,
Limb. en elders. )
KISNET , netje aan eenen halven reep
vastgemaakt ( Kl. -Brab. ).
KISSEL, verbastering van korsel, ku(r)sel.
In zijnen Dissel schieten , gram worden (VI.).
KISSEN , o. w., wordt ook overdrachtelijk gebruikt. Drinken dat de kop kist
•
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is zoo veel drinken dat het hoofd ervan duizelt ( Br., Hagel. en N.-Br.
Z. Hoeufft op kissen).
KIT voor KIET. Ik heb liever haring met

kit dan met milt ( melter ) ( Waas).
Kil. schrijft ook kite , flandr. kuyte.
Z. kiet.
KIT of KITS , m., weinig : ilk bezit geen

kit geld meer. Geef mij een kitsken van
die melk ( Limb. ). In Br. zegt men :
ik bezit geen ket. Hij deugt geen ket.
Wij achten ket en kit hier als eene
verbastering van kerte , eene kerf.
Z. deze woorden bij Kil. en Weil.
KITS, beter kitsch (sch als in 't hgd.), v.,
klokhuisje of kernhuisje van appelen
of peren. Zegw. : geen appel zonder
kitsch ( Limb. ).
KITSE , kinderspel (Oostvl., omstr. Somergem ).
KITSELEN, in 't hgd. kittelen , kiitzelen,
wordt in VI. hier en daar gebezigd
voor : ketelen of kittelen.
KITSEN, KUTSEN, KOTSEN, hetzelfde als
kidsen , dat men in vele Woordenb.
aantreft voor : braken. Z. Weil.
KITTE , in Westvl. voor : kuit ; Kil. heeft

kiete , kuyte , boll. Fris. i. braeye,
welk laatste in Br. alleen gehoord
wordt.
KITTEN , b. w., hetzelfde als : kittelen,
dat er een voortd. van is ( Oostvl. ).
KLAAI, TAARTEKLAAI, dommerik, bloodaard ( Kortrijk).
KLAAIEN , o. w., klinken , omklinken,
waarmeê het verwant is : de wagen
klaait ( Brugge ).
KLAARSEN , als b. w. , klaren, klaar maken, fr. eclaircir : ik zal het bier gaan
klaarsen (Westvl. ); in Br. zegt men
daarvoor soms klaarselen, dat eigenlijk zooveel is als : met klaarsel klaren.
Als o. w., klaar worden , opklaren ,
fr. s'eclaircir , 1. clarescere : de lucht
begint te klaarsen (Westvl., Veurne).
KLAAS, m., dommerik, lomperik : ge zijt
nen eerste klaas (overal). Bild. zegt
dat het bij misverstand voor klots is.
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KLAASTEREN , o. W. (door de werk- en
ambachtslieden van omstr. IJpere
veel gebezigd met klimmen ), bet.
moeilijken of gevaarlijken arbeid
doen : ik ga een anderen winkel zoe-

ken , waar ik zoo veel niet zal moeten
klimmen en klaasleren,k d. i., in Br.
en elders : waar ik zoo veel niet zat
moeten wroeten en slaven. Hlaasteren
is verwant of met kladden, waarvan
kladderen ( bij Kil. vuiligheid met
Bene vod opnemen ) , kladder , klad
of wel met klauteren.
-sier,

KLABBETTER , o. , geklapper ( Sottegem ). Het is verwant met klabbod-

deren, klappen.

KLABBETTEREN , o. w., klapperen (Sottegem ) , als een klabbettermolen
gerucht, of geklop, of schaterend gerucht maken : die meulen kiabbettert
hard. Ook luidruchtig klappen : wat

kan die kwakzalver klabbetleren !

(Westvl. )
KLABBETTERMOLEN, molentje voorzien
van eenen steert, waar gedurig twee
langwerpige houtjes tegen slaan en
dat aldus een klapperend gerucht
maakt. 't Wordt ook gezegd van
iemand die luidruchtig klapt : 't is gelijk een klabbettermeuten (Westvl. );
in Br. en Antw. is het kleppermolen.
KLABBODDER, m., slag of val die gerucht
maakt : hij deed eenen klabbodder
over de stoelen. Z. klabbodderen.
KLAB BODDEREN , o. w., bolderende of
met gerucht ergens afvallen : hij is
van den zolder geklabbodderd. Het
beteekent ook : slaan : hij heeft hem

goed op den rug geklabbodderd. Vanhier : geklabboáder , klabbodderaar,
klabbodder. Wij schrijven 't w. met
bb, omdat het samengesteld is uit
klap, hgd. klappe, slag, 1. sonus, erepitus, en bolderen. Z. dit, blz. 63.
KLABBOTS , bijw., gezegd van iets dat
vallende gedruisch maakt : klabbots
viel hij daar neer ( Kemp.).
KLABBOTSEN, een plonsend gedruisch,
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maken , in 't water plotsen (Br. ,
Antw.). Bij Kil. klabbotsen , 1. pul
fragore. Sleeckx heeft klab--sarecum

ren bijna 't zelfde als ons dressen

botten, fr. barhouitler.

het kladdert. Vanhier kladderachtig.

KLABBOTSKOP, soort van watermug die
in 't regenvat zwemt (Br. ).
KLAD. Z. kladde en klads.
KLADDE , o., voor kladduif , d. i. eene
duif die in het veld kladt of kladdert ,
en daarom veldduif geheeten. Kladde
bet. bij Plant. en Kil. vlek, slijkplak,
vuiligheid. Vanhier overdr. : kladde
voor : vuil, morzig vrouwmensch, en
vischkladde dat men, in Br., te Antw.
en elders, zegt voor vischwij f.Z.Weil.
op klad. Kladt wordt, in lor. en Antw.
nog gebr. voor : klets , kluts, kleine
hoeveelheid : geef mij eene klad boter.
Ook voor : eene vlucht vogelen : een

klad patrijzen. Daar zit een kladde
duiven op 't boekweitveld. Z. klets.
KLADDEN, o. w., gezegd 4° voor : slecht
schilderen of kladschilderen, en vanhier : kladschilder ; 2 0 voor : schuld
maken.
KLADDERACHTIG , bijv., in Limb. voor
kladdig , kladderig : 't weer is vandaag fel kladderachlig ! Wat een klad
weg ! Z. kladderen.
-clerahtig
KLADDERADATS (klanknabootsend), een
groot en zich herhalend gedruisch
( r. Brussel) : het waaide zoo sterk
en dat gaf me neig kladderadats ! te
Leuv. : en dat was een geschetter,
elders : dat was een geklabbodder of

geklabbetter.
KLADDERADATS , m., slecht smakende
hutsepot, gemeen mengelmoes : wat

eenen ktadderadats hebt ge nu opgediend ! ( Antw., Kemp. ) te Leuv. en
elders : ratetoe.
KLADDEREN , b. en o. w., voortd. van
kladden, welks beteekenis het ook, in
Br. en Antw., heeft : wat kan die jon

kladderen : hij heeft zijn schrijf--gen
boek heel bekladderd. Snellaert geeft
klateren op in denzelfden zin ( Belg.
Mus. 1844, 182 ). In Limb. is kladde-

(blz. 105) ; zoo zegt men daar, als

het weer vuil en de weg vol slijk is :
KLADPOTTEN , kladden, kladschilderen.

Vanhier kladpotter, een kladschilder,
een kladderaar, een die slecht schrijft
( Vl. en elders ).
KLADS. Z. klets en kluts.
KLAFEREN , voor : klaveren ( Antes. ) ,
in Br. en de Kemp. zegt men kleffe ren. Z. Hoeufft op klaveren. Kil. en
Plant. hebben kla fey°en of klaveren,
in 't 1. sursurn reptare, subrepere, en
klafering, in Br. klefering.
KLAISTEEN. Z. klauw.

KLAK, m., in VI., Br. en Hagel., slag, en
ook : klad, in den zin van : klets of
eenekleine hoeveelheid : klak modder,
mest, aarde; ook : overschot van een
glas bier, enz. : waarom laat gij altijd
klakskens in ? Bij Kil. en Plant. is
klak vertaald door 't 1. fissura (fr.
fence ), fragor, ictus resonans, sonora
percussio , d. i. slag, die klakt of
kletst. Klak is ook in 't 1. crepitaculum , d. i. ratel of alles wat dient om
gerucht mee te maken. Vanhier 't
engl. clack. Z. klakken, vanwaar 't

fr. clacquer.
KLAK, v., is in gansch vlaamsch België
de bijzondere naam der mansmatse
met stijve klep (fr. visière ) boven
de oogen, in Holland pet genoemd, in
't fr. bonnet, ook casquette. Vanhier
klakmaker, klakwinkel. Omstr. Brussel, en soms ook r. Leuv., heet men
muts zoowel de mans- als de vrouwe
muts , welke laatste ook bijzonder
kap genoemd wordt in vele streken
van Br. De oorsprong van klak is
misschien het fr. claque , klakhoed,
een soort van manshoed, dien men
plat kan maken ; 't fr. claque-oreille is
een neerhangende hoed , die tegen
de ooren klakt of kletst. Doch klak
kan wel zijn voor klakmuts, eene muts
met klep of klap , in 't fr. cliquet ,
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eiaquet of muts die klapt , d. i. kletst
of waarmee men klakken of kletsen
kan (? ). Men treft in de Woordenb.
ook : klapmuts, d. i. eene muts met

klap of klep, fr. bonnet plat.
KLAK , v., paardenvlieg (r. Geeraartsberge en elders) ; licht is het voor
klapvlieg, eene vlieg die veel geklak,
gerucht of beslag maakt ; in Brab.
daas , elders ciazerik geheeten.
KLAKBOS , klakkebus of klapbos (Meetjesland ).
KLAKKAARD, m., eierkoek met varkens
kassaart-vlesch(V1.);inBrAtw
en spekkoek genoemd. Te Kortrijk
en bij Kil. is klakkaerd hetzelfde als

ghewondt broodt, 1. penis ovis et latte
maceratus. Klakkaarct is ook een
jongensspeeltuig, bijna hetzelfde als

klakker, klater of Mepper.
KLAKKE , een Vlaandersch w., hetzelfde
als in Br. klets , elders jak of zweep,
kletsoore, 1. scutica.
KLAKKEBUIS (Br., Antw. en Westvl.) ,
klakbosse, hetzelfde als : klakkebus of
klapbus , Kil. heeft klackebusse, hetzelfde als : klaterbusse. Z. Weiland
op klak; ook Breda's taaleigen in 't
Taalk. Nag. (I, 222 ). In de Fransche
Woordenboeken zien wij claquebois
verduitscht door : veldriet , ruisch

-pij.
KLAKKEN. Iemand niet (of met Zijne)

klikken en klakken aan de deur zetten,
is met pak en zak buiten zetten
(Z. bed en bult ). Klak , als praeteri tum van klikken , is v., zegt
Bild. (II, 75).
KLAKKEN , in Westvl. hetzelfde als in
Br. kletsen , met de klak of klets de
lucht doorslaan, dat het klakt of kletst
en klinkt, in't fr. claquer, dat vertaald
wordt : met eene zweep gerucht
maken. Vanhier geklak, fr. claquade,
claquement..Klakken ook : kletsen in
den zin van : slaan, indoen, instorten , inklutsen : klak wat eiers in de

part, we zullen te middag eenei klak-

]
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kaard (eierkoek) eten; ook : kastanjen braden op het vuur ( Oostvl. ).
De haag afklakken bet., tePoperinge,
de haag snoeien.
KLAKKENTEER, teer, waarvan men klak
maakt , d. i. vlierhout of-kebusn
hollenteer.
KLAKKER , m., voor klapper of klepper,
en dit voor : tong of spreekorgaan,
bet. in Oostvl. klapper of handklap
i. : een die alles openbaart of-per,d.
met geklak goedkeurt.
KLAKPOT, KLAKPOTTER. Z. kladpotter.
KLAKSNOER , KLATSSNOER , snoer of
dun koordeken der klats , klets of
zweep. Wij achten kletsoor, dat in de
Woordenb. : eene lange zweep, doch
in Br. het fijn koordeken dat aan het
uiteinde der dikkere jak of zweep koord is, verbasterd van : kletssnoer.
Kil. vert. kletsoore , ketsoore door 't

1. flagellum , scutica.
KLAKSOOREN of KLATSOOREN GEVEN
bet. te Aalst, duchtig afrossen : geef
hem eens wat klassooren. Z. klaksnoer
en kletsoor.
KLAM, KLAMP, bijw., bijna niet, nauwe
hij gaf hem klam antwoord.-lijks:

Het tien gulden kan ik mijne schuld
klam betalen (N.- Limb.). Klam is licht
eene verbastering van kremp of knee,
in 't Holl. krap. Z. amper, blz. 17.
KLAMMIGHE[D, voor : klamheid.
KLAMOTTE (EENE) SLAAN, eene flesch
uitdrinken (Sottegem ). Z. karole.
KLAMP , KLAMMIG , bet. hetzelfde als
klam, vochtig : het strooi is klamp.

Het lijnwaad klamp maken, eer uien
het gaat strijken ( Br. ). In Westvl.
( Kortrijk) zegt men, alsook in Br. en
elders, klampig : het weer is klarnpig,
het engs. is clammy.
KLAMP , V. ( steenbakkerswoord ), een
hoop opeen gestapelde tichelsteenen
die men in de opene lucht, in plaats
van in gemetste ovens, bakt. Vanhier

klampsteen, licht voor klompsteen.
In Westvl. bet. klamp in 't fr. talon
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(hiel).
KLAMPER , in. , eigenlijk iemand die
klampt of klemt, d. i. met klem of
klauw vastgrijpt en nijpt, klamp vogel, of klemvogel, d. i. een roofvo-

gel (fr. oiseau de proie, 1. accipiter),
als : kiekendief (te Leuv-. hinnenbrawier genaamd) , havik, fr. autour,
milan , enz.
KLAMPIG, bijv. Z. klamp ( Kortrijk).
KLAMPSTOK , m., voor : klemstok, stok
om de raders mede te klampen of
klemmen , bij 't afrijden der bergen,
opdat de karren niet te snel zouden afloopen. Klamp van : klemmen.
Volgens de afleiding moet men klamstok schrijven ( Hagel. ).
KLAMPVOGEL, m., vogel die klampt of
klemt , ook : klempvogel , klamper

( Antw. ). Brawier ( Waas ), hinnenbrawier , kwaafvogel ( Leuven ), fr.
epervier. Z. klamper en duivenscooter.
KLAP, m.., snaps , geklap, praat : slechte

klap. Dat is armrnenschenklap. Oudwijven klap (Antw. Br., VI.). In de pr.
Drenthe is klapbrug 't zelfde als : ophaalbrug. Z. Taalk. Archief, blz. 330.
KLAPAARDIG, bije .,klapachtig,praatziek.
KLAPDRAAD, m., de naam dien men, hier
en daar , aan den telegraafsdraad
geeft.
KLAPHOUT , hier en daar nog , evenals
bij Plantijn , kuipershout om tonnen
van te maken , eikenduigen.
KLAPPEN, o. w., praten : ik ga somas bij
mijnen buurman wat klappen. Vanhier verklappen : ik heb mijnen tijd
verklapt , d. i. al klappende verloren (Br., Antw. st. en pr., ook in
N.-Br. Z. Hoeufft). Vanhier klap voor:
praat : slechten klap vertellen. Voor
klappen hoort men in Limb. kallen.
In 't oud engl. bet. clapping : geklap
en to clap, klappen en ook, evenals
in 't schotsch , kloppen : ook is,
volgens ons , in de handen kloppen,
zoo goed neerduitsch als : met de
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handen klappen. Het engl. to clap
bet. in 't fr. applaualir en to prate,
fr. parler.
KLAPPEREN , o. , voortdurend w. van

klappen ; Plant. vertaalt de handen
klapperen door : claquer des mains,
1. plaudere.
KLAPPERIGGE , v. , klappei , snapster
(Vl. ).
KLAPPERNIJ, r. Leuv. veel voor : achterklap gehoord : ge naoogt naar geen

klappernij luisteren.
KLAPPERSE, v., klappei (Br. ).
KLAPSCHOTEL , klappei (r. Leuv.).
KLAPVIOOL (eene) is iemand die zich te
veel met eensanders zaken bemoeit
(Lier); te Leuv. en elders : eene klap-

schotel.
KLAREN of KLEEREN, bijv. zelfst. gebruikt voor : jenever ( overal).
KLAS. Men zegt , te Gent , wanneer twee
personen van denzelfden stand samen trouwen : de klasse is in orde.
KLASSEN, b. w., nat storten : water klas
Antes., Brussel en elders ) ; te-sen(
Leuv. zegtmen ook : plassen; te Brussel : briggelen, elders : {Matsen en klad
In de Woordenb. bet. klassen-den.
hetzelfde als : klatsen , kletsen , d. i.

klakken , in 't fr. claquer.
KLATER, v., klad, hetzij van inkt, hetzij
van slijk : gij hebt klateren op uwen
jas. Vanhier het w. klateren voor :
kladden ( Limb. ). Z. kladderen. In
de pr. Drenthe bet. het 10 ratel ;
20 slag of klap van het geluid. Vanhier : klateren (in Br.. kletteren).
KLATEREN bet. in Limb. en Westvl. ook
kladden. Z. kladderen en klater.
KLATERTEER , populier. Samengest. uit
klateren en teer voor : boom.
KLATS. Z. klets.
KLATSCHOOL of KLETSCHOOL (sch als
in 't hgd.) , in Br. kletsoor, fijn
koordje dat het einde van de zweep
uitmaakt ( Limb. ). In de Hol!. Woordenb. is kletsoor vertaald door chambrière, fouet fort long, doch dit is
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het niet. Wij achten het woord sa
uit klats , zweep , hgd.-mengstld
klatsche, en snoer, een dun koorde
-ken.Zlasor
KLATSEN, KLETSEN, b. w. (klankna-

bootsend ), slaan , kloppen : klats
hem op zijnen kop. Klats eens met de
smik ( zweep ). Men zegt ook : klatschen, evenals in 't hgd. (Limb.),
te Brussel kletsjen , voor : kladden.
Z. klassen , kletsen en beklatsen ,
blz. 39.
KLATSOOR , o. , een halve tichelsteen
( N.-Limb. ). Z. verder kletsoor.
KLATTEN, b. w., groote boomen snoeien:
kanada's klatten ( Waas) ; in Br.
steunen. 't Is licht voor : knotten.
KLAUW , m. of KLAUWESTEEN , steen
van zekere dikte, keisteen : de stallen

en straten worden met klauwen belegd ( Limb. ). In N.-Limb. spreekt
men klaiësteen uit. Doch dit laatste
is hetzelfde woord niet als klai- of
kleisteen, steen van klei , in Br. ka
genoemd. Klauw is mis--relstc
schien hier hetzelfde als kluwen of
kloen , steen die aan kluwens ( bij
Kil. klouwe) gelijkt. Z. verders klouw.
KLAUWIER. Z. brawier. Kil. vert. klauwiere door : clavus uncia.tus.
KLAUWIEREN of KLAWIEREN, o. w., veel

beweging met de armen maken, ook:
leeren zwemmen ( Br., Kl. -Br. ); in
Oost- en Westvl. : veel moeite doen,
alle middelen inspannen , alle mogelijke pogingen doen, moeilijk arbeiden : die menschen moeten fel schar-

ten en klawiere7c om te kunnen leven.
In Westvl. wordt het gezegd van
paarden die ongeduldig op den grond
stampen en geweld doen om voort te
gaan. Ook : zeer hard loopen. Vanhier : te klauwe of te vier klauwe
loopen ( Kortrijk ); in Br. : te viervoets loopen , fr. a toute bride, ventre

a terre.

KLAVER , hgd. klee , komt voor in vele
samenstellingen die de Woordenb.

)
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niet opgeven, als in klaverboter, boter
die men bekomt, nadat de koeien klavers geëten hebben; klaverhooi, de
tot hooi gedroogde klavers (overal).
Klaverkatje, naam van een vogel in
Westvl. Klavergers, hetzelfde als klavers : ge zijt daar in uw klavergers,
d. i. ge zijt daar goed en moet er u
tevreden houden ( IJper. ). Op de
klavers loopen ( los loopen als de
koeien op 't klaverveld ) bet. zonder
bediening zijn (Meetjesland ). Van de

klaverei naar 't gras gaan , of : van
de klaveren naar de biezen gaan, van
het goed tot het slecht gaan ( Br. en
Antw. ).
KLAVEREN. Z. klauwieren en klefferen.
KLAWIEREN. Z. klauwieren.
KLEDDERBOONEN , mv. ( Diest ) ; te
Thien. : kledderhen.nekens ; omstr.
Leuv. en Brussel : princessen , of
ook , evenals elders , aspergesboonen; elders : roomsche boones, kleine
witte boonen.
KLEDDEREN, o. w., klauteren : die kna-

pen kledderen op de boomen ( StTruid. ). 't Is licht hetzelfde als kladden , kladderen, dat Kil. door stringere ( prangen , drukken ), vertaalt.
KLEDDERHENNEKENS. Z. kledderboo-

nen.
KLEDSCH. Z. kletsch.
KLEE, m. De Limb. bezigen doorgaans
den hgd. vorm klee voor : klaver, en
vanhier ook kleednies; zij zeggen ook
kienen voor: klaveren in 't kaartspel.
De Teuth. heeft cleblat oft drijblat ,
en Kil. klever, klaverblad en ook klee,
als een hgd. sales. en Geldersch w.
KLEEAGE. Z. kleederage.
KLEEDEN : het geestelijk kleed in een
seminarie of klooster aantrekken :
zijt gij al lang gekleed, zijt gij al lang
in 't klooster? Die student heeft de
kleeren aan, d. i. hij is in 't groot seminarie getreden, of : hij heeft den geestelijken staat aangenomen ( Br.,
Antw., Kemp. en Limb. ). Kteeën en
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reeën voor : kleeden en reeden (bereiden , gereedmaken ) : ik moet dien
lamme Ideeën en reeën (Br. en elders).
KLEEDERAGE of KLEÊRAGIE , v. , de
kleederen, in collectieven zin genomen : waar is mijne kleéragie gelegd
( Br., Antw., VI. ); in Limb..hleeage.
KLEEDRIES of KLEEDRIESCH , m., ook
Icleegroes, v., klaverstoppel ( Limb. ).
KLEEDSEL bet. kleeding , kleedij of
kleeragie , ook hetzelfde als in 't
fr. costume : ik erkende hem aan zijra
aardig kleedsel (Br., Leuv. en elders).
KLE E ËN EN REEËN. Z. kleeden.
KLEEF. Men zegt, in Westva. : te kleef op

iets springen , in 't fr. sauter pieds
joints sur quelque chose. Kleve bet. bij
Kil. lijm en klijf of klimop.
KLEEFGAREN , o. , groot vischnet dat
aan beide zijden over een water ge
-spane
wordt ( Limb. ).
KLEEMEN. Z. klonen.
KLEEN, mv., KLENEN. Z. klee.
KLEEROOGEN. Iemand slaan dat hij
kleeroogt, hem slaan dat het zeer
doet, dat het doornijpt (Westvl. ).
KLEF, bijv., kleverig, kievig, kleefachtig, kleemsch, fr. gluant : dat vleesch
wordt at klef ( Oostvl. ). Kteve is bij
Kil. 't zelfde als : kleefkruid , 1. hedera, en als : lijm, 1. viscus , gluten,
hgd. kleb , angl. klewe , glewe ; en
sktevigh, tenax, viscosus. Z. klei.
KLEFFEREN , o. w., klimmen, klauteren:
hij kle fferde op den boom (Br., Kemp.);
elders zegt men : kla feren , doch
meer klaveren. Het is van éénen oor
kliven , kleven , klei,-sprongmet

/deern, kleinmen , klimmen , klauw ,
klamnpen.
ELEFFERKAT , v. hetzelfde als boom-

ruiter, fr. chat sauvage.
KLEI, bijv., wordt gezegd van kokende
aardappels die niet openvallen (Westvl. ). Klei is gewis hetzelfde als klef
voor : kleefachtig; bij Kil. klevigh , in
't lat. tenax, vast, van kleven , ad-

haerere , glutinari , hgd. kleiben,

KLE

engl. cleave of glewe ( Kil. ).
KLEIE , KLEIEN. Z. klijen.
KLEIMOTTEN. Z. klei(n)motten.
KLEIN wordt voor : vernederd gebr.

iemand een klein manneken maken,
iematid vernederen. Fan iets klein
zijn, vernederd zijn (Westvl. ). Klein
volk , gemeen volk. Klein wonen,
noch boeren noch nering doen zonder
rentenier te zijn (V1. ).
KLEINEERING , v. ( van kleineeren) ,
kleinachting, misachting (Br. Antw.).
KLEI(N)MOTTEN , mv., stukskens en
brokskens hout van uitgeroden bos schen ( Kemp., Lier ). Samengesteld
uit klein en ,gemot. Z. dit laatste
blz. 146 , en het fr. woord motte, dat
onder anderen, aardkluit en turf van
run bediedt.
KLEINMUILEN, z. mv., mnicrostonzes en
kleinmuitig , bijv. inicrostome ( Z.
Sleeckx ).
KLEINSTER , uitgespr. KLEISTER , m.,
genster (Oostvl.). Kil. geeft kleynstere, 't zelfde als gheynstere, en 't w.
kleynsteren (glinsteren), fr. étinceler,
1. scintillare , op als een VI. w. In 't
hgd. is liet : kleister, en 't w. : kleistern, in't engl. to glister. Vanhier zegt
men, r. Aalst : verklei(n)steren voor:
verbranden : ik wil verkleisteren.
KLEISTER. Z. kleinster.
KLEINZEER , KLEINPIJN , iemand die
gauw zeer gedaan is , celui qui est

délicat : wat zijt ge toch een kleineer ! Vanhier kleinzeerig , enz.
KLEINZEN , DOORKLEINZEN , 't zelfde
als klensen (doorzijgen), wordt soms,
in Westvl., gebr. voor : mengen.
Kleynsen , kteynsighen bet., bij Kil.
zuiveren , purgare , het engl. bijv.
clean, zuiver, en 't w. to cleanse, in't
hgd. sl ubern, fr. nettoyer. Z. Delf. 263.
KLEM , v., te Antw. gebr. voor 't gr.
TÉravoc , doodskramp , ook hier en
daar spanning genoemd.
KLEMSPOOR , v., spoor of haak, door den
boomsnoeier aan den binnenkant
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van elk been vast gemaakt om meê in
den boom te kiemmen en er zoo op
te klimmen ( VI. ). In Br. zegt men

enkel : sporen ofboornsporen. Z. Belg.

JJIits. 1844, blz. 18e.
KLENEN, b. w., met leem besirijken
den muur kienen ofbeklenen (Limb.).
Kil. en Plant. hebben lileemen , 1. incrustare, argillo, luto. In Br. en Limb.
zegt men teem. Bud., Pomey en anderen hebben kleem of klei. Van daar
kteernsch , dat men verfranseht vindt
door pâteux , gluant.
KLEP, V., KLEPEL, m., tong, babbeltong , ook eene vrouw die veel klaps

heeft : hare klep gaat den ganschen
dag. Die advokaut heeft een goeden
klepel ; te Diest en elders zegt men
ook hup. Sleeckx vert. klep door
langue délie'e ; Kil. klepel door 't 1.
lingua loquax, en kleps door: loquax,
garrutus , dicax. De Theuth. heeft
cleps , gelps , in g., die vele onnutlic
callet. Men zegt te St-Nicolaas klep
voor : vooi. Z. klepper.
KLEP of KLIP, V., het vooruitschietend
stijve boord aan eene mansmuls
boven de oogen, fr. visière ( overal).
KLEPKIJKER is, te Gent, iemand die niet
recht voordevuist is, eenvalschaard,
een die schuinsch onder de klep zijner klak(pet) heen loert.
KLEPPEL of KLEPPER , m., in 't Hagel.
en elders gezegd voor : klippel of,
beter, kluppel.
KLEPPENTEER , m, , 't zelfde als : kiak
of vlinderboom ( Mechel. -kentr
Lier, Belg. -Limb. ), doch in sommige
streken bet. het : vlinder ( pepel,
pimpel).
KLEPPER, m., voor : klapper, babbelaar,
achterklapper ( Br. ). In den Theuth.
treft men clepper ook aan in den zin
van achterciapper ,, inelder. Kil. vert.
kleppenter door 't 1. homo loquax, een
die veel klaps heeft, en bij Sleeckx is
kieppenter verfranscht door cigogne,
en overdr. door crieur. Klepper bet.
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le Antw. en elders, nog kerel of een
die groot is in zijne soort : Bilderdijk

en Vondel zijn felle kleppers van
poëlen. Men zegt het ook verkeerd
voor : kin »pel.
KLERK, m., vorsch, fr. verdier ( Sleeckx).
KLES , .v., in Br. soms voor : haarbles
gehoord. Z. kus.
KLESP, v., droog rijs dat men van het
elzen- of van ander hout aftrekt , om
te verbranden : gaat gij med kiespen
trekken ( L. V. Aalst ). Z. klikhout.
KLET, V., in Limb. voor : kles, kus of klit,
hgd. kiete, kleltenkraut, fr. bardane,
giouteron of graleron. Kil. heeft
kiesse, klisse en ook klitte , welk laatste Zeelandsch is. In sommige gevesten wordt die plant kiadde en
dokkeblaclen , in 't engi. burdock
genoemd. Z. verders kus in de Woor ,
denboeken.
KLETE. Z. klijte.
KLETS , KLATS of KLITS is niet slechts:
sla g , kaaksiag , oorveeg , of wat men
in de Woordenb. nog vinde, maar ook:
de gekoorde zweep of jak waar men
mede kletst en zweept. Te Brussel
klinkt het klesj, in Limb. klatsch. Z. 't
volgende dat ons hetzelfde woord toeschijnt. Z. ook kletskop.
KLETS, KLATS, KLUTS, m., kleine hoeveelheid , die in een glas , mand of
vat, enz. oversehiet, een vrachteken
in eenen zak van iets wat niet samenhangt, als graan, appelen, eiiz.

laat een klats boter in 't panneken
smellen. Waarom laat gij altijd kiets
kens in uw glas? drink het heel uit.
Met kletsen en beljens verkoopen , in
kleine deelen verkoopen ( Br., Antw.,
Limb. ). Kluts is hetzelfde als klets,
nogtans verstaat men , in Br., door
kluts : eene grootere vrachtvan drooge
waren , b. v. een kluts pataten , 't
-

vierde of de helft van een' zak aardappels. In VI. zegt men in denzelfden
zin : klak, woord dat hij Kil. 'tzelfde
bet. als : kiadde , vlek , plak , smet.
32
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Nu klets of klats is van éénzelfden
oorsprong met kladde en ware ook,

daarom, beter met d gespeld. Z. beklatsen, blz. 39, kladde, klak, klik, enz.
KLETSCH , bijv. en bijw. , wordt gezegd
van iemand of van iets wat dddrnat
is : hij was zoo nat als kletsch , of
kleisch nat ( Limb. ) , en in dezen zin
is het misschien verwant met kladde,
bladachtig , of met glad of glat, in

den zin van : slibberig of glibberig, en
zou., daarom , behooren kledsch geschreven te worden. Het bet., te
Maastr., nog hetzelfde als ons flebsch
of fleitsch , blz. 126.
KLETSEN , b. en o. w., slaan : klets er
maar op ( met de hand) of over ( met
db zweep) ( Limb., Br., Antw.); als o.
is kletsen, in Limb., N.-Br. en elders :
onzin , flauwen praat , onwaarheid
vertellen : die kerel kan kletsen!
KLETSKEN , verkleinw. van klets (kleine
hoeveelheid ). Z. dit woord.
KLETSKOP , kaaihoofd (kalekop). Het is
eigenlijk een hoofd dat , om zijne
kaalte , kletst, als men er op slaan
mocht, ofwel is klets hier voor glat
of kaal, bij Kil. vertaald door 't 1.
glaber, glabrio , calvus.

KLETSOOR , v. , dat de Woordenb. opgeven als zijnde eene lange zweep,
fr. chambriere, bij Blussé ook brideoreilte , bij Sleeckx fig. lawijtmaker,
bet., omstr. Leuv. : het dun eindje
koord eener zweep, welk koordje, in
't kletsen ( met de klets klappen)
door het snel luchtbreken den slag
of klak veroorzaakt. Wij achten het
samengest. uit klets ( zweep) en het
verbasterd koord of liever snoer ,
zijnde de snoer of 't fijn koordje dat
aan 't uiteinde eener dikkere klets
vastgemaakt is ; ten ware oor-kord
hier stond in den zin van : uiterste,
uiteinde. Men hoort ook klitsoor even
als flits. In Westvl. zegt men voor
zweep : klinksnoer ; te Antw. slag,
en K.il. ktetsoore, ketsoore.

RIA

KLETSSNOER. Z. kletsoor.
KLETTEREER , KRIBBELAAR. Z. 't vol
-gend.
KLETTEREN , o. w., hetzelfde als klad
kladpotten , d. i. slecht-dernof
schrijven , kribbelen ( Br. ).
KLETTERSCHIJT, v., groote afgang (Somergem ).
KLEUDDE. Z. klodde.
KLEUN , KLEUNE , wortel van kleunen
( kloppen , slaan ) , slag (Westvl. ) ,
kluun , volgens Siegenbeek , eene
samentrekking van kluwen, hetzelfde
als kloen en, bij Kil., klouwe, eigenlijk
iets ronds, bet. in Gelden. de turf die
niet getreden wordt. Z. Taalk Mag.
(III. 44).
KLEUTERAAR of KLOTERAAR, die kleine
schrijnwerkerij maakt. Z. kleuteren.
KLEUTEREN of KLOTEREN , eigenlijk :
kloppen , allerhande klein werk maken , namelijk handwerk ; kleinigheden timmeren. Sleeckx verfranscht
kleuteren door travailler pour s'amuser. Vanhier kleuteraar, die zich met
zulke werkjes bezig houdt ; ook een
sukkelaar ; kleuterwerk; , werk van
dien aard. Bij Kil. kleuteren , klo1

teren , 1. tuditare , pulsare crebro
ictu. In Bremen : kliitern , allerlei
kleinig heden , als van schrijnwerkerij maken. Etwa von klktern , d. i.

bestdndig flop fen and hdmmern :
Klein , klein kleutergat ,
Wat doede gy in mynen hof?
Gy plukt papakens bloemekens af,
Gy maekt het veel te grof;
Papaken zal kyven, mamaken zal slaen.
Klein , klein kleutergat , laet alle myn
[bloemekens staen.

Vandaar wellicht de familienaam
Kleuters. Z. kleuter bij Weiland.
KLEUTERGELD, in Br. voor : speeloorden , drinkgeld.
KLEUTERSPAAN. Z. klatertje.
KLEUTERZOT, bijv., stapelzot, in Vl. ook
stekezot (Oostel. ).
KLIBBER, dat in de Woordenb.: taaie gom
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bet., wordt, in Westvl., als een bijv.
gebruikt in eenen tegenovergestelden zin van : stijf, rap , vlug : hij is

klibber te been. Dat peerd staat nog at
klibber. Sleeckx verfranscht het door
habile, doch agile is nauwkeuriger.
KLIBBERIG , bijv. soms voor glibberig of
slibberig gebruikt.
KLIEEN. Z. klijen.
KLIEF , V. , voor : kloof ; Kil. heeft :
klieve (oud), klove , oud engl. clif't,
hgd. daft, fr. crevasse , fen te. Van
klieven, waarvan de. volgende samen stel.: centenkliever (gierigaard), klie f-

beitel , klie fbi.jt , klief harper , kliefhout , enz. in vele Woordenb. niet
aangetroffen worden.
KLIEFELING , o. , afkliefsel , afval van
geklovene duigen, fr. rognure (Leuv.).
KLIEK. Z. klik.
KLIESTER , KLISTER , m. , bloembol ,

fr. oignon de fleur, b. v. lookkliester ,
lelieblister, enz. in 't engl. is het
cluster (Br. , Antw. , V1. en elders ).
KLIJACHTIG, bijv., zemelachtig. Z. klijen.
KLIJEN, V. mv., zemelen; in Limb, hoort
men den i-klank klieën ; ook schrijft
de Teuth. clyen , semelen , 1. fier fur ,
in't holl. en 't hgd. is het : kleie; bij
Plant en Kil. kteye of klije , hgd. ,
saksisch, geldersch en friesch woord,
dat niet alleen zemelen bet. , maar
ook : kafstof, klein vermorzeld stroo,

kaf, lea fgemut , 1. acus, palen, lutum
paleatum , intrita. In Gelderf. ver
kleie : boekweit--stamendor
zemelen.
KLIJPE, v., dikke boterham.
KLIJT, KLIJTE, KLETE of KLIJTAARRE,
kleiaarde , ook een kleigrond , een
kleiachtig veld. Er zijn dorpen waar
zekere partijen lands den naam van
klete dragen : cie klete komt te koop.
if. Cleyrnans ( Leemans) heeft de
klete gekocht ( Br., Westvi., Brugge
en elders) , bij Kil. klijte , klijt , oud
Vlaandersch w., 1. argilla.
KLIK , m., klak , overschot van drank

KL
(Westvl. ), 't is hetzelfde woord als

kliek dat , volgens Bild. ( II , 80) als
praeteritum van : ik klak , v. is , en ,
in allen gevalle, het overgeblevene
van een gerecht als : uitschraapsel
van pan of schotel met den lepel
uitgeklakt of geklikt. Te Breila luidt
het klik , zegt Hoeufft (Breila's taal
301 ). Ook het Brem. Nied.-eign,
Wortenb. (11, 783) brengt liet woord
tot klikken, klakken, d. i. werpen.
Zoo zeggen wij ook wel : kalk tegen

den muur klieken ( Taalli. Mag. III
1 5 ). In den Teuth. bet. clijcken,
baten , welk laatste aldaar door vele
lat. woorden vertaald staat, als : futeire, sublevare, prodesse, enz. Z. klikhout en klets.
KLIKHQUT , o., het droog hout dat de
armen van takken of stammen in den
bosch afbreken (L. v. Aalst). 't Is
samengesteld uit hout en klik, wortel
van : klikken en klakken ( Z. kijk).
Dit klikhout bevat het denkbeeld van
verworpen hout, overschot, afval van
hout. Maar 't is misschien liever
kraakhout, droog hout dat klikt of
kraakt; immers bij Kil. bet. klikken
of klakken, in't 1. crepitare (klakken,
klateren) en omstr. Lier noemt men
het : krekkelhout, gewis voor : krekel-

hout , kreekhout of iraakhout. Nu
kreken, later kraken ( breken) bet.
ook in 't 1. crepitare, strepere, frangere , engl. creak en crack , fr. era.quer. Z. krekelhout en klesp.
KLIKKEBROÊR wordt, in verachtelijken
zin, gezegd van iemand die deel maakt
van eenig gezelschap of clique.
KLIKKEN, o. w., baten, helpen, nuttig
zijn : gij hebt altvet dien deugniet te

vermanen, 't zat er niet aan klikken
( Antw.).
KLIKKEN EN KLAKKEN , al wat men bezit : iemand met klikken en klakken

aan de deur zetten. liet klikken en
klakken bet. te Leuv. het zelfde als :
met galg en rad ; in Limb. : met bed
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en buit, d. i. met pak en zak. Z. kijk

( overschot).
KLIKKER , m., schrijnwerkersschaaf om
planken , berden of panneelen ineen
te klikken , of aaneen te schaven.
Sleeckx vertaalt klikken in 't fr.

door : joincire au moyen cl'une Ianguette et dune rainure. Kliklcen is
verwant met flikken, aaneen flikken.
Klikker vordL ook gezegd voor het
fr. calialeur en vandaar
KLIK[(ERIJ ofGEKLIK , heimelijk gekiap,
fr. cabale ( Antw.).
KLIMSPOOR ,. hetzelfde als klernspoor,
spoor om op de boomen mee Ee hummen , welk laatste in 't oud engi. to
clime , engi. to climb is.
KLINGELEN, 0. w., voortd. van klingen
of klinken , in 't hgd. klingen ( Belg.
en loll-Limb. ). Z. Delfortrie.
KLINK, V., karketting ( Limb. ) ; te Leuv.
is klink een zeker spel : de kinderen
spelen met de klink. Is dit misschien
'tzelfde als te Antw. : het klinkaardspel ? Te Brugge is klinke het geslachtsdeel eener merrie. Hier zou 't
dan staan voor : scheur, in welken
zul de Woordenb. het ook opgeven.
Omsti. Gent bet. van klinke slaan,
mislukken. in Kil. is klink hetzelfde
als Pink„ oorklinche , oorlap , oorveeg : in 't Taalk. Arch. blz. 217 bet.
klink : slag, van klinken, slaan , omslaan. Z. klinktrekken.
KLINKAARD be-t. te Aniw. een houten
stoksken aan beide punten gescherpt,
waarmed de jongens spelen. Sommigen schrijven ook klink/wat, dat
nauwkeuriger schijnt (Z. hellije spelen en hal ). Klinkaard wordt soms
ook gezegd voor klinkende geld : die
man heeft veel klinkaard op zich
( Kortrijk ). Bij Olinger is klinkaart
vertaald : espèce de bâtiments . Z. verders klinkaard en klinker in de Woordenboeken.
KLINKEN, 0. W., in Westvi. , Brugge, voor:
bellen , schellen, fr. sonner, in 't oud

)
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engl. to clink , thans to ring. Z. Deif.
blz. 46. Klinkt het niet zoo botst het,
in Br., Antw. en Limb. gebr., vertaalt Sleeckx door 't fr. : arrive qui
plante ( Z. klingelen ). In Br., Antw.
en Limb. beteekent klinken , omval
len , omslaan , of op eene zijde zakken : de ker is omgeklonken ; in
Limb. : de kar is omgeklinkt. . hij is
geklinkt (met zijn voet). Z. klink.
KLINKER, UITKLINKER, m., te Kortrijk
't zelfde als ons belieman (Z. blz. tl).
In de loll. Woordenb. beteekent
klmnker , ook klinkert en klinkaard :
harden baksteen of kareel ; q. d.

tinniens sive tinnulus duni puisatur,
zegt Kiliaan. Z. Hoeufft op idinker,
blz. 302.
KLINKHOUT. Z. klinkaard.
KLINKSNOER of KLAKSNOER, 0., 't dun
einde eener zweep , ook , doch dit is
geen idiotism , het koordeken dat
aan de deurklink vast is om deze op
te trekken. Zijne tong hangt aan een
klinksnoer zegt men van iemand die
veel babbelt (VI.) Z. kletsoor.
KLINKSCH , rap , flink , Ir. vif: een klinksc/ic kerel ( \Vestvl., L. v. Aalst).
Z. klibber.
KLINK TREKKEN, van een voorgenomen
ontwerp afzien, zijn woord intrekken,
zijn woord eten , zijne belofte niet
houden : hij beloofde allijd van mde
Ie werken en nu , als het er op aankomt, trekt hij klink ( Antw. St. en
pr., Br.). Omst. Breda zegt men
hiervoor : zijne kling trekken. Z.
Hoeufft, blz. 302.
KLIP,v., voor: klep ofklap, bet. 1 0 vizier,
fr. visidre, stijf voorstuk eener klak
of pet , dat het voorhoofd beschut
( Br. en elders ). 2 0 Schaal om in de
kerk geld rond te halen ( Hagel. ).
Voor klippe als vogeiknip. Z. Weil.
en 't Taalk. iLlag. ( IV , 679 ) en ons
klippen. Klip, klipper bet. in de
Kemp. ook steel. Z. klipper.
ELIPPEL, KLIPPER, veel gezegd voor
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kluppel of knuppel, dikke stok , lang
stuk hout, engl. ciubb. Van hier klippelen, {Tipperen voor : kluppelen; 20 een
harde langwerpige kraakkoek : de

Aarschotsche kluppel smaakt goed bij
Diestersch bier. De iin twerpscfi e klappel is vermaard. Hier is op te merken dat klepel (klokhamer) hetzelfde
woord is als klippel of kleppel. In
dezen zin komt het reeds voor in 't
vers 1297 : enen vanden clippeler
sines. van 's heeren W. J. A. Jonckbloet's van den vos Reinaerde. Z.
.gild. ( II, 79 ). De Teuth. heeft

clijppel.
KLIPPELEN, o. en b. w., voor : kl""p-r len,
met kluppels slaan, werpen : die

stroppen waren onder ons okkernokkens aan 't klippelen (Br. en elders).
De gerst klipperen is : de gerst voor
den eersten keer afdorschen ( Antw.
pr., Brab. ).
KLIPPELKENSZALF. Z. moederkenszalf.
KLIPPEN, voor : kleppen (overal). Hiervoor zegt men ook : in Br. linken , in
Limb. toeken , trumpen en schellen ;
tampen ( Br. ), is een zwaarder geluid geven. Klippen is , in Br. en
elders, met de klip of vogelknip vangen ; doch in N.-Limb. beduidt het
eigenlijk : de duiven op de til of knip
vangen : hij klipt al de vreemde

duiven.
KLIPPER , KLEPPER , KLUPPER , m.,
hetzelfde als : klippel of kluppel, stok
of kluppelkoek, vanhier 't w. klipperen, met stokken afslaan of afwerpen.
KLIPZOUT, o., is bij SI. steenzout.
KLIS , v., eenigzins verwarde en loshangende haarstreng (Br. Antw.).
KLISKOEK, m. te Breda en in de Kemp.
voor kaliskoek , in Holl. drop.

KLISP, v., houvast : sla, er eene klisp
aan (Oostvl. ). Dit moet verbasterd
zijn van klep of van kluw, in 't engl.
flew.
KLISSEN, b. w., iemand al vattende van-
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gen , aanhouden , iets vast grijpen.
(Antw.).
KLISTER. Z. kliester.
KLITS, v., knikker of gebakken bolleken
ook warbol, waarmee de kinderen
kletsen ( Hagel. en Belg. Limb. ); te
Maastr. heeft men suikerklitsen, en
kanneklitsen dat zijn kleine harde
bollekens van suiker of wat anders.
Klits , klels , kluts of kluds kan met

klot, klomp, klont, ' kloot, kluit
(1. qlobus, gleba ), hgd. klotz , wel
éénen oorsprong hebben.
KLITSEKLETSEN, o. w., klanknaboots.
w., slaan of plakken dat het een zeker
geklikklak laat hooren ( Oostvl. en
elders ).
KLITSEN, o. w., met de knikkers, met
de marmers spelen, met die bolle
stuiken ( Belg.-kensi put
Limb. ). Rond Mechelen zegt men

met de {petten spelen en ook klutsen;
en in de Kemp. heet het klatsen ; te
Veurne klutsen; te Brussel , Antw.,
Gent, elders ook, stuiken. $ij Kil. bet.
klutsen zooveel als : schudden (quatere) en klotsen , pulsare , pultare.
Vanhier klitser , geklits , flitsperk ,
verklilsen , d. i. at klitsende verliezen, verliezen : door uwe dwaasheid
hebt gij liet verklitst. Edoch in dezen
laatsten zin kan het voor verklelsen
of verkladden staan.
KLITSKLATS, v., kleinigheid, gedeelte:

gij kunt mij met klitsklatsen betalen
( N.-Limb. ). Z. klets, kladde en klits.
KLITSKOEK , m., koek die klist, d. i. aan
houtkoek-kleft,drop(NLimb.)Z
en klits.
KLITSOOR. Z. kletsoor.
KLOCH , v., als het fr. cloche uitgesproken. Z. klok.
KLOD , KLODDE , gebr. 10 voor kiot of
kloot ( Z. klot), en vanhier misschien
de spreekw. : klodden (d. i. goederen ) hebben : iemand om zijne Ilodden trouwen ( Hagel. ). 2° Maar klodden wordt meest in 't mv. gebr. voor :
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oude lappen , vodden , flarden ( le
Leuven ook kwedctets en vodden genoemd ), in 't fr. lambeaux, loques

iemand met zijne ktoctden en vodden
aan de deur werpen. Vandaar ook
zaken ofgezegden van weinig waarde
en belang; bulten, prullen, fr. croûtes,
en vanhier ktodrnaker, fr. croûtier :

ik acht die Iclodden niet ( Br., Vi.,
Antw. ). 4 0 In VI. afval van vias , in 't
Ir. étoupes. 50 In Westvi. moeilijkheid , verlegenheid , ft. embarras
die dochter zit in de kiociden , zegt
men van een meisje dat van haar
vrijer verlaten wordt. Om 's avonds
de kinderen bang te maken zegt men:
kiodde , of kiocide met de keet is daar,
en men verstaat er med den duivel
in de gedaante van een zwarten hond
( Br. ). Z. klörre , kloddeman , Moddenier.
KLODDEMAN , eigenlijk een man met
klodden , arme , leelijke man, voddeman, prulleman, foffelaar, snul, ook:
een bedrieger, iemand die zijne zaken slecht doet, die niet rechtdoor
werkt ( Br., VI. en Antw. ). Z. kiodde
en kloddenier.
I{LODDENIER, m., iemand die zijne zaken slecht doet (Oostvi.). In Br. zegt
men daarvoor : kloof, een sukketaar,
of ook : een foffelaar en een : klooter
of bedrieger.
Gelukkig hij die altijd zorgt
En geene kloddeniers en borgt.
(Snoek's Almanak.)

KLOODER, m., hetzelfde als kiod, vod,
kwerdel , fr. lainbeau : zijn kleed

hangt vol klodderen. Een gektodderd
hemd. Men zegt , te Leuv. , ook todderen.
KLODDEBEN ofPLODDErIEN, o. w., slobberen , fr. barboter. Klodcleraar.
KLODDERSPAAN ( Oostvi. ), te Eecloo
klotterspaart ( speelding ), hetzelfde
als, hij Kil., kloterspaen , flandr. 1.

klabbaerd , 1. crepitacutum. In de
Hou. Woordenb. klatertje.
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KLOEF, KLOEFKAPPER , KLOEFPEE11D
Z. kiof.
KLOEK, bijv., eigenlijk iets watwel, wat
goed is, naarstig, doch in Limb. bet.
het ook : fraai of mooi gekleed : wat
zijt ge maar kloek van daag ! In Br.
zegt men hiervoor : wat zijt ge net.
In de Kemp. en N.- gr. zegt men ktoëk
voor klok. Z. Hoeuffi , blz. 30-3.
KLOEN, m., in Westbr. hetzelfde als in
de pr. Antw. of Kemp. kloon , en in
Vi. ktoefof kiof; in Br. blok , te Leuv.
hoislilok ofhollebiok; in Limb. en Hou.
klomp. Bij Kil. en Weil. is kloen
't zelfde als kluwen of klouw. Het
engi. clown, eigenlijk rond, bet. ook
lompert. Z. klot , klont en Mouw.
KLOEREN , iv., in Oost- en Westvi. : zich
vermaken hij de slijting van het vlas:
als het vlas gesleten is zullen wij eens

kloeren. Vandaar averdr. : zich aan
slemperij en ongebondenheid overgeven. Vanhier kloering.
KLOERING, v., vergadering des avonds,
waar men danst , springt en zingt
Iij de slijting van het vms ; ook slemperij (L. v. Aalst).
ELOESTEREN, ilL W., iemand, vooral een
kind, verzorgen , oppassen , fr. cajo
iemand met aandachtige zorg ten-Ier,
dienste staan : gij moet dien heer u'at

kloesteren gij zult er wet bij varen
(Oostvl.) . Men ziet dal het'izelfde bet.
als, in Br. en elders, koesteren,woord
dat het volk in VI. niet kent.
KLOET, m. of v., eigenlijk 't zelfde woord
als klot , kloot , kluit , waarvan 't
slechts eene andere uitspraak is,
bet. in Kl. -Brah. : klomp potaarde of
klei, waarvan men pannen vervaardigt. Vanhier 't o. w. kleden, kloeten steken ; kloeler, een die kloeten
steekt of verwerkt; ktoetwagen, waarmed men den klei vervoert ; kloetschup , enz. Men steekt deze kloeten
langsheen de Schelde. Ook herstelt
men er de dijken mede. In 't Land
V. Aalst bet. kloet hetzelfde als
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klomp of holleblok , fr. sabots. Kloeten ook turf, in Holt. en soms ook in
België, kluiten. Kloet is in Hol!. en
ook bij Kil. hetzelfde als, in Br. en
elders, kloot, snulachtig mensch, in
't engl. clown. Z. kloot, kloen en klofhout.
KLOETEN. Z. kloet.
KLOF of KLOEF, mv. klo ffen , kloefen,
klomp , holleblok ( VI. ) ; te Deinze
en Eecloo zegt men kloppers, dat ook
een Uanknaboots. w. is. Hij komt
met kloefen aan , men hoort hem afkomen, men verstaat zijn voornemen,
hoewel hij 't nog niet uitgedrukt
heeft. Vanhier heeft men ktoe fhout,
kloefkapper, in heel Vi. gebruikt voor
't Br. blokmaker, vroeger hlokman.
KLOFHOUT, hout om kioffen van te maken , in VI. ook overdr. gebr. voor:
een dom mensch. In Br. zegt men
hiervoor ook : een wishout. Kil. heeft
kloef/tout of {pol flout in den zin van :
Iompaard, dommerik, botterik.
K LOFKAPPER , m., bet. overdr. , omstr.
Gent, een dwazerik , een botterik,
kinkel. Z. klof, en bij Bild. klost.
KLOFPEERD , houten paard waar de
kloefmakers hunne boomen op leggen om ze tot klo ffen te zagen ( VI. ).
Z. klof en klos.
KLOK, bijv., rot, wordt meest gezegd
van appelen of peren die beginnen
van binnen te rotten : gij hebt mij
klokke appelen gegeven. Sleeckx ver
klok door blet (buikziek).-franscht
KLOK : hij heeft eene stem gelijk eene
klok , hij heeft eene helklinkende
stem ( Br. ). Het gaat als eene klok,
het gaat zeer goed (Limb. ). Hij heeft

een kloksken hooren luiden , maar
weetniet waarde klepel hangt (Limb.,
Br., Antw.); in 't Hagel. : maar hij
weet niet waar het kapelleken staat,
d. i. hij heeft ietsvande zaak gehoord,
maar weet het fijne er niet van , hij
weet ze maar ten halve. 't Is heden

al fransch wat de klok slaat , 't is al
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fransch wat men hoort (Br., Antw.)
KLOK (uitgesproken als het fr. cloche) ,
een laken vrouwenmantel met eene
kap, die men over het hoofd kan trekken. Misschien kreeg deze mantel
zulke benaming, omdat hij eenigszins
aan eene klok geleek of om het lijf
los hing als eene klok. Kil. heeft
kloeke, kevie (kooi), en voor mantel
in 't 1. toga, pallium en toga muliebris, een vlaandersch vr., zegt hij, dat
in 't engl. cloche of cloke is, in 't neêren hoogel. mantel. « Les Brugeoises
se servent Presque toujours du mot
cloche en parlant de leur manteau, >'
zegt Delf. blz. 193. In den Teuth.
clock, heuek ( huik ) mantel , 1. mantellus , manticula , etc. ( Br., Antw.
en VI. ).
KLOKHUIS, o., eigenlijk de plaats waar
de klokken hangen, doch ook, in Br.
en Limb., de plaats waar men met de
klokken luidt, gewoonlijk het kerk
bij Kil. campanarium. Het-portal,
klokhuis, woord dat bijna overal in
gebruik is, voor het kernhuis van appels en peren , is in VI. ook kantebeet
en kapelleken , in Gelder!. : kreuze
( T. M. 1,316, II , 78 ), in Groning :

kloekholt (T. ff1. IV, 37).
KLOKKELOKKEN, hetzelfde als klokken,
met eenen klok drinken, fr. glou-plouIer (Sleeckx).
KLOKKEN of KLOKBLOEMEN. Zoo noemt
men hier en daar, r. Leuv., de bloemen die elders wolfwortel, in 't hgd.

Dolwurtz, Narrenkappen, Dhsenhuetlein, Idol fskraut, in 't engl. wolfbane,
monks hood or libbardsbane , in 't
fr. tue-loup, in 't 1. aconitum (Blanc.
Lexic. ). Doch in Blancardus is
klokkenkruid, fr. grand liseron , liset ,
en bij Kil. convolvulus, involvulus,
enz.
KLOKSPIJS. Wat Bild. (II , 85 en in zijne
Aant. op Hooft III, 166) op dit
woord zegt , namelijk dat « klokken
slokken , slikken zou zijn , en dat
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/1okspijs eene spijs is die men maar
te s1ikken heeft en niet behoeft te
knauwen », nemen wij moeilijk aan.
Voor iemand die ooit klokken heeft
zien gieten is de zegw. in Noord en

Zuid gehoord , het gaat er in als
klokspijs , allerduidelijkst en bet.
niets anders dan : het gaat er allergemakkelijkst in , het loopt er vanzelfs in. Z. Taalk. lJIag. II, 1222.
KLOMMEL, rn., iemand of iets van weinige , van geene waarde , lummel,
kinkel, prul, vodile : hij is maar een

kloininel. ik let die klommels niet.
Vanhier 't 0. w. klommelen, dat niet
slechts : talmen , maar ook : den tijd
met beuzelarijen overbrengen , niets
goeds verrichten beduidt : wat klommelt gij toch! Vanhier nog klomine-

leer, geklommel, verkiounmelen, d. i.
bederven , verspillen ( Limb. ). Z. in
\\Teil klommer, klonget, en klongelen,
en vergelijk 't engl. to cling.
KLOMPKENS, 0. mv., soort van kleine
blauwe steenen, meest in Hol!. gebakken en in België veel verbruikt om
haardsteden , komfooren en ander
binnenwerk te metsen ( Oostvl. ).
KLONK, mv. klonken, hier en daar ook
al gezegd voor : klompen , blokken,
fr. sabots.
KLOO , gewoonlijk kien uitgesproken , is
een bijv. dat tam, getemd beteek. Van
daar heeft men ook kloomaken voor:
temmen , bedwingen ( omst. Thien.
Hagel. ). Wij zien in dit woord eene
verbastering en een verwantschap
b. v. met klooten , kloppen of lubben,
of knodden ( knoopen ), in den zin
van bedriegen , vernederen. Zoodat
kloo eene bedwongen uitspraak zou

zijn van gekloot , ontkloot of gelubd.
KLOON, mv. KLONEN, in de Kemp. hetzelfde als te Antw. holleblok , te Leuv .
holsblok , elders kloef, klomp. Het
is misschien de stam van het werkw.
klonen of kleunen dat kloppen beteek.
Z. kloen en klouw, ook BUd. op blok

1CL(:)
en klomp. Kluun bet. in Hol!. : turf,
en gewis wel ronde turf klompen.

KLOOSTER , KLOOSTERDOEK. Naar 't

klooster van St. Adriaan gaan, in 't
klooster van St. Adriaan zijn , gaan
trouwen , getrouwd zijn ( Leuv. ),
te Antw. zegt men : in 't klooster van
St. Adriaan , waar twee paar slOffen
onder 't bed staan. Kloosterdoek, lijnwaacl gelijk men in de kloosters voor
doeken neemt, d. i. zeer fijn iijnwaad:

dat garen is goed on kloosierdoek van
te toeven (Br.).
KLOOTEN 0. en b. w., met hallen speen, 1. ludere globis, bij Kil., die ook
kluyten en kaluyten heeft. Overdracht. hetzelfde als : kullen, foppen,
bedriegen , verkrachten. Vanhier
klooter, klooterij, bedrog, enz. Edoch
evenals klbterei en klOtekrahm in
sommige streken van Duitschi. : beuzelarij , heuzelingen , kleinigheden beduiden , zoo wordt klooterij ook gezegd voor : prul , kramerij , slecht,
nietig werk (Br., Antw.).
KLOP, m., gebod of roep, fr. ban : den
eersten klop krijgen. Vandaar geklopt
zijn ( Iseghem).
KLOPPELAAR bij Sleeckx door assom
verfranscht. Van kioppelen -meu.i
freq. van kloppen.
KLOPPELING , m., in Oostvi. een graan
schoof, die zonder los gedaan Ee zijn,
is uitgeklopt en dien men aan bet vee
tot voedsel voorwerpt. In Br. zegt
men voorslag. Z. ook baarslagen.
KLOPPEN. Z. klopperken.
KLOPPER , m. my. , kloppers , te Deinze
en Eecloo , in VI., kloefers, luolleblokken. Vanhier klopperkapper , blokmaker , fr. sabotier ; te Ninove bet.
klopper ( elders klomp ) , een dikken
stuiver.
ILOPPERKEN , in N.-Br. hetzelfde als in
loll. ktopje , in Br. kwezel. Bij Kil.
klopsuster (van kloppen, een oud w.
dat lubben bet. ) , 1. virgo quae se
,

propter regnum ccelorurn caslravit
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( Kil. ). Vanhier heeft men ook : klop
dien men in Br. ruin heet.-hengst,
Klopperken bet. te Lier ook zekeren
dans : een klopmerken dansen.
KLOOT; m., klomp, teelbal; doch, overdr.
in Br. en Antw. gebruikt voor : kloet,
kinkel, klots , in Holl.; kloefkapper,
te Gent ; lummel , klongel flab, in
Limb. Men zegt, in Br. en Antw. ook:
kul, .sul , snuf in denzeifden zin.
KLOPPING , v., klopjacht, fr. battue : die
jagers hebben op S. Huibrecht eene
groote klopping gedaan ( Kortrijk).
KLORRE , spook , ook de duivel in de
gedaante eens honds; op sommige
plaatsen ook lodder (Brab.) : klëurre
met de keling. Z. klodde.
KLOS, v., de in stukken gezaagde boomen,
of de klompen waarvan de kloefmakers kloefen kappen (VI. ). Klosje,
zaadballeken. In den Teuth. is Gloss
hetzelfde als block ; bij Kil. hetzelfde
als kloot , 1. globus , sphaera , coleus,
testis. Klos is dus uit éénen stam met
klot, kloot, vroeger ook klots, dat in 't
hgd. kloz is. In Drenthe is klobbe
(in Br. aardsgat) : het onderste afgezaagd gedeelte van een boomstam, in
Friesland klibbe ; vanhier : vleeschklobbe, hakblok; in Br. een aardsgal,
een vleeschblok (T. Arch. blz. 330).
Klots is bij Bild. (11,88) hetzelfde als
klos ( blokhout ) , en , overdr. : een
lomperd, een klaas , fr. rustre, engl.
clown. Z. kinkel.
,

KLOSHOUT , KLOSHOUT SPELEN , niet

kleine bollen die men voort slaat bij

middel van eenen stok , aan welks
einde eene klos is, spelen (Br.). Kil.
klossen , 1. ludere sphaera , ludere
globo per annulum.
KLOSSEN, o. w., ook voor : klooten of kloshout spelen. Z.. kloshout ; doch in de
Kemp. bet. het : slempen, een koffiepartij (onder het vrouwvolk) houden.
KLOT , m., mv. klotten , verkorting van
kloot , waarvan het de beteekenis
heeft : 1 in VI., Br., Antw., Limb.

)
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klont , klomp of kluit aarde , hgd.
kloss, kloz, engl. clod, clot, fr. motte

de terre , 1. massa , gleba , globus ;
2 0 in de prov. Antw., Limb., N.-Br.
zeker turf van aarde gemaakt, ook
kloet , en , in Holl., kluit genoemd
( Z. Hoeufft op klot-turf ). Vanhier het
w. klotten, d. i. klot (turf) steken :
dees jaar is het klonen moeilijk, want
de kavels staan vol water ( Limb.,
Lommel ) ; 3 0 brokken steenkolen ,
in tegenstelling van gruis ( Br. en
elders) . Oulings schreef men ook :
klotte , clot, cloot, clote, cluut, kluyte,
cloit, kloit, klots, enz. Hooft gebruikt
kloot in den zin van : kogel, in 't hgd.
kugel, 1. globulus; aardkloot of aard bol , fr. globe , in 't hgd. erdkugel.
Bild. ( II , 86-89) leidt klomp af van
klemmen , en klont , kloot of kluit,
klos en klotz van klo-ën ( wrijven ,
kneden ). Adelung brengt kloot met
klomp tot éénen wortel. Wij voegen
er bij dat klomp, klont, klot, kloot of
kluite , klos en klotz , kluts , kloen of
kloon, kluun, klouw of kluwen, als
ook de daarmee verwante werkw. als
klooien , klotten, klonteren, klotteren,
klouwen , thans kluwenen, enz. allen
uit éénen stam gesproten zijn. Zelfs
hebben de woorden klats , klets en
klatsen , kletsen , klotsen iets van de
beteekenis van : klomp , kloot , kloot,
klos, die als het voortbrengsel zijn van
klatsen of kletsen, klotsen, die eigen
iets wat rondachtig en bolvormig-lijk
samengepakt is en samenhangt, bet.
Kloot is in 't 1. globus, sphaera, en
ook coleus, testis. Z. klouwe.
KLOTBOER. Z. klotten.
KLOTEREN , KLEUTEREN , o. en b. w.,
eigenlijk kloppen, 1. tuditare, pultare,
en in den Teuth. is cloeteren : tymmeren ( timmeren ). Thans heeft het
woord, in Br., Antw. , Kemp. en elders,
nog bijna deze laatste beteekenis, namelijk die van : aan eenigwerk, vooral
timmermans werk, dat men niet goed
33
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kent , bezig zijn ; aan iets frutselen ,
met klein lastig werk bezig zijn. Vanhier : kloterwerk, lastig werk; aaneen
kleuteren , vastkleuteren , samen kleuteren , b. w. aaneenvast maken,
samen voegen ; kleuteraar , iemand
b. v. een schrijnwerker die zijn stiel
niet kent. Kloteren is verwant met
klateren. De Hol!. Woordenb. hebben
niet dan het woord : kleuter, dat
alleen : klein meisje, of, gelijk wij in
Br. zeggen , klein doeken , een klein.
patakken bet.; doch in zichzelven bet.
het : iets kleins, iets ineengedrongen
of geklopt. Z. kleuteren.
KLOTERGOUD , in Br. en Vl. voor : klatergoud.
KLOTERKEN , KLATER- of KLEUTER
hetzelfde als : klater--SPAN,inVI.
spaan of klatertje, fr. hochet, bij Kil.
ook klabbaera+ , 1. crepitaculur. Z.
kleuterken.
KLOTLEGGER , KLOTZIEP , hier en daar
in VI. voor : eenzame musch gebr.
KLOTTEN (de), zekere landstreek in Br.,
namelijk te Merchthem en deszelfs
omstreken, zoo genoemd, omdat de
landen daar klotachtiger zijn dan
elders. Vandaar de spreekw. : 't is ne
klotboer, of, 't es er eene uit aye klotten.
De buitenlieden noemen of verdeelen
de landerijen naar derzelver eigen
-schapen.Zklot
KLOTTEREN , o. w., klonteren. Vanhier
in V1. klottermetk .
KLOTZIEP. Z. klotlegger.
KLOUW, KLUI, KLUWE, v., 't zelfde als
kluwen of kloen, b. v. : een klouw
garen , fr. un peloton de fit ( Hagel.,
Vi.), in Br. zegt men : een bobijn (ba
garen , d . i. een. garenklos;-bijn)
doch de bobijn is eigenlijk het ding
waarop men 't garen kluwent. Te
Gent zegt men : vliegersklouw, en dit
bet. daar, te Antw. en in 't Hagel. :
eene lange koord tot kluwen gewonden , waarmeê de kinderen hunnen
vlieger ( papieren vogel ) oplaten.

)
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Vanhier de spreekwijze : iemand
-klouw geven , d. i. vrijheid geven,
gelijk geven , toegeven , aanzetten :
als ik mijne meid kiouw geef, ver
ze alles (r. Thien. ). Klouw is in-tel
het engl. clue of tread , in het oud
engs. clew. Z. Delf. 263. Vanhier
klouwen ( thans kluwenen) , dat Kil.
vert. door 't 1. globare , in globi formana convolvere Eila. Klouw is in 't
lat. glomus; vanwaar glomerare, in 't
fr. ogglomérer. Op zijn Bilderdijk's
geredeneerd, zou men knolls, knobbel,
knop, knoop, knol, knoet, bol, klomp,
enz. altemaal tot één oorspronkelijk
stamwoord kunnen brengen.
KLUCHTIG , bijv., luchtig : het is eene
kluchtige zaal ( Limb. ).
KLUFFEN , in Westvl. : een marbol uit
een putje steken , of, hem met een
anderen, al- schietende, doen uitspringen. Kluffen zal eene verkorting zijn
van kluiven , met den duim en voorsten vinger wegnemen.
KLUI , v., voor : kluwen. Vanhier kluiengaren , bij Weil. kluwengaren, garen
in kluwen gerold, in 't fr. une bobine
de fit (Westvl. ) : 't is lijk kluien van
Dadizele , 't is langdradig , 't is iets
zonder einde. Deze zegwijze is ontleend aan de overlevering die heeft,
dat 0. L. V. rond de kerk van dat
dorp een draad zonder eind gespannen heeft. Z. kiouw.
KLUIT, m., 't zelfde als : klomp, kloot of
kloet , d. i. bolvormige brandstof of
turf gemaakt van leem , kleiaarde
en steenkoolgruis ( Kemp. , Limb.,
N.-Br. ). In de Woordenb. staat kluit
vertaald door 't fr. morceau de tourbe.
Z. fom , blz. 131. Door kluit verstaat
men, in Westvl., een stuk van 5 eentiemen ; te Eecloo een van 10 centiemen. Volgens Sleeckx is 't een slecht
stuk koperen munt. Kluit wordt , in
Westvl., ook voor : klucht gehoord,
en zoo is, te Kortrijk, een kluitspeler
hetzelfde als : kluchtspeler of kluch-
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tenaar; bij Kil. is kluyte 't zelfde! als :
kluchte of klufte, 1. ludicrum.
KLUITSPEELDER voor : kluchtspeler
(Kortrijk).
KLUIVEN , o. w., fr. bavarder (Sl eeckx ).
KLULVING, die gedeelten van het geslachte
dier , welke gewoonlijk gezoden en
bij het ontbijt geëten worden, zooals:
lever , licht , pooten , ooren , enz. :
,

's zondaags eten wij kluiving bij
onzen koffie ( VI. omstr. Gent) ; te
Lier heet het afval; te Leuv. penserij.
Illuiving sta-at hier voor klmciverij of
klui fsel , van 't werkw. kluiven, dat
peuzelen , afpeuzelen , afknagen beduidt, in 't fr. ranger, eplucher. Kluiving staat in de Woordenb. vert. door
't fr. action de ronger. Kil. heeft kluyvinghe of knuyffelinghe , 1. arrosio ,
en als een VI. w. in den zin van :
afval , 1. exteriora mactati porti ;
intestina.
KLUNGEL, KLONGEL, bij Bud. ( ï1, 86),
voor een onbekwaam en onhandig
vrouwspersoon en dus v. Maar in de
oorspronkelijke beteekenis , een kluwen of ook een verwarde klomp
garen. Doch in Limb. is het m. en
beduidt daar : bijna hetzelfde als flap
( Z. 124) , d. i. een ezel , kinkel,
lomperd. Bij Kil. is het kionge. Vanhier klungelen of klongelen verwant
met het engl. to cling, aanhangen.
In N.-Br. bet. klungel : 10 een slecht
vrouwmensch ; 20 een lompen, onbeschaafden kerel. Z. Hoeufft, blz . 308.
,

Z. klunse.
KLUNSE , m., domhoofd , fr. imbecite
( Brab., waar men ook : lu'rise zegt).
Z. kloot en klungel. In het tweeds.
bet. kluns zooveel als : kluiven ,

1. massa conglomerata. Z. klungel.
KLUNT, m., bet. in V1.: 10 gloeienden,
uitgebranden kool, fr. braise; 20 hetzelfde als, in Br. : kloot en klaas; in
Limb. : klungel, lummel; in 't Holl. :
kloet of klots , fr . imbécite. Z. klunse ,
klunten en, bij Dild. ( II ) , klots en
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klongel.
KLUNTEN , groote luiërik (Sleeckx ). Z.
klunt.
KLUPPELEN ( KLUPPEREN , KLIPPEREN ) , met kluppels afslaan of afwerpen : noten kluppelen Br., Antw.
(

st. en pr. ).

KLUTS, m., eigenlijk wat bijeen geklutst
is , is in Vl. hetzelfde als, in Br. en
Antw., klets of klats, dat is : kleine
hoeveelheid, weinigsken. Hoeufft zegt
dat kluts « hoop » bet.; dezen zin heeft
het in Br. niet , doch door klets ver
er soms : een hoopje. Dan,-stamen
in Br., Antw., Kemp. en N.-Br. bet.
kluts eene hoeveelheid van drooge
waren die geen vollen zak of maat
bereikt , b. v. een kluts pa/aten , een
kluts rogge, een ktutsken peren. Klots
of klos bet. bij Bild. hetzelfde als :
blok hou is en knods. Kluts is de wortel van 't volgende klutsen. Z. klets ,
blz. 249.
KLUTSEN , b. w., schudden , mengen,
ondereen kloppen , bijeen , samen
doen : kluts de pataten ondéreen.
Kluts het oud en het versch bier
samen. Eiers in de pan klutsen
(Br., VI. ). In het gr. bet. z)v^ew y
al schuddende mengen. In Vl. bet.
klutsen, likken, met de glazen klinken;
in Br. toetsen ; in Limb. klotsen , te
Antw. hetzelfde als, bij Kil., knodsen,
knudsen , I. contundere, batuere . Het
is verwant met kloppen , van : kloërl,
in den zin van . slaan. stootera. Z. Bill.
op klop.
KN. Hier valt op te merken dat fin, en ki
zich dikwerf verwisselen met elkander : zoo is knoet bijna hetzelfde in
beteekenis als : kloet ; knodsen als :
klotsen; tinetsen als : klitsen; knuppel,
kneppel als : kluppel , klepel ; knetteren als : kletteren; knap als : klak;
kneuter en kneuterig is voor : kronkel,
kronkelig; knippen, engl. kliproe, enz.
8n is in vele gevallen eene samen
geit als in : knaap, van -trekingva
,
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genaap (ge-abelde); Icnec/it van : genecht ; knie van : genie; knoop van:
genoop ( 1. nodus, fr. nceuci ) , knoest
(I. nodus)van : ge-noest,van : ge no-en,
fr. nouer. Kneep van: ge-nijpe , van
nijpen, enz. (Z. Bud. II op de voor
den met ki en kn beginnende). Kn
wordt in 't eng!. of angels. verwisseld
door gn ZOO is : knauwen in '
engi. gnaw; knaspen of knarsen,
gnashe ; knorren, angelsak., gnoi nigen ; te Amsterdam hoort men ook
een gnap man voor : een knap man.
KNAB. Z. knap.
KNABBEL, m. : van den knabbet l ouden
van de ( beter den ) knap houden
( Br. en elders ); ook voor : mond.
KNABBELAAR , KNAE3BELEER , knorpot.
-

:

-

Z. 't volgende.

KNABBELEN, b. en o. w., in overdracht.
zin voor : knorren , preutelen : wat
knabbelt gij altoos ? ( VI. ) Vanhier
knebbelen , in Z.-Limb. hetzelfde als
knibbelen ( krakeelen ). Kil. vert.
knabbelen eiide kijven. door 't 1. altercari, mussitare, en knabbeler door
't I. homo mordax , attercator. De
Tenth. heeft knagen (verwant met
knauwen , afknabbelen ) , tornen,
graven, etelen ( van eten ? ) in 't 1.
murmurare ( morren).
KNABBELING, 0., overknabbelde stukjes
en brokjes , overschot waaraan geknabbeld (geknaagd) is : dot hij
zijne knabbeting zelf ete. Ook stukjes en brokjes van hout , stroo , enz.
(Br.).
KNAFFELEN , b. iv., hetzelfde als knoe
knoffelen, knu/felen, altijd aan-(etn,
en heimelijk eten : aan tafel heeft zij
nooit honger, omdat zij den heden dag
knatfelt ( Kemp. en elders ). Verwant
met knabbelen, knauwen, knauweten,
kneeuwelen ; te Antw. knaspelen.
KNAK , bijw., komt voor in : knakaf,
d. i. kort en bitsig : hij antwoordde
knakaf. Hij weigerde knakaf ( Br.,
Antw. St. pr. ) ; in Br. hoort men
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viakaf en knakaf.
KNAKKEN , 0. w., met den bonbon de
cosaque (pétards) schieten (Maastr.).
KNAKKER, m., lekkernij, in 't fr. pétards,
te Maastr. : bonbon de cosaque in 't fr.
geheeten, die tot nagerecht dient en
die men kan doen knakken of knappen ( Limb. ). Men heeft daar ook
nog knakkers die geene lekkernij bevatten en waarmee de kinderen zich
vermaken.
KNAP , V., werktuig om het vlas mee te
breken (Br.) ; in VI. zegt men knappe.
Vanhier 't Ww. knappen, met de knap
breken; bij Kil. I. confringere linum;
in Limb. en loll. zegt men braak (van
breken ). Als wortel van knappen, verwant met knabfielen en knauwen, is
knap, m. en wordt ook in Limb. kna1
uitgesproken. Het heeft er de beteekenis : 1 0 van : stuk , klont : leg eenige
knabben hout onder 't vuur. Een knal
boter ( Limb. ) is in Br. een klont
boter. Bij Pomey is knappe in 't 1.
earptura, frustum, d. i. stuk, brokje
en knap ; bij Weil. : verbrande korst
van zoetekoek ; 2 0 van een koperen
muntstuk van 40 centiemen ; een
knepken is een stuk van 5 centiemen.
In Br. en VI. is knap (m.) : een hap,
beet , krak of scheur : de hond gaf
hem eenen knap.
KNAPAF , bijv. en bijw., driftig , toebijtend , bitsig : hij is vandaag zoo
knapaf. hij antwoordt knapaf ( Br.);
te Antw. knakaf, elders vlakaf.
KNAPBUS voor : klakkebus.
KNAPELIJN , KNAPELING , een oud
vlaamsch w., zegt Kil., thans nog

gehoord voor : knaapken ( VI.).
KNAPIN , alleen in samenstellingen nog
gebruikt , jonge dochter,, dienst
maagd : fabriekknapin ( Sleeckx).
KNAPKERS , v., vleeschkers , spaansche
kers ( Limb.) dat Olinger verfranscht
door: espèce de cerise; Sleeckx door:
cerise noire et dure; in Br. noemt men
deze zwarte kerzen : marellen en
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vleeselikerzen, en de roode : spaan
kernen ; in VI. en elders worden-sche
de vleeschkerzen : knospers geheeten ;
en narellen zijn in Limb. roode, zure
leerzen.
KNAPKOEK, m., is in de Woordenb., in
't algemeen, een hard gebak, een zoetekoek , die knapt als men hem eet ,
in 't fr. croquet , craquelin (krake-

ling) , du pain d'epice fort mince et
fort tuit. Doch in Limb. is liet : een
hard, plat en cirkelvormig gebak met
suiker overdekt, de grootte hebbende
van een gewoon tafelbord. Maaseik
is om zulke knapkoeken vermaard.
Kil. geeft knaplcoek op als een saks.
en geldersch w., in 't lat. crustulum
(pasteiken ). In de Woordenb. vindt
men knaptaart verfr. door croquant.
Bij Plant. is knapkoec, in 't fr. un espece

monnoye a'or vaillant neu f patars.
KNAPPE. Z. knap.
KNAPPEN , b. w., de houtachtige pijlen
of stengels van het vlas breken met
eene knap of knapfiamer. Z. knap en
knabbelen.
KNAPPER , m., eigenlijk iets wat knapt
of kraakt, in 't fr. chose croquante ,
harde peperkoek, kluppelkoek; overdracht. : leugen ( Sleeckx ). Z. knap -

tand.
KNAPSELING , o. , knapsel of het geknapte; doch eigenlijk : afval van geknapt vlas ( Br.) ; de stukjes gebroken

stroo : in den oogst liggen de schuren
vol knapseling. Verders : kleine stukjes hout ( Hagel ). Z. knabbeling en
gemot , blz. 146.
KNAPTAND, m. : t stuursche mensch,
iemand die toebijt : hij is een onverdragelijke knaptand. Vanhier knaptanden, toebijten, toesnauwen; 2OdOnjarige veers, ook knapper of knepper
gezegd; 3° leeuwenmuil, leeuwenbak kes, fr gueule aye lion; doch Sleeckx
vert. het door 't fr. fete ale chien ; Kil.
vertaalt knaptand of bijtebaw, door
't 1. manrluctus ( slokker ).

KNE

KNAPTANDEN. Z. 't voorgaande.
KNAPTANDEKENSKRUID, fr. fête de chitin
( Sleeckx).
KNARREN , door Sleeckx aangehaald , is,
volgens Kil., een holl. w. dat beduidt
krijsseltanden, thans : knarsetanden.
Knarsen is er een voortd. w. van,
zegt Weiland.
KNARSBEENACHTIG , bijv., voor : knars
-benig.
KNARZELEN, KNERZELEN , voortd. w.
van en hetzelfde als knarsen. Vanhier
ook knerzeling , geknerzel , voor
knerzing, geknars ( Br., Antw. ).
KNASPELEN, voortdurend en heimelijk
eten ( Antes. en Br. ). Z. knaffelen.
KNASPEN , KNOSPEN wordt in V1. nog
gehoord voor : knarsen ; Kil. heeft

knalpen , knusse/ten , knorspen , in 't
oud engl. gnas`ie,1. frendere, denlibus
concrepare. Sleeckx heeft ook nog
knarsschen , fr. craquer, craqueler,,
grincer des dents.
KNAUWELEN, b. w., knauwen, knabbelen
( Limb. ). Z. beknauwelen, blz. 40 en
knabbelen.
KNEBBEL, m., in de lage spraak : mond.
KNEBBELARIJ voor knibbelarij.
KNEBBELEER , m. , voor : knibbelaar,
twistzoeker (Z.-Limb. ).
KNEBBELEN voor : knibbelen, twisten ,
krakeelen. Vanhier beknebbelen. Z.
knabbelen , dat hetzelfde woord is

(Z.-Limb.) , verknebbelen (in Br.
vernebbelen ), vernielen.
KNECHTEBRAKKE , v. , wordt gezeid
van een meisje dat schuw, wild is
( Westvi. ).
KNEEFEL en DEEFEL, boelken, waarniemand uit wijs wordt : 't is me daar
een kneefel en dee f el (Nevele ). Voor
leefel, z. blz. 90. Wat kneefel betreft,
liet blijkt verwant te zijn met knauw
of knauwsel, afgestamd van knauwen.
KNEEKER, m., in Westvl. dezelfde vogel
als frioen (blz. 133) , licht de kneu
of kneuter ; in Br. kweiteres, in de
Kemp. kwetter genoemd.
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1{NEËMOELEN, o. w., licht voor kneclen
of kneêrnaten , kneclen en ma-malen
len , hij Sleeckx vertaald door : man-

ger sans appit.
KNEEUWELAAR. Z. het volgende.
KNEEUWELEN of KNEUWELEN , traag-

zaam knauwen , met lange tanden
eten ; hetzelfde als kneêmoelen. Z.
knauwelen, knabbelen kneden.
KNEKKEN , b. w., knippen , pletten met

den duimnagel : eene vtooi knekken
d. i. eene vloo knippen, fr. e'craser
une puce(Brab.). Knikken, fr. casser
sans cle'sunir, rompre.
KNELEN, b. w., hetzelfde bijna als : kne-

den, knellen, knauwen : vele moeders
knelen, hetgeen zij aan hare kinderen
le eten geven ( Kortrijk ). Het schijnt
verkort van kneeuwelen (voartd. w.
van knauwen ) of van knedelen ; in
Limb. : knujen of knuwen.
KNEP , v., voor : knippe of kniblie ( van
waar knibbeen ) of voor : knibbelerse,
een babbeiziek vrouwmensch , eene
ma g ere kneut (Br., Kl. -Br. en elders).
Te Antw. en ook in Br. bet. knep:
eene vooruitstekende kin en wordt
veel toegepast op tandelooze men-

schen : ons meken krijgt een felle
knep.
KNEPKEN of KNIPJE. Z. knap.
KNEPPELEN. Z. knippelen.

I{NEP1ERS, my., de knotten van het vlas
of kopjes waar het zaad inzit ( Br.),
in Westvi. hippens genoemd. Kil.
geeft knippe of knippene van vlas op
als een Vi. w., in 't 1. pericarpiuin,
siliqua lint, enz. De Teuth. heeft
knote of bolle van vias , 1. adula.
KNERZELEN, enz. Z. knarzelen.
KNETS , bijv., gram, opvliegend : hij is
setfens knets ( Kemp. ) , hetzelfde als
knak of knaksch, te Antw. gebr. voor:
kwaad, gestoord, wrevelig. Voor den
oorsprong van het woord, denke men
aan : kneut , kneuten , knoteren , en
aan : knotsen ( stoo ten, kwetsen ), zoo
dat knets : licht geraakt of gekwetst
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zou kunnen bediedert.

KNETSEBEET KNIJTSEBEET) V., is het
(

klokhuis van den appel , fr. trognon
( Br. ). Z. kantebeet , biz. 9,20 en
knijnzebeet.
KNETSEN

,

KNITSEN

,

o. w., knotsen,

tegen elkander stooten ( Kemp. ) ; in
Kl. -Br. : een marbers- of knikkersspel,
elders knitsen gezegd. Z. kli tsen en
knitsen.
KNEUKEL en KNQKKEL , lompaard, botterik , fr. lourdaud ( Oostvl. ). Kneukeivast zegt men, n VI., van iemand
die iets goed kan vasthouden , en
kneukelziek verfranschtSleeckx door:

qui na pas e'té pe'tri suffisamment.
KNEUKELEN, o. w., afgeleid van knenket
( knokel , 1. nodus ) , bet. to in het
schrijven de vingers niet plat op de
pen leggen : ik kneuket een weinig
(Antw. en Kemp.); 'het is ook voor
neukelen in den zin van : zwoegen,
slaven gebruikt. Vanhier kneukelrij
voor : neukelrij , geneuk ( blz. H7),
futselrij , vodderij (VI. ) ; 3 0 als b.
w. voor : vleehten als eene zweep
( Kemp. ) ; Kil. vert. knokelen door
't 1. : indecenter tractare manihus,
iinpuris digitis contrectare , en vanhier knokelrij , voor 't volgende;
KNEUKELRIJEN , v. mv., vodderijen.,
Ir. bagatelles ( VI.).
-

KNEUST KNEUSTJE. Z. knuist.
V., licht voor kneuteres ,. eene
vrouw die altijd tegenkneutert , d. i.
tegenpreutelt of inompelt : een gierige kneut. Te Antw. bet. het : kwezet
( klopje) , en vandaar kneutachtig,
kwezelachtig, en kneuterij, kwezelrij,
,

KNEUT

,

ijdele godsvrucht. In N.-Br. wordt

kneuterig voor : knorrig , misnoegd
gebr. In Westphalen is knurrig en
knülterielt hetzelfde.
KNEUTELS. Z. knuddelen.
KNEUTEN 0. w., klagen zonder oprecht
,

te weten wat men wil ( Br., KI. -Br.).
Vanhier kneuteren , kneuteraar. Kil.
vert. knoteren, door 't 1. murmurare,
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mussitare. Z. kneut en kneu, bij
Weiland en anderen. Z. bij Hoeufft
(blz. 309) kniezen, zich ergens over
kwellen , hgd. knausen.
voor : kreuk, krook (valsche
plooi ), -en kneuteren voor : frommelen
( Sleeckx).
KNIBBEL, v. en m., in de lage spraak
gebr. voor : mond , tong : houd uwe
knibbel, zwijg ( Kemp. ). Elders zegt
men : houd uwen snuit, uwen bek,

uwen snabbe, snebbe, snabel of snavel. Knibbel is licht voor : knabbel,
wortel van : knabbelen.
KNIBBELEN, b. w., eten, vreten, bijzon

gezegd van dieren. , als katten,-der
muizen, enz. (Limb.) ; te Maastr.
zegt men knebbelen voor : knabbelen
of knauwen. Bij Sleeckx bet. knibbeten : kleine stukjes van iets afbreken,
bij Kil. hetzelfde als : knabbelen , in
alle zijne beteekenissen.
KNIEN, m., kaalhoofd (Meetjesland ).
KNIEP. Z. knijp.
KNIEZELINGEN , mv. , overschot van
tarwe en rogge , nadat men gedorschen heeft (Waas). 't Woord schijnt
verwant met griezelingen , greuzelkens, afkomstig van gries , greus , in
V1. voor : gruis gebruikt.
KNIJF. Z. knijp.
KNIJNSELEN , KNIJNSELING , hetzelfde
als : knagen , knaging. Soms wordt
knijsen ook in dezen zin gebezigd
in Westvl.
KNIJNZEBEET, m., 't zelfde als : knetsebeet of kantebete (Westbr. ).
KNIJP, uitgespr. kniep, v., knijf of knip
( Limb.) ; in het hoogd. kneif-mes
van kneifen ( ook kneipen ), terwijl
ons knijp komt van 't w. knijpen,
eigenlijk : toebuigen , toevouwen
( van kie-en , zegt Bild. z. II , 92, op
knie , knijf en knip) ; zoo dat deze
vorm meer neêrduitsch is dan knijf.
In 't engl. is het knife , mes van
alle soort. In Maerlant's Rijmbijbel
(v. 6207 en 18262) komt knive en

)
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snij f ook voor in den zin van : mes,
en bij Kil. van : mes en van zweerd,
1. gladius ; Vondel heeft het in dezen laatsten zin, te weten van : pook,
moordpriem , ponjaard , ook ge
fr. canif (pennemes) is-bruikt.He
met ons knijf verwant en het engl.
klippe is hetzelfde als ons knippen,
afsnijden , afnijpen.
KNIJPER, m., KNIJPERKEN, o., is in Br.,
het Hagel. en elders, zeker vogelleen ;
bij Kil. hetzelfde als knoterken (kneuter of kneu) ; in 't lat. ligurinus, spinus, acanthis of acalanthis, en linaria avis , fr. linotte , d. i. vlasvink;
doch acanthis , van 't gr. o w vOa
distel , bet. eigenlijk : disielvink, in
't fr. ch.ardonneret. Plant. heeft kno
fr. linotie -terkn,mauw
'

1. ligurinus, acanthis.
KNIJSEN, o. w., lastig vragen , kwellen,
lokken tot iets : de kinders {snijsen

om een boterham. 1leê naar de herberg knijsen, zegt men in Westva.
alsook leefden , alwaar knijsen nog
gebezigd wordt voor: wrijven. Z. knijzen in de Woordenboeken.
KNIJSOOR (kniesoor), o., lastig mensch
(N.-Limb. ). Z. knijzen in de Woor
denboeken.
KNIKKEL , m., voor : knikker , gebakken
aarden klootje , ookjibber genoemd.
Vanhier het ww knikkelen voor
-

knikkeren , ook jibberen.
KNIKKEN. Geknikt zijn , overdracht.
gebr., bet. : gestooten zijn , gevoelig
gemaakt zijn, fr. etre froissé, piqué.
KNIKKER, eigenlijk sukkelaar ( Kl. -Br. ).
KNIKKERI3UIK, dikke buik (Westvl. ).
KNIP, v., hoogte, toppunt eens heuvels
of bergs ( L. van Valkenburg ) ; mogelijk voor knop, dat ook voor top,
het hoogste, het uiterste , het meest
uitspringende van iets is (Z. Weil. op
knop en knoop ). Ook is knip, knip ken , knipje voor : punt gebr. : ik

was op de knip van te vertrekken;
waarom komt gij zoo laat ? 't Is altijd
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op 'I knipken ( Leuv., Vi. en elders).
Z. het volgende knippen, dal gewis
voor wore1 knip heeft, in den zin
van : knop, dop, top, 1)01.
KNIPJE of KNEPKEN , vijfcentiemenstuk
( Limb., Hasselt ). Voor een stuk van
10 c. hoort men veel knab. Z. knap.
1NlPPELEN, ook KNEPPELEN, in Vi.
gebr. voor : kiuppelen, met stokken
afslaan : ik zat met uwe beenen nog
noten knippelen , d. i. ik zal u nog
overleven. In Br. zegt men: klip peren,

elders : kin ppelen.
KN1PPEN , 0. w., met de marbelen of
knikkers spelen (Meetjesi.). In Limb.
bet. knippen , met spelden spelen,
zooals dit de kleine meisjes doen. Zij
doen de speld bij middel van den
nagel des duims voortspringen. Z.
knip.
KNiPPEN , mv. Inippens , in Westvi.,
waar men nog hippens hoort , gezegd
van zaadbollen van vias. Kil. geeft

knippe oft knippene van v/as op als
een Vlaandersch w. Het is verwant
met knop ( top ). Z. knipper.
KNIPPER , zaadbol van het vlas. Vanhier
't v. knipperen, b. v. : het vias knipperen , d. i., gelijk men in Br. zegt,

stripen , of de bollen op de strèep aftrekken (t. v. Aalst). Z. knippens
en hippens. De Teuth. heeft knote,
viashol.
KNIPPEREN, b. w., hetzefde als in Limb.
en loll. : het vias repel?. Z. knipper.
KNITSEN , KNETSEN , o. w., hier en
daar, in 't bert van VI., gebr. voor
met de marbeis of knikkers spelen
laat ons nog wat knitsen (Asper. ).
KNOB , m., hebben Bild. en Pomey voor:
knop, knobbel, engi. knob; van knobbel , diminutief van knop , heeft men
geknobbelci voor : knobbelig : een geknobbelde stok (Br., Limb.). Z. 't voorvoegsel ge , biz. 139 en knoddelpee.
KNOBBE of KNOBBEN , m., licht voor
klompje, stuk : een knobben brood,

een stuk brood.

KNOBBELEER. Z. knobbelen.
KNOBI3ELEN, KNOFFELEN (0 als korte
oe uitgespr. ), b. w., snoepen , uit
den zak eten, ergens dikwijls aan
bijten , iets eten dat veel bijteus
vraagt : wat knobbelt ge daar altijd?
Hij heeft at een groote mastelle opge
kno!'he1d ( Antw., Br. ). Knobbelen is

verwant met:knabbelen en knaffelen.
KNOBBELPEE. Z. knoddelpee.
KNOBBELSTOK , m., geknobbeide stok,
knoddestok ( VI., Br., Antw.).
KNOBBEN. Z. knobbe.
KNOB, m., KNODDE, ni. en v., knobbel,
knoop , knop , knoest , fr. nwnd , hou-

ton, durillon, 1. nodes, nexus ( Br.,
VI., Antw. ). In WesivI. bet. knodde
een klein en dik manneken , ook
een kind dat niet meer groeit. Knob,
knobbel, knop (ligd. knopf, oud eng!.
knoppe ) , knoop , knop , knoddel,
knuddel, knods, knot, knuttel (vgl.
het eng!. knotte ), knote , knoes,
knoesei , knoest , knuist , knok,
knook , knokkel , kneukel , knor,
knorspe, enz. zijn allen uit dén stam
gesproten en staan in verband met
klot, kloot, kluit, klomp en dezer
aanverwanten.
KNODDE. Z. knods, knodden.
KNODDEL. Z. knoedel en het volgende
KNODDELPEE ofKNUDDELPEE, m., hetzelfde als knobbelpee , pee (Z. dit w.)
met knobbels , een veldgras welks
pezen dikke knobbels of knoopen
hebben. Dit is hetzelfde gras niet als
bij Kil. lidgras , knoop- of knopgras,
in 't lat. agroslis , grarnen nodo-

sum, en wat de Woordenb. verfransehen door: renoue'e (duizendknoop,
varkensgras , kreupeigras , enz. )
ckiendeni ( hondsgras , hondstand,
graswortel ) of sanguinaire , bij de
Botanisten : polygonum (Z. dit woord
bij Blancardus ), hetzelfde als wat
wij (blz. 179)hedderik genoemd hebben. Kil. heeft knullel , hgd. saks.
gelders. woord , 1. tuber, lubercu-
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turn, panus, etc.
KNODDEN, b. w., knoopen ; knotten,
knochten , binden ( Antw. ) ; in 't
engl. to knot; hgd. knupfen.
KNODDIG, bijv., koddig, snaaksch (Br.,
Kemp., Antw.).

KNODS, m., en soms v. gehoord, 10 voor:
knod of knobbel (Br., Antw. ). In
V1. knodse, dikke knobbel onder aan
den gaanstok ; vandaar : geknodste
wandelstok. 21) Knods of knots ( Br. ),
te Leuv. knos, te Antw. knor, hetzelfde als kraakbeen , of, beter , het
harde of het knorachtig vleesch van
geslacht vee. Knods of knos of knor,
is hetzelfde als bij Bild. ( II, 94) :
« knorf of knurf, voorheen knorspe,
waarvan : knorspen, d. i. een soort
van krakend knagen (bij Kil. rodere).
Vanhier heeft men knor fbeen , cartilago. Knorf, van knarren gevormd ,
waaruit knarsen. » Vgl. het engl.
knarry. Knodse wordt in Vl. gezegd
van een klein dik kind , en knods
vindt men verfranscht door mousse,
zwabber, scheepsjongen.
KNODSEL. Z. knossel.
KNODSEN, KNOTSEN, b. w., met knod-

sen slaan , opslaan : hij knodste er
duchtig over; ook : botsen , stooten,
kneuzen, tegeneen slaan of stooten
of wrijven : zijt voorzichtig dat gij de

flesschen niet knotst, of Ze zijn gesteerd. Men zegt ook geknotst voor :
gesteerd , geblutst , gekneusd. Eene
flesch knodsen bet. ze uitdrinken.
Kil. schrijft knodsen, knudsen, met d,
wat beter schijnt dan knotsen , als
afgeleid van knol , en vertaalt het
door : tundere , contundere, batuere.
Men denke hier aan : klotsen, klutsen,
botsen, blutsen.
KNOEBELEN, b. w., voor : door de vingers
laten gaan , slaan : zij hebben hem
geknoebetd (N.-Limb. ).'t Is hetzelfde
woord als : knobbelen of knoffeten ,
knu feten , dat de Woordenb. vertalen : traiter durement , rudement.

)
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Z. knobbel en knodsen.

KNOEDELS, KNODDELS , KNEUTELS,
KNUDDE LS , m. mv. , ook noedels,

in 't fr. nouilles (klonters) genoemd ,
eene bolvormige spijs van meel in
water gekookt (Br. , Antw., Kemp.,
Limb.). Z. knuddel, blz. 268.
KNOEFELEN. Z. knobbelen.
KNOEFT, v., voor : knobbe of knof, in
den zin van : stuk, brok, homp : eene
knoeft brood (Antw.) Z. knop bij Bild.
(II, 94) en bij ons : knod en knoep.
KNOEI, m., geknoei, knoeierij (Br.,Limb.).
KNOEI', m., hetzelfde als : knap, beet,
doch, in 't Hagel., meest gezegd van
den beet of, ook wel, van het droog
voeder der paarden : het peerd gaf
hem een knoep. Ik heb geen knoep
meer voor mijne peerden. Vanhier
knoepen. In N.-Limb. bet. knoep
stuk, brok, dikte : zoo geeft men daar
den naam van knoepkolen of schaal
aan de grove koolplanten, in-kolen
Br. kropkooien geheeten.
KNOEPEN, b. w., een klanknaboots. w.,
bijna 't zelfde als knorspen; 't wordt
gezegd van 't bijten oft knappen der
paarden : liet peerd heeft hem in den
arm geknoept. Als o. w. bet. het :
eten , knabbelen , knauwen , ook gezegd van menschen : dat peerd knoept
goed. Sleeckx verfranscht liet door
gruger , wat eigenlijk in stukken
knappen , vergruizen bet. Vanhier

knoeper, gekroep, opknoepen (Hagel. ). Z. knoep.
KNOEPER , eigenlijk bijter , doch in 't
Hagel. en de Kemp. : een koeiken van
een jaar oud , een veersje tusschen
meutten (kalf) en veers. Omstr. Leuv.
zeg( men : knapper , knepper, van
knappen. Z. knaptand.
KNOES of KNUUS , m., knods , homp,
stok of geknobbelde stok. Vanhier
heeft men : knoezel (knobbel) en van
dit laatste : geknoezeld : een geknoezelde stok. Een knoes brood ( Limb.) ;
in deze prov. : bet. knoes nog : kort

34
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en dikke vent. Z. knuist.
KNOESEL, v., mv. knoesels, knoeselen,
in- Br., Oostvi., Kemp., eene vrucht
van houtgewas, ii Br. en elders ook
steke- of stekelbezen, elders : bronsels
genaamd. Blancardus Lexicon heeft:
« grossularia, en : uva crispa, stekel
kruisdoorns , kroesbeziën ,-beziën,
knoezeten; hgd. kreusz-beer, johan-

nis -beer , klosierbeer , krausel-beer,,
stichel-beer, enz.; engs. goosberry. »
Vanhier heeft men knoeselspijs, knoeseltaart , knoeselaar , stekelbezenstruik, enz. Men noemt ze in 't fr. groseilles vertes ( kruisbes ), doch dit is
niet juist , want men heeft stekelbezen van alle kleuren. Kil. heeft nog :
kroesel-besie, kroesbaeye, kruy-besie,
1. vulgo grossuta, enz.
KNOESEL , m. , veel in gebr. voor
enkel , d. i. uitspringend gebeente
tusschen den voet en het been : tot
aan zijne knoesels door het slijk gaan.
Kil. heeft knoessel, knoesselbeen, 1. ta
in't fr. is het : cheville-lusatrg;
du pied, maltéole du pied. Vanhier het
w. knoeselen. In Belg. en Hol. Limb.,
te Diest en elders zegt men : enkel
voor : knoesel. Z. ook anke , blz. 18.
KNOESELEN, o. w., in het gaan met de
knoesels tegen elkander stooten, of
met de broekspijpen, aan de knoesels,
tegeneen slaan ( Antw. en Kemp.).
Sleeckx heeft knoezelen , knoezelvoeten, in 't fr. se jarreter. Z. haarenkelen, blz. 171.
KNOETS , v., een zoet woordje, te Maastr.
gezegd voor : poezelig kindje.
KNOEZEL , m., knoest of noest (verwant
met't 1. nodus), knuist, kwast (Limb.).
Z. verders knoesel ( enkel ).
KNOEZEN , fr. comprendre ( Sleeckx ).
KNOF, voor : knoop of knobbel, gebruikt
in : knoflook of knooplook. Z. Bild. op
knop.
KNOFFELEN , b. w. (o als eene korte oe
uitgespr.), uit de vuist eten (Kemp.).
Z. knobbelen. Het is een voortd. w.
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van knoffen, dat Sleeckx verfr. door :
manger avidement; maar het is eer :
traagzaar knabbelen.

KNOFFEN. Z. knullen.
KNOK, m., plaats waar twee straten malkander kruisen ; ook een gehucht,
fr. hameau of agglomération de raisons ( Wes tvl .) .
KNOKKEL , m. Iemand knokkels geven,
iemand slaan (Ninove) ; 't is zooveel
als elders : op de kneukels of {onokels
geven.
KNOKKELAAR , m. , grompot. Z. knokkelen.
KNOKKELARES of KNOKKELERSE, kneut,
zagerse, grommelerse. Z. knokkelen.
KNOKKELEN , o. w., malen , op iemand
zagen : hoe kunt ge toch zoo op mij
knokkelen ( Kl. -Br. ) ! In 't Land v.
Aalst en elders , in Vl., bet. het :
morren , kneuteren , preutelen , grollen , knorren. Z. kneukelen.
KNOKKELIG voor : knokkelachtig, knobbelig , knobbelachtig , fr. noueux ;
oud engl. knarry, engl. full of gnars,
hgd. knorrig , neerd. knorrig , ook
preutelachtig ( Z. Delf., blz. 481) ,
gromachtig.
KNOKKELWIJF , kneut , knorpot , grommelares, preutelares (Westvl. ).
KNOKKEN, met verscheidene koorden of
draden tegelijk eene zweep vlechten
( Westvl. ). Dit woord zal wel hetzelfde zijn als : knochten, bij Kil.
't zelfde als : knoopen, binden.
KNOL , klein-bier ( Lier , en ook oudtijds
Antw. ). Knol of snot is , over 't algemeen , iets wat geene , of weinige
waarde heeft, b. v. een slecht paard,
een snul of sukkelaar.
KNOLLEN , mv. van knol, zijn de kleine,
vuile of grofste vezeltjes , die bij het
zwingelen , van het vlas komen, en
waar men nog wel opneemvodden goed van weeft (Br., Kl. -Br., Antw.).
KNOOK, v ., voor : knok, in't hgd. knochen,
bij Kil. knoke , knake , hol!. sax.
sicam. , hetzelfde als been, 1. os.
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Z. Hoeufft op : knoken , knokel en
kneukel ( knokkel) dat er een diminutief van is.
KNOOPGAT. Z. knopgat.
KNOPGAT, in den lagen spreektrant voor:
graad van maagschap : een neef van

het zesde knopgat , nagelmaag ( Br.,
Antw. ). Men hoort ook knoopgat.
KNOPPELEN , b. w. , voortd. w. van
knoopen : knoppel die koorden wel.
Z. keperen ( Hagel. ). In den Teuth.
is knuppen : binden.
KNOPPEN , mv., van knop, komt voor in
den zin van : klooten, in de volgende
zegwijzen : weeral een franc naar de
knoppen, d. i. weg of verloren. Hij
gaat , hij is naar de knoppen , hij
gaat kapot , 't is met hem gedaan.
Knop is in het oud engl. : knoppe ,
knaps of knoppis; in 't hgd. knopt,
engl. button ( van broek ); maar 't
o. engl. knoppe bet. in 't hgd. knospe
( roozenknop ) , engl. bud , rose-bud.
KNOPS, KNOPSE, hoptopjes, hopbollekens
(Poperinge). Z. knop en knoppen.
KNOR, m., knorre, knoest, knuist, kwast,
weer, knoestig stuk hout; engl. knare.
In dezen laatsten zin komt het voorin
Limb. waar men zegt : die knor is niet
kapot te krijgen , en ook knorrestok
voor : knods. Men zegt ook : knorse.
Bij Kil. staat knorre vert. door 't 1.
tuber (knoest) , tuberculum ( knod) ,
clavus (bult, knobbel), nodus (weer),
engl. kuur; 't o. engl. knarry bet.
knorrig. Knor is eigenlijk 't harde
knorachtig vleesch van geslacht vee,
'tknorbeen , in 't fr. cartelage. KnOr,
m. env., ook in den zin van : knorpot,
knorster (Antw. en elders ).
KNORS, KNORSE, m., 't zelfde als : knor,
knorbeen , kraakbeen , heenachtig
vleesch , of , als te Leuv. : knos ,
knosheen (Maastr. en elders ). Kil.
heeft knorspbeen , knorspelbeen , en
Bild. knor fbeen, 1. cartilago. Z. knor.
KNORSEN. Z. knarsen, knasschen.
KNORSPELKERZEN , in Oostvl. uitgespr.

)
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knospers, vleeschkerzen, fr. guignes;
in Br. noemt men de zwarte marellen ook : vleeschkerzen , en dezelfde
zoete , bleekroode knarsende kers
wordt aldaar : spaansche kers geheeten. Nu in eenige Woordenb. vindt
men in 't fr. guigne verduitscht door:
spaansche kers ( eene groote zoete
kers ) , in andere : eene kleine zoete
kers. De witte knarskerzen of spaan
heet men te Leuv. : knappers,-sche
krakers of kraakkernen. Z. moorel.
KNORSPEN of KNOSPEN, o. w. , knarsend
knagen of knauwen , bij Kil. 't 1. concrepare centibus , rodere. Vanhier
heeft men : knorspekerzen, knorspelkerzen , kno(r)spers , knorspels. Z.
knotsen.
KNOS voor : knor , knors. Samenstel.
knosbeen , knorsbeen of knorf heen,
(krakebeen). Z. knors.
KNOSEN , kneuzen , fr. broyer. Z. knorspen of knorsen en knodsen.
KNOSPERS. Z. knorspelkerzen en knorspen.
KNOSSEL, m., ondereen gemengde of ver
dingen, verward huishouden,-warde
hutspot : dat is daar een aardige knossel ( Oostvl. ) ; in Br. zegt men daarvoor : koddemot of kozzeniot. Knossel
voor : knorzel , knorspet , knauwsel
(Z. knorspen) of is afgeleid van kno sen , bij Sleeckx verfr. door piter,,
broyer, of wel van : knodset of knotsel,
van knodsen, knotsen , iets wat ondereen geknotst , geslagen , geklopt,
gekletst of geklutst is , een mengel
knossel komt licht het-moes.Van
volgende.
KNOSSELEN of DONKERMISSEN DOEN,
bedrog, smokkelarij plegen (Gent).
KNOTEREN ( Kortrijk) ; in 't Land van
Waas : knotteren voor : kneuteren,
mompelen ; in Limb. : knorren.
KNOTERIG , KNOTERACHTIG ( afgeleid
van knoteren) , bijv., knorrig, knor
fr. chagrin. Z. knot--achtig,morzek
ter.
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KNOTS , m. , knorvleesch (Hagel.). Z.
knods, knor, knors, enz. Knots of
knolls bet. te Antw.: visschersschuit.
KNOTSE. Z. knods te recht met d geschreven.
KNOTSEL, m., busselken groen en geknot
vlas, dat men onder water ter rotting
gaat leggen : gij maakt uwe knotsels
te dik (r. Lier ). 't Is afgeleid van :

knotten , busselen.
KNOTSELEN. Z. knottelen.
KNOTSEN, b. w., drukt het geluid uit, dat
enen maakt wanneer men rauwe of
knarsende vruchten, als appelen, ra
eet : zoo zegt men : ik zal-dijzen,.
dien appel knotsen. Het is dus zoo-

veel als : knorspen of knorsen , krakend knagen , en knosen. Een flesch
knotsen, in 't Noorden : een flesch kraken. Z. knodsen.
KNOTTELEN , b. w., voort. van knotten ,
de knollen of knoppen van 't vlas
strepen of aftrekken , gebr. r. Lier,
waar men nog zegt : knotselen , a f
knotseten voor : afknotten. Kil. heeft
knutte, een sales. gelders .woord,voor :
knoop, knoppe, 1. nodus, angl. knotte,
in hedendaagsch, eugl . knot, fr. no nd;

knoty, fr. noueux.
KNOTTER, m., voor : kneuter, kneuteraar,
bet. hier en daar in VI.: een droevig
mensch , een knorpot. Z. kneut en
knoterig.
KNUCHEN , o. w., knorren als de varkens
(Kemp. ). Z. knuffen.
ENUDDEL, KNODDEL, m., dik meel en
meelbeslag bij klonters of klompen
(knuddelen) in 't water gekookt :
knuddelen eten ( tbr., Antw. st. en pr.).
In Limb. zegt men : knnnoddel, knoedel,
kniddel. Z. bij SI. knuddels, fr. nouil-

les. Kil. heeft knuttel, voor : gezwel,
bult, knobbel en knods.
KNUDSEN, KNUTSEN, b. w., voor : knotsen of knolsen, twee harde voorwerpen tegen elkander slaan of stooten.
KNUF , m. en v., wortel van knuffen ,
grompot, die ontevreden is, een mof,
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moffer. Z. knuffen en knuffer.
K.NUFFEN, knorren, grollen, grommen
morren , ontevreden zijn , klagen ,
babbelen als ouderlingen ; kortaf en
als tegen dank iets zeggen : ze knufte
goeden (lag. Ook : hoesten, kuchen :
dat oud pelen doet niets dan knuffen
( Oost.- en Westvl. ). Van knuffen is
het freq. : knuffelen, knuffer,
geknuf.
Knuffen is gewis verwant met knuiven ( kluiven ) , vanwaar knuifelen.
knagen, fr. rongen. Sleeckx vert. kluiven door bavarder. Z. knuchen.
KNUFFER, m., klager, grompot, zageman, koozer (VI. ). Z. voorgaande.
KNUIFELEN, b.- w., in 't vernepen eten:
wat knuifelt gij daar alweer; in Br.
knoe felen of knabbelen, bij Kil. knuyfelen (voortd. van kluiven, knagen )
ambedere; altrectare. Bij Hoeufft (310)
bet. het : kneuzen.
KNUIFELING, brokkelingen van vleesch
(Nevele), in Br. knabbeling. Z. knuifelen.

KNUIST (knoest), vuist, armstomp, homp:
een kruist brood ( Br., Antw. st. ).
In Oostvl.: een babbelaar; in Westvl.
bijna 't zelfde als : keb, keppe of
jongste kind : gij zijt de keppe, hij is
de knuist. Z. knods , knoes. Bij
Sleeckx bet. knuist ook : een kort ineen
gedrongen mensch. Z. kuur.
KNUR, m., korte en dikke vent, dik stuk.
Z. knor (in 't engl. keur, kuurle) ,
ook : knods en knoet.
KNUTE , gezwel op het lijf, knobbel op
de hand, bultje (westva. ), het is
voor : knut, knot, en dit voor : knop.
Z. knod. Kil. heeft knuttel, hgd. sales,
gelders. woord, 1. tuber, panus (gezwel).
KNUTSELEN, knottelen.
KNUTSEN. Z. knudsen, kneuzen.
KNUTTIG, bijv., haastig, bitsig : hij is
zoo knullig.
KNUUS. Z. knoes.
KNUWEN, in Limb. uitgesproken : knujen,
't zelfde als : krielen.
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KOB, KOBBE, v., 1° het bovenste of topje
van eenen hoed, fr. toupet, de kam
of kuif van eenen haan , hen of
andere vogels , fr. huppe , créte
( Westvl. ); te Kortrijk kobbeken ,
fr. houppe ; 20 spin of spinnekop.
Vanhier Icobbejager, raagbol, en overdracht. : haardat recht omhoog staat;
kobbenet , spinnekopnet ( Oost- en
Westvl. ). Te Ninove , waar men niet
kobbe maar spinnekop zegt , heet de
raagbol ook : kobborstel. Loopen gelijk eene kobbe, snel loopen (Westvl.).
Kob is duidelijk hetzelfde woord als
kop, hgd. kopf; zweeds. kop; bij Schil ter : lno f fe, enz. 't Is verwant met huif,
kuif en 't fr. coi f fe, huppe, houppe,
en het lat. caput ( hoofd ). Volgens
Bild. (II, 95) beteekende kop oudtijds
in 't engl. niet alleen : spin, waarvan
spinnekop, maar ook : eenen hoen en
inzonderheid de hen. Vanhier de
benaming van : Meester kopre voor :
haan, in het gedicht van Reinaert
de Vos.
KOBBEJAGER , KOBBORSTEL , KOBBENET. Zie 't voorgaande.
KOBBER , m., mannelijke duif. Kil. en
Plant. hebben ook : /rubber, en de
laatste zelfs nog Muter. Kil. vertaalt
het niet slechts door : colombus
(duiver), maar ook door : concuhinus
(bijslaper) en coryphccus (belhamel),
beteekenis die 't woord in Vi. nog
heeft. Z. kebber, blz. 229, en keubber,
blz. 238.
KOCHELEN. Z. koechelen.
KODDE, KODE, v., staart (VI. Br.) : het
koedeken (staartje) van 't verken is
voor clengene olie het gat kust. Bij
Bild. (II, 97) leest men «kodde (knots,
en voorts stok en staf) waarvan koddebeier, d. i. knotsdrager, en waaruit
't fr. queue, voor : stok en staart is. »
Kil. geeft kodde op als een oud w.
in den zin I° van : kudse of knods,
1. clava, 2 0 van : bol , 1. coleus , engl.
codde, 3° van 't 1. faeetice, en daarvan :
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koddig. Kodde is verwant met 't lat.
cauda, staart. Vandaar kodesleper,
staartdrager, mouwveger. Bij Sleeckx
treft men nog aan : koddesparre, fr.
gaule, lange stok om vruchten mee
af te slaan. Z. ons dolde, blz. 97.
KODDEMOT of KOZZEMOT, m., mengelmoes, hutsepot, verward iets. Mis
dit koddeinot samengesteld-schien
uit kodde , 1. nugce, gefrutsel, en kozzemot van : kozzen ( koelsen) en mot,
voor : gemot, gemul. Z. deze woorden , blz. 140 ( Brab. en Antw. ). Te
Antw. bet. koddemot ook : gemeenen
aanhang , slecht gespan.
KODE, m., fijne vent (Meetjesl.). Hier
moet een woord achtergebleven zijn,
b. v. beier, en 't zou dan zooveel zijn

als : koddebeier d. i. knotszwaaier.
Z. Biid. I, 57 op beier. Z. ook : kodde.
KODESLEPER, m.,mouwvager(Slydinge).
Z. kodde.
KOE, v., oprisping, opwerping, fr. rot.
KOE , m., draaiende boom met eene
koord rond, dienende om schepen te
lossen (Kortrijk). Mogelijk is 't gelijkende aan : koeibrugghe, dat Kil. ver
pons, scalce navales quibus-taldor:

excipiuntur ant in terrain exponuntur
vectores.
KOE, KOEL. In het zuiden spreekt men
bijna overal koei uit. De Hollanders,
zoowel als wij , zeggen in het mv.
koeien. In de met koe samengestelde
woorden zullen wij ookkoei schrijven;
omdat het hier eene samentrekking
is van koeie , het gen. van koe. Oude
koeien uit de gracht halen bet. , in 't
Zuiden , 't zelfde als in 't Noorden :
«eerre verdronkene , doode of oude
koe uit de sloot halen. De melkkoei
zijn, dikwijls gewillig betalen. Hij
geeft gelijk eene melkkoei, hij dokt gemakkelijk af (Br., Hagel.). Brullende
koeien geven de minste melk , die 't
meest klappen , verrichten het minst.

Er is Beene koei die blaar heet, of ze
moet toch een pleksken hebben, er is
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gewoonlijk van het kwaad , dat men
iemand ten laste legt, iets waar (Hag.
en elders) ; te Antw. : er is geese koei
die bont heet , enz. Daar is at meer
dan eene koei die blaar heet, zegt
men , in Vl., wanneer men onderscheid wil maken van gelijke namen,
op eenen van welken er iets te zeg
-gen
valt.
KOEBER, KOEBERT. Z. kobber.
KOECHELEN , o. w., voortd. w. van
kuchen, hoesten : die oude koechelt
zonder ophouden. Kil. heeft kuchen,
kicken, 1. anhetare , tussire , angl.
coughe, en 20 kucheien of {rugheien
in den zin van : ronden of rondmaken,
in 't I. rotundare, en ook van : slingeren. Coechten bet. in den Teuth.
jocutari, fascinare ; dus is het hier
't zelfde als : huichelen (k voor h) en
coechier voor : huichelaar, I. histrio,
joculator, manducus. Z. bij Hoeufft :
. koekelen.
KOEDELJACHT, m., gemeene hoop : die
jager had eene gansche koedeljacht
honden bij zich. Heet de koedeljacht
deugt niet (N.- Limb.). Het woord is
samengesteld uit jacht en koedel ,
misschien voor : kudde. In den Teuth.
heeft men cockle voor : vlekke, luncke,
1. macula. Z. kladde.
KOEËN , b. w., klanknabootsend w., iemand roepen met hoe te schreeuwen :
koe hein eens, of : koe eens op hem dat
hij bonze ( Esschen ). Zie hoedn.
KOEFELEN, KOFFELEN, b. w., dekken,
toedekken , doffelen , inwikkelen ,
koesteren. Koe fel u maar goed (in
uwen mantel, bed, enz.) dat gij geenen
koude krijgt. Ik zal hem goed en
warm IgoePelen, d. i. verzorgen ( Br.,
Antw. ). Koefelen zal wel een zijn
met koeferen , bij Kil. koeveren en
koeverteren , 1. comparare, enz. Dit
koeveren zou wel met 't fr. couvrir
of couver kunnen verwant zijn.
Vercoeveren, vercoveren , in 't eng!.
to recover, vertaalt Delf. door : se

KOE

remettre, zich herstellen. Z. verders
koekelen bij Hoeufft , en, bij Weil.,
koesen.
KOEFEN. Z. koffen.
KOEI BEEST , v. , een beest tot het
koeiengeslacht behoorende, zegt Lulofs (Woordafleidkunde, blz. 238).
Wat schoone koeibeest, zegt het volk,
dat alsdan geen onderscheid maakt
van geslacht of ouderdom van het
beest (VI., Br., Limb. en elders).
KOEIBOER, m., een landman of boer,
die koeien houdt en daar soms ook
wel zijne velden mee beploegt. Vanhier : koeiboerderij , de huizing van
een koeiboer. Een ossenboer, niet te
verwarren met ossenhouder, is een
landman die met een os of ossen
akkert , evengelijk peerdenboer een
landman is die met paarden ploegt.
KOEIER , m., voor : koeiwachter of koeiherder , evenals scheper ( schaper )
voor : schaapherder (Vi. in de Pol
Verbeeld u eenen hoop geerden,-ders).
zonder orde, aangevoerd door koeiers
en knechten (Beurzen- Courant, 1861).
Sleeckx heeft koeter. Z. dit. woord.
KOEIFLATER, v., klats of plak koeldrek,
hgd. kühfladen ( Limb. ). Z. flater,
blz. 15.
KOEIHEERD, nl., voor koeiherder, koeiwachter, hgd. kühhirt. Edoch in
Limb., waar dit w. gebr. wordt, bet.
het : een algemeenen koeihoeder, de
koeiwachter der gemeente. 1. heerd,
blz. 180. In den Teuth. is coeyenherdde vert. door : vaccarius, en herdde der ossen of koeyen door : bubulcus,
armentarius. De gemeenteherder,
waarover men het Taalfa. Mag., (II ,
blz. 307-309) inzie, heette, op de Veluwe en in Gelden. : koert, bij verkorting van koeiherder.
KOEIHOUDER, m., koeiboer, koeihoeder
en ook een kwikstaart, omdat dit
vogelken zich veel in de nabijheid
van koeien of paarden ophoudt en
licht drekwormkens zoekt.
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KOEIJONGEN, m., de koeihoeder van een
huisgezin, fr. vacher, (VI., Br. Antw.
en Limb.); in N.-Br. roeistuwer, de
aankomende, de minste knecht. Z.
Hoeufft, blz. 313, en ook koeter.
KOEIKETEL, m., groote ketel om den
koeidrank of't koelvoedsel in te koken
(Br., Kemp., Limb.). Het is in N.-B.
en in geheel Neder-Saksen gebruikt.
Z. Hoeufft, blz. 312. Die gist dat het

wel koekketel zou kunnen zijn.
KOEISTOUWER , m., ook koeituischer,
koeidrijver, koopman in koeien (Br.,
Antw.). Men noemt den kwikstaart,

fr. bergeronnette , ook Icoeistouwer,
koeistouwerken (VI. , Br. , Kemp. en ook
omstr. Breda. Z. Hoeufft, blz. 313.).
KOEITUISCHER. Z. koeistouwer.
KOELVLIEG staat in de Woordenb. vert.
door : taon (paardenvlieg, daas), maar
de /roeivliegen zijn eigenlijk de gewoone huisvliegen, in Augusti en
Septembermeer telrijken zeerkwaad.
KOEIWACHTERKEN , 0. , kwikstaart
(Kemp. ) ; in Limb. akkermanneken
genaamd. Z. blz. 14.
KOEK, m., in Westvl. voor: raap- of olie
raapbrood geheeten.-koe;inBr.
Koeken van eenen deeg, mannen van
dezelfde soort (VI.). Koek, ook voor:

oorveeg.
KOEKEBAK , m., boekweitkoek , weitekoek, pannekoek, fr. galette.
K.OEKEBLOEM, v., is de in de hoven aan
prïmuta elatior , wier-gekwt
bloemen door die kweeking eene
andere kleur hebben gekregen , als
vale , roode , bruine , enz. en zelfs
dubbel zijn geworden. (Z. eierbloem
en kerkesleutel). Misschien is 't eene
verbastering van koekoeksbloem. Inderdaad , de primula elatior en
officinalis worden soms in Frankrijk
coucou en brayettes de coucou genoemd ( Limb. ). De koekoekbloem
staat in de Woordenb. vert. in 't fr. en
't 1. lychnis, welk ,tychnis Blancardus

wederom vertaalt door : christus-

oogen , hgd. frauen-roeslein , engl.
rose eampion , fr. wi/lets de Dien,
passe-fleurs, passe-rose. In Brab. geeft
men nog den naam van : koekoeksbloem aan een vroeg purper bloem ken, dat in natte gronden wast.
KOEKEBR00D , o., te Brugge broodvormige koek gemaakt van mastellen deeg. Z. over wastelle, nlastellen ,
fr. gciteau, Delf. blz. 383.
KOEKEGOED , zoo goed als koek , doorgoed , zeer goed , bekwaam , behen-

dig : hij is koekegoed tot dat werk
(Iipere).
KOEK- of KOKHANGEN bet. blijven han
slingerende ergens aan vast--gen,al
hangen : Jan viel van den boom,

maar bleef gelukkig in de takken
koekhangen. Zijn stok hangt koek
( Limb. ).

KOEKELOER, m., liefhebber van hanen,
die hanen tot vechten aankweekt(V1.).
Z. kochel, bij Bild. II.
KOEKELOEREN , o. w., sluimeren , aan
eenen zachten slaap overgegeven
zijn, wordt bijzonderlijk van den namiddagslaap gezegd ; een uiltje vangen, fr. sommeiller. Het beteek. ook :
loeren , iets afkijken ( Brab. ). Z. underen. Ook : wachten : wat staat gij
daar te koekeloeren , fr. croquer Ie
marmot ( Maastr. ). Koekeloeren bij
Kil. als een haan kraaien, 1. cucurrire, enz. Z. ook Bild. ( II , 65) op
kochel. Hoeufft leidt koekeloeren af
van : koekelen , elkander liefkozen ;
edoch bij Kil. is kokeioeren, kokerolien, in 't 1. cochleae vitam agere,
domi latitare, d. i. leven als eene
kokerol (carakol) of slek, altijd thuis
zitten. Z. Weiland.
KOEKELOERENHAANTJE , klanknabootsend kinderwoord tot de hoenders
gericht, in 't Ir. coquerico (Brab. ).
KOEKEN , KOEKEREN , een der roode
kleuren in het kaartspel (Br., Hagel.,
Antw. ), in VI., Limb. en Holl. veel :
ruiten, fr. carreau, geheeten. Serrure
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spreekt van dit woord in de iVidde
leer (I, blz. 90 ).
KOEKEN, o.w., tot eenkoekworden, saârn
, kionteren : dat meet begint-paken
te koeken. Vanhier ineenkoeken, vast-

kleven : zijn haar is ineen gekoekt
( Br., Antw., Hagel., Limb.).

IiOEKENZONDAG , m., zondag na den
kermis , ook : nakermis geheeten
( Westvl. ).
KOEEEREL, KOEKEIIAL, m., platte drijftol of ciraaitol , dien men met eerie
zweep doet draaien. Vanhier : koeke
, 0. W., met de drijftol spelen-reln
( Limb.). Z. dop , blz. 1 0 .
KOEKESTUITER, m., boterham van wittebrood ( Meetj esland).
KOEKKAPPEII. Z. kapkoek.
KOEKMAT , 0. in bet schaakspel),
(

fr. pat.

KOEKOEK , m. : loop naar den koekoek,
in Limb. hetzelfde als : loop naar

den bliksem. Het is altijd koekoek
eenen zang , het is altijd hetzelfde
( Br., Antw., Limb.).
KOEKOEKSBLOEM , v., 1. (los cucuti,
hij Kil.; in Blanc. 1. nasturtium aquaticum minus , en cardamine. Edoch
in Brab. geeft men nog aan andere bloemen den naam van koekoeks
bloemen . Plant. vert. coeckoecks -

bloemen door : armoiries sauvages,
1. vetonica (betonica) sylvestris. Z.
koekebloem.
KOEKOEKSLIJM. Z. koekoeksnot.
KOEKOEKSNOT , o., gom van boomen
(KI. -Br. en Meetjesi.); in Limb.
koekoekslijm ; in Br. : vogelsnot.
KOERPOT, m. : « Ik moet mijnen koek pot

nog beslagen voor mijn smoutbolten
tegen t'avond. » ( Reinaert De Vos,
Antw., 1861, blz. 3). Elders zegt men:

Cemperpot.
I{OEKZIJDE. Op Zijne koekzij liggen,
ook : op tuizij, ZomerZij , groenzij
liggen, d. i. gemakkelijk uitgestrekt
liggen. Het doet zoo eene deugd na

den eten wat op Zijne koekzij in 't

zonneken te gaan liggen ( Brab. ).
KOELEN. 't Zat wet koeten zonder blazen,
't zal wel van zelf op zijnen pas homen ( spreekw. veel gehoord).
KOELKOP. Z. kuulkop.
KOEN , V., kieuw, de opening ter zijde
den kop van eenen visch welke gedung open en toe gaat. Kieuw,, opening, vischkaak, fr. oule (Antw. St.).
Het w. is verwant met koon , kaak,
engi. cheek.
ROES, bijv. , stil , zich koeshouden
houd u kees ; koesde , koest u , blijf
stil , roer u niet. Het wordt ook tot
mensehen gezegd. In 't fr. heeft men
daarvoor : coi, en in 't oud fr. coes in
denzelfden zin. ( Z. Rochefort tongue
Rom. en Hoeufft , 313. ) Weil. heeft
zich koesen , in de volkstaal tot houden gezegd, misschien van 't fr. conche -toi ; in Westvl. zegt men koeste.
KOESTEN ( ZICH ) , in Westvl. voor
zich koetsen of koesen.
IWET, bijv., bloodaard, fr. lâche, couard
( kuwaard ) : die koet ! hij is bang
in den donkere. ( Antw. St. en pr.).
Z. koet voor : kloet of kloot, en dit
voor : kul of snul, fr. nigaud.
KOETELEN, b. w., ruiten (N-Limb.). Bij

Kil. hoetelen ( h voor k ) , soetelen.,
1. cauponari ; ex rebus vilissimis
quaestum captare.
KOETEN voor : toeten (blazen), bijzonder bij de koeiwachters gezegd , en
hiervan 't volgende
KOETER , m., koeijongen , kleine knecht
die met de koeien uitgaat en ander
slenterwerk doet ( Kl. -Br.). Z. koeier,
heerd, keuter, kossaart en kouter.
KOETERIJ , KOETSPEL , fr. jeu craintif
( Sleeckx).
KOETERTAAL voor : koeterwaalsch , onverstaanhare taal (Sleeckx), hgd. kau-

derwdlsch.
KOETS, m., deuk of bluts. Vanhier 't b. v.
koetsen, eenen deuk geven, en, overdr., slaan ( N.-Limb. ). Koets voor
rijtuig is in Limb. m.
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KOETSEN , b. w. bet. bij Kil. : bij iemand
slapen , I. concubare. Z. Weil. op
Icoetsen en koesen, die verwant zijn
met het fr. coucher en 't engl. cou-

chee. Z. verder koets.
KOETSER, rn, koopman : een viaskoetser
is een koopman die rond gaat om
voor anderen vias op te koopen ( Kl. Br. ). Misschien voor ketser van ketsen, rondloopen, hij Kil. 1. cursilare.
Z. kutser.
KOETSKAR , V., in de Kemp. en in Limb.
gebr. voor wat men in Br. eene
sveetkar noemt.
KOETSKEN , 0., vogelnest ( r. Thien.),
verki. van koets , dat de Brusselaars
uitspreken als 't fr. couche , welk
laatste met ons koets verwant is en
ook, als dit, de beteekenis heeft van:
bed, ligplaats , ligging , slaapplaats
welke men in de gemeene spraak ook
nest heet. Z. Bild. en Hoeufft, blz. 314,
op koets.
hTOEVEBEN of KOEVEIIEEREN , w., keuveren , keuvereeren , vereuveren of
veroveren. Kil. vertaalt het door 't I.

comparare , acquirere , con quirere.
Koever, bijv., bet. overvloedig.
KOEVOELJE , een meerschvogel, poel- of
watervogel ( Westvi. ) , licht dezelfde
vogel als : koete of waterhen , 1. 1tttlica, Ir. foutque.
KOF , voor kuif in Limb.
KOFFELEN. Z. koefelen.
I{OFFEN ( KOEFEN ) bet. hij de Antwerpsehe jongens : op zijnen marbol
of knikkers moeten laten schieten.
KOFFIE, volgens Siegenbeek beter ko ffi ,
is, in 't Zuiden en zelfs in 't Noorden,
m. als drank, doch staat in sommige
Woordenb. als v. aangestipt , als
plant. Het hgd. kaffee , wat men in
België ook meestal zegt , en het fr.
cafe zijn ook m. Haar met cciie hand
koffie drinken bet. in Vi. : koffie drinken zonder boterham erbij. Koffie
in zijn hemd is koffie zonder melk

(Brab).

KOFFIEBAL , vergadering van personen
om koffie te drinken (Westvl.).
KOFFIEBROZELEN. Z. ko ffiegrozel.
KOFFIEDIK , KOFFIEDRAS of KOFFIEGRU1S , het dik , dras of gruis van
den koffie , fr. mare de café ( Limb.,
N.-Br.).
KOFFIEGROZEL, m., de deelkens die het
koffiedik uitmaken, worden in Limb.
kofliegrozelen of brozeten genoemd.
KOFFIEKOUS. Z. koffieluit.
KOFFIELUIT , KOFFIELUTTE bet. in VI.
eene vrouw die geerne koffie drinkt;
in Limb. zegt men, evenals in Oostvl.,
koffieluit; in Br. en Antw. koffiekous;
te Leuv. en omstr. ook koffie.slemp.
KOFFIEMOOR of MOOR, bolvormige koperen of ijzeren ketel , waarin men 't
koffiewater laat zieden, fr. coquemar
( Br., Antw. ).
KOFFIESLEMP. Z. koffieluit.
KOFFIEZAK, m., zaksken om den gemalen
koffie in te doen als men hem opschenkt ( overal ) , ook een manspersoon die geerne koffie drinkt ( Br.).
KOFFOOR, KAFFOOR , KAUFFOOR, 0., is
nog van dagelijksch gebruik in de pr.
Brab. en Antw. voor : komvoor, konfoor wat men in de Woordenboek.
vindt, in 't fr. chan/foir, dat wij van
chauffer afleiden en Bud. ( II , 109)

van 't italj. caldatore, nu : scaldatore,
verwarmer.
KOKELEN. Z. tuimelen.
KOKELENBOL : eenen koketenliot maken,
eenen tuimelaar maken ( Limb.). Bij
Kil. kughelen ( 1. rotundare ) , ook
in Saksen en Duitsehiand gebruikt.
Z. kuitelbuit.
EOKEMOL. Z. keulcemol, enz.
KOKEN. Gekookt zijn wordt in Westvl.
van iemand gezegd die langen tijd
ziek geweest is en veel geleden heeft.
Koken gelijk men eten wil, zijne goesting doen, naar zijn eigen zin te werk
gaan ( bijna overal).
KOKEN EN SMOKEN, de keuken gereed
maken, veel koken ( Br., Antw.).
35
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KOKER, in Br. en Hou., m., in Limb., o.;
in Br. en elders overdr. gebr. voor
bol , hoofd : lijf heeft verstand in
zijneil kolcer. In de Kemp. het teellid
van eenen hengst.
KOKERS , KOKERSE , voor : kokin ( Br.,
Antw. ). Men spreekt te Leuv. : kok-

kin uit.
KOKERULLEN , 0. vr., stil spreken , fr.
chuchoter ( Sleeckx ), Bij Kil. kokerilten , hol!. !. celebrare hilaria ; bij
Meyer bet. kokerillen : feest houden.
Z. Hoeufft, blz. 316. V. kokerellen.
KOEHANGEN. Z. koekhangen.
KOKILLIE, lang koekebrood (Poperinge).
KOKKEDEIEN, hetzelfde als : koekeloeren
( Meetjesland).
KOL, I{OLBLOEM, KOLPLANT, in Br.,
Limb. en elders voor : kolle , kollebloem , plant die ook hier en ginds

kiaproos , kankerroos , korenroos,
roode of wilde heul , fr. coquelicot,
1. rhoeas genoemd wordt.
KOLDER. hij is goed in zijnen kolder,
voor : hij is dik en vet (Br.). Kolder is
eigenlijk : een lederen kleed en voorts,
bij uitbreiding , alle sluitend kleedje
(Bild. H , 103). Bij Dierickx, ]J'Iémoire
sur Gand , II , 33, is kulder : kleed.
KOLEBEEST, v., ook kousebijter en teenbijter genoemd (Westvl.). Het is een
zeker zwarte kever die wat minder
is dan de avondrullen , doch wel aan
dezen gelijkende , en die zich veel in
zandigen grond ophoudt en vliegen
kan.
KOLEERIG , bijv., in 't fr. colire en coldrique, oploopend, grammoedig ( Br.,
Hagel., Antw.).
KOLENAAR, m., in de gemeene taal voor:
stoker, aanstoker,, heeter , fr. chauffeur.

ROLENKINK. Bij Sleeckx in 't fr. charretire, doch wij denken dat het kolenkinkel Inoetzijn en : armen voerman of
karredrijver bet. Ecrevisse zegt : «De
kolenkinken zijn nienschen, die lot de
omstreken van Kerkraad thuis be-
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hooren. Zij winnen den kost met een
armzalig paard en eene karre , waarmede zij de kolen van de Kerkraadsmijnen naar Siltard en omstreken
vervoeren om ze te verkoopen. Kinken behoort tot Limb. Alleen genomen , bet. hetzelve : verkoopen wat

voor het huis/zouden noodig is, en
zulks om het geld achter duim te verkwisten in snoeperij of in pracht.
Kinken wil doorgaans zeggen : merkten , ter merkt dragen. Op liet kolenvervoer toegepast , zegt men : kolenkinken. Deze menschen winnen zeer
weinig ; hunne paarden leven van de
granen en klavers, die langs den weg
groeijen. Vandaar komt het spreekwoord : op eenen stap In eedie van
-

den weg groeit het graan voor de
kolenkinken. ( Bokkenrijders. )
KOLENVENT, koolverkooper ( Antw.).
KOLF, KOLVE, voor : kolfhout : 't is eene
kolve of ook : 't is een kloven , lomp
mensch ( hgd. kou , angi. clubbe,
Kil. ). 't Is een kolfje naar de hand,
het is wel van pas ( Antw.).
KOLFHOUT, ook kaifhont uitgespr., is,

te Antw., het hout van de non of
den pindop.
KOLFIJNNAGEL, een nagel die aan beide
zijden van den beiaard ( Z. het
woord ) uitsteekt , dienende om de
touw er aan te vestigen ( Kl. -Br.
Willebr.).
KOLLENDIEREN, KALLENDIEIIEN, b. w.,
voor kalangieren , d. i. straffen , in
de boet slaan ( Kemp. ). Z. blz. 216.
KOLOM. Kolommen noemt men in Br.,
Antw., Kemp. en Breda : de ijzeren
spijlen welken men hier en daar voor
de glasramen ziet ( Hoeufft, 317).
(OLVE. Z. koli.
(OMAAL, v., uitgesproken kommel, is in
Limb. zekere visch. Het woord schijnt
samengesteld uit : kom , fr. bassin,
en aal.
OMAF. Van of met iets komaf maken ,
met iets eens voor goed gaan begin-
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nen , er zijn weik van maken om het
spoedig ten einde te brengen , iets
effen of : met iets gedaan maken : een

slechte betaalder maakt geen komaf
om Zijne schulden Ie vereffenen ( Br.,
Antw., Hagel. en Vi.).
1OMEN , o. w., heeft zijn imperf. kam,
soms ook lang uitgesproken , voor:
kwam , in 't Hagel. , in Br. en
Limb.; in 't hgd. ook kam. Warm
komen , goed doen : dat geld komt

hem warm. In de goede week komen, van pas komen. Iemand zien
of hooren komen , iemands meening,
voornemen kennen of raden : ik hoor
hem komen, al heeft hij geen blokken
aan ( bijna overal ). Komen wordt
hier en daar in Vi. voor : worden gebruikt : ik zal wel eens pastor komen.
KOMFOORVAGER, m., schouwvager ( Poperinge ). Z. koffoor.
KOMMEL. Z. komaal.
KOMMERSCHAP , uitgespr. komerschap,
V., kleinhandel , handel : kommerschap in iets drijven . Ook koopwaren
in 't algemeen : zijne koinmersehap is
op zee vergaan. 't Is in 't fr. commerce. In Van Heelu treft men reeds
comescap aan in de gemelde betee-

kenis ( Antw., Br., Kemp. ). J. Van
Ruysbroeck schrijft comenscap.
KOMMESVEUR , ook overhemd of half-

hèmd genoemd. Het is eene verbastering van : kom eens voor, de uitdrukking toch : er voor komen , hier
en elders gebruikt , bet. : uitpakken,
met iets pronken ( Kemp. ).
KOMP voor kom; in Limb. waar 't woord
m. is, terwijl het in Br., Antw., Hol!.
V. is : een looikomp voor : looikuip.
KONIGIN , v., wordt in gansch Vlaamsch
België gehoord voor : koningin.
KONIJNENMELKER, m., liefhebber, koopman in konijnen (Br., Antw.). Konijn,
0. in Br. en loll., is m. in Limb.
Volgens Bud. (II, 53) 5 die ook kanhjn
schrijft en hij samentrekking knijn,
zou het moeten v. zijn. In 't hgd. is 't

kaninchen , vroeger, ook kungele en
kunele, eng!. conye en connye, I. enniculus , in oud fr. connin ; te Leuv.
en Antw. spreekt men komijn , in
Limb. knie'n uit.
KONING, keunink, kenning, keunik uitgesprolen. Men zegt in Westvi., 't welk
oudtijds onder den koning van Vrankrijk stond : voor den koning iets
doen , d. i. iets gratis , zonder eenig
voordeel , verkeerd doen : wij zijn

voor den koning rond geweest , d. i.
wij hebben niets opgedaan.
KONINGEN , als o. w. gebr. voor : op
Drijkoningennacht aan de deuren
gaan zingen ( Westvi., L. v. Aalst).
KONINGSKOEK, m., koek die voor Driekoningenfeest gebakken wordt en
eene boon inhoudt ( overal in Ned.);
in Br. heeft men den nieuwjaarskoek,
den Sint-]'s/icolaaskoek , en 't gebak

van den Graaf van half vasten.
KONKEL , ni. of v., volgens toepassing,
diepte in een waterkolk , draaikolk,
draaistroom ( Meyer en Kil.) in eene
beek of rivier ; diepe kolk met slijk
gevuld (Kl. -Br.). Vanhier : in de konkels zijn , zich in moeilijkheid bevinden. Te Tessenderloo wordt konkel
ook van een scheet gezegd. Konket,
afgeleid van : kink , een draai , is de
wortel van konkelen , dat eigenlijk:
draaien, omdraaien bet., bij Kil. 1.
contorquere, rotare, en vandaar ook
eertijds : spinnen bediedde (Z. Wei!.).
Edoch in de Kemp. bet. konkelen : in
't geheim Jverkwanselen , slinks en
bedektelijk handelen. Z. Taalk. Hag.
(11,490).
KONKEL, m., de steen die onder de onderste trede van den trap ligt en
welke aan de eene zijde rond uitloopt
(Antw.).
KONKELEFAZELEN , hetzelfde als : konkelen. Sleeckx, die dit roord opgeeft,
verfranscht het door : mac/iiner, Iranier. Na vorm en samenstelling van
het woord te oordeelen , komt konke-
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ten en fazelen, dat licht eene verbas tering is van foezelen ( Z. beide
woorden, blz. 122 en 131) ons voor
als hebbende dezelfde beteekenis.
Edoch waarschijnlijker is het maar
eene andere uitspraak van Iconkelfoezen, te Antw. : konkel fuizen.
KONKELEN. Z. konkel en konkelfoezen.
KONKELFOES , m., bedrieglijke handel wijs , draaierij , gefrutsel : 't is kon
zegt men, om te beteekenen-ketfos,
dat iemand met heimelijke streken
en draaierijen omgaat om tot eenig
doel te komen (Br. ). Te Antw. klinkt
het : konkeifuis, en het ww. : konkel
Westvl. heeft konkelfoes-fuizen.I
eenigszins de beteekenis van : wanorde, wanordelijken toestand in een
huis. Z. het volgende.
KONKELFOEZEN , o. w., bedektelijk, bedrieglijk handelen, met draaierijen
omgaan; ook : zich met eenen anderen verstaan om eenen derde te bedriegen ( Antw. en elders ; ook in
N.-Br. Hoeufft, 319). In Westphalen heeft het dezelfde beteekenis.
Doch in 't Holsteinsch Idioticon van
Schütze, op : kunkelfuse, wordt eene
eenigszins andere beteekenis opgegeven. In N.-Limb. bet. het ook :
knoeien, futselen. Z. ons foetselen en
foezelen (blz. 131 ) , welke beiden dezelfde beteekenis als konkelen en
konkelfoezen hebben. Edoch wij lezen
in 't Taalk. Mag. (II, 490) dat foezelen
wel één zal zijn met het hgd. fusein,
dat Schmeller's Bayerisches Wórterbitch ( I , 571 ) verklaart door beuzeten , haastig en slecht arbeiden , enz.
KONKELHUIS, KONKELWINKEL, huis of

winkel waar gekonkeld wordt ; huis
waar de koffiewijven lammeeren;
winkel waar iets gebrouwen , ge
waar gefoffeld wordt ( Br.,-smed,
Antw. ).
KONKERNOL, KONKERNUL , KONKERNUUL , v., kornoelje, fr. cornouilles
(vruchtvan den kornoeljenboom) : een

konkernulten -zomerhuisje ( Limb. ).
KONNEN (kost, gekost en gekonnen ), in
't Z. veel meer gebruikt dan kunnen
de jongen kost gister zijn les niet.
KONNEN, o. w., 't zelfde als : klitzen
blz. 253 (Westvl.).
KONSEEM, betaaldag voor de werklieden.
Dit woord, in Vl. in gebruik gekomen
sedert het leggen van de ijzeren wegen , is waarschijnlijk eene eerbastering van 't fr. quinzaine, omdat
de betalingen alle veertien dagen geschiedden. .flan de forten kazeën
(Antw.).
KONSUUS, bijw., in VI., voor kwanswijs,
kwansuis , dat in Limb. kwansies
luidt en te Antw. : konsjuus.
KONTEN , van het , fr. conte , prullen,
vodden, praatjes : konten vertellen
of verkoopen. Vanhier : konterij,
vodderij, gepraat (Westvl.).
KONTEREN, o. w., in het potteken passen,
tegen iemand spelen ( kaartspel )
( Kortrijk).
KONTERMAN, m., klein rond broodje ter
grootte van een pistolet -koek : wat
kost dat kontermanneken ? ( Westerloo en Mechelen).
KONVENT, o., plaats waar de knechten
slapen (Vlaamsche Polders).
KOOF, v., te Diest, in Br., Antw. en VI.
katoenen vrouwenmuts.Men noemt ze
ook : slaapkap, slaaprnuts en jen, hgd.
haube, nachthaube , fr. coije , serre
Bij Kil. {goy f fe , {goy ffie , 1. vetus-tée.
Band. capillare, reticulum (netteken,
gebreide kuif). De slaapkoof wordt te
Hasselt : karboens , te Sint-Truiden :
moeder genoemd. Koof is eenzelfde
woord met kuif, v.; doch m. in Limb.,
waar het koe f, kof wordt uitgespr.
KOOI voor : kudde, klad, eene zekere hoeveelheid dieren tesamen : eene kooi
schapen , duiven , patrijzen , enz.
( Kemp., Br., Antw. pr.) ; ook in
N.-Br. Z.Hoeufft, 320; te Boom : kuchet.
KOOK , m., eten. Voor den kook zorgen
( Vl. en elders).
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KOOKSEL , in de gemeene taal gebruikt
voor: bende, eene zekere hoeveelheid;

een kooksel kinderen, fr. un bataillon
d'enfants (Antw. ) ; in Br. zegt men
in de lage volksspraak in denzelfden
zin : eene zode ( zoï ), een zoodsel.
KOOL, in Holland v., is in Vl., Br., Antw.,
Limb. , evenals bij Bild. m., in den
zin van : verbrand hout, houillie, en
wordt zachttang uitgesproken ; maar
kool ( plant) , in Limb. ook m., is
elders in 't Zuiden v. en klinkt scherp
is kohl (gewas) m. en-lang,i'thd.
kohte ( 1. carbo ) v.
KOOLAARD, m. Sleeckx verfranscht den
naam van dezen vogel door : geai, en
dit verduitscht hij door : meerkol,
wouterkot , roetaard , hannewuiten ,
hanneweit , wouter , gaai , rotzak.
Waarschijnlijk is koolaard dezelfde
vogel als bij Kil. kooien, in Vlaand.
hetzelfde als weytenroetaerd , 1. pica
glandaria , graculus (kauw).
KOOLBLOEM, soms voor : kolbloem.
KOOLBRAADJE gaf men ons op als te
Kortrijk in gebruikt zijnde voor : ge
bij Kil. kolen-harst,-bradenë,
vulgil : carbonada (karbonei) .
KOOLBRANDER, m. Zoo noemt men, als ook biltebijter ( blz. 55), den goudkever, in Br. goudsmid geheeten. Dit is
een ander dier dan koolbijter , dat
Olinger door : cloporte verfranscht, en
dan korenbijter , in 't fr. calandre en
charaneon.
KOOLHAAS. Het spreekw. : hij is een
koolhaas , d. i. een slimme guit
( Maastricht) ; bij Sleeckx overdr acht. : iemand die weinig trouw
verdient.
KOOLIJZER , o., soort van vierkantigen
ijzeren bak , op vier beenen en met
traliën , dienende om kluiten of kolen op te branden ( omstr. Thien.).
KOOLKAPPER, m.,moesverkooper(Antw.)
KOOLMEES , v. , koopman in kolen
(Antes. ). Men zegt ook : koolmusch
(oo zachtlang) voor : koolmees, vogel.
,
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KOOLZAADSTEKER , stuk hout waar-

mede men gaten maakt om koolzaad
te planten ( Kortrijk ). Steker wordt
stekker uitgesproken.
KOOPEN. Een kind koopen , een kind
brengen , krijgen ( overal ).
KOOPMAN ( ZWARTE) , gebrekkige kooper, fr. fol enchérisseur ( Br.).
KOOPZIENDE wordt in Westvl. als bijv.
gebruikt in den zin van : iets dat zich
wel aanbiedt of vertoont om verkocht
te worden : b. v. (tat peerd is koop

-ziend.
KOORD , KOORDE , v., richtsnoer, lijn :

buiten de koord of het koordje gaan
(Limb.); elders : buiten schreef gaan,
.d. i. (in den zedelijken zin) te verre
gaan : de koorde bachten den knoop
hebben bet. omstr. IJpere : het wel
hebben , fortuin hebben , niet te beklagen zijn. De kat zal de koord
optoopen. Z. kat. !Iebtje geen koorde
ik zal 't aan uwen neus binden,-ken,
zegt men in Vl. voor : wat zijt gij
toch nieuwsgierig ! In Br. zegt men :
was uw neus een kapstok , ik zou '1 er
aan hangen.
KOORD, KOERD, in N.-Limb. en Gelderl.
voor : koeiheerd. Z. blz. 270.
KOOREZEL, m., te Maastr.: een kerkbedel,
wordt in Br. soms gezegd van een
r

dommen zanger.
KOORLIJK, o. Door koorlijk verstaat mendoorgaans : een begrafenis- of lijk dienst en uitvaart van eerste klas,
omdat, onder zulken dienst, het lijk
of de baar in de koor der kerk
geplaatst wordt (Brab., Antw.).
KOORN. Z. koren en de overige samengestelde woorden beginnende met
koren.
KOORTABEL , ook koortafel ( gelijk men
zegt : weértafel ) , 1. calendarium
liturgicum. Men spreekt het in Vi.
uit : kortebelie ; in Br. kartabet ; in
Limb. kartebel; overal met den klem
bel. Dit woord komt van :-tonp
carta•tabeila , zooals men het ge-
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schreven vindt in kapittelacten van
Antw. uit de Xviie eeuw.
KOOItTSENIEREN , 0. W., de koorts hebben (Sleeckx).
KOOTEN, v., alleen in 't my. gebr., puinen , afbraak van steengebouwen
(N.-Limb.). In den Teuth. heeft men:
10 cote 1. /,asa, basis, 2 o steyn coten
of stucken die men mede inmuyrt,
1. rucius. Nu de Tetraglotton vert.
ritcius door èpserreoii 1 fr. cle'comhres
des hâtiments, allerlei rouwe stof,
gebroken steen van muragie, plias
-tering.
KOOZEN , o. w., kroozen, kermen, kiagen : die vrouw doet niet als koozen
(Br., Antw.). Bij Dolf. (blz. 265 en
102) bet. koosen, hgd. kosen : spreken, in 't fr. causer,jaser, en D' Krem
sier vertaalt koseii door : colloqui. Bij
Kil. koosen, liefkoosen, in 't 1. blandiri,
adutari; fornicari; bij Meyer: vleien,
troetelen , smeeken. Z. keuren.
KOP, m. Kop hebben bet. in Brab. en
Antw. : moed hebben ; in Westvi.
slim, doortrapt zijn. Op den kop
bet. in Br. en Limb., juist : op den
kop treffen. Kopaan, kopaf, levend
of dood : die middel gewaagd, kopaan
/copaf(Kort.). Als men over den kop
kan, kan men over den steert, als men
over het meeste of het hij zonderste
kan, kan men ook over het minste of
laatste (overal). Over den kop geloopen
zijn, van verbaasdheid getroffen zijn
(Br.). Met den kop legen den stijl
toope n of alleen : tegen de stijlen toopen bet. in Limb. : moeten gevoelen,
botsloopen, zich misgrijpen of vertasten. Kop in iets hebben, zijn behagen in iets hebben : ik heb er kop
noch zin toe, ik heb er geen lust toe.
Kop honden, volhouden, het niet opgeven. Kopaf of koppekenaf, als het
niet waar is bet. : ik wil sterven , als
't niet waar is (Antw., Br.).
KOPBOOM, m., een soort van strunk of
tronk, boom dien men den kop heeft

)

uitgehouwen om hem hout te doen
dragen. Alzoo kopcanada, kopesch.

kopotm, kopwilg, enz. (Limb.). Zie
koppen.
KOPER, m., voor : kopper, duiverik (Soinerghem).
KOPERDRIJVER, m., verschilt van: koper
slager of kopersmid , gelijk drijver
(ciseleur) van smid.
KOP-OORD , KOP-OORDJE , een muntstuk van édn oord met eenen kop op,
doelende op de munten van MariaTheresia , Joseph II , Leopoldus en
Franciscus It van Oostenrijk. Later,
toen deze door de Nederlandsche
munten vervangen waren , heette
men ze keizertijke oorden, ook duiten.
KOPPE, V., hinne en spinnekop. Kil. heeft
kop, koppe, i. haan, gallus, en kop,

koppe, kobbe, i. hinne, 1. gallina.
KOPPEGESPIN, o., spinneweb, in Brab.
spinnekopnet. (( In uwen mont en
zal gheen coppeghespin wassen. »
Belg. IJïus., 2de deel, blz. 17. '1 Eerste
gewin is koppegespin, zegt men in
't spel aan die in 't begin winnen,
alsof men wilde zeg g en : 't zal niet
duren ; op 't einde zult gij verliezen
(Oostvl.); in Br., Antw., Limb. en
Kemp. zegt men : eerste gewin is
kattegespin.
KOPPEJAGER , m., spinnekopborstel,
raagbol (Gent) ; te Antw. en Leuv.

halfinaan.
KOPPEKEI, lcei (Kortrljk).
KOPPEL, bet. in Br. en elders : opnaaisel,
eene vouw,, plooi, omslag of band
in de kleecleren genaaid : als uw
kleed te lang is, leg er ccve koppel in.
Ons meisje groeit zoodanig dat de

koppel uit haar kleed moet gedaan
worden (Br.). Men verstaat in het
Hagel. en elders door koppels : de
ketingen of touwen, welke aan de
hameelen vast zijn, om de paarden
aan de ploeg, den wagen, de egge,
enz. te spannen. Koppel is hier in
den zin van band, fr. lien, gebezigd.
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'Vanhier : Icoppelleder, de Icoppetljn,
koppeilcoord , de koord waarmede
men twee paarden aan elkander vast
maakt. Koppel wordt soms in den
zin van : koppèr gehoord en dan is
het m.
:hOPPEN, 1h W., knotten, fr. étter, d. i.
de kruin of kroon van eenen boom
uitkappen, de toppen of botten van
jonge takken uitsnijden, den kop of
't bovenste van den tabakstam uitnijpen , opdat hij meer bladeren zou
(Land van Aalst, Br. en Limb. ). In
Br. zegt men ook : soppen en sjoppen,
b. v. de tarwe soppen, d. i. het bovenste, de uiteinden van het bovenste
gebladerte (niet de kruin) afsnijden.

KOREN, 0., in Br., Limb., Kemp., N.-Br.
van dagelijkseh gebruik voor : rogge,
fr. seigle, 1. secale. Men zegt zoo wel
korenlirood als roggenbrood. Vanhier
korendo voor : roggenhoterham. Z.
Hoeufft, blz. 3-3 en Kil. Voor koren
in 't algemeen zegt men, in Br. en
Hol!. : graan, in 't fr. les grains.
In GelUerl. bet. koren het eetbare
gedeelte van de steenen in vruchten.
Z. Taalk. Mag. (1. 315). In Limb.
heet men het graan : vruchten.
KORENAUW, korenaar ; auw voor aar.
Z. auwe, blz. 22.
KORENHERD, bijv., zoo hard als koren,
overdr. : wel te pas, wel te been

Koppen is bij liii. decacurninare,
amputare, truncare; hij Pitiscus bet.
decacuminare , de boomen knotten,

teenemaal hersteld (Br.)?
KORENLAWIRK, m., leeuwerik (Somer
ghem, Eecloo).
KORENMUSCH. Deze vogel wordt gewoonlijk : blauwe koreninusch genoemd,
omdat hij blauwe eikens legt (VI.)
te Antw. : koolinusch (oo scherplang).
KOREN-, KOORNSALAAD of KORENSLA
is een plantje dat men vroeg in het
jaar op de velden vindt en ook als
salaad eet (Vi.). 't Is hetzelfde gewas
als : veidsataad , in 't fr. mdclie , doucette, bij de kruidkundigen : vateriana
locusta en elders : valerianetla genoemd.
KORENSCHELF. Z. graanschelf (VI.); in

de kroon , of den top der boomeri
afhouwen, aficappen. Koppen bet. in
Limb. ook : onthaizen. Z. rotten.
KOPPER (0 als korte eu uitgesproken),
m. (Waas) ; te Somerghem : koper;
omstr. Leuv. : keupper ; te Antw.
duiver ; elders : doffer,, duiverilc,
horen. Kil. heeft ook nog : kuyler en
Icuter. Z. keubber of keupper en kopper bij Bud.
I{OPWEDER, v., hoofdpijn (Meetjesland).
KORDEEL, o., in Br. /cocldeel uitgespr.,
koordeken dat aan den toom vast is
en dient om het peerd te mennen

houd het peerd met het kordeet
(Br., Hagel., Vi.), in 't fr. guides en
cordes. Dit woord heeft een verlengden uitgang gekregen , gelijk : houweet, tooneet, en staat voor : koordet
(kordel), een verklei ningswoord van

koord, in den Teuth. corde, seelken,
1. cordula. Weil. heeft kardeel, touwwerk waarmede men de zeilen ophijscht.
KOREN. 't Is koreu op onzen molen, 't is
in onze kaart gespeeld (Vi.). In Brab.
zegt men : 't is water op mijn meu-

ten

zijt gij al korenherd ? d. i. zijt gij al
-

Br. korentas, korenhoog.
KORENTENKOEKEN, kleine vensterruiten met een der vier hoeken in het
midden boven, en een onder (Antw.).
KORENVOS, m., vogel met geelachtige en
blauwe pluimen (omstr. Thien.). Is
dit de korenvogel of de grasmussche,
bij Kil. vert. door curruca?
KORENWINDMOLEN. Zoo noemt men in
Vi. den molen die in Br. en elders
slechts : windmolen heet, omdat hij
met den wind draait; terwijl er nog
molens zijn die met water of stoom

gaan. Koorn- of graanineuten om
hem te onderscheiden van: smoutmo-
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len (slagmoleii), schorsmeuten, damp-

of stoommolen , enz.
KORING, uitgespr. keuring, komt voor :
in : boring hebben in den zin van :
nieuwsgierig zijn (W.-Br.). In oude

schriften leest men ook : keurig syn.
Beide woorden zijn afgeleid van het
werkw. keuren of koren, thans be-

koren, 1. tentare, welke, als lijdende
werkw., wel in gemelden zin kunnen
gebruikt worden.

KORK, V., wordt in VI. gezegd voor krol,
thans in Br. krik, een. soort van wilde
wikken ; bij Kil. kroel, 1. aracus,
vitiurn frumenti, vulgo : cracca, fr.
veste sauvage, sain-foin.
KORNEL , het vleesch tusschen de nagels ( Deinze , Westvl. ). In laatst
streek wordt kornellen,-genomd
kernellen (kernels of kernen van appelen , enz.) kornillen uitgesproken. In
de loll. Woordenb. is kornel zooveel
als : fijne zemelen of kortmeel, de la
grosse farine, farine aver son.
KORREBOUT ook RUN, kleine pijp (Westvi.) ; elders ook : baardbranderken,
neusbranderken , doldeken , stompken, in 't fr. brule-gueule geheeten.
KORREKEN , o., korren , m. (o klinkt als
korte eu), bigge of vigge, jong var
rond Leuv. is-ken(StAmads);
lkurren of kurreken (met u) o. Bij
Kiliaan bet. korre , in 't engl. cur,
oud engl. curre, een handhond, fr.
chien de ferme, I. Canis villaticus. Met
het werkw. knorren (grollen) ver
kudde.
-want?Z.kure
KORREWAGEN, m., (in Br. o als korte
en-klank uitgespr.), kruiwagen, fr.
brouette. Kil. schrijft 1 0 koordewaghen, dat hij afleidt van : koord, alsof
dit bekend voertuig met koorden zou
voortgetrokken worden, doch, vol
anderen, zou 't kortewagen zijn,-gens
als zijnde een korte wagen, breve
vehiculum ; maar de beste vorm is
krodewagen of kruiwagen , trusatile
vehiculum (armwagen, stootwagen);
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ook is de afleiding van kruien, krui
vroeger broden (voortstooten,-den,
voortduwen, 1. protrudere, propellere;
vectare ) de waarschijnlijkste en
meest aangenomen. Weil. heeft ook :
kordewagen en meldt dat men in
Groningen korrewagen zegt.
KORST. De korst afgaan, belachelijk zijn
(St-Nikolaas).
KORSTELING. Z. krostel.
KORSTEN, b. w., kerstenen, doopen.
Een korstekindje, kindje dat eerst
geboren is en naar den doop gebracht
wordt. Korstmis, elders kersmis (Z.
dit w. ). Het korstbrood, soort van
brood gebakken om op kersmis gegeten te worden (in het land van
Maastr.). Ziehier wat Ecrevisse, in
zijne Bokkenrijders, over de gebruiken der gemeente Geleen sprekende,
van 't korstbroodje of kersmisbroodje
zegt. «Ingevolge eene standvastige
costuim, die misschien zoo oud is
als dit oude kirsspel zelf, moet de
koster der kerk, in de eerste dagen
van den .Advent, een welgekneed
roggenbroodje bakken. Eenige dagen
later ondergaat het broodje eene
tweede, dan eene derde, vervolgens
eene vierde, vijfde, zesde en zevende
balking, tot kersmisdag toe, alswanneer dit broodje zoo hard als steen
is geworden. Op den tweeden kers misdag na de vespers scharen zich
al de gespierde en sterke jongelingen
van Geleen en de onderhoorige gehuchten — als Lutterath, Krawinket,
.eerbeek en St-Jans- Geleen -- voor
den ingang des kerkhofs. Dan komt
de koster met 't broodje en rolt hetzelve, langs den grond, tusschen de
menigte, en de worsteling begint.
Nauwlijks laat het geroep zich hooren : het Morsbroodje ! of allen houden
zich gereed. Eensklaps rolt hetzelve
tusschen de volksmenigte, en elkeen
werpt zich vooruit om hetzelve in
zijne mast te hebben. Diegene, welke
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het broodje boven zijn hoofd kan
steken, roept uit : Korsbrood, mijn
brood! de worsteling houdt op en hij
is broodjeskoning.
KORT, o., vleesch dat kort en klein vaneen gehakt is, als : in stukjes gekapte
licht, lever, long, hert van geslachte
dieren ; kipkap : wilt gij mei wat
kort eten (Br.)? Te Antw. heet het : (rut.
(Z. bi. 134). Bij Bild. bet. het kort :
zemelen (collectief genomen). Z. kor
kortmeel.
-teling
KORT. Kort ingespannen zijn, d. I. kort
van stof zijn, spoedig in gramschap
geraken (Br., Antw., st. en pr.). Zich
kort houden, zwijgen, zich stil houden (Hoeufft, blz. 325) of soms ook :
zich gewrongen houden (Antw.) ; in
Limburg zegt men : kort van veersen
(versemen , hielen) zijn , of ook : ge
zijne veersen getreden zijn-zwindop
voor : opvliegend , gauw gram zijn.
Kort als kaf, zeer kort, haastig (Westvl.). 't Is altijd te kort of te lang, 't is
altijd te heet of te koud, 't is altijd iets
(Br., Antw.). Te kortbollen, het moeten opgeven, moeten onderdoen , te
kort komen (VI.). Kortgezeten. Z.
kortzitten.
KORTBUSSEL , m., bussel stroo , stroo
niet in zijne lengte maar ondereen
. geschud, in rondachtigen bussel gebonden (Br.).
)j

KORTEBUNDEL. Z. aarling (VI.) ; in Br.

kortbussel, bussel kort stroo.
KORTELING, o. (van korten), afval, 't geen
door korten afvalt, afkortsel , in 't fr.
rognure (Leuv.); bij Sleeckx is het :
een korte stok , baton court. Z. kort.
KORTEN, o. w., gebruikt men somtijds
in den zin van : genoeg zijn, b. v. :
dat kort niet, dat is niet genoeg; ook:
ter zake doen, helpen, baten -: dat zal
niet korten , dat zal niets ter zake
doen. Men zegt ook : afkorten : dat
zal niet af/tonen
KORTERES, v., veel in VI. gezegd voor:
wat te kort schiet of ontbreekt om iets
.

KOR
te volmaken ; ook : gebrek, mangei
Ik keek eens verder over stad
En zie eens naar den buiten
't Is armoê al wat 't oogomvat
En korteres van duiten.
(Snoecks' Almanak 1856.)

KORTEWAGEN, bij Sleecks en in VI. voor
kordewagen, kruiwagen.
KORTGEBEENTE, o., alle fijn vleesch,
als van : haas, patrijzen, duiven, enz.:
hij houdt van 't kortgebeente (Hagel.);
in Br. gepeuzel , soms ook : poule -frig
cassée geheeten.
KORTGËZETEN. Z. kortzitten.
KORTMAAND, V. (Waas), elders in Vi. en
ook in Br. en Antw. kortmaandekeu
voor : Februari.
KORTMEEL, o., samengent. uit : kort en
meel , de fijnste zemelen of 't grofste
meel, of : dat gedeelte van het meel
't welk in 't voorlaatste vak van den
bluitmolen (buil) ligt en dus een soort
beter is dan de zemelen of de kriel
(Br.). Volgens Bild. (II, blz. 118) heeft
kort., het kort (voor : zemelen) niets
gemeens met het bijv. kort, en is
verwant met het 1. cortex, schorsch.
KORTNAT , jenever , sterke drank : die
man houdt te veel van het kortnat
(Antw. st. en pr., Br.) ; in Holl. heet
het : kortvoer.
KORTSTEEL , m., mv. kortstelen, peren
als, b. v. bergamotten, ook dikstelen
genoemd , of appelen als : courtpenduën , te Leuv. : korpenduringen
uitgespr., die kort van steel zijn.
KORTSWIJL, bijw., korts, sedert korten
tijd ( Maastr. en Belg. -Limb.).
KORTWONER of KORTWOONDER, m., bij
Sleeckx verfr. door : journalier , is
iemand die in eerie kortwoonst verblijft, een gering kossaard, een koeten.
KORTWOONSTwordt gezeid van een
huis waar noch geboerd, noch nering
gedaan wordt, zonder dat het door
eenen rentenier bewoond zij (Westvi.). Z. kortzitten.
KORTZAAG, v., zaag waarmede men kort,
36
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KORTZAK, zak waar men kort gesneden
eten voor de paarden in bergt
( canton Axel ).
KORTZEEL. Z. kordeel.
KORTZEMELEN , v. mv., zemelen die in
den fijnen teems blijven ( Hagel. ).
Z. kortmeel.
KORTZETTEN , b. w., gevangen zetten :
ze hebben hem kortgenet ( IJpere en
elders) .
KORTZITTEN, o. w., in gevangenis zitten:
hij zit nu kort. Kortgezeten zijn zeg
buitenlieden van degenen die-gend
zonder bestaanmiddelen in huizen
wonen , geen land in pacht hebben :
als wij eerst getrouwd waren, waren
wij kortgezeten 7nenschen. Vandaar

zegt men : kortwoonsten : dat zijn twee
kortwoonsten (Westvl., IJpere).
KORVEN (kurven), manden maken(Limb.)
KORVER , m. , mandenmaker. Vanhier
de familienaam Corvers of Curvers
( Limb. ). Sleeckx vert. korven door :

mettre dans un panier , entasser, en
Kil. door 't 1. intponere corbi. Korver
bet. korfdrager.
KORZIEREN , b. w. (korsierde , gelcorsierd) , in 't fr. meetre a t'amende.
Plant. vert. ook in 't 1. mulctare , fr.
faire arrest, chalanger, enz. Maar.hij
schreef met Kil. Icalangieren. Zoo zegt
men : de veldwachter heeft den jager,
enz. gekorzierd , d. i. hij heeft hem
gedaagd voor den rechter om gestraft
te worden (Brab.).
KOSSAARD , KOSSAAT , m. , in Br. en
A.n tw., een kleine boer die een stuk
eigen land bebouwt of rond de vier
bunders huurland bezaait, geen paard
doch soms wel eenen ploegos en ten
hoogste vier of vijf koeien heeft : ik

hel) mijn land aan een goeden kossaard
verpacht. Te Diest en Aarschot zegt
men niet : kossaat, maar : osseboer. Kil.
geeft kossate, 7nersenier, meersenierman, mercenier op als : een Leuv. en
Brusselsch w. en vertaalt het door :

diens Ducis Rrabantiae , privilegiis

1(OS
et immnnuunzitatibus donatus. Qui se in
fidem et potestaten principis per.
misit (Z. H. Grotius en anderen op :
clientes ). In Groningen is een koterhoer ( keuterboer) , een boer die
weinig land en vee heeft; in 't hgd.
heet zulkeen : kóliiener, in 't neders.
köther, {gather, eng!. cottager (Z.Weil.,
die tot wortel des woords kot aanwijst ). In Gelden. bet. kuiter : een
kleinen boer die hoogstens twee paarden houdt ; een groote boer heet er

schoft of meier (Taalk. itfag. I , 317) ;
omstreeks Berlijn heeten zulke kleine
boeren kotsen, elders, in Duitschland:
koesassen. Cossalum is, zegt Adelung,
in 't duitsch kossath ( in Br. kossaat ) . Grimm. ( Rechts attherd. 818,
n. 30 en : Princ. jur. Germ. § 97,
nota 13 ) leidt het woord af van : cot,
huisje, en van : sat, van siltian of zitten. Cassare, in feudum concedere vel
(eodare : vandaar : cassatus, cassati ,
enz. Onze kossaten (kossaden ) zijn
dan, men ziet het, bijna hetzelfde als
de oude laten. Z. ook, bij ons, keuter,
blz. 239, en : Kassaat, blz. 24,
ook tact , bij Kil. Z. mede Hoeufft,
blz. 326 op : {rote. « In den beginne
waren al de inwooners van Hoelaert

Cossaerden of Kossaten , ook lLlerseniers gezeid. De Kossaten werden zoo
genoemd, omdat zij ten platten lande
kleine huiskens, met een weinig land
rondom , bewoonden , dat hun op
eenige voorwaarden door de hertogen van Brabant was toegestaan. Zij
waren eigentlijk geene slaven , maar
waren ook niet volkomen vrij ; want
van den eenen kant werkten zij gedeeltelijk voor hun eigen voordeel,
en van den anderen kant waren zij
aan den hertog van Brabant handen voetdienst verschuldigd, enz.
enz. »Het christelijk Hoelaert, Brussel 1855, blz. 12-17, door V. De Buck,
S. J., die in noot zegt : « De afleiding
is veel klaarder in het Saks. woord

KOT

( 283 )

kotfrsass. d. I. ingezeten van een kot,
klein arm huisje. » Z. koteren.
KOT , o. Door het mv. koten verstaat
men in Br. en elders : de houten foor huisjes , waarin allerlei dingen te
zien zijn. Kot houden bet. in VI.
hetzelfde als in Br. : den boer spelen,
in Bene herberg veel gerucht of ruzie
maken : ze hebben daar een kot
gehouden die zatte kerels. Kot, in 't fr.
cachot, is verwant met het engl. coate,
cottage (hutteken ). Z. Delf. 195, op :
coetkyn , cot.
KOTERAGE. Z. koterij.
KOTERAILLE, v., in Westvl. 't zelfde als :
koterij
KOTEREN, KEUTEREN, b. en o. w., wordt
in de Holl. Woordent. of niet of
slechts in den zin van : tusschen zijne
tanden peuteren , wroeten , loteren ,
om wat er tusschen steekt uit te halen , gebezigd ; doch in België zegt
men zeer veel : het vuur aankeute-

ren : koter de stoof, de kachel wat dat
ze beter brande ; de kolen bijeen of opkeuteren , de assche uitkoteren ,
zijne pijp uitkoteren ; in den neus,
in de ooren keuteren , aardappels in
den grond leuteren, enz. Overdracht.:
aanjagen, aanwakkeren, ophitsen, in
'L fr. exciter : ik zal die gasten eens
gaan opkeuteren. Vanhier heeft men :

kotering , gekeuter, keuteraar, koteraar, keuterijzer, Leuterhaak (pook),
fr. tison, een haak of ander ding, waar
men mede kotert. In sommige gewesten van Vi. spreekt men uit : kotteren , bolleraar , boltering , en dit
laatst bet. r. Audenaarde : afrossing,.
slaag. Plant. heeft koteren , 1. scru.-

tari , in d'assche koteren , fr. fouiller
ou patrouitler aux cendres ; de tanden
koteren, 1. dentes purgare; Kil. keuleren , koteren ( de tanden ) ; koteren
bet. bij hein ook in 't 1. fodicare, d. i.
steken. Dit fodicare is verwant niet
fodere , graven , een hol , graf of kot
of opening maken. Ook is kot de
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wortel van noteren , freq. van kolen
(uithollen, uitgraven). Koteren schijnt
ons éénen oorsprong te hebben met
het lat. tolere , cultura , fr. cultiver,
culture en met ons kouter, en nauw
verwant te zijn met : kossaat, keuter,
koter , kutter , fr. petit culiivateur.
Z. kouter en keuter, blz. 9.39 waar
men zien zal dat keuteren, in de pr.
Drenthe, eene kleine boerderi j houden
beteekent.
KOTERHAKEN , met den haak het vuur,
de kachel opkeuteren , in 't fr. tisonner, attiser le feu (Kortrijk en elders).
KOTERHOL, klein huisje of kamer (Meetjesland). Koter is hier misschien voor:
koeter of kutter, d. i. koeiboerken of
kossaard.
KOTERIJ , KOTERAGE , v., geringe hui
kleine ge--zinge,otuchs
bouwen om allerlei dingen in te bergen (Br., Oost- en Westvl. en elders).
KOTSEN, o. w., braken, in 't Z. overal met t
uitgesproken. 't Is meest in de pr.
Antw. en Limb. gebr.; in Br. zegt men:
:

geubbelen , fr. de'gobiller ; in Holl.
kodsen. Kil. heeft {gidsen.
KOTSVOL , bijw., onder 't volk gehoord
voor : geheel en al vol, gestampt vol :
de kerk was lotsvol ( Limb. ). Het bet.
eigenlijk : lot kotsens toe vol; in Br.
en Antw. : kropvol , stampens vol.
KOTTERAAR, KOTTEREN , KOTTEBING,
in Oostvl. gehoord voor : koteraar,
enz.

KOUD. Dat zal op geene koude steenen
vallen ( Br., Antw. ) ; te Brugge is 't :
dat zal op geene blauwe steenen val
dat zal niet onverschillig , dat-len,
zal niet zoo, dat zal niet ongewroken
blijven. Een koud kieken , iemand
zonder moed of wilskracht (Br.
Antw. en elders ). In Drenthe zegt
men ook koude vader voor : stiefvader.
KOUDERIK en KOUWERIK , iemand die
kouwelijk is , die licht koude krijgt
( Br., Antw.).
:

KOU

( 284.

KOUS , in de gemeenzame spraak voor :
t eurzeken of spaarpot , fr. boursicaut : een kous of beurzeken op zijde
hebben. Zijne kous hangen zegt men
in Westvl. voor : zijn mandeken of
korf zetten (VI., Br. en elders); in
Antw., Limb. en elders : zijnen schoen
ofklompzetten,'s avondsvóórSt-Nicolaas, St-Marten of meiden greef (graaf)
van half- vasten zetten of hangen de
kinderen een korfje , holleblok , enz.
met wat eetwaar daarin voor het
peerd van St-Marten en 's morgends

vinden zij er dan lekkernij in. Met
de kous op den kop t'huis komen,
ergens met schande van afkomen, in
Bene onderneming slecht gelukken
(Antw.).
;OUSCHEN (sch als in 't hgd. ) , bijy.,
veilig , geraadzaam , te betrouwen :
hij is niet kouschen, hij is niet te betrouwen , hij valt niet gemakkelijk,

niet pluis. Het is allewijl niet kouschen door den duisteren te gaan
(Limb.). Kouschen zal misschien hetzelfde zijn als : kuiscfh- , in 't hgd.
keusch , zuiver ; want men zegt , in
Limb., Br. en elders, in denzelfden

zin : hij is niet zuiver gevallen, hij is
niet zuiver, hij is niet pluis , niet te
betrouwen.
KOUSEBIJTER is 't zelfde als : koolbijter
( Westvl.).
KOUSVOETELINGS , op zijne kousen
( Oostvl. ) « kousvoeleling maekt se

soelen gang. » ( Oude Vt. lied. 279).
KOUTENANCIE, v. , hier en daar in Westvl.
en elders gezegd voor : kout, gekout,
in 't fr. causerie.
KOUTER, in., in VI., Br. en Antw., doch o.,
in Limb. en .Roll. in den zin van :
ploegkouter, kouterijzer, liet mes der
ploeg , dat de aarde doorsnijdt. In 't
Geld. en hgd. is het kotter, in 't lat.

cutter ( mes , fr. couteau) , in 't middeleeuwsch 1. cuttra, in 't oud fr.
coucltre , thans centre ( ploegkouter )
esa in 't eng]. coulter (Bud. H, 123).

)

KOUEr is een oud w. kutten, engl. ta cut.
neders. katten , {padden , dat snijden
het. (Weil. ). Maar in VI., Antw. en
vooral in Brab. heeft kouter, m., nog
eene gansch andere beteekenis ; men
heet kouter eene groote uitgestrekt
vlak, aaneen liggend en be--heidvan
bouwd land , een vlak en bewerkt.
veld door Bosch , houtkant , boomen noch dorp gescheiden : dat is

de schoonste kouter der omstreken
tarwekouter. Thans zegt men in Br.
veld, land; en de kouter is er bijna een
eigennaam geworden , nog gegeven
aan plaatsen die van ouds dien
naam droegen. Weil. zegt dat « men
in Overijsel katerploats , katerstede
heet , eene kleine boerenplaats bij
welke weinig lands is. » Edoch hier
is kater gewis voor : kutter , keuter
(Gelded.). Ons kouter is een zeer oud
woord en komt van het lat. cultura
bij Kil. ook kanter ftandr.; ager,
campus ; seges , terra subacta arata
et sata ; arvum ; terra arata needunz
sata ; ager cultus sive aratus (beploegd of bewerkt land ). Ook curric-ulum , hippodromus. De kouter , te
Gent, in 't 1. campus martius. Kouter
bet. in Westvl. nog een hoog wegeltje
of wegsken, een voetpadje. Met kou
is het oud fr. courtit verwant,-ter
Vanhier de dorpsnamen : Cortil-Noirmont en Coulture-St-Germain , enz.
,

KOUTERKEN, KOUTERTJE, o., in Westvl.
voor : kouteken, verkleinw. van kout,

klap : een kouterken slaan of doen ,
klappen : laat ons een koutertje doen„,
laat ons wat praten.
KOUWELEN, b. w., voortd. van louwen,
fr. macher. Bij Kil. kauwen, Bouwen,
kuwen, ger. sax. sicamb. holt. flandr.,
'tzelfde als: knauwen, 1.mandere.Kouweling, geknauwd eten ; nitkoouweten,
uitspuwen ( omstr. Eecloo ). Kauwe ,,
kouwe of kuwe , een geld. sax. -boll.
en vlaamsch woord, dat keel, strooi,
kaak , kaaksbeen , kin , kinnebak
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enz. beteekent. Couwen ( mit den
monde ), 1. masticare ( Teuth.).
KOWEETE , KEWEETE , v., kauwken,
panne (Westvl. ).
KOZEN , m., voor kozijn (VI.).
KOZIJN in 't fr. cousin, neef : het kozijn
hebben, het pootje hebben ( Kortrijk).

Bij kozijn schellings herbergen is
eene spreuk overgebleven uit den
tijd dat de schellingen nog gangaar waren en bet., omstr. Thien. :
voor zijn geld herbergen , in de herbergen gaan logeergin : ik logeer bij kozijn schellings. Kozijnen, als werkw.,
bet. : veel en aan vele ver verwante
lieden kozijn zeggen : als hij iets noo-

dig heeft , kan hij wel kozijnen (VI.,
An.tw., Br.).
KOZIJNEN en KOZIJNKENS , mv., krakebeziën : kozijnen plukken, in 't fr.
m.yriilles, le fruit du myrtil, of postel beziën (L. v. Aalst, Lede). Z. krakebees , blz. 287.
KOZIJNTJES, o. mv., het pootje of flerecijn, in 't fr. la goutte, 1. podagra : die

drinker zit alweer met de kozijntjes
of het kozijn ( Kortrijk ) ; te Eecloo
zegt met : hel beestje.
KOZZE , m., voor kozijn ( Br., Antw.).
KRAAFS of KRAAGS , bijw., verkeerd,
tegenstrijdig ( Kortrijk ). Z. krangs.
KRAAG, KRAGE, dat in het engl. crag,
in 't schotsch : craig is, bet. in neêren hgd. eigenlijk : hals (Delf. 197) en
bij Plant. de hals eener zwaan, eend,
enz. Le col dun . signe, 1. jugulus.

Een stuk in zijnen kraag drinken,
zich zat drinken. Een stuk in zijnen
kraag hebben , dronken zijn ( VI.,
Antw., Br. en Linib.) ; een spaanschen
kraag hebben bediedt , te Maastr. :
gansch bedronken zijn ; te Kortrijk
zegt men : in ons Heeren hennelho f

of wijngaard geweest zijn. In Westvl.
zegt men : iemand bij den kraag
stekken voor : vatten. Men noemt r.
Thienen ook kraag : het vet dat als
een kraag of net (zoo als men het
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elders noemt) aan de darmen vast is.
KRAAI, KRAT, m., bet. te Maastr. : uitgebrande steenkool, fr. braise. Te Leuv.
noemt men de uitgebrande steenkolen die nog kunnen branden : schrabhoulle, en die gansch verbrand of
verzengd en als verijzerd zijn : singelen ( zengelingen ).
KRAAI, v., in Br. uitgespr. : kroie, krai,
is in den Teuth. crade, era. Zittende
kraaien zullen nooit hebben , een
luiaard zal altijd arm blijven ( Br.,
Hagel. ); in Limb. hoort men de zeg wijze : eene vliegende kraai heeft
nicer dan eene zittende. Alles komt uit,
al zouden de kraaien liet uitbrengen
(overal).
KRAAIERSNOOT, v., boomgom, uitslag
van gomachtige boomen, als kerzelaars, pruimelaars, enz. ( Ursel) ; in
Br. : vogelsnot, elders : koekoekssnot.
KRAAK, als worteles. van : kraken, is m.,
zegt Bild. ; doch wij bezigen het ook
V. en verstaan erdoor : iets wat gekraakt, slecht of versleten is, in 't
fr. patraque , dat is een slecht tuig ,
prul en , overdrachtelijk : afgeleefde
persoon, versleten persoon. In Limb.
zegt men : krak of krag (Z. dit woord).
Bij Kil. is kraecke of kavalie, een
vervallen huis, een versleten paard
of lastdier. Z. kraakhaspel. Crake is
in den Teuth .: vortt en craken , vort-.

ten, 1. eetere, fr. peter.
KRAAKKEES, KRAAKBES, KRAAKBEZIE,
Z. krakebees.
KRAAKHASPEL, m., een ziekelijk persoon : de kraakhaspels leven 't langst,
spreekes. ( N.-Limb. ) ; in Brab. en
Antw. zegt men : krakende karren of
wagens loopen 't langst. Z. kraak.
KRAAKHOUT. Z.krekkelhout ofklinkhout,
blz. 251.
KRAAKPEER, ENARSPEER, soort van
peer die knarst als men ze eet, fr,

noire eraquante.
KRAAM, o. : 1 stalleken of uitstal waarop
iets verkocht wordt : appelkraam.
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o een gemeen of slechte kerel : gij

zift een kraam (Br., Antw. en elders);
in 't Hagel. : een snaak, een koddige
gast : die twee kramen kunnen een
heel gezelschap verzetten . Kraam

wordt in Limb. gezegd van iets dat
in slechten staat is, vodderij, en ook
in den zin van : hoddet (189); in Antw.
en Br. van iets wat veel beslomme
ring en gesukkel mebrengt. Vanhier
kramerj. Zou die overdrachtelijke beteekenis hiervan niet ontstaan zijn
dat men op foorkramen maar klein,
gering of weinig beduidend goed
verkoopt?
KRAAMMIK, v. en m., uitgespr. kramik of

krammilt , ook Icrarnmikkebrood , is
fijn wit of tarwenbrood ( Br., Aalst),
te Leuv. is krammikltebroo(d)ken een
klein broodje van de fijnste tarwen
Als het kermis is, bakken de-bloem.

boeren krainmik. Het mijn feest krijg
ik jaarlijks eene groole krenten krain
Dit soort van brood wordt door--mik.
gaans met melk en eieren gebakken.
In de Kemp. en een deel van Br. bet.
kraaminik enkelijk : weilenbrood, in
tegenstelling vaii roggenbrood. Om sir.
Thien., in 't hagel. en omsir. St -Truiden en Hasselt zegt men alleen mik.
Het woord is samengesteld uit kraam
en mik en daarom schrijven wij
kraammik. De kraammikken schijnen
eerst kleine fijne tarwenbroodjes te
zijn geweest die men op de kramen
of in de winkels verkocht : zoo zegt

Kil. op kraemmick, I. panis lriticei
minoris genus in tabernaculis venate,
hemiartium. Mick is bij hem ook een
tarwenbroodje, in 't fr. mieke, 1. hemiartium, artidium. Men vindt dit
woord ook kerniieken geschreven
( Z. Analectes pour servir h l'Hist.
Eed. de la Belg. Louv. T. III, 218) en
het kan dan zeer wel samengesteld
zijn uit kerk en mik , derhalve : fijn
brood dat voor de kerk dienen moest.
Z. weg en weite ( tarwe).
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KRAAMSTOEL, m., onder 't volk gehoord
voor : armstoel, leunstoel, fr fauteuil,
( Limb. ) ; omstr. Leuv. : krochstoel;
in Groningen : kraakstoel.
KRAAN, kraanvogel (Antw.) ; in Br. wilde

gans ; in Vi. vriesvo gel.
KRAB, v., voor : krabzweer, korstachtige
hoofdzweer ; van krabben , omdat
die zweren eene groote jeuking
veroorzaken. Op sommige plaatsen
zegt men : rai' of rap, welk rai' vel in
verband zou kunnen zijn met het
oude rappe, schurft, iets wat grootelijks jeukt. Krabbe is in Groningen
kiander ( graanongedierte).
KRABBEKENSSTEUR , m., steurkrab , fr.
cheurette (Sleeckx).
KRABBELARIJ, v.. slecht, slordig geschrijf, onkundig geschilder, onkundig werk, van krabbelen, eigenlijk
slurdig of onverstandig iets, b. v.
schrijven, enz. verrichten ; bij Kil.

inepte scribere, pingere sive exarare.
KRABBEN, in Br. en Antw. iets slecht
verrichten
: I. inepte exarare ( Kil. ).
KBM3BER, m., iemand die iets slecht
verricht, een slechte werkman, een
knoeier, slechte schrijver, schilder,
enz . , fr griffonneur, ljarbouilleur ; bij
Kil. bet. krabbelen ook onkundig
schrijven, schilderen, arbeiden. Men
noemt een barbier ook : een krabber
of baardkrab&er ( Br. ) ; te Antw. is
krabber nog een soort van vischnet.
KRABBERIJ, v., bij Sleeckx in 't fr manvaise besogne ( slechte bezigheid).
Z. krabber en krabbelarij.
KRABSELING, 0., voor : krabsel, fr. raelure ( Brab., Antw.).
ERABVIOOL , v., voor : krabbersviOol,
slechte viool.
KRAK , KRAKKE, V., houtachtig kruid,
meest op heidegronden te vinden, en
gesvis hetzelfde als : heide of heidekruid, fr. bruyire, 1. erica. Dit gewas
is licht zoo genoemd, omdat het nogal kraakt en krakt. Gewoonlijk maakt
men er hesems van en die krakke lie-
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seals noemt men heeAtebesserns, gewis
voor : heidebessems ; in Br. hei bessems of waschbessems genoemd : ik
zal nooit een vagen grond beploegen,
waar niets en groeit als krak en hei
(Gentsch Vosken, 1847, 19 Decemb. ).
Krak, kraak, bet. overdracht. ook
leugen, bedrog.
KRAK, bijw., juist, precies, nauwkeurig
spoedig, op den slag : die huurder
betaalt altoos krak ( Br., Antw., Hasselt). In Limb. zegt men : krek, in 't
fr. correct.
KRAKEBEES of KRAKEBEZIE, KRAKEBEIS, KRAKEBEI, KRAAKBESSEN,
enz., soort van blauw zwarte boschbezie, in Gelder!. boschbes ; in Hall.
blauwbes genoemd ; in Br. en Antw.
krakebijzen, krakebazen ; te Ninove
krakehauzen ; in N.-Br. krakebeien
uitgesproken. In de Woordenboeken
staat het verfr. door : inures sauvages,
doch dit is het geenszins; Kil. vert.

krraeckebesie , kraeckebeyse door :
vaccinium, bacca strepitunz quemdani
duin centibus frangitur eilens. Nu
vaccinium is in 't fr. vaciet, arbrisseau qui Porte des baies noires, en
zoo is 't ook. Blancardus heeft voor
dat plantje : vitis idaea, vacciniurn,
vaccinia, in 't hgd. heidelbeer,, stan-

detbeer, bickbeer of bickelbeer, fr.
myrtilles , airelles. Deze fransche
woorden zijn juister dan muures sauvages. Immers de kraakbeien, die op
heidegronden en in dennenbosschen
meest groeien, gelijken geenszins aan
rrtoerhessen. Z. Hoeufft, blz. 329.
KRAKEBIJZEN. Z. krakebees.
KRAKEELDERIJ, v., krakeel ( Antw.).
KRAKEL, in't fr. hareng saur.
KRAKELHOUT, KRAKKELHOUT, kieppenof klepperhout ( Drab., Lier).
KRAKEN komt voor in : kraken van zuiverheid, reinigheid, d. i. zeer zinde
zijn. Krakende net bet. zeer of-lijk
door net : het kraakt in dat huis van

zuiverheid. AI de dochters zijn kraken-
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de van reinigheid (Br., Antw. Limb.),
Kraken bet. in't Hagel.: kletsen (met
de zweep) en bij Sleeckx ook : liegen.
Vandaar : kraker, leugenaar, en krak,
leugen.
KRAKENDE EERREN of WAGENS bet. zie
personen, of dezulke die, hoe--kelij
wel niet ziek of krank, toch altoos
klagen. Vanhier de spreekwijze : de
krakende kerren rijden 't langst ( Br.,
Antw.) of ver, het verste (VI.), d. i. zie kelijke lieden, die gedurig koozen en
klagen, leven het langst.
KRAKERS of KNAPPERS, bleekroode leer
spaansche herzen genoemd-zen,ok
(Leuv.); elders heet men ze : knaspers
of kaas pkerzen ; in VI. knospers ; te
Antw. witbuiken ; te Brussel en omstr.

vleeschkerzen .
KRAKERT, nl., noot, kardoes : eene krakert wagen bet. te Maastr. : eene
kapot of kardoes van vijftig saamgerolde centen in het spel zetten, en
overdrachtelijk : iets wisselvalligs
ondernemen.
KRAKKE. Z. krak.
KIIAMACH E L, KRAMAKKEL, wortel van
kramachelen en licht voor : kramachelaar, een persoon die lijdend is
en altijd klaagt, een sukkelaar, een
krocher : wat begint dat oud rnanne-

ken kramachel teworden (Br., Antw.);
in 't Meetjesl. heet een ziekelijk
mensch : een kramenist.
KRAMAKKELACHTIG, bijv., sukkelachtig,
ziekelijk, enz. : die kleine wil niet

goed op, hij blijft zoo kramakkelachtig ( Br., Antw., st. en pr. ).
KRAMAKKELEN, KRAMACHELEN, o. w.,
bij Sleeckx sukkelen. Vanhier heeft
men : kramakkelaar, sukkelaar, en
kramakkelachtig. Zou het woord niet
samengesteld zijn uit : kraam en
machelen, een op zijn hgd. uitgespr.
freq. van maken ? 't Zou dus zooveel
zijn als : het aaneenkleuteren van een
slecht kraam.
KRAMEN, eigenlijk koopwaren op het
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kraam voorzetten , bet. in Westvl.
overdracht.: spaarzaan zijn : ik kraam
niet, d. i. ik doe gelijk een ander.
Bij Sleeckx bet. het : talmen.
KRAMENIST, ziekelijk mensch (Sottegem).
Z. kramachel.
KRAMER, KREMER wordt overdrachtelijk
gebr. voor : een doortrokken, sluwen
kerel, een die u zijn koopwaren sluw
weet aan te klappen ( Br., Hagel.).

KRA,
:Delf. blz. 197 heeft « cranckeic , Ihgd.
kränkeln, engl. to sicken, d. i. zieke
zijn » en de Teuth. : crancken ,-lijk
suyklen ( sukkelen ) , swaken ( ver zwakken ) , 1. in firmari.

KRANKEMAAN, v., afgaande maan, laatste

deel der maan (Westvl. ). Hier is

krank nog in zijne eerste beteekenis
van : klein , gering. Z. Weil. op

krank.

.els de kinderen geld hebben, hebben

KRANSJE, KRANSKEN voor : rozenkrans -

kremers vering, d. i. kinderen kunnen moeilijk geld houden (Br. en
elders ). Ieder kramer staat voor
zyn kraam, ieder prijst zijn goed aan,
ieder is verantwoordelijk voor zich
zelven.
KRAMERIJ, v., eigenlijk : goed dat op de
kramen verkocht wordt, winkelwaren; overdrachtelijk : iets wat gering,
gemeen, slecht is; ook prul, vodderij,
slechte handelwijze, frutselrij , bedrog, enz. ( Br., Antw. en elders) ;
in't Hagel. ook : snakerij, koddigheid.
IERAMIK. Z. kraammik.
KRAMMESKERS, v., lijsterbes ( Limb.).
KRAMMESVOGEL, m., soort van lijster
(Limb.). Kil. heeft : krammetvoghel,
krametvoghel , kramsvoghel , germ.
sax. sicamb. -id. lijster, 1. turdus.
KRAMMIK.. Z. kraammik.
KRANGS voor : krang, bijv. en bijw., ver
omgekeerd, averechts : hij-kerd,

gebed : leest gij een kransje mede
( Br., Antw. ) ? Ook : maandelijksche
vergadering of conferentie, enz. van
pastors en onderpastors (Grab., Antw.
en N.-Br.).
KRAP , m. en v., wortel van krappen
(afsnijden ), de rest of overschot van
een stuk lijnwaad, katoen, laken, enz.
dat in de winkels overblijft, ook : elk
afgesneden stukje, lap, brok van ka
enz. : daar blijft nog een krap-toen,

heeft zijnen jas, zijne kousen krangs
aan (N.-Limb. ). Dit w. wordt ook in
Gelden. gebruikt. Halbertsma brengt
er mede in betrekking 't engl. crank,.
het omgebogen eind der as in een
werktuig om het omtedraaien (Taal{.
Mag, Ii!, 61).
KRANKELIJK, bijv., bij de ouden als Kil.:
kranclic, kranckelic, voor : ziekelijk.
In Limb., waar dit woord krenkelik
wordt uitgesproken, is krankelijk alsook {rankle , uitgespr. krenkde, van
dagelijksch gebruik voor : ziekelijk ,
ziekte : er is eene krankte onder de

beesten. Wat krankte heeft die man ?

van twee ellen over en daarvan kan
men geene jak maken. Die mevrouw
koopt al de krappen op en deelt ze in
armscholen uit ( Land v. Aalst en
elders). Het bet. ook nog : overblijfsel van gesmolten vet. Kil. geeft aan
krappe de gemelde beteekenis en
vert. het door 't 1. carplus , res de-

cerpta , pars abrasa sive abscissa;
pars carnis abscissa ; crustum , enz.
In den Teuth. : crap , harst , braide ;
crap , gerijst of gebraden , 1. carbonella. In de Kemp. bet. krep , stuk
spek; te Antw. krappe : rinschsaus,
azijnsaus met kleine stukjes spek in.
KRAP, KRAPPE, bij Kil. ook krap-druyve,
een druiventros, in 't fr. grappe, oud
hgd. rapff, angi. grape, ital. grap polo, 1. racereus ( Kil. ).
KRAPPEL, v., verkleinw. van krap (stuk),
stukjes , kaaien ( Limb.. ). Z. kaai en
krap.
KRAS komt voor in : kruis en kras : kruis

en kras door het veld loopen , in
alle richtingen door het veld loopen
( Hagel. ) ; in Limb. zegt men : kruis
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en krats. Bij Weiland is kras een
bijv., dat: sterk beduidt; in het Noord.
der pr. Antw. : gezond : hij ziet er
kras uit. Ik hen kras en gezond.
KRASSELAAR. Z. 't volgende.
KRASSELEN , o. w., sukkelen , altijd zie
zijn, kwalsteren, kwijnen : 't is-kelij

at een heel jaar dat hij krasselt. Vanhier : krasselaar , ziekelijk mensch ,
sukkelaar, ook : iemand die weinig talent heeft; krasselachtig, sukkelachtig,
ziekelijk ( VI., IJpere ). Het schijnt te
kunnen afgeleid worden van : kretse ,
dat Kil. vert. door : aerumna, aerurnnula, of een freq. te zijn van : kratsen,

kretsen.
KRATS, bijv. en bijw., in N.-Limb. gebr.
voor : kras, dat : zeer, fel, sterk beteekent : krats zuur, zuur als azijn.
KRATS , KRETS ( wortel van kratsen) ,
hetzelfde als : kras , schrap of krap.
In N.-Limb. en Gelderl. is kretse
eene kaarde (distel, doch in den oor
zin : krabbe, krabber).-spronkelij
Bij Sleeckx bet. krats, Drets : schurft,
fr. gale, en daarvan is kratsig, kretsig
( schurftig ) afgeleid.
KRATSEL , o., het stukje dat door den
kritsel wordt uitgelicht. Z. kritsel en
kritselen ( Limb. ) ; elders zou men
krassel, in den zin van : krabsel, afof uitkrabsel , afschrabsel zeggen.
Kratsel, in den zin van : schrap is,
bij Kil., krauwetse.KRATSEN , in Limb. en Duitschland gebruikt voor krassen ( krabben ) , fr.
gratter; bij Kil. kratsen en kretsen ,
engl. crathe , scratche , I. scabere.
Vanhier kratsel.
KRATSZUUR. Z. krats.
KRAUSEN of KRAUZEN ( Belg. -Limb.).
Z. krozen, kruizen en bekruizen op
bl. 40.
KRAUW , v., wordt in N.-Limb. en elders
voor raaf gebruikt, lat. corvus, corax;
fr. corbeau , hgd. rap , angl. raven.
Kil, heeft ook kraeyevoet voor :
ravenvoet , 1. coronopus. Kraai , in
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Limb. krauw en krao uitgesproken,
is in 't 1. cornix , cornicula, hgd.
kráhe, engl. crow. Doch het spaansch
graia is in 't I. graculus , monedula
(roetaard). Krauw, v., schurft, krau-

wage (Antw. pr. Br.).
KRAUWAGE , 't zelfde als : Icrauwagie ,
en daarvan ook : krauwagiege, krauwelige, iemand die de krauwel heeft.
KRAUWEL , KRAWEL , van krauwen
( krabben) , m.; doch voor de ziekte
( schurft ) , waar men dien naam aan
geeft, ook v. ( Bild. II , 128 ).
KRAUWEL , m., bet., in de omstr. van
Kortrijk : een haak of krabber om het
land mede om te krauwen of krab
is krauwel ook : een-ben.INBr
haak of krabber aan een langen stok,
waarmede men in hoven en op akkers
het onkruid van tusschen de planten
uitroeit ( Hoeufft, 328 ). In Br. wordt
dit akkertuig drijtander, roesthaak,
gritsel, reek genoemd. Bij Kil. bet.
krauwel een vleeschhaak ; in de
Woordenb. vindt men krauwel in den
zin van : kromme gaffel, en krauwer,
in 't fr. racloir , raak of reek , hark ,
gritsel , krabber, enz.
KRAUWEL , m., vrucht die zich niet genoeg ontwikkeld heeft , kwarrel, in 't
fr. fruit rabougri : 't is een krauwel van
een peer. 't Zijn krauwelen ( Limb. ).
Z. kreude.
KRAUWELEN , met de nagels kwetsen
(Westvl.). Het is afgeleid van : krauwel; doch het zou ook als een freq.
van krauwen (krabben) kunnen aanzien worden.
KRAUWELIG , KRAWELIG, bijv., in de
Kemp. : dartel, zich niet kunnende
inhouden (Kemp.); in Br. kittelig. Het
w. is afgeleid van : krauwel en bet. :
krauwach tig , j eukselachtig , kittelig.
KRAUWEN. Z. krouwen.
KRAUWIETELACHTIG , K.RAUWITTELACHTIG , KRAWITTELACHTIG. Z 't
volgende.
KRAUWIETELEN , KRAUWITTELEN ,
37
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KRAWIETELEN , o. W. , bet. in de
omstr. van Ninove en in 't Meetjesl. :

wriemelen, wemelen, krevelen, kitte
lichte beweging een gekre--len,dor
vel of gekittel veroorzaken : de
molenaars Icrawietelen in mijne hand.
Vanhier krauwittelachtig , krauwietelachtig , kittelig , kittelachtig. Dit
woord is verwant met : krauwen,
krabben , krauwelen.
KRAUWSEL , bij Kil. : krauwssel , krauwagie; bij Plant. krausset , krauwagie , krauwage , krauwinge, schurft,
schurftziekte, jookziekte. Hiervan is
het bijv. krauwsetachtig ( schurftachtig ) afgeleid.
KRAUWTE , v., krauwage (Westvl. ).
KRAUWZEER , o. , krauwziekte , schurft.
KRAVELEN , o. w., voor : klaveren, klauteren, in 't engl. to crawl (Westva. ).
KRAWAAT, m. ( spotnaam) , ondeugend
mensch. Men noemt de inwoners
van Lille ( Kemp.) : cle krawaten van
Litte. Dit schijnt een historischen
oorsprong te hebben uit den oorlog
van Lodewijk XV met Maria Theresia;
wanneer de borgers van Lille ver
krawaten ( Croates ) ver--scheidn
moord of verslagen hebben.
KRAWAGIE. Z. krauwage.
KRAWAKEN , o. w., lang waken , nacht
-braken(Lim.)
KRAWEI, v., van het fr. corvée, vroeger:
courvee, en dus voor : korwei, in de
Woordenb. karwei, d. i. arbeid voor
de gemeente aan straten , waterloopen , dijken ; ook : lastig , onaangenaam werk waarvoor men niet
betaald wordt. Kil. en Plant. , die
kraeyeweye , krauweye en koreye
schrijven, vertalen het door 't 1. opera
gratuity , opera quae parva mercede
4

faclitantur; opera extraordinaria.
Z. Weiland (Br., Antw., Vl. ). Van-

daar karweien.
KRAWEIEN , o. w., voor karweien, d. i.
voor de gemeente, en dus, voorpiet,
aan de openbare wegen werken, in
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Brab. pionnieren gezegd; voorts , iii
't algemeen, arbeid verrichten die
niet veel in den buil brengt ( gratis
werken) (VI., Br., Antw. st. en pr. ).
Plant. schrijft : krauweyen.
XRAWEL. Z. krauwel.
KRAWELIG. Z. krauwelig.
KRAWER , borrel : eenen krawer pakken;
ook : iemand die veel borrels drinkt :

hij is een krawer. Vandaar : krawerren, veel druppels of snaps drinken :
dat volk doet niet dan krawerren
( Land van Aalst, Lede).
KRAWETSE, v., karwats, karbats. Bij Kil.
is lcrauwetse hetzelfde als : schrabbe,
schaar , krap , kwetsuurken , 1. Levis
incisura, leve vulnus, vibex ungulis
scatpta ; vulnus scaiptum.
KRAWIETELEN, KRAWI:ETELACHTIG. Z.
krauwietelen, enz.
KREB. Z. krep of krap en bred of brade.
KREBBEBIJTEN. Z. kribbebijten.
KREBBELIJDEN. Z. kribbelijden.
KREEEULEN. Z. kabeulen (21!x) en beu len (49).
KREE en KREEG, bijw., krap, nauwelijks:

gij meet zoo {pree. Wij zullen met ons
graan kreekens tot den oogst toekomen (Hagel., Belg. en Holl.-Limb. );
in Br. zegt men : schrap : schrap
meten.
KREEM, v., zeug (in Br. zoeg ui tgespr.) ,
fr. truie. In Limb. zegt een spreekw.
dat hij die voor de eerste maal de
stad betreedt : de kreem (zoog ) ?riet
de koperen deinen moet zuigen. De
kreem (kraam ) poetsen bet. te Maastr. : het huis , dat men verlaat , opkuischen.
KREETEN , KREITEN , KREETSEL. Z.
kreten, kretsel.
KREEUNEN, in Br. gezegd voor : kreunen,
bij Plant. kronen , kruenen , hgd.
seu fzen , engl. to groan- ( groonen) ,
fr. gemis, 1. conquers, quiritari.
KREEUW, groot stuk brood, vleesch, enz.
( Kemp. ). Z. krep , krap.
KREFFELEN , o. w., klefferen, klaveren,,
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klauteren : op de booroen {ire f joelen
(Br., Kemp.).
KREFT, o., in Z.-Nederl. veel meer gehoord dan kreeft , wordt overdr.
gezegd van : een stout en toesnouwend meisje (Brab. ). In de Woordenb. is kreeft : een doortrapt vrouw
krifte, v.,-mensch;iWtvl.
iemand die niet kan gerust zijn.
KREI voor : krauw, krauwel of krauwage.
Z. krets.
KREINSEL of KEINSEL , o., in 't L. v.

Aalst, de kamen of het kaamsel dat op
oud bier komt. Kreinset staat voor :
kraansel en dit voor : kaansel. In de
omstr. van Leuven en Mechel. hoort
men ook : bekromsel en bekomsel ,
verbasterde uitspraak van : bekaainset (Z. 39). Z. ook kaan (212) en
keum (138).
KREITEN en KREITSEL ( Limb.). Z. kreten , enz.
KREITSER. Z. kretser.
KREK, bijw., in Limb. en elders gebruikt
voor : het Brabandsch krak, juist, net,
nauwkeurig : 't is krek zooals gij.
zegt. Weil., die krekt schrijft, ver
fr. correct overge--moedthvan'
nomen- te zijn.
]KREKEL, m., is in Westvl. hetzelfde als
kekel ( ijskegel) , waar eene r is tusschen geslopen. Z. kekel, blz. 232.
KREKELEN, o. w., bet. in Brab. wel juist
niet : krekelig ( knorrig, gemelijk)
zijn , maar iets minder dan krakeeten, b. v. : ondereen woorden hebben,
preutelen, knorren : hij doet niet als
krekelen. Z. kekelen, blz. 232 en kreutselen.
KREKEL- of KREKKELHOUT , KRAAKHOUT. Z. klikhout (231) en klesp (249).
KREKELTAND, m., grootvader, oudgrodtvader ( Poperinge). Z. etete (blz. 1 I9).
KREMELING, v., bet. omstr. Poperinge : in
verlegenheid zijn, last, kramerij aan
de hand hebben : wat heeft hij toch
kremelinge ! Wij achten het w. afgeleid van : kraam , en hier in den zin

KRE

van : kramerij (vodderij), of wel een e
verbastering van : kruimeling voor:
kruimel.
KREMER, m., geringe koopman die met
zijn kraam op kermis- en marktdagen
op openbare plaatsen zit en daar
allerlei gemeenti waren verkoopt, of
ook : met spelen en goochelrij wat
geld zoekt te winnen. Vanhier : kremerskoek , kluppel , zoetekoek , enz.
't Is wel mogelijk dat kraam in den
zin van : bedrieger , voor kremer
gebruikt is. Een kremer hebben bet..
te Antw. : stijf van koude zijn. Z.
kraam en kramer.
KREMERSLATIJN is, omstr. Aalst , iets
anders dan : keukenlatijn, namelijk :
bourgonctisch, waarmee de kramers
hunne dusgenoemde lokkers aanspreken. Er zijn reeds eenige woorden
dier wartaal invoege geraakt, als :
kaffer ( vent , jong mensch) ; debiejalen (wegloopen) ; spant de vaart
(ziet dit aan) ; dit zijn vaarten (dit
zijn aardige dingen , enz. ). Kremerstatijn is bij de Antw. jongens : eene
taal waarin al de- klinkers vervangen
zijn door asti, b. V. kunt gij al latijn?
Tot kaáint, kadi, gasli, kradi, inaelirs , math , lasli.
KREMMELEN, o. w., door iets, dat eng en
nauw is, dringen, b. v. door een dicht
bewassen bosch. Een klein en eng
vertrek noemt men : een kremmelkot.Misschien komt dit woord van krimpelen, voortdurend w. van : krimpen
(Kemp.).
KREMP of KREMPELIJK , voor : krimp,
krimpelijk , in Limb. als bijw. gebruikt in den zin van : eerder.te min
dan genoeg, ter nauwernood genoeg,
nauw , krap : 't is maar krempelijk
gemeten. Krempelijk is voor : lcrimpends , op eene bekrompene wijze,
schaars ; van krimpen, in den zin van :
nauw, schaarsch worden of zijn. In
de Kempen zegt men : kreng ; in
Brab. : slap, schrap en scherp ; te
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Antw. : amper, amperkens.
KREMPEN , o. w., ziekelijk zijn ( Hagel.,
Br.) , van krankheid kermen : zij
krempt al twee jaren (Br. en elders).
Indien krempen geene . verbastering
is van : krenken , in den zin van :
krank zijn, 1. in. firmare, dan is 't hetzelfde als : krimpen in zijne oude beteekenis genomen van : verminderen,
verzwakken, verslappen, afgaan, afnemen, enz. kremper, kermer. Z. linemen en kniepen. Z. krenken.
KRENG. 't Js maar kreng , zegt men te
Gheel en elders in de Kemp. voor :
't komt nauw aan, er schiet niets over.
Het is eene verbastering van : krenk,
krank , slap ; oudtijds immers zegde
men krencke en krenkte voor : krank
heid. Z. kremp.
KRENKEN , b. w., bedroeven , kreten,
fr. o f Eenser : jongen, hoe kunt gij uwe
moeder toch zoo krenken? ( Hagel. en
elders ). Vanhier : krenkage , krenker j, enz. Crancken is in den Teuth.:
suyckten , swaken , cudren , 1. in irmare. De wortel is krank. Z. kreten.
KREP, KREB of KRIB, stuk vleesch, stuk
spek ( Kemp. ). Z. krap. Krep is ook
eene stof, in 't fr. crêpe geheeten.
KREPE GEVEN, fut geven ( Westvl.) ; fut
bet. kracht , fr. force.
KRESSEN , KRIJSEN. Z. krijschen.
KRETAGE. Z. kreten.
KRETELIJK, bijv., omstr. Leuv. gebruikt
voor : kreetachtig , wat kreetsel ,
stoornis veroorzaakt : 't is kretelijk
van zoo te moeten wachten. Z. kreten
en kreutelijk.
KRETEN ( met zware e) , b. w., tergen,
sarren , plagen , tempteeren , hgd.

necken, reizen; fr. agacer, chagriner,
taquiner, braver; bij Kil. en Pomey,,
1. irritare, provocare, exasperare : ge
moogt dat kind , dien hond zoo niet
kreten. In Limb. luidt een spreekw. :
Die zijn gebuur wil kreiten
Moet duiven hoon en geiten.

In den Teuth. bet. creytzen , moyen ,
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bedroeven; in 't Hagel. zegt men voor
kreten : krenken ; in VI. ook : gieten
( Z. blz. 165) , en in Westvl., krijbijten. Van kreten , gebr. in Br.
Antw., Kemp., Limb., heeft men :

kretage : ik kan die kretage niet voor
mijne oogen zien ; kreting , kreterij ,
gekreet, kreetzak, kreetset, uitgespr.
kretsel. Kil. heeft ook : kreytelich ,
1. irritabilis. Te Leuv. en elders zegt
men ook traiteren voor : kreten. Z.
trot, dat gewis de wortel tan kreten
-

is.
KRETS, v., schar, krab : gij hebt een
kretsken op uwe kaak ( Brab. ). In de
Kemp., N.-Br. , omstr. Hasselt, in
Limb. en elders bet. Drets hetzelfde
als : krauwage of schurft ; in 't hgd.
krdttie, van kretsen, krabben; in 't fr.
is 't gate; in 't engl. : scratch , op
welk woord Skinner het Nederl. kratsen , kretsen aanhaalt. Vanhier kretsig, schurftig. Voor frets zegt men in
Br. : ruig : drink uit zijn glas niet,
hij heeft het ruig. Kil. heeft ook
ruygh en ruydigh , hgd. rudig, saks.
ruch, rho; fr. galeux. In de Woordenb.
staat ruig , ruidig en ruig. Vanhier
ruiïgheid, in 't hgd. räude. In Limb.
spreekt men : roe, roei uit. Er zijn
ook plaatsen, in de Kemp., waar men
krei voor : krauw of krauwel zegt.
KRETSEL , o. kretage, gekreet , stoornis ,
plagerij, kwelling, verdriet. 't Kan hetzelfde zijn als : kretse, dat Kil. vert.
door 't 1. aerumna, aerumnula, of wel
komt het van : kreten (Z. dit woord) :

wat hebben de ouders toch pretset met
hunne kinderen, eer zij groot zijn.. Is
dat kretsel weer at daar? ( Br., Antw.
en elders).
KRETSEN , b. w., scharren , krabben,
krassen, fr. égratigner (Br., Belg- en
loll-Limb. ). Z. kratsen.
KRETSER , m. , laadstok , fr. baguette
de fusit (Meetjesl.) ; in Br. heet
het :.sternper , stamper ; bij Kil. is
kretser : een Vlaandersch w., 't zelfde
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als : ruyynstock , 1. baculus rasorius
bombardae sive tormenti aerei. Kretser van : Dretsen, krabben, schrabben.

KREUTSELEN (s als sch uitgespr.), o. w.,
gemelijk , knorrig zijn , grommen ,
grollen. Vanhier : kreutselig , kreut-

KRETSKEN , o., voor : kretsstekje , fosfoorsteksken ( Brab. ); van : kretsen.
KRETSMADE , worm die in eene hout
schelp onder water leeft. Hij-achtige
wordt veel gebruikt bij het visschep
met de lijn ( Kl. -Brab., Willebr. ).
KREUCHELEN, freq. van : kreuchen (met
korte eu -klank ) , bet. in Limb. :
kuchen , of : veel hoesten. Vanhier :

selachtig. Kreutseleer, kreutselpot,
gekreuts. Deze woorden, omstr. Maas-

kreucher , kreucheieer of kreuchetpot, een die veel hoest. In Br. en
vroeger bij Kil. bet. krothen (o als
korte eu uitgespr. ) en in de Holl.
Woordenb. krugchen , kruchen : kermen , klagen , zuchten ; bij Kil. in
't 1. aegras ore ciere voces , gemere.
KREUDEL, KRODDEL, v., klein mismaakt
vrouwmensch (Maastr., waar men ook
kreupel zegt). Dit kreudet is 't zelfde
woord als : kromde, dat bij Kil. padde,
hgd. krott , 1. rubeta , bufo bet., en
als : kreute, dat men na kan zien bij
Weil. die zegt dat kröte in 't hgd.
pad bet., en dat de Duitschers in het
gemeene leven, een klein, boosachtig
manneken , eine króte heeten. Men
denke hier ook aan : keutel , hgd.

loth, fr. crotte. Z. Bild. op króte (II,
139).
KREUGEL, m., kruiwagen ( Kemp, ).
KREUKEL , Het mv. kreukels zijn te
Antw. : slakkenhuisjes die men eten
kan; in 't Hagel. zijn 't slekken met
huisjes of karkollen.
KREUPEL of KREUDEL, m. Z. kreudel.

KREUPEL STRAAT : hij woont in de kreupel straat, hij is op den sukkel (Br.).

KREUTELIJK , bijv. , korzelig , lastig,
moeilijk te voldoen , te bevredigen ,
die niet veel kan verdragen : oude

lieden en kleine kinderen zijn kreuteli?k en nooit tevreden ( Limb. ). Z.
kreudel en kreutselen.
KREUTSCHELACHTIG, enz. Z. kreutselen.

tr. gebruikt , zijn verwant met het
oude creytzen ( in den Teuth. bedroeven ) , thans : kreten , kreeten of
kreiten , waarvan het een freq. is.
KRIB of KRIP, v ., een stukvleesch (Kemp.).
In de omstr. van Breda is runderkrip hetgeen de Engelschen bee fstakes,de Hollanders veel ronder -lapjes,
{gal, flapjes noemen. Kil. vert. krip
door ofella, en bijzonderlijk ofetla-pe,
porcina, varkenskrip. Z. krep of krap.
Krap is misschien in verband met :
klad , klats. Z. Hoeufft op krip , 332
en brade, bree, blz. 74-77.
KRIBBELAAR , m. , die veel en slecht
schrijft ( overal) ; van kribbelen.
KRIBBELEN of KRIEBELEN , o. w., is in
vele streken van Vl. hetzelfde als knieweten of Drievelen, krevelen (kittelen,
jeuken) , in 't hgd. is het ook kriehelen, in 't nedersaksisch, kribbelen,
evenals in 't Meetjesl. Volgens Weil.
is kriebelen een freq. van : kniepen
( kruipen ), doch liever, volgens ons,
een voortil. w. van kribben ( tegen
twisten ) of verwant met :-strevn,
krabben ( met de nagels) en van welk
krabben , kribbelen evenals krabbe
een freq. is. Kribbelen of kriebe--len
len ( krievelen ) is misschien hetzelfde als kibbelen ( ondereen, als
kinderen, twisten ) zonder r. Van dit
kriebelen of knievelen als freq. van
kribben , heeft knievet ( z. dit woord)
zijne overdr. beteekenis.
KRIBBIJTEN, in Vl. krebbebijten uitgespr.,
o. w., armoede lijden ; doch omstr.
IJpere : vrijwillig honger lijden uit
gierigheid , schrapen, schrafelen. En
daar heeft kribbebijter dan ook de
beteekenis van : vrek, vaneen die te
gierig is om te eten, en, als 't ware, in
de krib bijt. Te Antw. zegt men : op
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de krib bijten voor : niet ontvangeil
wat men verwacht , er neven vallen,
er niet hij zijn, armoede lijden. KreL
is zoo goed geschreven als krib , 't zij
als wortel van krabben, 't zij, volgens
Bud. ( I , 268 , II , 18 ) , als wortel

van 't oude graben , greblen , hgd.
graben , bij ons : graven.
KRIBBIJTER. Z. voorgaande en krib.
KRIEBELACHTIG, KRIEBELING. Z. krie
-heln
( kittelen ) , enz.
KRIEG. Z. krijg.
KRIEK , V., is in Limb. en ook in VI.,
waar men krîlc zegt , eene wilde
pruim of: een klein rond pruimken,
zoo genoemd, omdat ze aan eene kriek
gelijkt. In den Teuth. crecken , pruymen.
XRIEKAPPELKENS, eene soort van kleine
roode appeltjes , niet grooter dan
eene dikke kriek (Brab.).
KRIEKEL,v., booze, toornige vrouw. Men
zegt : kwaad gelijk een kriekel ; doch
in dezen zin is kriekef , m., en bet.
kreket, fr. griUon, alhoewel men niet
inziet waarom de krekels als voorbeeld van gramschap gegeven wor den ( Maastr.).
KRIEKELAAR , m., kriekeboom. Z. laar.
KRIEKEN. Men zegt : ik mag er geene
krieken mede eten, en dat beteek.
ik mag mij met deze zaak niet
bemoeien (Meetjesl.). Bij Plant. heeft
men de spreuk : 't is quaet met heeren krieken eten , in 't 1. periculosa
potentum offensa.
KRIEKENPLUKKER. Een oude kriekenplukker is, te Antw., een oud man
die nog zot naar de meisjes is.
KRIEKMOES , gesuikerde brij of spijs van
krieken gemaakt ( Leuv. en Antw.),
in het fr. confliure de cérises.
KRIEL, m., uitbuilsel van het meel, tus
het kortmeel en de zemelen;-schen
dus fijne zemelen ; doch, volgens anderen , is de knel fijnder dan het
kortmeel ( Land van Aalst, Br. ) ; te
Ninove bet. knel : klein schietlood;
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in loll. is knel o. en beduidt er : iets
kleins, kleingoed , uitschot.
KRIELIG, voor KRIEL, dartel en lachziek:
0 du krielig manneken I ( Lier enomstr. ). Tenkate houdt kriet voor
eene samentrekking van : kreget,.
krieget, facile instigatus.
KRIEMELEN, o. iv., krielen
Een man aen hem gelijk , die kriemelende
[ benden
Van het waterminnenci ras in Petrus' net[ ten hond.

(G. Gez. blz.325. Westvi.) In de Woordenboeken bet. het:, talmen, marren,
schoorvoeten.
KRIEMEN, 0. w., nooit tevreden zijn,
altijd iets begeeren : hij staat daar
altijd le kriemen (IJpere) ; hij Kil. en
Plant. is kriernen, fris. holl. con queri,.
quaerulum esse, klachtig vallen. Dit
kriernen heeft iets van de beteekenis
van : krempen en grimmen, waarme
het verwant is ( k voor g ). Z. ook
kriepen.
KRIEMER, kiager zonder nood : dat is
een krierner van 'neii vent ; ook een
die zich ziekwaant (Westvi.) ; dus is
het bijna hetzelfde als : kremper, dat
in Br. gebruikt wordt voor : een ziekelijk mensch.
KRIEPEN, 0. w., in Oost- en Westvi. gebruikt voor : klagen, stenen, doen
gelijk de hinnen : hoe dal dal hinneken heeten zijn? kriep, zei mijn hinneken (Oude Vt. Lied, 5e afl. CCLV).
't Wordt bezonderlijk gezegd van een
vrouwmensch, als zij ziekelijk is of
zich ziek gebaart. Z. krempen.
Hoor ik nu nog iemand klagen, stenen,
briepen en my vragen.
(Gentsch Vosken, 1847.)
ik leef te vreden met myn lot,
Waertoe gekriept of stout gekeven.
(Snoecks'Alrn. 1 854, 3e liedje.)
Elk klaegd' en kriepte t'allen kante.
(Snoecks'Alm. 1847, blz. 49.)

KRIEPER, m., iemanddie kriept en klaagt,
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klager ( Oost- en Westvl.)
KRIEPERIGGE, v. (Oostvl.) ; in Westvl.
krieperinge, eene vrouw die kriept
en klaagt.
KRIEVEL, v., afgeleid van : krievelen,
voor : krievelaarster, bet., te Maastr. :
een kitteloorig, teêrgevoelig, lichtgeraakt, lastig, korzelhoofdig wijf. Z.
krib, kribbelen, en in de Woordenb. :
kribbijter.
KRIEVELACHTIG, bijv., korzelhoofdig,
koppig, wrevelig, kitteloorig, klein
Te Antw. bet. het :-zerig(Mast.)
kittelachtig.
KRIEVELEER. m., korzelhoofdig, wrevelig, lichtgevoelig manspersoon (Maastricht).
KNIEVELEN, o. w., zegt men te Gent, zoowel als kriewelen, voor : kriebelen of
krevelen; in't Meetjesland zegt men:
kribbelen voor : kittelen; te Antw. bet.
het ook : kittelen. Z. kribbelen ,
krievel en kriebelen, op blz. 24I kijkelen, alsook de Middelaar II, bl. 291.
KRIEZELEN. Z.

krasselen.

KRIJBIJTEN, plagen , kreten : iemand
krijbiijten (Westvl. en Land v. Aalst).
Z. kreten.
KRIJCHEL, in Br. gehoord voor : krijgel,
kregel ( kriegel ), alleen in den zin
van : gramstoorig, korzel, krikkel. Z.

dit laatste.
KRIJG , m., wortel van krijgen ( ontvangen) : van den krijg leven , d. i. van
aalmoesen bestaan ( Br. , Antw. ).
Krijg , oorlog , wordt in Limb. niet
Drieg maar : kreeg uitgesproken. De
Teuth. schrijft ook : creghe; in't hgd.
Drieg en niet Dreig.
KRIJSCHEN, KRIJSEN, o. w., in VI. alge
veel gebr. voor:-meniLb.
grijzen , dat men in Br., Antw. en
Kemp. zegt, voor : weenen, schreien,
krijten, fr. pleurer. Edoch in de Kemp.
heeft krijschen,00k bressen uitgesproken, nog de beteekenis van : hard
schreeuwen. Vanhier het voortd. w.
,krij.zelen, knarsen, knarseltanden en
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krijscher. In Limb. en Br. zegt men
ook : jankenvoor : weersen. Z. krisselen.
KRIJSCHER , lijkbidder , bedienaar die
achter eenen doodwagen gaat, in 't
fr. pleureur, croque -mort ( Oost- en
Westvl.). Kil. vert. krijscher door
vociferator, enz.
KRIJT, uitgespr. {rijwit, te Kortrijk en
V1. waar men zegt : geen krijt meer
kunnen biechten, voor : geen krach
meer hebben.
-ten
KRIJT, v., lom p, vodde (Kemp.); misschien
voor : gerijt van rijten ( scheuren).
Z. krijt bij Bild. (II, 13e).

KRIJTER, klamper, roofvogel. Kil. krijter,
steenkrijter, tinnuncutus (Br., Antw.).
KRIK. ilijn krik zit er in, ik heb er grooten lust in, groote genegenheid toe
(Meetjesland ).

KRIK, in Br. m. doch ook v., hetzelfde
als : krol, in VI. krokke, wilde wikken,
fr. veste sauvage, 1. arachus.. Krik is
ook de naam dien men hier en daar
nog geeft aan zekere kleine eendvogels, in loll. teeing, en in 't 1. querquedula genoemd.
KRIK, v., mv. krikken, boschkool, vooral
wanneer ze nog aan 't branden zijn
(Kemp.) ; te Maaseik wordt het hout,
bestemd om boschkolen van te branden, ook krik genoemd; omstr. Thien.
verstaat men door : krikken : hout of
kolen half verbrand ; te St-Truiden
zijn het : kleine houtkolen : Truiken,
haalt een handvol scha feting en wat
krikken om de kachel aan te steken.
Te Berg-op-Zoom worden de bakkers
houtskolen van takkenbos --kolenf
schen en ander klein hout, ook krieken genoemd ( Z. Hoeufft, 330 ). Kil.
heeft krickkolen in de beide beteekenissen als : bosch- of biuschkoten
( die zoo zeer niet verbrand zijn als
bakkerskolen) carbones acapni minusculi, en als bakkers -, potbakkersof brouwerskoten, carbones ex ramin,
virgultis aliisque lignis minutioribus.
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Hij noemt de krickkoten : carbones
crepitantes, om het gekrikkrak dat zij
in 't branden laten hooren. Men zegt
soms ook : krok, kleine kolen. Z. krik kelen en kruiskool.
KRIKKEL ook KRIJCHEL, bijv., oploopend, korzel, gauw gestoord ( Brab.,
Antw.); in Westvl. zegt men ook : fkrilkkig ; vanhier krikkelheid , korzelheid ; krikketachtig , grammoedig.
KRIKKEL, m., ratel, in 't fr. crecette.
KRIKKELEN, o. w., al brandende een
zeker gerucht, een gekrik of gekraak
maken (Hagel., Limb.). 't Is een freq.
van : krikken of krakken, 't zelfde als
kraken, fragorem erfere, stridere, in
't fr. ericquer, thans craqueter, oud
engl. crack; hedend. engs. to crackle.
Van hier 't volgende :
KRIKKELHOUT, kleine houttakjes die al
brandende krikkelen. Z. klikhout.
KRIKKEMIKKEN bet. in de Kemp. : iets
wat weinig waarde heeft, wat slecht
aaneen hangt. Volgens Kil. was krickemicke, q. d. krekemmzicke, een wittebroodje, dat men te Brugge, op Wittendonderdag, aan de priesters placht
uit te deelgin. Z. verders Delf., 265
en Hoeufft , blz. 331 en ons kraam
(288).
-mik
KRIKKIG, bijv. Z. krikkel.
KRIMNEUZEN, o. w., of zijn neus krotten
d. i. beteuterd staan : Lodewijk XI
krimneusde te Peronne. Napoleon I
zijn neus krolde in Rusland ( Hagel.).
Kil. vert. krimp- neusen door : contraliere hares; naribus aduncis indulgere ; naribus in rugas contractis
irridere atque subsannare; nave suspendere aa+unco.
IZRIMPELEN, o. en voortd. w. van : krimpen, fr. se crisper. Vanhier krimpe
fr. crispation.
-ting,
KRIMPERIG, bijv., stroef : de rogge is
krimperig, d. i. de korrels der rogge
zijn stroef ( Hagel. ). Het w. is eene
verlenging van krimpig , van krimpen, door koude ineen trekken.
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KRIMPSCHOENEN, 't zelfde als : van koude
krinsen ( Westvl. ). Z. dit laatste.
KRIMPSCHOUDEREN, o. w., in 't Hagel.
gebr. voor : weenen, omdat men in
't weenen de schouders krimpt, omhoog, ineen trekt. Dat woord is op

dezelfde manier gevormd als : schok
-schoudern.
KRINKELDEWINKEL, geharrewar, wargaren, en, in 't algemeen, alle dingen
die dooreen geward zijn (Antw., st.
en pr. ) ; te Kortrijk is 't : iets wat
niet recht is. Kil. vertaalt kroncketwron.ket door : sinuosus, flexuosus,

tortuosus.
KRINKELS MAKEN, zegt men te Gent voor
't fr. faire des courbes. Dit schijnt ook
de beteekenis te zijn van 't oud eng].
verl. deelw. crencted. Z. Delf. blz. 427;
Kil. heeft kroncket.
KRINSEL, mv. krinselen, in de omstr. van
Brussel, vooral langs het Westen voor
het volgende krinsen gezegd.
KRINSEN , v. mv., afval van koren of
,graan , slecht , leuzig , onvolwassen
en vuil graan , stukjes aren met onkruidzaadjes gemengd, dat bij het
ziften of wannen boven komt , of bij
't doordoen in den kaf- of wanmolen,
neervalt tusschen den hoop goed
graan en het kaf in , en dat dient om
aan duiven, hennen, soms ookal aan
varkens, paarden of koeien tot voedsels te worden voorgeworpen : er zijn

nog krinsen in uw graan , d. i. uw
graan is niet heel schoon, er is leuzig
of met kaf omhulseld graan onder.
Met die verhazeling op 't einde van
junie zullen er vele krinsen zijn. Het
is een zeer oud woord niet slechts in
Brab., Antw., de Kemp., maar zelfs
heel Vi. en 't Hagel. door in zwang.
Kil. heeft krinse en Britse , in het
lat. purgamentum , acus , patea ;
prinsets van 't ww. krinsen ( zuiveren,
graan schoon maken) zou beter zijn.
Ook is dit omstr. Brussel in zwang.
Krinsen , dat J. do Brun krijnsen
,
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schrijft , en vanwaar het in Gelder!.
in gebruik zijnde freq. krenselen
komt , schijnt zeer nauw verwant
met : kiensen , kleinsen , door den
kiens doen , 1. purgare , n'iunclare,
eng!. to cleanse , oud eng. to dense,
bijV., clean, zuiver.
KR!NSEN , 0. \v., hier en daar in Br. en
VI. gebruikt voor : grinsen of grijnsen , grinden , grimmen , engi. grin.
KRINZEN of liRINSEN , o. sv., huiveren,
griezelen, 't zij van koude, 't zij omdat
er iets kittelt ; schudden, wrin g en en
wrijven als ware men door het gekre
van een diertje geplaagd. Men zegt-vel
hiervoor ook : schoppen ( Westvi.).
Z. krimpschoenen.
KRIPSIE, V. Z. krupsie.
KRISBRIS, prullen, vodden : met krisbris
gekleed ( Gent).
KRISELEN , KRIZELEN, o. , licht een
voortd. v. van krissen ( knetteren of
knitteren ) , bet. in Brab. en An Lw.
hetzelfde als blz. 165, grisselen, voor:
griezelen. ( huiveren ). Vanhier kri
of kriezeling , huivering , sid--schap
dering. Kil. heeft krijsseien en Weil.
krijzelen in de beteekenis van : ki'ij
- of knarsetanden. Omstr. Maastr.-zei

zegt men : kritschelen of kritselen, en
dat beduidt daar : kraken , knetteren
als, b. v., het zout dat men in 't vuur
werpt, en dit is zeker een freq. van
krissen, in 't fr. pétilter, era queter.
KRISSIE , voor : klissie , verkorting van
kalissen, fr. jus de réglisse (Maastr.).
KRITS, KRITSE, krauwage ( Westvi.).
KRITSCHELEN of KRITSELEN. Z. kriselen en kritsel.
KRISTDAG, ook : korsidag voor : kers(t)
dag , kersmis (Limb. ).
KRITSEL, m., mv. kritselen : een kloofje,
schrap , krap in een voorwerp met
een mes , schaar of iets dergelijks
gemaakt. Kratsel noemt men : het
stukje 'twelk door den kritsel wordt
uitgelicht. Van 't werkw. kritselen ,
kloofjes snijden (Maastr. en elders).

Gekrilseld of gekritscheld wordt in
Limb. ook gezegd voor : getand of

ingesneden , fr. dentelé : gekritselde
bladers.
KR1ZELEN . Z. kriselen.
KROCHEN , o. w., hetzelfde als kruchen
of krugchen, dat men in 't Z. niet
hoort ; het heeft in Br. en Antw. dezelfde beteekenis als : stenen, gedurig
klagen , krempen , kreunen : hij doet

niet clan krochen en kermen ( Br.,
Antw., St. en pr. ) ; in 't Hagel. bet.
het : knorren als varkens. Vanhier
krochpot, krocher, gekroch , enz.
KROCHT. Hier en daar in VI. voor : kot,
slechte herberg of kroeg gebruikt.
Tuinmann leidt kroeg afvan : crocht
of kroft, 1. crypta, hol, kelder, onderaardsche plaats. Dewijl de gemeene
drinkhuizen vroeger veel in kelders
ofsluipholen gehouden werden. Vanhier licht de benoeming van : kaveet
voor : geringe herberg. Doch Bild.
(II, 135) legt het anders uit : volgens
hem is kroeg in zijn oorsprong hetzelfde als : kruik , hgd. king en vandaar tot drinkhuizen overgegaan,
omdat daar een kruik placht uit te
hangen. Hoe het zij, in 't zweeds. bet.
krog en in 't platduitsch krug : eene
herberg. Croucke oud eng!., thans
cruise, bet. in 't Nedrd. : kruik. Krufte
of klufte, hgd. kiuft, bet. hij Kil. hol,
spelonk, fr. caverne.
KROD, V., pad, hetzelfde als bij Kil. en in
andere oude Woordenh. krodde ; in
den Teuth. heeft men er voor : erode,

pad, ped , pedde , breed- of bred- en
breydworm , eng!. padde, hedend.
eng!. paddock ; hij Bild. krote , hgd.
krOte. Dewijl de pad een klein, dik
ineen gedrongen , verrimpeld, leelijk
en fenijnig beest is, dat zekeren schrik
en afkeer inhoezemt, wordt de naam
van krod , en, bij klankverandering
kreudde , kreute , toegepast op personen en zaken die klein , slecht,
verrimpeld , mismaakt , misvormd,
38
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verwerpelijk zijn en waig of tegenhek! verwekken. Zoo bet. krod en
kroddel in Limb. en elders klein, mismaakt manneken , fr. nam , en zoo
geeft men, in 't Hagel. en gewis ook
in l3elg.-Limb., den naam van krod,
/creucte aan een knaap, een dier of
ander ding dat zijn vollen wasdom
niet heeft verkregen , dat klein , dik
en ineen gedrongen is gebleven : wat

pan bakt ( Limb. en elders). Z. kweL
KROEF, m. Z. krof.
KROELEN , 0. w., '5 morgends in 't bed
blijven , luidrikken : als men hem

krodclen van peren. Onder die kudde
zijn twee krodden. Dat kind is een
kreudde , d. i. een klein manneken,
een soort van kakkennestje. Van dit
krod is kroddet of kreuddet afgeleid
en bet. in Limb. niet slechts pad,

verband kunnen staan.
KROENEKRAAN , v. Zoo noemt men in
Brab, evenals in Limb. den kraanvogel, ook : Irekgans en, in Br. zelfs,
wilde gans genoemd. In Nedersaksen

maar te Maastr. : een klein mismaakt
vrouwmensch en in N.-Limb. : een
klein , mismaakt meisje. Men heeft
ook kreute (vanwaar licht kreutetijk),
dat men bij Wei!. kan nazien. Men
zegt te Maastr. ook in denzelfden
zin : kreupet ( en dit kan met het fr.
crapaud in verband staan) voor : oud
klein , mismaakt persoon. Nu- men
weet dat de kleine, leelijke, oude wijven , vroeger vooral , voor toover
en-heksnplgazitworden,
dat die tooverheksen, zoo men zeide,
veel de gedaante van eene padde aannamen en, alzoo in deze veranderd, in
de huizen langs de mozegaten inkropen. Wij opperen de vraag of dit krod
met het volgende krot (301) en krut in
oorsprong niet cenig betrek zou
hebben. Z. krap en, bij Kil. quadde
( pad, kwak , kwast , enz.).
KRODDEL , v., pad ( Limb. ). Z. krod.
KROEBOET , m., is, in Limb., hetzelfde
als balkenbrij ( blz. 29 ). De stof, die
de balkenbrij uitmaakt , is bijna dezelfde als die in de iloethvorst wordt
gedaan, te weten : varkensbioed en
verders andere dingen als : spek,
bloem of fijn gernorzeld wittebrood,
enz. Deze verschillende stoffen, stijfgekookt , vormen den kroehoet of de
balkenlirj die men in schijven in de

bet. in 't hgd. kranich, doch men
zegt ook , zoowel in Duitschi. als in
Nedersaksen, kralin en krohn. In 't
angels. cran, craen; in 't engl. crane,
Bij Sleeckx heeft men : krune kraan,
voor : braambosch , fr. huisson.
KROENEN, malen. Kroenmoten is een molen om grof goed med te malen
( kwerne, handmolen ) ( Kemp. ). Z.
kwennen.
KROENMO LEN. Z. kroenen en kwenmolen.
KROESBEZIE, KROESELBEZEN. Z. knoesd, blz. 66 en kronsels. Hier zullen
wij uit Bud. ( 11. 40 ) op kruisbezie,
bijvoegen dat men nog keessetbezie
zegt : « het woord is kretsbezie ; krets
is een kaarde, en de struik dezer plant
werd tot het kaarden of kretsen der
wol gebruikt.))
KROESEN. Z. kroezen ( drinken).
KROETE, v., in 't Meetjesi. gehoord voor:
slechte bolder, voor : krotter, van 't fr.
croûte, of licht voor : kloet. Men zegt
tot iemand die slecht speelt of iets
slecht doet : o du kloot.
KROEZEL , voor : kroes , fr. crêpu. Vanhier kroezetkop ( kroeskop ) , kroezelhaar ( Limb. en elders). Z. ook
kroesbezie , enz.
KROEZELEN , freq. van : kroezen ( sterk
gekronkeld zijn ) , waarvan het de
beteekenis heeft. Doch in Br., Antv.

wekt , built die luiaard gewoonlijk
nog een halfuur kroelen (Br., Antw.);
in de Kemp. bet. het ook : zachtjes
nerzitten of nerliggen. Het zou met

krotten ( bij Kil. in 't fr. crouter, oudtijds crosler , ang!. crutte ) , wel in

zegt men ook : krune-krane. Kraan
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en zelfs in Limb. is het: krullen, omkrullen : zijn haar begint te kroeze-

ten. Die bladeren zijn fel gekroezelci.
Vanhier : gekroezetclen blaclere ( Br.,
Limb. en elders).
KROEZEN is in N.-Limb. eene andere
uitspraak van krozen of liever krui
zen , dat te Maastr. : krouzen klinkt.
Z. kruizen.
KROEZEN of KROESEN , o. w., drinken,
zuipen : die kerel kart goed kroezen.

Kil. geeft dezen zin ook op. 't Woord
is afgeleid van : kroes, evenals pintelen of pinteleeren van: pint. Vanhier

kroezer, kroesbroèr, uitkroezen , enz.
Bij Kil. is bekrosen zooveel als : dronken (Antw., Br. elders). Bild. (II, 136)
die daar licht wat al te gewaagd is
heeft vele dingen nopens den oorsprong van : kroos , bekrozen en bekruizen , die wij moeilijk kunnen
aannemen. Z. kruizen , blz. 304.
EROF , KROEF , mv. kröffen en kroefen,
hult , hooge rug , en overdracht.
bultig man of wijf ( Limb. ) ; het is
in 't nederd. kroft of krocht ( spelonk ) ; hij Hooft gebruikt voor : uitstekende hoogte. Z. Weil. op : kroft.
KROK, afval van graan, slecht, vuil graan
dat men aan kiekens en duiven voedert ( VI. ) ; in Br. en Oostvl. heet
het : krinselen of krinsen.

KROL, KROLLEN, KROLLEBOL worden
in België bijna altoos gehoord in stede

van: krul, kratten, krulbol. Eene krol
aankrijgen bet. hier en daar in Antw.,
Br. en 't Hagel. : een weinig dronken,
lichthoofdig worden : onze gebuur

had gister avond een krolleken aan.
Krollen aan zijnen sleert krijgen,
lastig worden ( r. Landen ). De krol
( m. ) is aan de boornen bet. in Br.
dat de bladeren verkroezeld zijn.
Door krolleken verstaat men ook
eene versiering, in 't fr. fioritures
genoemd. In 't oud engl. is cmlie zooveel als ons : gekruld, in 't huidige
engi. : curled. Z. schafeling.
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KROLLEBOL, m., hij toepassing, een holvormig gebak dat een gebraden appel
inhoudt ( Limb. ) ; te Antw. : appel-

broodje.
KROLL1G , hijv. , kroisch of krolziek
(Westvl.). Z. kroltijd.
KROLTIJD, m., tijd dat de katten Icrollen
of : heet zijn. Van dit krotten heeft

men in VI.. krollig.
KROM, KROMME, m. Door dit woord verstaat men : een krom mes , niet het
krommes van de schoenmakers, maar
zulk een als de boomsnijders bezigen
en dat men kan toevouwen , fr. ser

pette ( Br., Antw.). Kromme streken
is 't zelfde als : kromme gangen of
wegen ( Br. en elders ). Z. ranken.
KROMAKKELIG. Z. kramacheienz.,bl.287.
KROMBEK. Krornbekken zijn te Leuv. een
soort van gekroesde erwten.
KROMBROOD of KROMPBROOD, 0., dit
zijn tarwen broodjes die op den
vierden zondag van den vasten , genaamd Laetare , de kinderen worden
toegeworpen , om , zoo 't schijnt , te
beduiden dat de vasten gekrompen is
en men zich magverblijden (Maastr.).
Z. korsten , blz. 79.
KROMBUSSEL, m. te Turnhout, 't zelfde
als : aarling, kortbussel, of als in 't
Hagel. horlen, hortstroo, horlbusset,
d. i. stroo, of iets anders dat klein
, gehort, gestooten of vermorzeld is.
Z. gemul en gemot (146).
KROM EN SCHEEF, zeer krom. Men zegt
ook : kruin en siom , welk laatste
mede : slinks en rechts bet. (Westvl.);
te Meenen noemt men het getal 60 van
't lotospel ook : krom. en stom.
KROMMELING , m., krombeen , mankepoot, scheefbeen, fr. bancal ( Vi.).
KRONKELS EN BONKELS is hetzelfde
als : kronkels en bochten ; of als
hulten en bulten (Z. blz. 00), draaien
en zwaaien , krommigheden ( kromming ), in 't fr. anfracluosité ( Br. en
Ant%v.).
ERONSEL, KROONSEL, KROOSEL, v., in
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Limb. dezelfde vrucht als in Brab.
steke- of stekelbees of knoesel ; als in
de Kemp. knoeset; in N.-Brab. kroesel
of kroezel en kruiscloorn ; in Hou.
kruisbezie ; in N.-Limb. steekbeer;
hgd. stachetbeere of krutzbeere ; engi.
groosberry ; I. crossula of grossula,
vanwaar het fr. groseilte (4 niacquereau of verte ). Dat krooset hetzelfde
is als : kroezet ( kroesel ) en dit als
kroes en kruis, springt in 't Oog. Dan—
achter kroozel , Aronset , kroonsel
moet bezie 'verstaan worden. Men
noemt die beziën : kroes1eziën, in 't 1.
uvae crispae, om de g elroezelde Naderen en de taklen waar ze aanhangen. Kronsel of kroonsel is licht eene
verbastering van kroezel , ten ware
het in verbanç stonde met krom
kroon , kring , dewijl de takken des
kronselaars, kroons-, krins-, boogsgewijze loopen. Ku in ons knoeset is
licht eene verwisseling van kr (Z.
kn , blz. 259 ) ten ware het voor
knoest, knods- of knorsbeziën stonde. Wat de uitgang el of t in knoesel,
kroonsel, enz., betreft, die t is er welluidendsh-alve bijgekomen , zooals
dit in steketliezie voor : steke- of steekbezie en nog in eene menigte andere
woorden het geval is. Men zie echter
wat wij zeiden op aarclbel , blz. 5 en
op bel , blz. 40. Z. ook knoeset,
blz. 266 en Hoeufft, blz. 337 op kruisdoorn, in Holi. kruisbezie. Zou kruis
niet hetzelfde woord zijn als : kroes
evenals in kruize munt ( 1. mentha
crispa ) ? Wij antwoorden ja en zeggen dat kroesbezie beter is dan kruisbezie.

KRONSEN , 0. W., onnutten klap vertellen ; rondkronsen , rondbabbelen
( Poperinge).
KROOI. Men zegt in Westvl. : noch krooi,
noch mooi hooren , d. i. geen het
minste geroep of gerucht hooren,
niets hooren. Waarschijnlijk zijn die
woorden cone verbastering van
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kraai en meeuw.
KROOLEN, b. iv., voor krotten, in Westvl
gezegd voor : versieren , voor welk
men ook pinten bezigt.
KROON of KRUIN. In de Woordenb. staat
kroon voor : de uitgebreide takken van
boomen, doch in Brab. verstaat men
er door het : sop oftoppunt van boomen en van stammen : de kruin
van dien boom , waar de ekster genestetci was, is met den wind afgebroken ( Br., Antw. ).
KROONEN, te Leuven uitgesprok. : kree'unen , 0. w. , wordt in de meeste
gewesten van 't Z. gehoord voor
kreunen, en drukt , althans in Brab.
het gedacht uit, meer van : kermen
krempen en lröchen, dan van: klagen.
Vroeger schreef men ook : groonen
en gronen , en dit staat in verband
met het 1. grunnire ( grommen, grolier ). Plant. vert. kruenen door 't fr.
grogner , murmurer, se contenter
mat de , 1. quiritari ; de Teuth. heeft
croenen , murmureren , moettelen,
protelen.
KROONSEL. Z. kronsel.
KROOS , KROOST. Kroos is bij Kil. een
Vlaandersch w. dat wasdom bet.,
1. incrementurn, lucrum, foenus. Vandaar dat mcii 't thans gebruikt voor :
winst, en in Westvl. voor : interest
of opbrengst van uitgezet geld. Men
zegt ook : de kroozen ( kroezen oudtijds de croisen ) van cciie rent, d. i.
de opbrengst , de tocht , van 't lat.
crescere , fr. croitre. Bild. ( II , 137)
leidt het af van gro-en , in 't engl. to
grow , bij ons thancis groeien. Dit is
hetzelfde woord als kroost, afstam-

metingen. Weil. zegt dat kroost in
Brab. en Breda voor : getaat, gelaatzweeming gebezigd wordt : wij hbben het nooit in Br. in dien zin
gehoord.
krooten en vtaskroten , afval
KROOT,
van mv.
vlas , als het uittengrove gehekeld wordt, fr, déchet de tin (Westvl.);
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in 'L Land van Waas en elders : knol.
Werk en snuit zijn fijnder dan kroot.
Dit kroot schijnt 't zelfde wôord als
krot.
I(ROOTSCEI , v., aardig , kluchtig kind
( Maastr. ). Vgl. kroos en kroost bij
Bild. (11, '136-37). Z. ook krod, blz. 297.
1{ROOZEN. Z. kroos.
KROOZEN, klagen, zuchten : hij zit heele
dagen te kroozen; kröehen en kroozen
( Kempen ) ; omstr. Lenv. zegt men
koozen. Z. dit leste.
KROP , in België steeds gebr. voor : het

hol!. prop : den krop op een geweer
steken. Zoo ook : kroppen , opkrop
pen, volkroppen, kropvot voor : prop,
proppen , opproppen , propvol.
KROP komt voor in : krop zijn, d. i. door
het spel alles verloren hebben , niets

meer bezitten : hij speelt altijd zoo
tang tot dat hij krop is , d. i. tot hij
alles kwijt is. ik zat hem wet krop
maken, ofkrop spelen, ik zal hem wel

alles afwinnen ( Hagel., St-Truid. ).
Dit woord is of wel het fr. croupe, en
. dus zooveel : als iemand door het
spel achteruit , achteraan zetten, of
wel : kropet ( kreupel ) : iemand
kreupel speteii , d. i. iemand zoo afspelen dat hij niet meer kan; teAntw.
zegt men voor : krop zijn : mot zijn
ik kart niet meer meê spelen , ik ben

mot. Z. icrut.
KROPKOEK, boekweitkoek in zoetemelk
geweekt ( Hagel. ) , en in het algemeen ook gezegd : koek die opkropt,
die op de maag blijft liggen. Vandaar,
overdracht. : iets wat op het hart
blijft liggen , dat men niet verteeren
kan , verdriet , of : iets wat verdriet
veroorzaakt : ik heb met die gehurevrouw veel kropkoek gegeten ( Br.).
Men zegt nog : kropsalaad en soms
ook : kropkool, om kropvormige salaad
en kooien aan te duiden , en voor
verdriet ( Brab., Antw. en elders).
KROPPENDVOL , KROPVOL, vol tot aan
den krop, propvol, overloopensvol.

Z. krop ( Br.).
I{ROPPER, KROPPERD ; bij Sleeckx word t
de naam van kropper aan aardappels gegeven, en kropperd bet. bij
hem in 't fr. homme haineux , en hij
Kil. kroppaerd : een stijfhoofdi g , een
koppig man.
KROPSALADE , v., verdriet : die moeder
heeft veel kropsalad van haren jongsten zoon ( Brab., Antw., Vi.).

KROSTEL , KROSTELING of KORSTELING, windbol; licht pasteigebak voor
kinderen , Fr. e'ehau& ( VI. ) ; het is
waarschijnlijk hetzelfde als bij Kil.
korstpasteye , 1. placenta crustulata,

Te Antw. heet men een zielcelijk, onderkomen kind ook : krostel : 't is een
krostel van een kind.

KROT, v., komt bij Kil. voor in den zin
van : modder,slijk, dat aan dekleecle
in 't fr. crotte, ver--renblijfthag,
want met het 1. crusta ( korst ) , omdat, zegt Kil., droog slijk als eene
korst op de kleederen blijft plakken.
Vanhier 't w. krotten, het slijk van de
kleederen borstelen. In Vi., omstr.
Kortrijk, wordt krotten nog gebruikt
voor : den vloer ( van modder ) reinigen , zuiveren , in 't fr. décrotter,
recurer.Welke ook de oorspronkelijke
beteekenis zij van krot, het 'v. bediedt in Br., Antw. en in geheel Vi.
iets slechts en vuils, iets nadeeligs of
verwerpelijks , iets wat in verlegenheid of in een bedroevenden toestand
brengt. Zoo zegt men : in de krol
zitten of zijn, voor : in verlegenheid,
in armoede , in ellende , in bekommernis zitten of zijn. Krot verkoopen,
arm zijn , in ellende zijn , slechte
zaken verrichten (Br., Antw. en VI.);
doch te Leuv. bet. het ook : slechten
praat vertellen. Het is krot, de zaken
zijn in slechten staat. Krot lijden
armoede lijden. Vanhier : een krotter,
een die zijne zaken slecht doet; Icrot schilder, krottist , enz. In 't fr. zegt
men ook van eerie slëchte schilderij
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eest une croûte. Krot bet. in de
Woordenboeken : kot , slechte wofling, ook : klein jongen of meisje,
Bud. leidt dit Icrot af van 't lat.
cratis ( steenen hut), en dan is 't
misschien hier voor : kroft. Maar
\%TeiI zegt dat men krot ook voor
nadeel, verlies vindt. De Teuth. geeft
eene menigte van beteekenissen aaii
crot of krot , als die van : last , verstooring , lijden , wewede , pijn, verdriet, benauwicheit, noit, moeyenisse, onmoit, jammer, ongevellicheit,
bedroefenisse ; en verders vertaalt
hij 't nog in 't lat. met woorden die
beduiden : kvijning, angst, kwelling,
tegenspoed , ellende , gevaar,, bitterheid , enz. De Tenth. heeft ook nog
het vw. croeden voor : bedroeven
verstoeren , en croecteliek voor : verdñetdcic , arbeitliek ; croedelicheit,
1. angor ,, molestia. Bijn to croede,
IJijn begeien, d. i. bedroeft, 1. anxius,
anxiatus. Dit : croecte en crot schijven samen verwant te zijn. Z. kreten
( ) en krut.
KROTSCHILDER , m., slechte schilder,

fr. croûtier. Krotschilcieren , fr. faire
des croûtes. Krotstuk , fr. une croûte.
Z. krot.
KROTSE, v., is in 't Hagel. nog de naam
die aan den biskoppelijken staf gegeven wordt , in 't fr. crosse , van 't
1. crossa; in VI. ook lirootse; bij Bild.
( II , 138 ) , leroots , icrootse , kros of

krots.
KROTTEN , b. w., omstr. Kortrijk; in
Westvl. ( van slijk ) zuiveren , reinigen, fr. clécrotter, recurer, den vloer
krotten : krotter, die vuil werk doet,
die slecht werk maakt. Vanhier krotschilder. Z. krot.
KROTTER , knoeier, slecht werkman. Z.
krot en krotten.
KROTTIST, m., een die zijne zaken slecht
doet , die zijn ambacht , zijn beroep
niet kent (VI. en elders), een slecht
schilder.
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KROUTE, v., in 't kanton Axel voor : krets
of krauwagie. Z. krets en krits.
I{ROUWEN of KRAUWEN, o. w., wordt
gebruikt om den spoed , de forsche
werking van iets, wat men bezig is
met doen, als b. v. gaan of loopen,
aan te duiden ; b. v. als iemand sterk

loopt, zegt men : ziet hem eens krouwen. Wat kan die jongen krouwen,
d. i. loopen (Limb.). Wij achten het
eene andere uitspraak van : kruien,
ofwel afgeleid van : krauw , verwant
met krab, wortel van : krabben, krabhelen ; of van klauw, verwant met kia
klefferen, klauwieren, klawie -Iern,
d. i. met armen en voeten bezig-ren,
zijn. Bij Kil. is klauwen een oud w.
in het Geldersch gebruikt voor : krauwen , 1. seahere. De Teuth. heeft
e,rouwery, clouwen, sc/iabben (schrabben). In Brab. zegt men, ook in den
gemeenzamen trant : ziet dien maar
krabben, d. i. ziet hem maar zijn best
doen. Z. kruien en hellen.
KRUCHSTOEL , KROCHSTOEL, m., ziekenzetel ( Brab., Antw. ) ; in Groningen : kraakstoel genoemd.
KRUID, in Br. voor : raapkruid of : ongeknolde rapen; in Limb. zegt men

groen. Z. blz. 144 .
KRUIDEN, KRUIEN, in Limb. uitgespr.
kroejen, b. w., kruid, dijdistels, wortels trekken , plukken of uitsteken
voor het vee : de arme lieden moeten
voor hun vee gaan kruiden (Belg. en Holl.- Limb.); Sleeckx, die kruiden,
kruien of krocten schrijft, verwart het
met wieden, in gewelde landstreken
geden, gejen genoemd, in 't fr. sarder, en met kruien ( met den kruiwagen vervoeren). Z. kruien.
KRUIDENIERDERIJ , handel van eenen
kruidenier, handel in kruiderij : zijne

kruidenierderij zat in die straat niet
pakken ( Leuven).
KRUIDNAGELEN , bloem , ook syringa,
seringa (te Anbw. serienen uitgespr.),
lillach, lilla, in 't fr. titas genoemd.
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Kruidnagelenboom, fr. tilas.
KRUIDSTOOTER (uitgespr. kroedsteuter),
rn., mortier (Limb,).
1{RULDWIJ, uitgespr. kroeciwien, n 1., voor
/cruiclwijclingsdag, cl. i. feest van Maria's Hemelvaart (Z. kruidwisch). De
letter n wordt, welluidendheidshalve,
in de volksuitspraak veel ingelascht;
zoo zegt men : wienwater, reengen,
teengen, zeengen, kleenen voor : wijwater, regen, legen, zegen, Ideeën, enz.

(Limb.).
KRUIDWIJSPEER (uitgespr. Icroedwiens
peer) , v., peer die ornstr. O.-L.-V.
is ( Limb. ).
-Hemlvartijp
XRUIDWISCH, m. (kroeciwesch of -wise/i).
In de pruisisehe Rhijn - provincidn
noemt men icrautwisch verscheidene
gemeene sterkriekende kruiden , die
op O.-L.-V. -Hemelvaart in de kerken
gewijd worden. Bij 't onweder steekt
de laudman van dal gewijd kruid in
brand, om het vuur des hemels af te
weren. Hetzelfde gebruik bestaat in
Limb. waar men ook verscheidene
kruiden , gewoonlijk weiriekende,
daartoe bezigt. Er zijn plaatsen in
deze laatste landstreek waar slechts
de reinvaren of wornikruid ( in 't fr.
tanaisie, in de hot. lanacelum vulgare)
; daartoe gebruikt wordt. Ook wordt
gemelde plant, en zij alleen, veel
door het volk kruidwiscfi geheeten.
Z. ook hommel, bz. 191.
KRUIEN, b. en o. w., veel moeite aan iets
besteden, hard werken : ge zult er
-

moeten op kruien (\Vaas) ; in Limb.

krouwen. Kil. heeft kruyen, Icruyden
(lruclere , proiructere , propetlere
stooten, voortstooten of : aan iets
geweld doen); 't is hetzelfde w. als
kruien of den kruiwagea vervoeren.
Bild. (II, 117) op kordewagen, zegt
(C Kroden of kroten is hetzelfde met
kruien en kro/en. En hiervan 't hgcl.
kröte voor : eene padde. )) Z. krouwen.
KEULER, m., eigenlijk en in de Woordenboeken : een kruiwagenvoerder, een

KRU
pakd rager, fr. brouettier, porte-/'aix,
crocheteur; in Limb. overdr. : iemand
die niet veel om iets geeft, een snaak
een guit, enz. : hij is een-schevnt,
eerste kruier.

KRUl -JAGEN, is omstr. Mechelen en Lier
een spel bestaande in elkander verloren te spelen ; ook nog : in 't bosch
vuur aansteken en gerucht maken
01fl de kraaien op de vlucht Ie jagen.
KRUIKAR, V., kruiwagen ( Limb. ). Z.
schurgskar.
KRUIKEBANK, v., houten stelling om
keukengerief op te zetten, wier on- derste plank haken draagt om er
kruiken en andere voorwerpen aan
te hangen (Limb.). Z. hang, blz. 175.
ERUIKESTOP, iemand die klein van gestalte is : 't is m aar een kruikestop
(Limb. en elders). Z. kreuddel,krod.
ERUIM , v. , wordt ook voor : kracht,
sterkte, macht, deugd gbezigd, in
-

den zin van 't boll. pit : daar zit
km/ni in cliezaak; (van menschen)
die man heeft veel macht , veel
sterkte. Vandaar het bijv. kruiinig,
dat Sleeckx goed verfranscht door
pie/it d'e'nergie : een kruirnige kerel,

een frissche kerel ( Meetjesland en
elders).
KRUIPERS, m., witte aardappelen met
kort loof ( Somerghem).
KRUIPIN, rn., klein en eng huisje, laag
van verdiep : dat huis is maar een
kruipin; ook een kooikea om vogelen
in te vangen ( Br., Antw. ).
KRUIS , rookzwart dat aan den ketel
of schouwsteen kleeft ; zwartsel
roet der schouw : uw gezicht is met
kruis besmeerd (Kemp. en elders).
Kil. heeft : krosel, kruyset 1. fuligo
(zwartsel) ; in Brab. zegt men: massel.
Vanhier heeft men de werkw. kruizen, bekruizen, kruizelen. Wij achten
dit woord verwant met kroos, hetzelfde als : kroes, kroest en kroost,
Volgens Bild. (IL, 136) is kroes of
kroesch (eendgras) eigenlijk een bijv.

KRU
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en met graauw, in het gr. ypc(uç
(schuim) verwant; het bet. schuirnenci;
vanhier kroeschhair, d. i. bobbelend
hair. Het kroos bet. dus slootschuim
en de beker (kroes) wordt, als schuimer, een kroeslieker genoemd, waarvan het z. nw beker onderdrukt
wordt. Zoo is be/crozen voor : cironken , beschuimd. Van dit kroes of

kroos is ook 't w. bekruizen, waarvan men bekroosci en bekrozen zegt
voor : bemorst. Aldus Bild. Zoodat
kruis eigenlijk iets schuimig, vuil,
morzi g of besmettend is. Z. kruizen.
KRUiS , KRUISEN , last. moeilijkheid

gij zijt een kruis. Die vrouw heeft
vele kruisen met hare kinderen.
Vanhier 't woord kruisen , last aandoen, lastig maken, plagen : wat kan
die knaap mij kruisen ( overal ) ; in
Westvi. ook : toppen : iemand met een
kruisken en een vaanken wegzenden,
iemand spotswijze wegzenden (Vi.).
KRUISEWIJS VANEWIJS , kruisgewijs
over elkander : het staat al kruisew'ijs

vanewijs. Stel de planken kruisewijs
vaaewijs ( Kortrijk).
KRUISGEI3ED is een gebed dat met uitgestrekte armen , zooals onze goddelijke Zaligmaker aan het kruis
hing, geschiedt. Een kruisgebed doen
( bijna overal in het Zuiden en zelfs
in N.-Br. Zie Hoeufft, 337).
KRUISHEER, soort van kloosterling, in
't fr. croisier, in 't hgd. kreuzherr.
KRUISKEN A (de) was het abéboek waarmed wij in onze kinderjaren schole
gingen : Op vier weken was ik mijnen
kruisken a uit (Br., Antw.). Het werd

aldus genoemd , omdat er vOOr de A
een -- kruisken stond.
KRUISKENSKRUID, een onkruid in Br.
wel bekend, schijnt hetzelfde kruid
te zijn als kruiswortel, welk laatste
de meeste Woordenb. verfr. door

gentiane ; doch kruisworlel of kruiskruid is bij Kil. 1. erigeron, senecio,
en deze ww. vert. Blanc. : fr. seneçon;

KRU
hgd. grindkraut, baldgreisz, kreulz
wurlz, engl. grounsell, terwijl gen-

tiane. I. gentiana, in 't vi. maldergeer,
hgd. enzian , bilterwurtz, kreutzwurlz, engl. felworle is.
KRUISNOOT. Z. kraaiersnoot (Somergh.).
KRUISVENSTER, v., kruisraam, fr. croisee ; bij Plant. : feneslra quadrifida,
cruxala ; Kil. : fenestra quadriforis,
cruciformis ( Antw., Br. en elders).
KRUISWEEK, week van de kruisdagen.
KRUISWEG (de) zijn veertien tafereelen,
statics genoemd, welke voorstellen
wat onzen goddelijken Zaligmaker op
zijnen weg naar Calvarië is overkomen
van afzijne veroordeeling totaaii zijne
begrafenis. De Geloovigen der eerste
eeuwen van het Christendom begaven zich dikwijls naar Jerusalem en
he g ingen aldaar de straat die 0. L. H.
gevolgd had van Pilatushof naar Golgotha op, zich levend herinnerende
den smaad en de smarten die hun
Heiland ter plaatse daar geleden had.
Toen het Heiligland onder de dwingelandij der Mahometanen was gevallen, hebben de Christenen van 't
Westen de statics van de kruisstraat
te Jerusalem nagebootst. Nu aan deze
statics, volgens orde van de geschiedenis geplaatst in kerken of elders, heeft
men den naam van kruisweg gegeven.
Die statics achtervolgens bezoeken
en aan elke Jesus' lijden en dood godvruchtig beschouwen, overdenken en
betrachten, dat heet men : den kruis.
weg doen (Br., Vi. ) ; in Limb. : de
statics bidden. Deze geestelijke oefe
ning heeft in onzen tijd veel toegenomen , doch bestond hier te lande
reeds in de XIIIE eeuw.
KRUITJE. Z. krut.
KRUIZEN , b. w. , kroos , gekrozen,
in Limb. kroezen uitgesprok. , te
Maastr. krouzen , en elders nog krozen , bet. hetzelfde als in Br. : ma-s-

selen of masschelen , d. i. zwartmaken , vuil maken, vlekken , smetten
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KRU
te Maastr. zegt

KUD

men : de pot ver-

KRUPSIE, KRIPSIE, v., van 't fr. corrup-

wijt den ketel dat hij kroust ; in de

tion, bederf, lijfgebrek : hij zit vol
krupsies ( Oost- en Westvl.).

Kemp. en de pr. Antw. : de pot wil

den ketel bekruizen, 1. vac tibi, to
nigrae dicebat cacobus ollae ; in Br.
is dit : men wordt niet gemasseld als
van een vuilen ketel , of : ge wordt
niet bekronen dan van een vuilen pot,
d. i. men wordt het meest beschuldigd van die zelven de plichtigste
zijn (Antw. en elders). Vanhier kruis
kool die kruist. Kil. heeft ook-kol,
het freq. kruyselen. Z. kruis.
KRUK, v. Iemand die op krukken springt,
overdr. : die iets slecht maakt, b. v.
een krotschilder. Het springt in dat
huis maar op krukken, het gaat daar
maar slecht. Die man springt op
krukken , hij sukkelt, hij pachtert
achteruit. Vanhier krukkespringer,
krukken. Z. Bild. (II, 141) op kruk.
KRUKALAAM of KRUKHALM, m. en v.,

krukker, krukster ( Antes. )
KRUKKEDOCHTER , krukkespringster,,

krukkevrouw, krukster ( Sleeckx).
KRUKKEN, o. w., knoeien, broddelen.
Vanhier : krukkerij, gekruk, knoeierij,
fr. mauvaise besogne.
KRUKKESPRINGER, m., krukker (Antw.).
KRUL. Zich krul lachen, of : lachen dat

men krult bet., omstr. Kortrijk, hetzelfde als in Br. : zich krom lachen,
zich te barsten lachen. Door krul van
herte verstaat men te Nevele : opgeruimd zijn. Crulle is ook een oud
engl. woord dat gekruld bet., in 't
engl. curled, in 't fr. bouclé.
KRULLEBOL, v., een zeker soort van
speelbol, ook zottebol genoemd, die
langs eenen kant geheel plat of half
ovaal is en waarmede men krullebolt (Westvl. Kortrijk).
KRULLEBOLLEN, o. w., met den krullebol spelen (Westvl.) ; in Westbr.

vloerken bollen.
KRUNEKRAAN geeft Sleeckx op als in Br.

gebruikt wordende en vertaalt het
door : buisson ( braambosch, enz. ).

KRUT, K RUTJ E , KRUITJE, in Westvl.:
kindje; vandaar : krutschool voor :
bewaarschool, en soms ook : kakschool
gezegd. Krul zijn beduidt in VI. nog :
weinig of geen geld meer hebben,
niets meer hebben , b. v. als de kinderen hunne knikkers kwijt zijn ,
zeggen ze : me zijn krot. Dit is
't zelfde als krot of liever krod (padde)
(Z. die woorden ). Zoodat krul zijn
zooveel is als : paddebloot zijn. Te
Poperinge zegt men : kruitje voor
kindje. Z. krop.
KRUTTEN of KROTTEN, in Westvl. gebr.
voor : prondselen ; in Vl. prondelen ,
in Br. pronselen uitgesproken , d. i.
knoeien. De wortel is krot, knoei
-werk.Z
krot en krod.
KRUNKELEN, KRONKELEN, o. w., hier
en daar in Vi. en licht nog elders
voor : krimpen, ineen krimpen; in
Br. evenals in Duitschl. {rumven
uitgesproken. Halma vertaalt hron-

kelen ook door : se rétrécir.
KRUNKELSCHOKKEN, soort van erwten

waarvan de schokken ( peulen, basten) geëten worden ( Westvl. ) ; te
Leuv.en An tw. zegt men duimerwten.
Z. sluim en schokke.
KUBBER, 't zelfde als : keubber (blz. 258).
KUCHEL , m., kudde ( Boom ) ; truchel is
hetzelfde woord als : keugel , koegel
of kogel, dat eigenlijk rondte of kring,
kloot of bol , in 't fr. sphère , globe,
boule, bet. ; het werkw. kuchelen bet.
bij Kil. èn ronden èn slingeren. Nu
van de beteekenis kring of kloot tot
die van kudde is 't verschil niet groot.
Ook wordt kudde, in 't Zuiden , meest
kooi uitgesproken , en kooi beduidt
èn kudde èn kot. Men zie Bild.
( II , 141 ) op kudde en kodde, en het
volgende.
KUDDE , KURDE , KURRE of KURREN ,

jong varken , bigge , soms ook in
39
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Brab. vigge , en in Limb bag genoemil. In sommige plaatsen, rond
Thien. zegt men : kudde, v., doch in 't
Hagel. en te St-Truid. meer: kurde en
zelfs : kisken. In de omstr. van Leuv.,
Mechel. en Diest zegt men : kurre,
kurren, kurreken (kirreken) : daar
loopt eene zeug met tien kurrekens.
Vanhier : speen/curren , meikkurren,
en 't werkw. kurren of kurrenen : de
ZOf/ heeft gekurd of gekurrend. Kil.
heeft kudde voor : varken en kud
: jong varken ; kudser-deknvor
of kudhoeder voor : varkenshoeder,
I. porculator ; kuddekensbôter, lieze
vet. Kablie, kabteken, kebbe, keb
heken is bij hem nog: een Jong var-

ken. In den Teuth. vonden wij
coedken, pegsken, puggen, verks ken.

Volgens Bud. is kudde , V., als zijnde
kudding ( van kudden , fokken)
eigenlijk : fokkerij, ofwel als : kodde
( stof). Het kon echter eenzelfde
woord zijn met kooi ( Z. I3ild. 11
14 I, 7 4 ). Kudde heeft, volgens ons,
met : kut, kut, kudse of knocts en
kuis &nen oorsprong.
KUI wordt in Wesivi. gehoord in : 't is
een kni, en daarmee wil men zeggen:
't is eene moeilijke zaak , het zijn
nesten. In Brab. luidt de verbasterde
uitspraak van: kwaad ook nog aleens:
kui en kaai : dat zijn kuië menschen.
KUIDEN , KUIEN , KUIKENS , v. mv., is
slechts eene andere uitspraak van
het boven ( blz. ) gemelde kaai,
'kade , d. i. kaan ; Sleeckx heeft ook
het werkw. kuiden ofkuiden , in den
zin van : smelten, afsmelten, fr. faire
des cre'tons ; en kuider , vetsmelter.
Z. kuien of kuiven.
KUIEL , m., iets dat aaneen hangt en
moeilijk vaneen scheidt : 't zijn at
kuiets. Kuieling heeft bijna dezelfde
beteekenis, doch drukt meer het gedacht uitvan eeneverzameling: 't was
niet dan kuieting. Sleeckx heeft kuien
ofkuiven, 0., in den zin van : geknab9

icui

held stuk brood, en ons dunkt dat dit
hetzelfde is als : kuiel, hetwelk eigenlijk kauwsel is. Z. kuielen.
KUIELEN, 0. \v., kuiels of kuieling uit
den mond doen (Oostvl.); in Westvi.
bet. het : eten uit den mond laten
vallen , zooals kleine kinderen doen.
Kuieten schijnt ons een voortd. van
knyden , ' twelk hij Kil. hetzelfde is
als : knauwen. Het zou dan bijna
zooveel zijn als : knauwelen , in (fl
zin van : slodderen of slabberen. Z
beknauwelen , blz. 40.
KUIELING, v. Z. kuiel.
KUIEN of EUIVEN , 0., geknabbeld stuk
brood ( Sleeckx ). Z. kaai, blz.
KUIERSTOK , m., stok waarmeê men
kuiert , wandelstok ( Kortrijk ).
KUIFEL, m., deugniet, slechte kerel : dat
is ne kuifet van nen vent, dat is een
oprechte deugniet ; ook : vuil en slordig mensch : wat kuifet is dat , men
zou er vies van zijn (Oostvl.). Z. kief,
blz. 239.
KUIKELEN , o. iv., buitelen , over zijn
hoofd rollen : over het hoofd kuiketen.
Z. kuitelen ( N.-Limb.).
KUKENKREMER, m., een kramer die, met
kraam ofkorf op den rug, in kiekens
handelt ( Limb. ). Men zegt ook in
deze landstreek : hanenkremer; in Vi.
kiekenkoetser; in Br. poetenier.
KUIL. Z. kuilen.
KUILEN , 0. w., dikken rook geven , wolken of kronkelen van den rook : het
brandt en rookt dat het kuitt en kronkelt ( Westvl. ) ; te Ne*le en elders
in VI. zegt men : 't is een kuit of het
rookt getijk in een kuit , het rookt er
fel. Kuilen bet. in Oostvl. en hier
en ginds in Br. ook : aanaarden,
aanhoopen, b. v. : de aardappets
kuilen. Z. 't volgende.
KUILENEN , 0. w., freq. van : kuilen,
rooken , smooren , ook : verwarren
( Meetjesland ). Z. kuilen.
KUILKOP (koelkop ), m., eerste gedaante
van een jongen kikvorsch , dikkop,

KUI

(

fr. têlard, engi. ladpole, hgd. [rosc/zwurni (Limb.); in Br. hoort men die

zwarte jonge vorschkens : ptpioenen,
en in de Kemp. r. her : porn peloenen
noemen; bij Kil. popelioenen. Het w.
is samengesteld uit kop en kuil, omdat die diertjes zich in kuilen ( poelen , grachten , beken ) ophouden.
Kaulkop isin Duitschi. : een visch met
een dikken pletten kop, die in 't zoet
water leeft. Men heeft nog kaal (kuil)
in kautbarsch , een kleine baars.
KUIMYOD , m. en v., is te Maastr. : een
man of eene vrouw die kuimt, d. i.,
die ten onrechtevan onpasselijkheid
klaagt. Z. over kuirn , kuirnen : Dor-

mans, Leven van S. Christina, bi. 40
en vod.
KUINEN , b. w., de spijzen met boter of
vet bereiden , de spijs toebereiden
( Kemp. en Limb.). Kninen is lietzelfde woord als bij Kil. kuyndselen

of kunciselen , 1. condire , sapiclurn
facere, d. i. toebereiden, sauzen. Het
zou eigenlijk kuinclen of kunden
moeten zijn, dat van 't lat. condire
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KIM

in het zout hebben (Br., Antw.).
KUIP , omtrek van eene stad of dorp

binnen de knip , buiten de knip van
Leuven (Antw. Brab.); bij Kil. kuype
der stad , 1. septa urbis.
KUIPER, m., een die met kuiperij of listen
omgaat , fr. intriguant ( Antw.).
KUIPERSBANIIEN, m. mv., 't zelfde als in
Br. en elders: reephout, als : esschen-,
hazelaren-, eiken schaarhout dienslig om banden of reepen voor kuipen
en tonnen van te maken (VI. ).
KULSCH wordt in de Kemp. en in N.-Br.
als bijw. gebezigd in de beteekenis
van : gansch , geheel , teenemaa : ik

heb het kuisch vergeten. Zijn glas
kuisch uitdrinken . Het is er kuisch bij
hem op. Z. Hoeufft, hz. 359 Eklers
b. v. in Brak, Antw., Limb. bezigt
men daarvoor : zuiver, schoon : mijn

geld is zuiver op. ik heb het schoon
vergeten. Vanhier heeft men 't w. opkuischen in den zin van : teeneniaal
opdoen ofopeten; uitkuischen, gansch
uiteten of uitdrinken : zijn geld is
opgekuischt. Z. 't volgende.

ontstaan is, en vanhier heeft men liet
verbale : kundsel of kunsel ( toebereidsel , fr. assaisonnernent , sauce,
aprêt), datinde Limburgsche-Kemp.
nog bestaat. Z. Bormans, S. Christina
de Wonderbare, blz. 204. Het woord
was bij onze oude Drab. schrijvers
veel in gebruik; zoo leest men in het

KUISCHEN , b. w., wordt in 't Zuiden in
steê van- vele andere ww. gebezigd
voor vagen : de tafel a/kuischen;
voor keren : de keuken uitkuischen;
voor snoeien : de lioomen kuischen
voor afschuppelen en uitwieden : den

Cheesleleken Tabernacule des ver-

hij heeft alles opgekuischl. Die slokkey ! hij kan een ganschen ketel rijstpap binnenkuischen (Br., VI., Antw.).

maarden J. Ruusbroeck , uitgegeven
doori. Da\Tid, pr., 11, b1.45, r. 16: «siet
alse dese vetheit smeltende wert. ...
Si es alse een condirnentum dat es
eene consele ( ook cunsel ) dat wel
smaken doet al dat omme die ere
Goods doeghen en liden mach. » Z.
kunselen .

KUIP. Iemand in de knip hebben is
ie.mands erfenis verwachten : hij

heeft wat geld van zijn eigen en
daarbij twee vette corns in de kuip
( Antw. st ). Men zegt daarvoor ook

weg kuischen, een plek vias kuischen:
voor teenemaal opeten of opdrinken:

KUil' of KUITJE, eene verzachte uitspraak
van kut of kutje , bet. in Westvl. : het
achterste van een kind, en te Popering. : een klein kindje.
KUITELBUIT , m. , de daad van over het
hoofd te tuimelen ; den kuitelbuit
slaan is zich over 't hoofd rondwerpen. Z. kuikelen ( Limb.).
KUITELEN ( kutelen ) , o. w., buitelen
rollen , tuimelen : hij is den berg
afgekuiteid (Limb.); te Antw , : een

KUL
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tuimelaar maken.
KUITEN , 0. W., iemand beet nemen
met iemand kuiten ( N.-Limb. ). Bij
Kil. is kuten een zeeuwsch woord dat
teduidt : met nootjes in een putje
spelen.
KUITJE , 0. Z. kuit.
KUIZEL , KEUZELEN. Kuizet , bij Kil.
keuset en kuyset geschreven, bet. bolleken, balleken , klosje, klootje, kiot,

)KUL

kul : in 't fr. couillon ; ital. coglione;
spaansch cojone. Dit cojon hoort men

plagen : van kuizelen komt dikwijls
kattekensspel, d. i. van schuldelooze

in Brab. nog in den zin van: gemeenen
kerel , en zelfs '1 werkw. cojonneeren
voor : kullen, foppen, en cojonnerij,
fopperij, en licht ook voor 't fr. cochonnerie. De Tenth. heeft culle en
ku.yle , en dit laatste voor : kudse of
cuyse , d. i. knods , knobbelstok. In
Gelderl. is /cvis ook voor : knods gebezigd ( Taalk. lifag. I, 316). Boven,
blz. 185, meldden wij, op kelder,, de
spreekwijze : noch heel noch keel, het
moet zijn : noch hut noch kut. Men
zie derhalve : hul , hulle of hulleken.
Misschien is de zin eigenlijk : noch hol
noch bol, noch kop noch gat. Men zie
ook : hulten en bulten, of : gehult en
gebull, blz. 200 en kuul.
KULBROËB, m., iemand die de gewoonte
heeft van. te bedrie g en , te kuilen :
't is mij een kulbroêr ( Limb.).
KULDER, m., oudtijds kleed, nu kweekehag der weezenschool (Gent) ; te
Brugge zegt men daarvoor : steêbolle;
te IJperen : stoetse ; te Poperinge

scherts komt dikwijls ernstige twist
( Antw. ). Het schijnt een freq. van
koozen, doch het kan ook in verband
staan met kuizel. Kuizelen, bij Sleeckx
verfr. door jonailler , bet. ook : voor

KULLAGE , KULLAGIE , v., fopperij , bedriegerij, boerterij : jongen, wat gij
daarzegt, is maar kullage (Limb. , Br.,
Antw. en elders); in Br. hoort men

fr. globe, 1. globulus , sphaeruta , piluta. Men zegt te Antw. : voor kuizet
spelen is eigenlijk wat wij te Leuven
noemen : wct, voor niet , of
voor nootjes of iets dergelijks spelen
d. i. niet om geld, maar enkel om het
vermaak, om den tijd te korten, spe-

len : willen wij met de kaart spelen?
doe/i voor kuizel, hoorde 't; ik heb geen
centen. Vanhier heeft Kil. 't w. kuy
selen, keuselen, 1. Inc/crc globulis, pilis, nucibus et similibus, tudere clava.
-

KUIZELEN , 0. w., koozen , schertsen,
elkander op eene vriendelijke wijs

kuizel of : voor do[/cens spelen.
KUK, KUKJE, 't kleinste vogeltje van den
nest ( Westvi. ). Z. kakkenest (2 1 5).
KUL, KULS. Kul, m., thans meest voor de
mannelijke roede gezegd, is eigenlijk:
bal , klos, kloot en bepaald : de ted
bal , doch overdrachtelijk bet. het in
Brab. en in meer andere Zuidsche
gewesten : sukkelaar, sul , onnoozel
mensch : wat een flauwe kul is dat.
-

Wie heeft van zijn leven zoo'n onnoozelen kul gezien ! en ook : flauwe
praat : In dezen zin zegt men in
Br. en elders ook : klaas , kloot.
Kuls en kulster is, in N.-Limb., een
knikker; Kil., die kuls-gherecht en

kuls-gheriefvoor : pispot heeft, vert

roobout. Z. kultje.

voor kullagie ook : cojonnerij, van
cojonneeren , foppen , met iemand
schertsen of boerten. Z. kul.
KULLING, In., omdat er appel onder verstaan wordt, is de naam aan zekeren
appel in Westvl. gegeven. In Dierickx,
Mémoire sur Gand , treft men : crol zettingen aan als den naam van een
appel.
KULS. Z. kul.
IULSTER. Z. kul , kuls.
KULT -DEN-BOER , een spotvogel , een
vieze snaak : loop! ge zijt een kuItden -boer ! Vanhier
KULTDENBOERDERIJ , snakerij , verzonnen aardigheid ( in 't fr. canard)
(K1.Brah,).
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KULTEN , vodden , fr. chiffons ( Poperingen).
KULTJE , o., onderrok ( Westvi. ). Misschien een diminutief van : kutde'r,
kleed. Z. Dierickx, Memoires, II, 33.
KUMMEN , achter welk w. Sleeckx naar
kitchen verwijst, is de Brab. en Limb.
uitspraak van 't w. kainmen , en
dit is volgender wijze geschied : kammen , kemmen , kimmen , kummen.
KUMMIK of KLIMME, v., wang, koon
kaak, engi. cheek ( Limb. ).
KUNJJSEL of KUNSEL , o., toebereidsel
of saus der spijze ( Limburgsche
Kemp. ). Z. kuinen en kunselen.
KUNSELAAR. Z. kunselen.
IiUNSELEN , b. w. ( iets ) onbehendig of
uit den rouwe doen : kunset dat
meubelstuk eens wat ( Westvl. ). Het
is gewis hetzelfde als bij Kil. /cuynctseten. Z. kuinen, 1. conclire, dat in 't
fr. vertaald wordt door : assaisonner,

appréter, enz.
KUNSTELARIJ , KUNSTELDERIJ , vert.
Sleeckx door het fr. affectation , en
dit fr. onder anderen door : het
gekunstelde, het onnatuurlijke of bestudeerde, gemaakte mannekens, enz.
KUNSTEN DOEN of GEVEN, kunstjes doen
van behendigheid ( omstr. V. Brussd ). Z. maatjes en grammaatjes

(16 1 ). Iemand kunsten ste11en , iets
doen wat eenander nietkan (Westvl.).

Hij zou een boer zijne kunsten afvragen zegt men in VI. van iemand die
al te nieuwsgierig is.
KUPPEN. Z. kippen , blz. 240.
KURDE. Z. kudde , enz.
KUREN , w., wordt gebruikt in den zin
van : aan iets probeeren , iets aan-

vatten, in 't fr. s'essayer, s'attaquer a:
hij durft zie/t aan u niet kuren , gij
zijt hem te sterk. Die zie/s aan de kat
kuurt , wordt ervan geklauwd. Kil.
heeft : koren , 1. tentare , gustare
(Limb.).
KURRE , KURREN. Z. kudde.
KURREN, KURRENEN, 0. w., jongen ; van

zeugen gezegd ( Br, r. Leuv. en
Mechel.); in Limb. baggelen, blz. 27.
KURRIE , EIRIE , omstr. Thien. iemand
die voor niets deugt , een iniaard,

nietsdoener : wat ne kurrie van nen
jongen I Omstr. Leuv. en licht elders
zegt men dit woord bijna altijd van
een vrouwspersoon : wat eene kirie

van een nieisje is dat toch! d. i. wat
een boosaardig, weêrspannig meisje.
Te Maastr. is 't een ondeugend vrouwmensch. Het kan wel eene verbastering zijn van : kreng, oudtijds cronge,

karonie , fr. charogne of carogne , of
wel van : kurren.
KURTS , voor : korts en dit voor : koorts,
komt in VI. voor in : de kurts krij
gen : gek of zot worden : wat is dat
-

nan, Icriegje de kurts F Ge zoudt er de
korts van krijgen bet. in Br. en elders:
ge zoudt er benauwd van worden.
KUSFLAWIJN, ook : /Zawijn alleen, o.,
oorkussen. Kil. /luwijne , flouwijne,
pulwijne, pulvini theca ( Brab.).
KUSSETOOIË
sloop , kustiek. Z. dit
laatste.
EUSTEEK, KUSTEKEN. Z. kustiek.
KUSTJE , o., 't zelfde te Poperinge als
kakkenestje (blz. 215). Z. kuitje.
KUSTIEK, KUSTIJK, uitgesprok. in Limb.:
kusteek ; te Maastr. : kusteken voor
kussentiek of Lijk ; te Kortrijk kusse
; in Br. : flamijn of kusfiawijn,-toi
d. i. kussensloop, kussenovertreksel,

fr. taie d'oreiller. Z. over de Limburgsche uitspraak van ie en ij,
blz. 01 -20 . Volgens Bud. (II, 141) is
tijk eene verbastering van 't hgd. tüch
dat door Duitsche wevers tiech wordt
uitgesproken.
KUT of KONT , in de lage volkstaal ook
gebruikt voor : vrouw ( 1. pars pro

toto ) : het is ccve zatte, zotte kut, enz.
Men zie kiit in de oude Woordenboeken en in Weiland. Op cud, knik, dat
oud hgd. is en in neêrd. kond bet.,
merkt Delf. ( hlz. 196) aan dat de
letter n nogaleens weg valt , b. v.
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(onkruid) of: als kwaai penningen is:
zeer bekend. Uit de kwaaien of uit den
kuien zijn ( Br., Antw.) ; in VI. : uit
zijn kwaan zijn, d. i. uit zijne kwade
zaken zijn, goed gesteld zijn; te Kortrijk noemt men dit ook : het hoofd

mouth ( engi. ) , nerd. mond , child
( eng!.), neêrcl. kind, cud (oud hgd.),

nerd. koud , enz.
KIJT, KUTJE, lidverbinding , gewrichten
van handen en armen of van voeten
en beenen ( Poperingen).
KUTS , m., koopman ( Meetjesland ) ; bij
S!eeckx in 't fr. courtier; hij Kil. is
kuytsche een saks. v. dat koetsier,

voerman bet., I. cisiarius, tilgarius.
KUTSELEN, 0. W., hetzelfde als : futseten
(Kemp.).
KUTSEN , o. w., het kutsersambt doen,
kleinen handel drijven : hij kutst in
konijnen , eiers , kiekens , boter, enz.
(In vele streken v. Oost.- enWesivi.).
Wij achten dit w. een andere uitspraak van : kelsen , bij Kil. ook
kitsen ( Z. blz. 237). Doch het kan
ook van : koets afgeleid en zooveel
zijn als : met een koetsken of wagensken rond rijden om kleine dingen op
te koopen of te verkoopen.
KUTSEIt, m., kleine koopman, opkooper.

Vanhier boter/cutser ,, of : een kutser
in boter, die bij de boeren boter opkoopt om ze in de stad met winst te
verkoopen : eierkutser , konijnertkut
5cr, kiekenkutser, viaskutser, enz.
( Oost.- en Westvi. ) ; in lU-Br. luidt
het : koetser : viaskoetser. Z. kutsen.
KUTTER, m., in N.-Limb. en Gelderl. een
kleine boer. Z. koeter en kossaard.
KUUL of KUL , m., stok ( Z.-Limb. ). Bij
Bild. (II, 1 0 ) leest men dat kol

voor stok, thans verouderd is maar
nog overig in het hgd. keute, waarvaii : kolten , doodslaan door middel
van eenen slag op het hoofd. Het is
hetzelfde woord als kat, kuis of kuize,
dat kudse ofknods, knobbel, koif bet.
Het Perzisch kusehian bet. doodslaan , slachten.
KWAAD , bijv. en bijw. , uitgespr. kwa,

KWA

.

uit het water hebben. Te kwaad heb
ben bet. in Hou. hetzelfde als in Belgit : te goed hebben. Kwaad komt in
vele samengestelde woorden voor als
in: kwaadvoget, kwaadkruid, kwaadgeld, enz. Kwaad op, kwaad neer,
't is om 't even, goed of slecht (VI.).
Voor kwaad , om niet , niet ernstig
( Br.) Z. kuizel.

KWAAD BLOED.Zich ofiniels kwaad bloed
maken, zich kwaad maken, stooren,
zich in iets boos maken ( Br. Antw.).
KWAADGELD , o., geld aan eene slechte
zaak of kwalijk besteed , verloren
geld : dat proces zat hem veel kwaadgeld kosten (Brab.). In 't Z. zegt man:
goed geld naar kwaad geld dragen of
kwaad geld geven, voor : gooien , dat

in Holl. gezegd wordt.
KWAADKR1JG, KWAADKRIJGS, uitgespr.
kwakrij, adverbialeuitdruliking voor:
kwalijk, moeilijk om krijgen (Antw.,
IJpere).
KWAADI{RUID , o.. onkruid ( Brab.).
KWAADSTOKER , m. , een die tot kwaad
stookt, opstolcer (Vi., Br., Antw. en
elders). Z. kwaad.
KWAADVOGEL , uitgespr. : kouffogel en
kwafogel , klampvogel , kiekendief
( omstr. Leuv. ). Z. brawier , blz. 77.
KWAAK , KWEEK , m. , in de lage volkstaal voor : mond : houd uwen kweek
(Br., Antw.). Het staat voor : kwaker
en kweker.
KWAAL , v. , samengetr. van : kwagen of
kwaggel : de kwaal hebben is dus
zooveel als : kwaggelen, d. i. misselijk
worden. Dat gieft mich de kwaal,.

kwaal , kai , kou , kui ( Br., Vi. ) , in

dat maakt mij misselijk ( Maastr.

Limb. kaot (Z. ook Hoeufft, blz. 340).
Kwaad lijnwaad , versleten lijnwaad
( overal ). Bekend als kwaad kruid

z. Arch. van Ned. Taaik. (III. 305) en

).

kwaggelen.
KWAAN, samentrekking van : kwaden Z
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kwaad

KWA
minderen graad van misselijkheid

KWAH3ERNOOT , V. , kaaksiag : iemand

beduiden wil : 't kwaggelt mich in

eene kwabbernoot geven (Antw.); te
Turnhout zegt men : alibabel. Bij
KiL is qnabln?t : een hard gezwel.

men lüf, d. i. ik word half misselijk,
ofbeter : de spijzen worden in mijn
lijf bewogen ( Maastr. ). Z. Arch. van
Nedert. Taalk (lIt, 365.) Z. kwaal en
kwakkelen hij ons en hij Weiland!
KWAJONGEN , uitgespr. in Br. : kuijon
gen ; in 't Hagel. kojong ; in Limb.
kaojongen, een bekend kaartspel
laat ons wat kojong spelen. Te Antw.
heet men kwajongen : de lan g e bies
waarmeb men den pijpsteel door
steekt.
KWAK , bijv. , wordt in Limb. gezegd
van vogelen die nog geene vedren
hebben , die nog van pluimen ont-

KWACHT, v., moeras, ooh opeenhooping
van gewassen in eene ven, welke z0ó
dicht is, dat het heele ding wiegt als
men er gaat opstaan. Men haalt er
russchen van liafvan, waarmede men
putten legt ( Kemp., Gheel).
KWADDE , v., takkebos (Gelderl.).
KWADE HAND, BOOZE HAND, hand cener

tooverbeks. Van of door eene ku'ade
hand geraakt zijn leteek. : betooverd
zijn , of : door de hand cener toover
Het hijgeloovig-heksangrtzij.
volk zegt weleens van kwijnende
zieken, of van koeien die geen melk
ofwel geene boter geven : die zieke
is van de kwam/zand geraakt ( Br.,
Antw., Kemp.) ; in N.-Br. ze g t men

ook : dat de kwade hand op de beesten
gezet is, d. i. dat zij tmtooverd zijn.
Z. Hoeufft , blz. 341.
KWADEKNEEP ( kwaai/cnepe ) , v., duivelsbeet, fr. nwrs de cliable (Oostvi.).
EWADEPERTE, uitgesproken : kwaperte,
iemand die kwade perten inheeft,
iemand die niets kan gerust laten

die jongen , oh ! 't es een eerste kwaperte ( Oost.- en Westvi. ) ; in Br. en
Antw. zegt men : kwaaipoets ; in
Westvi. kwaaiputs. Sleeckx verfr.
kwadeperte door : farceur, potisson;
doch het bet. wel iets minder dan
potisson ; en iets meer dan mauvais

drôte.
KWADEPOETS (kwa of kuiputs), jongen
die niets kan gerust laten, die alles
kwalijk behandelt ( Br., Antw. ). Z.
kwadeperte en poets.
KWADETONGERIJ ( kwaaitongerij ) , V.,
kwaadsprekendheid ( Br., Antw.).
KWAGGELEN , 0. w., kwakkelen ; doch
wordt niet alleen gehruikt als er van
eene ongestadige gezondheid spraak
is, maar ook wanneer men eenen

bloot zijn : die musschen zijn nog
kwak. Men zegt in Limb. ook nog
kag of kak ( 214-15). In Westvl. zegt
men : hij is kwak in het schrijven,
d. i. : hij is slap in 't schrijven. Hij
zit kwak in de leering, hij zit de laatste in den catekismus. Ons dunkens
zijn kwak en kwabbe in den grond
verwant. Bild. brengt beide woorden
tot kwa-en , schudden , en zegt dat
kwab soms bij de Ouden met kwal
verward werd en dat onze Grootvaders daarvan den kikvorsch kwa/.i
noemden. Verders komt het ons voor
dat kwak bijv., hetzelfde woord is als
het znw. kwak en dat het eigenlijk
vak , week, plat, iets kwastachtigs
beteekent.
KWAK , m., borrel , druppel : eenen kwak
pakken (Antw., st. pr. ) ; te Bendermonde bet. kwak : bier; Sleeckx
geeft het op voor : togen. Bij Kil,
beteekent het onder andere : iets
overtolligs , iets dat overschiet , iets
onbeduidends. Z. kwak bij Weil. en
kwakkel. ((Kwak voor : nedrsmijting,
als wortel van kwakken, d. i. werpen,
is m.)' zegt Bud. ( II, 447). Kwak, m.,
is in vele streken gebr. voor : kwak-

zalver : de boeren luisteren meer naar
den kwak dan naar den doctoor.
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Kwakkelen is bij Sleeckx liegen , iets
wijsmaken. Z. kwantselen.
I{WAKKELEN , o. w., vele en nuttelooze
geneesmiddelen gebruiken . Vanhier:

KWAKELEN , 0. W., voortd van: kwaken
( kweken als eendvogels).
KWAKER , KWEKER , rn. , wordt niet
slechts gezegd voor een die schette
rend, maar ook voor een die veel
klapt , gebezigd ; ja , men zegt het
evenals kweek voor : mond : houd

verkwakketen : wij hebben aan die
ziekte onnoemtijk veel geld vermees
terd en verkwakkeld ( Br., Antw.)

-

uwen kweker toe.

Z. kwalsterenen.

KWAKKEL , v., voor : gekwakkel , van
kwakkelen (in den zin van: veel snappen , heuzelpraat vertellen ) , leugen
die men iemand uit gekscheerderij
wijsmaakt , in 't fr. canard : wat

KWAKKELGAT , o., een die moeilijk te

ge daar gisteren vertetde , was eene
felle kwakkel ( Br., Antw., Kemp.).
Kil. heeft quacketinghe, afgeleid van:
quacketen, voor : onbeduidend ding,
beuzelrij , beuzelpraat , nugee , (rivola. Z. kwakkelen.

KWAKKELACHTIG en KWAKKELIG, bijv.,
sukkelachtig, slecht te gang (K1.-Br.).
Z. kwakkeien.
KWAKKELEN staat in de Middelaar ( II,
blz. 291 ) vermeld als te Leuv. gebr.
zijnde voor : kittelen. Wij hoorden 't
er nooit in dien zin, doch men meldde
ons dat het, r. Thienen , deze beteekenis heeft : kwakkel mij zoo niet. In

Antw.en KL -Br. bet. het: zich moeilijk
bewegen , moeilijk gaan : wie komt
daar aangekwakkeict? Vanhier kwakkelachtig , kwakketig voor : moeilijk
te gang, kamant (I8), kramakelachLig ('287). Volgens WeiI. heeft kwakkelen eene gelijksoortige heteekenis
als : wakiceten , in Groningen. gebr.
voor : bewogen worden, welk wakke
wiggelen van : wegen , bewe--lenmt
gen , afstamt. Vanhier heeft het de
overdrachtelijke beteekenis die men
in Weil. kan nazien. In den Tenth. is
qwacketen 't zelfde als : vysevasen,
1. floccificare ( wiezewasjes vertellen) ; bij Kil. is quacken, quackelen,
uitstorten, verkwisten, iets als onbe
duidends of als beuzelrij achten en
verkwisten Van quack , iets over
tolligs , beuzelding , geringe zaak.

-

gang is ( hl.-Br.). Z. kwakkelen.
KWAKKELIG , bijv. Z. kwakkelen.
KWAKKELVORST , vorst die kwakkelt,
ongestadige vorst. Z. bij Weil. kwakkelen.
KWAKKELWEDER, o., ongestadig weder,
veranderlijkweder (Westvl.). Z. kwakkelen.
KWAKKEItT, KWAKKER, m., kikvorsch,
van kwakken (Li mb.). Z. kwakvorsch.
I{WAKKWAKEN, klankriabootsend o. w.,
't zelfde als : kwaken ( Br., Antw. en
elders).
KWAKSMOEL , een jeneverdrinker (Brussd, Antw.).
KWAKVORSCH, m. , kikvorsch. Z. kwak,
bijv. nw.
KWALIJK, bijv., onpasselijk, ongesteld
zij werd of zij was kwalijk ( Brab.,
Antw. en VI.). Kwalijk vallen bet. in
Br., Antw., Kemp. en Limb. : in onmacht of in bezwijming vallen ; te
Poper. heet men dat : kwake bedijgen. Vandaar 't volgende
KWALIJKVAART , v., onmacht , hezwij ming : hij valt van de cone kwalijkvaart in de andere ( Br., Antw.).

KWALSTEREN, 0. w., ziekelijk, ziekachtig zijn , kwijnen : die vrouw kwal
sterl at den ganschen winter; ook
sukkelen, martelen : die vrouw heeft

-

nog niet gedaan als met hare kinderen gekwalsterd.Vanhier : verkwalste

door kwalsteren verteren; kwal-ren,
( Brab. , Vi. en-stering;kwal
elders ). Men gebr. kwatsteren ook
voor : kwakkelen en kwantselen.
KWAMP en KWAMPEI , in Br., Antw.,
Kemp., evenals in N.-Br. gehoord
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voor : kwam, kwamen; zoo zegt men
ook : hij namg, wij nanepen voor :
nam, namen.
KWANS , KWANTS , m. en v., schijn ; te
Thien. en omstr. alleen gebruikt in :
de kwans maken, d. i. gebaren, zich
gedragen , doen alsof, den schijn
hebben alsof : hij maakte den kwans

alsof hij verder door ging. Hij maakte
den kwans alsof hij las, maar spiedde
heimijl rond. Kwans is hier 't zelfde
w. als in : kwansgang, kwanswijs.
Kwant is zeker van : wenden, zegt
Weil. : 't hgd. gewandsweise bevestigt
zulks. Quanten is in 't hgd. : heen en
weer bewegen en quant, een schijn,
eene geveinsde handelwijze. Uit die
beteekenis van : heen en weer beween is ook quant bij Kil. een ruiler,
buiter, manger of ruilebuiter, waar
gebruikelijk kwantseten ,-van'tog
ruilebuiten ; kwantselaar, enz. Z.

Bilil. (I1,147) op kwant en ook :.Arch.
voor Nederl. Taalk. (I , 72-73) op
kwansuis , en ons- kwanselen.
KWANSEL , KWANTSEL , m., alle slash
van mengeling , mengelmoes. Het
wordt in VI. en Antw. gezegd van
samen dooreen gemengde spijzen of
dranken en ook in een zedelijken zin.
Z. kwanselen en kwasten.
KWANSELBIER. 't Is vandaag kwansel bier, d. i. het versch bier proeven
door de gildebroêrs daags voor dat
de gilde teert of feest houdt (Omstr.
Antw. waar dit gebruik nog bestaat).
KWANSELEN , KWANTSELEN , o. w.,
drukt het gerucht uit dat het water
maakt als het geroerd wordt, en vandaar : sterk geroerd worden (gezegd
van water of ander vocht) , als b. w.
bet. het : sterk beroeren : gij moogt
het water zoo niet kwantseten (Westvi. ) , alwaar het ook in den zin van :
storten gebruikt is , zoodat het hier
bijna dezelfde beteekenis heeft als bij
Kil. quasten of quisten , met geluid
uitgieten , uitstorten. Dezelfde Kil.

IiW

heeft nog het w. quassen , in 't 1.

quassare , motare , quate fasere , concu.tere, d. i. klotsen of klutsen, zwalpen. Kil. heeft het w. quentseten
voor : langzaam en onachtzaam eten.
Z. blz. 312 't Ie kwakkelen.
KWANTING, m., soort van dikke langwerpige appel die , rijp zijnde , gansch
geelkleurig is. Misschien is kwanting
voor : kanteling, omdat deze appel,
bijna als de calville, gekant is (omstr.
Leuven). De boom heet ook kwanting.
KWAR, kwast in het hout, weer, met hetwelk het verwant is ( cant. Axel ).
KWART OM DOOD ZIJN wordt dikwijls
lachens gezegd voor : op sterven
liggen : mijn gebuur meende dat hij
kwart om dood was (Westvl. ).
KWASI, bijes., kwantsuis, kwanswijs, lat. :
quasi : hij werkt maar kwasi, hij doet
als of hij werkt ( Limb.).
KWAST, m., in Br. zot, ook : iemand die
veel drinkt, verteerder, verkwister.
Van kwasten of kwisten , onnoodig
vergieten , 1. pro functere, dilapidare
(Kil.).
KWASTELEN , o. w., wordt te Leuven
door de kinderen, die hunne lavooren
( knikkers ) in een putje te gelijk
werpen, gebezigd. Het is waarschijnlijk een freq. van : kwasten , dat Kil.
vert. door 't 1. cum impetu e f fundere,
profundere. Edoch het zou ook met
quassen (kwassen), in 't I. quassare,
motare , concutere , kunnen verwant
zijn. Z. klassen (246), stuiken.
KWASTELORUM , KWASTELOURUS , m.,
kwast ( Limb. ).
KWASTEN, o. w., laat in de herberg zitten, brassen, slempen (Br. ), in 't
fr. faire de la debauehe , dissiper
( Sleeckx ) ; bij Kil. quasten , quisten ,
met gerucht uitgieten, 1. cum impetu
e ffundere , pro fundere. Het heeft dus
dezelfde beteekenis als : kwakkelen ,
quackelen , dat Kil. ook vert. door 't
1. dissipare , pro fundere.

KWASTERIG, bijv., voor : kwastig, in 't
40
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fr. bizarre (N.-Limb ).
KWATS , v., dit zegt men in de gemeene
spraakvoor: eenvet en log lichaam, of
voor : eene logge vracht , afhangend
gezwel , aanwas : hij heeft een felle

KWE
kweek, stout bakkes. In Vi. en soms
ook in Br. en elders, wordt kweek
( met scherplange e) gebezigd voor
kweeken , als znw. genomen : men
kent den grond met welken kweek hij

kwats in den hals , hgd. quatsch.

is verzorgd (Beurzen Courant, 1860).

Vandaar het o. w., afkwatsen, afvallen , .neerkwatsen , neervallen ; het
neervallen van zulk een lichaam. Het
is hetzelfde woord als kwast (1. tuber),
en als : quack, 1. tuber, excrescentia,
superflua care in corpore , enz.
KWATTEN , o. w., in Zeeuwsch Vl. hetzelfde als elders kwalsteren, spuwen.
KWAZEBOS , m., takkebos ( Gelder!.).
KWAZELEN, o. w., bazelen, beuzelarijen
vertellen (N.-Limb. ).
KWAZEN , mv. , dunne takjes van wilgen
gelijk kwadden van akkermaalshout
( Gelder!.).
K.WEAPPELAAR of KWEPERELAAR, m.,
kweperenboom ( Br. ). Kwe wordt
hier en daar ook kwee ( met scherpe
lange e ) uitgesproken.
KWEB of KWEBBE , v., moeras. Kwebbe
wordt meestal gezegd voor : eene moe
diepte, die, met gras en mos-rasige
overwassen, aan vasten grond gelijkt,
doch waar men doorzinkt, als men
er zich op waagt ( Kemp. ).
KWEBLIG, bijv.,wordtN.-Limb. gebruikt
om de bijzondere eigenschap aan te
duiden van die spijzen , welke al te
zoet of zeer flauw van smaak zijn ,
ook eemig, elders : deemelik, geemerig
( N.-Limb. ) ; Kil. heeft : wepsch ,
weepsch , sicamb. insipidus ( flauw
van smaak of reuk ). Wepsch en
smetsch zegt men nog in Br. en
elders. Weil. zegt dat kweern in Groning.: walgelijk, zoet beduidt.
KWEDDEL, mv. kweddels. Z. kwerdel.
KWEE, v., tweeslachtigmensch ( Hagel.).
Z. kween.
KWEEK (onkruid), in de Holl. Woordenb.
v., is in Limb. m. Kweek, met zware e
uitgespr., wordt in Br. van 't gemeene
volk voor mond gebruikt : houd uwen

KWEEKJONGENS. Kweekwulve jongens
wordt door de ouders gezegd van
hunne kinderen , wanneer deze hun
droefheid veroorzaken (VI. ).
KWEEN, KWENE, v., lastig en verdrietig
vrouwmensch, eene vrouw die altijd
kriept en klaagt ( Oostv. ) ; eene
plant zonder hart , b. v. : eene kool
die geenen krop kan krijgen, een bot
zonder scheut ( Oostel. ) ; soms bet.
het nog : een tweeslachtig mensch en
in dezen zin zegt men : kwee. In de
eerste beteekenis welke Kil. ook opgeeft , kan kween , bij hem vertaald
door 't 1. mulier languescens , languida, wel voor : kweenster staan en
de wortel zijn van 't w. kwenen, hetzelfde als : kwijnen, kwijlen, kwelen;
bij Kil. in 't 1. langere , ineptire. De
tweede beteekenis staat in verband
met degene van onvruchtbare vrouw
of koe. Kween bet. oorspronkelijk :
vrouw, wijf, huisvrouw , en is in de
noordsche talen nog overig. Z. Weil.
en Bild. ( II , 150) op : kween , en
Delf. (blz. 192, 309, 400) op : shone,

queue.
KWEERNEN of KWERNEN, eigenlijk met
de kweern of kwern ( arm- of handmolen) malen, bet. overdracht. : met
de tanden malen , fr. masher , knauwen , herkauwen als koeien , enz.,
fr. ruminer. In Kl. -Br. spreekt men
kweren ( met zware e) uit ; in de
Kemp. wordt kwernen uitgesproken :
kwennen, en beteekent daar : malen.
Z. eekhoorn, blz. 113. Hier zullen wij
nog bijvoegen dat eweorn-stan in 't
angelsaks. zooveel beduidt als in 't
nedrd. : kwernsteen of molensteen ,
hgd. mmnuhlstein, engl. millstone ( Delf.
8). Z. ook Bild. op : kwern.

KWE

ICWE

( 315 )

KWEGGEL. Z. kwekkel.
KWEKEN, 0. w. ( met zware e ), in 't Zuiden meest gezegd voor : kwaken,
evenals kekelen voor : ka/kelen, enz.
In Limb. wordt kweken met zachtlange e uitgesproken en bet. er :
schreeuwen , b. v. : als een varken
wanneer het geslacht wordt : hoor

dat varken eens kweken ! Z. Hoeufft
op : kwaken , blz. 341.
KWEKER , m. ( met zware e) , 1° hier en
ginds hetzelfde als : kakelaar; 2° ook
in de lage taal voor : mond : houd uw
kweker. De Thienenaars noemt men
spots \vi j ze : de Thiensche kwekers.
Kweker bet. in Limb. : schreeuwer.
Z. kweken..
KWEKKEL , v.,. soms ook /weggel ( g als
zachte k uitgespr. ), wordt gezegd van
een meisje dat zich met zaken bemoeit die haar niet raken : zij is een
kwekkel. Kwekkel of kwakkel is de
wortel van 't werkw. kwakkelen, veel
snappen , en staat dus voor : kwak

fr. bavarde, babillarde. Kil.-kelars,
heeft : quacker-nelleken (fraai meisje,
geile dochter).
KWELJE. Z. kwelen en kwellen.
KWELLEBALG, m., lastig kind, ziekelijk
kind ( Meetjesl. ) ; omstr. Gent zegt
men : kwelzak. Het woord is samen
uit : kwelen en balg dat bij Kil.-gest.
onder andere beteekenissen die heeft
van : buik, romp en kind ( puer ) in
eenen verachtelijken zin genomen,
zegt Kil.; ook heeft hij : quel-balgh ,

quel-bast, quelbuyck, 1. ventrosa pueroruwn moles ; en quel,-ijzer is bij
hem : een lastig mensch.
KWELLEN (kwol , gekwollen) , o. w.,
klam of vochtig worden , zoodat de
zaak uiteen gaat (Limb.); in Limb.
wordt het nooit gehoord dan in den
zin van : zwellen , opzwellen, dikker
worden , uiteen zetten, b. v. gektvol-

len hout : de planken zijn gekwollen.
Z. Arch. voor Nederl. Taal, HI, 36.
In den Tenth. : qwellen , dijnden ,

dijek werden ( dikken ). Hier valt op
te merken dat het w. kwellen ( las tig vallen) in 't Zuiden en ook in
N.-Br. zijn imperfect. en deelw. niet
kwelde, gekweld, maar kwol, gekwollen heeft.
KWELLETJE, KWELLERTJE, o., die door
praten iemand lastig valt ( N.-Br. en
elders ). Z. kwellebalg.
KWELM , m.., voor : kwelmgrond , grond
die kwelmt, d. i. die inzakt, fr. terrain
qui s'affaisse ( Sleeckx ) ; in Vl. en
Limb. : beweegbare grond, grond die
. op-en neergaatalsmener overgaat en
water opwelt (VI.); in 1(1.-Br. uitgespr.
ktvelje en hwelp, onvaste grond waar
men langzamerhand inzinkt en die
tenzelfden tijde water opwerpt. Kil. :
heeft : 1° quelle , quelme , een hgd.
saksisch en oud woord, hetzelfde als :
welle ( bron ) , 1. scatebra , scaturigo;
en 2° quellen , kwelmen , een hgd.
saksisch en oud woord hetzelfde als
wellen, 1. scatere, scaturire. De Teuth.
heeft « 10 gwalm, soide ; wall, 1. buli-

tus , bulitio, scaturies; uytberstynge ;
2° qwalmen, uytbersten en ook gwelmen, gwicken, opspryngen als water
uter erden of berghe. Dit quicken ,
ook qwycken gespeld, heeft gewis
tot wortel qwick, sprynck, 1. Eons, fora ticulus , scaturies ; uyt of opqwycken als en fonteyn of dryfsant »
( Teuth. ). Z. verder kwik, enz. Met
dit woord is nog verwant kwijl, bij
Kil. ook quiet, als zijnde : 't gewelde

vocht.
KWELMEN, o. w., hetzelfde als : kwellen,
opwellen. Vanhier kwelmput, kwelinwater; ook afvallen , afzakken , fr.
s'affaisser. Z. kwelm en kwellen.
KWELMPUT, m., bornput ( Brugge) ; in
Br. borreput, hgd. quelle. Z. kwellen
en kwelm.
KWELP. Z. kwelm.
KWELSTER EN,
N, o. w.. 't zelfde als : kwalsteren in den zin van : kwijnen, ziekelijk zijn : hij heeft den ganschen

KWE
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winter gekwelsterct ( Oostvh) ; te Dendermonde luidt het : kwalseren.
K\VELZAK , m. Z. kwellebaig.
XWENE. Z. kween.
KWENMOLEN. Z. 't volgende.
KWENNEN , b. iv., malen of kwernen.
Vandaar kwenmolen voor : kwern
molen, een molen om grof goed med
te malen ( Kemp. ). Z. kweernen.
KWEPELEN zegt men van pijlen , enz.
die niet rechtdoor vliegen. Men zegt
ook : waggelbeenen (N. der pr. Antw.).
KWERDEL , omstr. Leuv. uitgespr.
kwecictet. Kwerciels zijn lange gescheurde stukken, bengels of flarden,
of lompen die van versleten kleederen afhangen : zijn kleed was teenernaat gekwerdeld. Hoe durft gij zoo
gekwerdetd en vuil gektèed gaan!
( Br., Maastr. ) Bij Kil. is quardet,
querdet , 10 1. segmen corii; een
ruw schoennestel , I. tigarnenturn
calcei rude, lorum duriuscuturn
rudis ora calcei ; en vanhier querdetmaecker voor : schoenmaker of
schoenlapper. De Teuth. heeft qwer.
del an en schoen , 1. tiripipium. Kil.
heeft querdet ook in den zin van
klier,, knobbel , en het w. querdelen,
gall. quarreler, 1. suppingere soleas,
go voor : hard en geknobbeld garen
spinnen. Te Turnhout zegt men voor
kwerdel : krelten.
KWERDEL1NGEN , inv., hetzelfde als
kwerdels , ook gescheurd en geflard
kleed ( Br. ). Kil. querdetinghen , 1.
segmenta corii . Z . kwerdel.
I{\VEREN ( met zware e ). Z. kweernen.
KWERLEN. Z. kwerrelen.
KWERNEN , m. mv. voor : kwerutanden
of inaaltanden, fr. dents inâeftelières.
K\VERNEN. Z. kweernen.
KWERRELEN, 0. W., snel achter elkander
loopen ; moeilijk, maar toch met zekere vlugheid gaan , rammelen : het
kwerrelt mij zoo in den buik (K]. -Br.).
Slecckx verfr. kwerien door : tourncr , tournoijer, Bud. zegt op kwein
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( dat in 't goth. quairn , in 't angelsaks. en deensch quaern is) , dat
kweren : draaien, in 't rond wringen
beteekent.
KWESTIE komt als bijw , voor in zegwijzen als volgen : kwestie zat hij
komen, misschien zal hij niet komen.
Kwestie is hij dood , hij leeft misschien nog. Kwestie is dat waar,
mogelijk is dat niet waar. Kwestie
worden wij weldra niet fransch, misschien zullen wij fransch worden.
Kwestie bet. derhalve : ik weet wel
niet of ( Br., Hagel., Antw. ).
KWET, brij of brei : appelkwet, pruimenkwet , enz. ( Kemp. ) ; in Br. zegt
men : appelspijs, pruimspijs; bij Bild.
is kwets een soort van pruim. Het
woord , zegt hij , is verbasterd in 't
hgd. zwetsch ( smeltend en zerp).
Eigenlijk noemt de oude Duitseher de
pruim : een ktoot, en uit hunne griene
klooten is, bij verbastering, de sierlijke
fransche naam reine Claude ontstaan
( Bild. II , 151 ) ; in Br. noemt men
deze lekkere groene pruim : reggetout ; in Limb. : rinkloten , ringetot.
Kwel bet. ook : pap, gekookt van
verkensbioed, tarwen - of boekweitbloem (Antw., Kempen , Heist).
KWETSEN , KWATSEN, klanknaboots. en
0. \V., voor : klatsen of kletsen, klotsen ofklutseu , bij Kil. vertaald door:
quassare, conquassare : van dit kwetsen is misschien het freq. kwetteren.
Z. bij Bud. kwispet en kwast.
KWETTEREN , snoepen. Vanhier : kweltergeict , speelgeld , drínkgeld ; verkwetteren , versnoepen , verspelen
zijn geld verkwetteren is zijn geld aaii

nuttelooze dingen besteden ( Br.,
Kl -Br.).
KWETTERES, V., vogeltje, licht hetzelfde
als : kneu, kneuterken, oulings :
terken, dat in 't zingen veel gekwetter

of geschetter maakt ( Br.).
KWETTERGELD. Z. kwetteren.
KWEZEL , verzameling van opeen ge-
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naaide lappen , dienende om heete of
vuile voorwerpen, zooals potten of ieLs
anders meê vast ie nemen : de Icwezel

hanqt aan een nageltje nevens het
mazielegat (Antw. St. pr.). Over den
oorspong van lcwezet , in den zin van
het Brugsch djtbeken, het N . -Br. kiopperken en't loll. klopje, zie mcii Weil.
en Bud. op 't woord. Bud. merkt te
recht aan dat kwezet in Vlaanderen
( en ook in Brab. ) geen naam van
verachting is. Het is, zoo Hoeufft wel
zegt, in België en N.-Br. eene geestelijke dochter, aan geene orde, maar
wel aan een levensregel, met belofte
van zuiverheid, verbonden en in de
wereld levende.
KWEZELAAR, m., een godvruchtig manspersoon aan den derden regel van
S. Franciscus verbonden. Het is dus
eigenlijk geen spotnaam zoo min als
/cwezet. Z. dit woord.
IWIETELEN , o. w., kwelen ( Westvi.,
G. Gez. ) , mogelijk 't zelfde als bij
Kil. : quedeten , dat in VI. ook quelen
en in 't I. garrire is. Bij Weil. leest
men : (( kwetteren noemt men in
Groning. kweteten en men zegt het
van vogelen : eene kwietelencte zwaliiw. Ondertusschen is kweter, kwet
teren , kwetelen , bij Kil. quectelen,
van het oude queclan, dat bij Otfried:
spreken beduidt, in 't zweeds. queda;
de Engelschen gebruiken nog :
Quothi, zeg ik, en quoth he, zegt hij.»
Z. quetteren en quedelen bij Kil.
KWIJLEN , eigenlijk : zeeveren , doch
overdrachtelijk : eenig vocht storten,
ook : bespatten, besmodderen, bebrielen, bezwietelen : de meid heeft mijne
-

boekkamner heel bekwijid, maar ze zal
er nil blijven ( omstr. Kortrijk ).
KWIJNEN , 0. w., zonder reden klagen
( Gent ) ; in Br. kroozen , krempen
in Oostvl. kriepen : het woord, zegt
Weil., grenstaan kwelen;nu bij Kil. is

quelen , qaylen , quenen en qimynen
'tzelfde en vertaald door : geinere.

KWIJT , v., oorveeg ( Sleeckx ). - Kwijt,
bijw., kwijt ofdobliel spelen is : onder
of boven spelen , het laatste wagen
(Leuv.). Kwijt zijn is : effen zijn,
niets meer te betalen hebben : wij

zijn kwijt ( Br.).
KWIJTER, in. 't Is een kwijter, zegt men

van iemand die zoo gevaarlijk ziek is
dat er geene hoop van genezing meer
is : hij is een kwijler, d. i. hij moet
sterven ( Antw. ). Z. kwijt bij Weil.
KWIJTSPELEN , b. w., hetzelfde als
( iemand ) verloren spelen , of bijna
hetzelfde als : kwijtmaken , iemand
door 't spel verlaten , fr. se de'larras
ser de quelqu'un ( Br. en Oostvl. ).
KWIKKELEN, freq. van : kwikken , kwikkelebillen, en ook : bewegen, inbewe
: hekwikkelen,-ginbre.Vah
opkomen ; verkwikkelen , verkwikken;
-

kwikkeling, in 't fr. tranle.
KWIKKEN , 't zelfde als : wikken , op de
hand vegen om de zwaarte te onderzoeken. Iemand kwikken bet. : onderzoeken hoe zwaar iemand weegt
onder het opzicht van verstand
wetenschap of kennissen ( Gansch
VI., België, ook in N.-Br. Z. Hoeufft,
544 ) ; bij Kil. 1. pondus nianitius
exarninare , agitare. Quic komt hij
Ruysbroeck ( uitgegeven door J. David, I , blz. 85 , r. 20 ) voor in
c( die weder es
den zin van vee
stare boven die andere scape ende
hi es onder al ander quic eenvoldechst. Quic zeifstandigerwijs gebr.
bet. levend , aderntogend wezen , 1.
animans. Qwicks of qwijcks het. in
den Teuth. : bron , opwellend water,
en vee. Qwyck off vye vonden stall in
:

))

die weyde dryven ; qwyckbewaerre,
veehoeder ; dye groits qwicks vete heft
is vertaald door pecorosus , en : dye

cleyns qwycks vele heft door VeCUdOsits. Z. ook Kil., Bild., Wei!. en Taalk.
hbg. IV, 1.215 op : kwik.
KWII{KEN of VERKWIKKEN, b. w., met
kwik beleggen : b. V. een spiegel ver-
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kwiklcen. Is die kroes at gekwikt?

slingerend slaan , van 't ivelk ook

( Antw.).
KWINKER , m., lokvogel dien degenen,
welke op sLeek zitten, in hun hutje
laten loopen als eene vlucht voorbij
komt ; het gezang van dezen vogel
heeten ze : gekwink ( K1.Br. ). Kwinken is uit éene bron met winken of
wenken, zegt Weil. Bij Kil. is het
10 micare 9 hetzelfde als quincketen
en quinekeren (of quedelen) met trillenden gorgel zingen.
KWINTEN TEGEN KWANT of KWANTEN
SLAAN bet. inengelbeenent of de
knoesels tegeneen slaan , fr. se jarreter ( omstr. Poperinge ) ; te Antw.

kwetsen ( bij Kil. I. quassare ) , d. i.
wonden slaan. Het bet. : het ding

;

waarmeê men kwispt , d. i. staat,

slingert, spat. Vandaar de beteekenis
van : geeset en van wijkwast. . . Dat
men voor kwispelen ook wispelen
zegt en voor : kwispen, als zweepen
gispen, weet ieder. )) (Bild. II , 154).
KWISPELEER , in-. , man die kwispelt
( Limb. ) ; in Br. hetzelfde als
kwast , zot of veranclerlijk man.
KW1SPELING ( van kwispelen ) , geeseling , fr. fustigation ( overal ); men
zegt aok : schudcling , in denzeifden
zin ; ook is kwispeten met kwa-en
(schudden) verwant Z. kwispel en
kwast bij Bild. ( II , 149 en 154).
KWISPELSTEERT, m., man ofvrouw die
kwispelt , d. i. die niet stil kan zijn
( Limb.).
KWIST komt voor in : te kwiste gaan, hij
Kil. hetzelfde als tenondere gaan,
doorgebracht , verkwist worden

.20

kn oeseten.
KWISPEL , m. en v., iemand die zich
door ongestadigheid van karakter of
wandel onderscheidt, een losbol, een
kwast ( kwistig man) , fr. homme

bizarre, cirOte : gij kunt op dien kwis
pet geen staat maken ( Br., Antw. St.
en pr. ). In dezen zin zegt men in Br.
ook : kwispeteer (wispelturig man).
Kwispet, V., is in Limb.: cone vrouw
die kwispelt. ( Iiwispet van kwispen,
kwespen, kwaspen, als verwant met
het I. quassare, schudden, schokken,

't zat in dat huis at te kwiste gaan.
Kwist, wortel van: kwisten, verkwisten, is v. als praeteritum van kwijten
als kwijt worden ( Bild. U , 155- ).
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LAA
(do) verwisselt zich met n, achter de
letter k, als in kluppet, knuppel ; klot
sen , knotsen ; klotten , knotten ; middel , midden ; vastelavond , vastenavond, enz. Ook veel met de r als in
kelver, kervel ; keiper, kerpel ; klappet , klupper; ponder, pondel , eriz.
Zij wordt welluidendheidshalve tusschengevoegd als in : stekelbezie , stekebezie ; kernel, kern ; wegelken,
wegeken ; berdelken , berdeken. Zoo
komt ze nog voor in plaats- en
familienamen als : Asselberg, Coekel-

berg , Dungelberg , Boeselberg , eiiz.
LAADJE , LAAITJE , o. , streelingsken
( Westvi. ). Z. laaien.
LAAF , V. , wordt te Antw. alleen gezegd
van een vrouwspersOon dat, hoewel
al groot, toch kinderachtig is : die
groote laafspeelt nog met de pop. In
Br. en elders zegt men : lef. Laaf is
voor laffe, bijv., als znw. gebr. Kil.
heeft l eft in den zin van : snateres,
kwetteres , klappei , lameer ( muller
inepte garinla ) , en van : hoer. Hij
heeft ook het w. tetfen, hetzelfde als
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laten of leiten. In 't aiigelsaks. bet.
weduwe : tape ( lafe ) , het relicta der
latere latiniteit. Z. Bud. ( II, 162) op
tap, Weiland op lefen hij ons : laar.
LAAG, v., ligging, fr. situation : c/it huis
heeft eene se/ioone laag. Het is hier
eene fraaie laag ( Limb. ); in Br. en
elders zegt men : geleg , geleeg (144)
dat, evenals laag, van liggen komt, en
ook leid. Z. dit laatste.
LAAI , v., in de hou. Woordenb. nog
enkel als bijv. gebruikt, b. v. : een

laaie gloed , een lichte bale vlam,
wordt hier en daar in Vlaand. nog in
zijne oude beteekenis van : vlam gebezigd.
Daer vonkelde licht noch laeije,
In bet lage , vunzige karnerkijn.
( J. Van Beers, St-Nicolaes.)

Met laaien schieten bet. te Antw.
lie g en. Kil. schrijft : taede en taeye
vlam , engi. leame , en het werkw.
laeden of laeyen (Z. laaien ). Lage,
toë , lowe ( welk laatste ook engi. is
zijn alle 't zelfde woord en bet.: vlam,
zegt Bud. ( II, 157 ). Hetzelfde ioë of
lowe is ookloge, nog bij Hooftgebr. in:
't Waterspel van het lichterloogje
Dat er flikkert in u oogje.

Loge, toog, vlam , zijn uit édne bron
gesproten met logc/ien , in 't hgd.
lohe , ' t ijsi. loge , Ker. lange , Notk.
long. Z. Wail. Laye, log/ic, oud hgd.
logna, engi. en schots. low; sweeds.
lit , angelsaks. I/ge , hgd. lolte , hetzelfde als vlam. Z. Delf. 268.
LAAI EN, 0. \v., hevig branden, vlammen:
het laaide hevig in die strate ( Gent
en elders). Kil. heeft laeden , laegen.
Z. Deif. blz. 268, die zegt : Le subst.
-

angl. low est encore conserve dans Ie
mot compose low-belle, et les Ecossais
se servent des mats : in a lowe pour
dire : en feii, en tiamme, etc. Vanhier
laadje , laaitje , laatje. In den Tenth.
bet. lacden : nooden, bidden, 1. corrogare.

LAA

LAAITJE , in Westvi. voor : gestreel. Z.
laaien.
LAAK. Z. laken.
LAAM, LAAMMEI{ER. Z. lam, enz.
LAAN ( 1cm ? ) , hijv., lever , laanst , eenvoudig , lichtgeloovig, kinderachtig,
zeer vroolijk,: lanejongen , wat gij toch
gelooft ? zijt gij niet wijzer ? Van kinderen, die jegens hunne ouders zeer
vriendelijk zijn, zegt men : dat zijn
lane kinderen. Men zegt het ook van
zottelijk verliefden. Zou dit laan niet
cenig betrek hebben met Was , fins
lijsc , bij Kil. voorkomende in den zin
van : zachtaardig, tam, laf mensch,
of misschien met leen , tein : eene
leinc, dat men in Br. gebruikt voor
eene sul van een wijf, een vleiend
vrouwmensch . Doch vaarschijnlij ker is laan, leen de stain van : lenig,
vanwaar lenigen, 1. tenire, en bet.
eigenlijk : zacht. Z. Weil. op lenigen,
bij ons : leen, lijs en leid.
LAAN , v., mv. lanen , houten vloer in de
woning eens schippers aan boord

hij ligt met zijn tied op de lanen
( Kl. -Br., Willebroeck ). 't Is la-ing
uitstrekking in de lengte, dreef, zegt
Bild. (11, 153). Vgl. hetengi. lane.
LAAR ofbeter LEER, uitgang van meest al
de vruchtboomen in Z.-Nederl. waar
het veel gebruikt wordt en heteekent
evenals vroeger teer, teir, ter : boom,
in 't engi. ook tree. Dit leer beantwoordt aan den franschen uitgang
ier in: pommier, enz., en bestaat nog
slechts in samenstellingen als : pere

laar, pruimelaar, perzelaar, krieke
lear, kerzelaar, druivelaar, notelaar,
mispelaar,, hazelaar,, doorntaar, enz.
voor : perenboom, enz.Appeleer, mispeleer, enz. schrijven wij maar met
déne e evenals : hemeling, heuveling,
paling, enz. Z. le Winkel's Grondbegins. der Nederl. spelling , blz. 82,
-

no ll, 4e uitg. Z. ook teer.
LAAR , V. , is de naam dien vele plaatsen,

onder dorpen gelegen dragen en ook
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de uitgang tiener menigte van gehuchts- en dorpsnamen : zoo heeft
ijlen eene laar te Lampenhout , te
Boortmeerbeek , te Neêrokkerzeel ;
te Deurne, bij Antw. , liggen er nog
verscheidene laren, als : eksterlaar
teemputtelaar , botelaar, het laarken
enz. (Over de laren van Deurne zie
men : Costuyrnen van Brabant, II,
blz. 1301, art. 418.21). Zoo heeft men
de dorpen : Mosselaar , Wespelaar,,

Rotselaar, Rillaar, Overlaar, Aartselaar, Halfaar, .herlaar, Hooilaar, enz.
Nu wat bet. laar ? Laar, bijv. nw.,
bet. bij Weil. dun, schraal ; bij Kil.
inanis , vacuus ; in den Teuth. lere,
en in het hgd. leer, oud hgd. Lori,
ijdel , ledig ; bij Bild. is laar een adj.
en bet. ledig. Eene laar zou dus zooveel zijn als : eene lare of ledige plaats
(welk w. er onder verstaan is) , eene
vage plek tusschen drij of vier straten gelegen en die onbebouwd is.
Dat is ook de beteekenis welke J.-F.
Willems en I(reglinger (Bull. II en
III , 294) aan laar geven. rare, laer,

leerne, terrain inculle, terrain vague.
Kil. heeft laer, locus incultus et vacu2ns;

solum inculum : ei pascum publicum,
d. i. , volgens Meyer , ledige, onbebouwde plaats, vrije weiden. .1e crois,
zegt Kreglinger (Bull. 111, 2t5), qu'il

faut traa!uire terrain commun , paturage commun. Volgens sommigen
zou het komen van 't angelsaks. tar,
Ier , leering, vanwaar leeren, docere;
in 't schotsch bet. lair : rustplaats ,
1. stratum. Doch volgens Dr Budding
arch. der Nederl. Taalli. III,
blz. 56-60) bet. tar, laar en vroeger :
hlara, leri, hleri, in 't 1. fanum, d. i.
tempelhut. -De laren zouden dus tem (

pelhutten , aan oude Germaansche
goden toegewijd geweest zijn en ver
hlader, hle--wantmehNordsc
dra, en 't angelsaks. Ier. Men mocht
(Z. Bull. Ill, 215) zelfs geene beesten
hoeden op eenige vroenten of laren.
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Vroenten ( vroonlanden ) zijn die akkers of landen welke tot de laren
behoorden. Nu 't kan wel zijn, het is
zelfs hoogst waarschijnlijk dat , dewijl deze landen als geheiligd aanzien
werden en onbebouwd lagen , men
vandaaralle Iedig liggende landen, als
broeklanden, vrijgeweiden, gemeen
middeleeuwen-tegrond,lai
laren is gaan noemen. Die laren
liggen veelal op zekeren afstand
van de dorpen, op waterachtige gronden, bij poelen, daarom zijn toren,
volgens Schrieckius , hurniles arenae
et situs inferiores, in 't wallisch is
tlawr : grond, akker. Vandaar in den
Teuth. bet. verlaeren : te vergeefs ,
vruchteloos, en , bij Kil. laeren, in
het hgd. teeren, in 't oud hgd. larian,
leegmaken ofledigen (Delf. 267.)
LAAR , v., spotnaam dien men aan een
vrouwspersoon geeft : o doe laar !
Doe bis en laar! (Limb.) Het is gewis
hetzelfde woord als : laerie , bij Pomey en I(il. een lomp , bot , klapzier
vrouwmensch ; en blaeriën vertalen
zij door : ineptire.
LAARS. Z. leers, enz.
LAAT , bijv. Laat op zijn stukken zijn
laat weg blijven (VI.). Weten hoe laat
liet is, weten hoe eene zaak gelegen
is (Br. ).
LAAT, LEIT, v., te en omstr. Leuv. eene
klappel, lameer, eene die overal blijft
staan klappen en snateren. Wat bet.
eigenlijk dit woord ? Het zou kunnen
eene andere toepassing zijn van laat,
bij Kil. een dorpsrechter, judex pedarius , die maar over de geringste
zaken uitspraak te doen had en voor
Wien derhalve veel gebabbeld werd ;
of wel is leit hetzelfde als leid ( bij
Kil. leyde, tijde, lede , leed , d. i.
gang , loop , geleide , van leiden , fr.
conduire) en dus eene vrouw die gedurig op de straat is en als eene leid,
geleidster of wegwijzer dient door
haar gepraat. Anderen achten laat,
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lelt verwant met lut en het VI. leute

vleiend spreekt om iets te bekomen :

(Z. dit w.) ; doch wij achten het eene
verbastering van lunaer of toter,
wortels van lunderen, toteren , talmen, en voor : lunderes, loteres. Vanhier het w. laten, feiten. Z. deze ww.
Hier zij nog bijgevoegd dat laat eene
verkorte uitspraak kan zijn van :
lauwdaat of van malloot, lichtekooi,
traag, zot, mal vrouwmensch.
LABAANSCHE KERS (uitgespr. lceeze) ;
in Westvl. dezelfde vrucht als : as-

dat kind hangt den labbekak uil, om
wat te krijgen. 0 du labbekak , dat
grijst oen Zoo'n kleinigheid ! Vanhier
heeft men ook : labbekakken voor :
fleemend spreken : wat kan zij labbekakken. Z. labbe en, bij Bild., labbekak.

schoenje ( blz. 21 ).
LABAIEN of LABEIEN. Z. 't volgende.
LABBAAI , v. , was in 't voormalig bis
samen -domvanAtwerp:
-komstvaneruwpsonen, waar men, onder voorwendsel
van samen te werken, als : spinnen,
naaien, enz., om het licht te sparen,
zich daarna vermaakte in brasserij
en fikfakkerij. In de oude Woordenboeken bet. het : eetmaal , groot
gastmaal, en vandaar bij Kil. : labbaey-brood , labbaey-mmmaerte ( tafel
labbaeyen , 1. epulari,-meisj),n
parasitari, en alsdan kan het van labben, likken of klappen, afgeleid zijn.
LABBE , m. , sukkelaar , sul , snul , fr.
benet, nigaud ( Antw. ) ; in Br. hoort
men veel : lebbe, lóbbe (o als korte en
uitgespr.) ; in denzelfden zin zegt
men van eene vrouw : lut en lef/'e.
«Lebben, zegt Bild. (II, 15t1), is eigen
losse lippen spreken en , in-lijk:met
een tweeden zin : zeeveren, en in zijn
jongen tijd noemde men iemand die
eene verwijfde uitspraak had : een
lijbe. » In Limb. hoort men : lóbbe en
lapes. Z. labbekak en laaf.
LABBEDIE , m., een lummel , een sul
( Maastr. ). Z. labbe.
LABBEKAK, in de Woordenb.: babbelaar,
overbriever, achterklapper , babbelaarster , enz., bet. in Br. , Antw.
st. en pr. : iemand die zich door
laffe kinderachtigheid en weekhartig
onderscheidt, die flodderend of-heid

LABBEN , kIanknabootsend w., lekken,
slabben : hoor dien hond maar labben ! De Teuth. heeft het freq. labberen
uitgelegd door : luncken, smetten, vlec-

ken, ontreynen, besmodderen, soelen,
becladen. Z. belabberen, blz. 40.
LABBENDIG. Z. labendig.
LABBERACHTIG, bijv., in Oostvl. gebr.
voor : kleverig, kleefachtig, vetachtig:

de milte van dien haring is labberachtig. Dit woord heeft met een
aantal andere woorden verwantschap
als met : lebberig, van : lakben of leb
lekken , zeeveren ) , klibberig-ben(
voor : glibberig , gladdig; slabberen ;
het gr. ?.a jprav, 5,omrecv , het hgd.
läppern, enz.
LABBERIG , bijv., voor : labber , zacht,
koel : 't labb'rig koeltje (VI. en elders) .
Z. Weil. op : labbert .
LABBERLEU of LABBERLUI , hetzelfde
als : labberlot , zorgloos ( Meetjesl.).
LABBERLOT bet. in de Woord. een plug,
straatlooper, straatschender, maar in
Br., Antw. en elders is 't een bijw. en
bet.: slordig, vuil, onachtzaam, zorgeloos : labberlot loopen. Labberlot gekleedgaan. Het w. is samengesteld uit :
labber ( Z. labberachtig) en lot, dat
wel voor : leut ( Z. dit w. ) kan zijn.
In 't Meetjesland immers spreekt men
labberleu uit, misschien voor : vuil
en lui , of wel is dit lot voor : leid
(Z. dit w .), of wel de wortel van : toteren, leuteren, 1. labefactare.
LABBIG , bijv., zacht, niet stijf, wordt
gezegd van stoffen die zich gemak
laten plooien of behandelen-kelij
( Kl. -Br. en elders ). Het wordt ook
gebr. voor : labber, labberig, en voor:
41
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tabendiq , en heeft (lenzeifden oor
sprong als : labhe , tebbe. Z. Weil.
op : labben.

labeuren bepaaldelijk : met de ploeg
omroeren of omploegen
: die knee/it
in
ken schoon labeuren , d. i. met zijne

LABBOON of LAPBOON, v., groote, dikke
boonen, in 't fr. fves de niarais en
grosses fèves , in 't hgd. sauboknen
genoemd. Men noemt ze hier en daar:
Rooinsche- en boerenboonen ; in Br.
en Antw. lubboonen , platteboonen;
in de Kemp. : boerenteenen ; in
Limb. ook : tabboonen en moereboo-

ploeg fraaie voren en ronde ruggen
maken. Vanhier : labeur, labeuring,

flea. Zijne labboorten laten zien is

I)ij Sleeckx in '1 fr. : marcher sur
sa elire'tienté. Hocuift (348-9) zegt
dat ze alzoo geheeten zijn van: labben
of tappen (lekken ). Maar het zal
weleer van lap zijn , om de lap- of
wolachtige schellen , waarin die boonen gehuld zijn?
LABENDIG , uitgespr. : tabdiutig , bijw.
van versterking , doch soms ook als
bijv. gebr. in 't Hagel., Belg.- en
11011.-Limb. voor : duchtig, veel, fel,
hard, zeer,, zeer sterk : hij /iee,ft Iabenctig klop gekregen. Het heeft Iabondig veel geregenct. Die kerel kan
labendig vloeken , eten , schreeuwen,
enz. Waarschijnlijk is labenclig van
duitschen oorsprong voor : lebe'ndig
(levendig) : het fr. vivernent en 't lat.

labeurder, labeurianci , enz.

LACHEDINGEN, om telachen :hetismaar
lacheciingen (Westvl.). Z. lachmerkt.
LACHEN heeft in Westvl. nog steeds zijn
imperf. beg : zij loegen dat zijscho kien
( Brugge). Lachen gelijk een hond die
slaag krijgt bet. te Gent : lijden doch
zijn lijden verbergen. Al lachen op
een stoksken gebonden , alle gekscheerderij daar gelaten ( Gent).
LACHMERKT, LACHMEBKTERIJ, v., lach,
iets niet ernstig, maar om te lachen,
klucht , jok , jokkernij , gekscheer
kortswijl : wat hij zegt is-derij,
maar lachinerkt. Gij moogt niet
kwaad zijn , het is maar uit lachmerkterij gezegd ( Br., Antw. St. en

pr. ) ; in Westvl. is 't : iacheclin gen.
LADDER, LEDDER , m., slechte , flauwe
koffie (Antw. en elders).
LADEN , b. w., iemand iets wijsmaken
( Hagel. ) ; in dien zin zegt men in Br.
opladen ; ook : zat zijn hij is weer
geladen, hij is weêr dronken ( Ilagel.).
:

In Limb. en elders zegt men : zie/t

viviclè hebben dezelfde beteekenis.

laden van beesten en ook, in verachte-

Ook ze g t men in 't Hagel. zoo wel :

lijken zin , van menschen die hunne
maag met te veel te eten overlast hebben : die lionel heeft zich geladen.
Ook zegt men aldaar : iemand geladen
hebben voor : iemand op den hals
hebben , veel bezoek en overlast van
iemand hebben.
LAF , bijv., benauwd , benauwend heet:

eene levende beest als : eene labendige beest voor : eene felle beest of

dddrslecht mensch, ja, in 11011.- Limb.
hoort men dagelijks Ieliéndig voor
levendig.
LABERENTEN. In de talierenten zitten : in
moeilijkheid zijn ( overal).
LABEUR of LABEURING, bebouwing, bebouwd land, of beter : de hoeveelheid
lands die iemand in bebouwing heeft:
die pachter heeft maar een klein Iabeur. Datstuk tigtjuist in mijn tabeur
( Br. ). Het is van 't fr. labour.
LABEUREN , b. w., van 't fr. labourer,

beploegen , beakkeren , bebouwen
( VI. Limb. en elders ) ; in Br. bet.

laf weer : wal is het laf vandaag!
Het is eene la/fe zornei'dag geweest

(Br., Antw., Limb.). In dezen zin werd
het reeds vanouds gebezigd ; bij
Plant. is laf weder vert. door : ternpus languidurn prae catore.

LAFFEZOMER , luiaard ( Drab.).
LAFFIJ, m., lafaard.
LAGEN, b. w., in lagen leggen : liet schaar-
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hout lagen. Den kareelsteen lagen
( Br., Antw. ).
LAGGE , v., korenbrand, fr. nielle (Poperinge ); te Kortrijk klinkt het : logge;
elders in Westvl. : brandauw; in Br.
en elders : honingsclauw. Wij achten
het verwant met loge , hgd. lohe ,

engl. lowe ( vlam ). Zoodat lagge
zooveel zijn zou als : vervlamde
(verbrande) aren. Z. laai en loge.
LAK, v., gebrek, iets wat ontbreekt, fout,
missing : daar is geen nzensch , geen

peerd zonder lakk. Armoede is geen lak
(Hagel.) ; bij Kil. lack van : laecken
( laken ) , 1. vitium , vituperiuin ; bij
Delf., blz. 266 ; lack , laecke , in den
Teuth.: want, lack, gebrek; in 't engl.
lack. Lack of money, gebrek aan geld,
fr. hesoin d'argent. Vanhier het w.
lacken, in 't engl. to lack, ontbreken.
Zoo zegt men in 't engl. : what d'ye
lack? Wat ontbreekt u? of: wat behoeft
gij ? In den Teuth. lacken , lasteren ,
gebrekkig maken. Vanhier dat lak in
de Woordenb. ook : valsche beschuldiging, lastertaal beduidt , en laken
blameeren , achterklappen.
LAKE. Z. laken.
LAKEN , v. , te Gent , Eecloo en elders in
Oostvl. voor : echel , bloedzuiger,
engl. leech, hgd. igel, blutigel. Laecke
bet. : echel bij Kil. die het woord
afleidt of van laecken , verminderen ,
omdat Bene echel , door het bloed af
te zuigen, de krachten vermindert, of
van lack , meer, fr. lac , omdat de
bloedzuigers meest in meeren en
poelen te vinden zijn (Z. Delf., blz. 34,
269) ; te Brugge zegt men : liklaken ;
te Ninove leek (scherplange e) ; elders
spreekt men : leifa uit.
LAKEN , o. , in Vl. gezegd voor : stuk of:
zooveel als een wever op de lange ketting zet, een stuk lijnwaad : op veer-

tien dagen kan mijn wever een laken
van zoo veel ellen afweven. H jn laken
is af, ik ga er vrijdag mede naar de
merkt. Laken wordt ook gebruikt

)

LAM
voor : stukken van andere stoffen
( Oostvl. ). Als heddelakens komt het

voor : in slappe lakens zijn, steken of
liggen , de dood nabij zijn. In slechte
lakens steken , veel schulden hebben.
Van 'Izelfde laken eene broek krijgen, op dezelfde wijs gestraft worden.
( Br., Antw., Hagel. ).
LAKENSNIJDER, lakenverkooper : van-

daar lakensnijders- of lakensnijers winkel ( Westvl. ).
LAKS , z. n., m., laxe : 't es ne laks , 'ne
lakse mensch, zorgeloos , onbedacht,
stom. Het Breemsch-Idioticon heeft :
laks, laks, ldke , ein Idiot , unwissender Bengel , fauler schlingel , tol pel ,
en doet het van Laicus, leek, afstam men, in tegenoverstelling van : clericus , die in de middeleeuwen alleen
Benige wetenschap en beschaafdheid
bezat. Volgens de beteekenis, die reen
er hier aan vasthecht , zou men het
eerder tot lawns terugroepen , fr. lache ( Antw. st. en pr., Brab. ). Z. lijs.
LALLA ., flauw, gemeen : 't is maar lach
( Poperinge ) ; 't is licht verwant met
lallen of lellen , 1. lallare, d. i. flauw
zingen om de kinderen in slaap te
wiegen : en lallus bet. : een wiegzang
om de kinderen in slaap te krijgen.
Z. lallen.
LALLEN , o. w., weeen : cia eenen niet
kan hij zitten lallen ( Belg.- Limb.,
Lommel ). Kil. heeft het werkw. lel
en felle bellen , in 't gr. ?aAEcv-len
( 1. logui) voor : schaterend klappen,
en lellen in't lat. lallare. Z. ook lullen.
LAM , uitgespr. la.am , bijv. , moede :
iemand lam maken, iemand vervelen :

gij maakt mij lam met dien zotten
klap. Vandaar lammaker, uitgespr.
laatui n,eker , iemand die verveelt ,
die eenander niet kan gerust laten
( Limb. ). Het is hetzelfde woord als
lam; bij Kil. : lame, hgd. en saks.lahm,

engl. : lame. Vanhier verlammen.
In den Teuth. lammaken , leermen ,
eyn lyt afdoen , 1. mutilare. Z. lame.
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LAM. Lamme God gaf, een waggelend

man. Lamme pootje of : pootje lain
(kinderspel ), in 't fr. main morle.
LAMBERDSCHE , lamnbertsch voor : lotnbaardsche noot, fr. aveline , groote
soort van hazelnoot.
LAMBIK , in., bekend Brusselsch bier.
LAMBOEIEN of LAMb01EN , b. w., net
graan, zonder vlegel, zachtjes uit de
sclïooven slaan , om het schoonste
zaaigraan te hebben (Westvl. ); in
Brab. noemt men dit : voorslagen,
elders : baars/aan (Z. bl. G5).
LAME, LAMEN, m., trage, lompe kerel:

't is als lame in cie vitsen wordt
gezegd van iemand die geen komaf,
die geen haast van iets maakt ( Kortrijk ). Lame is voor : lamme. Z. lam.
LAMEER. Z. lameeren ( Br.).
LAMEEREN o. w., commeeren, klappeien,
zijn tijd met klappen en snappen
doorbrengen : dat wijf staat den hee
dag bij de geburen te lameeren.-len

Vandaar : lameer, eene vrouw die veel
lameert of uit klappen gaat, in 't fr.
une coinmère (Br., Antw. st. en pr.);
Kil. heeft lainere , in 't 1. mulier gar-

rula, multiloqua , linguax; hij leidt
het af van 't gr. ) wpo;,
.
1. loquax,
garrulus. Lani ren ,1. inepte garrire
more 2nulierum ( Br., Antw. en elders); in Westvl. is een laateer : eene
sleepege.
LAMEN : afnemen , verminderen ; zich
sparen, zacht behandelen , zachtjes,
omzichtig te werk gaan, fr. se mena-

ger : na zulke groote ziekte zult gij u
nog lang moeten lanen. Hij laatut
zich niet, hij ontziet zich niet (Antw.

Kemp.).
LAMENT, lemmet. Z. lammet.
LAMIJN. Z. 't volgende.
LAMIJNEN, o. w., bet. in V1.: op eenen
klagenden toon spreken ; te Gent: Magen zonder reden. Vanhier : lan i.jne,
eene vrouw die lamijnt ( Vl. ). Z.
lameeren.
LAMMAKER (laammeker) , m. , lastig
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mensch , plager , een die anderen,
met zijnen praat tracht te vervelen,
te plagen : zwijg, ge zijt toch een felle
laammeker ( Limb. ).
LAMMEKENSBAAI of lammertjesbaai, fr.
flanelle de santé ( Hagel., Antw.).
LAMMEKENSBLAD , o., is niet hetzelfde
kruid als : lammekensoor, fr. orvale ,
maar als : wolblad of wollekruid, fr.

bouillon blanc, mollaine, 1. verbascum ( Hagel. ).
LAMME LIEVEN , m., hier en daar in VI.
voor : sukkelaar. Z. lame.
LAMMEN voor : lammeren , fr. agneler :
hebben uwe schapen al gelamd ( Br.,
Limb. en elders ).
LAMMERGANG, lammerslap, de gewone
stap van een paard, fr. amble (Westvi. en elders ).
LAM: ERTSCHNOOT, fr. aveline.
LAMMESTAPPER, m., paard dat op zijn
stappen gaat, en, overdracht. : trage
gast , vadzig vent.
LAMMET , LAMENT , LAMMETGAREN ,
hetzelfde als : lemmet (wiek) en als :
lemmelgaren , lampekatoen of wiek
(Westvl., Limb. ). Lainelgeven bet.
in Westvl. : iets met geweld doen;
te Antw. : katoen geven.
LAMMETALM , m. , luierik ( Ill.-grab. ).
LAMOEZEN , b. w., vleien , streelen , de
mouw vagen , fr. flagorner ( Kortrijk
en elders ).
LAMPEGEK , m. , voor : lampehecht of
lamphechtsel , een houten staak dienende, in de boerenhuizen, om de
ijzeren hanglamp eraan vast te hechten (r. Maastr. ) ; elders in Limb.
noemt men dat : staanderik; te Leuv.
stander en slender; te Antw.: lichter.
LAMPEN of LAMPERS (de) van eenen ka
zijn erde slippen van. Z. lamfer bij-zak
Weil. en bij Bild. Tamper, blz. 159, of
tempel blz. 175, zooveel als : voor
Lena --wendsltrochuig.
pers verkoopen bet. in Groningen
valsch van aard zijn.
LAMPETTEN , b. w. , drinken ( Limb. cn
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(

elders ). Vanhier : lampetter, drinker.
LAMPKATOEN , o., fr. colon i mèc/ie
( Antw., Br.).
LAND , 0., voor aarde : geef de aardappels wat land, d. i. aard ze wat aan
( Westvl .).
LANDEN , geraken , toekomen , genoeg
hebben , bereiken : kont gij landen

aan den prijs waaraan gij awe waren
verkoopt? (Westvl.).
LANDORIUM, m., zoete, of weinig ge.
sprengde, of versch gezouten abberdaan(Antw. St. en pr., Brab., Oostvi.).
LANG. lo Van den langen berg af 1w.
men, traag zijn : hij komt altijd van
den langen berg af ( Meerhout);
o van den langen arm komen
langzaam verricht worden. Beter

kort en goed, dan lang en krank. Met
lange tanden eten, met tegenzin eten
( Antw. , Hagel. ). Bij lange niet bet.
op verre niet , geenszins (Mechelen,
Poperinge en Westvl.). In langes niet,
in het geheel niet ( Br., VI.).
LANGBEEN, o., soort van spinnekop met
zeer lange beenen ( St-Truiden).
LANGEN, b. w., overhandigen, toereiken,
geven, doch in Br., AnIw., Oostvi. en
elders ook : nemen , opnemen , weg
nemen : wie heeft mijn boek gelangd?
-

Dan gaet by sich in 't groen een tafelken
[bereyden
En uyt den knapsack langt een appelken
[dry of vier.
(J. Van Zevecote, blz. 312).

In 't cant. Axel bet. langen : palen,
krijgen. Men gebruikt ook : oplan
, weglangen , aflangen voor : op--gen
nemen, wegnemen, afnemen.
LANGHAVER , v., slaag : dat peerd krijgt
veel tanghaver ( Antw., Eecloo).
LANGOOREN , o. w. : 10 de ooren laten
hangen : onze hond langoort; 12 0 de
Naders laten afhangen , van gewas-

sen sprekende : de beeten Ian gooren
door de groote hitte ; 3 0 moedeloos
zijn : gij begint lijk te Ian gooren
(omstr. Thien.) ; te Leuv., en elders

LAP

zegt men : de ooren laten hangen,
d. i. den moed verlieren.
LANGS voor : aan , nader : ik zal , zoo ik
lijd heb, eens langs komen, d. i. eens
hij u aan huis kernen ( Antw. St. en
pr., Brab . ) ; ook in N.-Br. Z. Hoeufft.
Van langs om meer , meer en meer
van langs om 1.ieter, beter en beter, of:
hoe langer hoe beter ( VI. ).
LANGSDENI{ANT, m., groote luiaard, die
langs de kanten van de huizen en
straten staat ( omstr. Thien. ).
LANGWAGEN, m., laugwerpig en rond
stuk hout of boom, achter aan een
boerenwagen uitstekende ; het is het
tegenovergestelde van : disselboom
( Oost.- en Westvl. ) ; doch in Belg.Limb. bet. het : clisselboom.
LANK; de tanken zijn de leaden. Het w.
tanken het., te Kortrijk, in 't fr. percer

les /lanes : als eene koei haar te dik
gegeten heeft , moet men ze tanken.
Weiland zegt dat lank reeds begint te
verouderen ; Kil. schrijft het : lane/ce,
waarmed het fr. flancs in verband
staat.
LANTE , V., voor : lamp, is de alleen gehoorde uitspraak in Oostvi. Wie kent

er de historie niet van Aladijn met
zijn looverlantje ( Arabisch vertelsel ) ? « Lante voor : lamp, en vandaar
ook : lanteern , zegt Snellaert ( Belg.
Mus. 1844 , 184 ). Edoch lanteern is
van 't 1. lanterna of laterna , dat van
t w. latere (schuilen, geborgen zijn)
komt. Ruyshroeck schrijft : lanpte;
door'tweglaten van p heeft men /amte,
'

en zoo is er maar een stapje meer tot

tante , waarmed lont verwant is.
LAP voor : loopt : tap zeere , lap , loopt
( Kortrijk ) ; lap voor : klak , slag,
is in 't fr. attrape.
LAP, m., mv. lappen. Door lap verstaat
men : zool , op velen plaatsen van Z.Nederl. : zoo zegt men lapteer voor
zoolleth : dat veeg ik aan mijn achterlappen (van mijne schoenen ). Zou Ik
op die leerzen laten half- of heele lap.
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pen zelten?Zij zijn te slecht voor heete
lappen. Vanhier de zegwijze : op zijn
lappen nietzijn, ziekelijk zijn : ziji ge
atop uw lappen? Zijtge algezond of: te
been ? Op de of op zijn lappen gaan,
zijn werk verlaten en op zwier,, op
zwadder gaan , in de herberg zitten (VI., Limb., Br.); zijn tappen en
beesten pakken , weggaan (Westvi.).
Lap bet. nog : niet slechts een zatlap,
maar alle versthadelijk persoon, in 't
fr. un vaurien : zijn geld geven aan
lap en leur bet. niet slechts : aan

prullen en vodden , maar ook : aan
slecht volk besteden, en hier kan tear
voor : tarie of torre staan. Lapzak is
in Groning. een scheldwoord tot
iemand , die lappen op zijne kleede
, gericht ( Taalk. Mag.-renhft
II, 338).
LAPES. Z. labbe.

LAPKEN. Iemand voor 't taphen houden
is : iemand voor den gek houden,
met iemand spotten ( Limb. ). Lapken trekken, vodden verkoopen; tapkentre/cker ,, die vodden koopt of
verkoopt ( Antw.).
LAPLANDER, m., in Westvi. een die met
koopwaren over land gaat; in Br.,
Antw. en Limb.: een die niet veel beteekent , deugniet , fr. coquin. Laptanderij , deugnielerij.
LAPMETEPI. Z. lappeet en lappeter.
LAPPEET of STOPPEET, v. Z. lappeter.
LAPPEN, klanknab. : slaan. Van tap voor:
Mak , slag : hij kan er optappen, opslaan ; uiltappen, uitslaan. Uittap pen
bet. ook uitdrinken. Lappen in Limb.
ook : behendig doen , klaarspelen

hij zat het wet lappen. Iemand iets
tappen , iemand eene pert bakken
fr. it vous arrangera ce/a ( Limb., Br.
en Antw.). Het iemand lappen , het
iemand geven , foppen , oorvegen geven. Den zak tappen, voor eene zaak
instaan (Limb. en elders).
LAPPER , m., zwingel of zwingelmes,
om het vias med te zwingelen, nadat

het geknapt of gebraakt is ( Br.,
Kemp.) ; in Limb. heet dat : zwong, V.
LAPPETER , tapmeter , peter , meter die
de plaats vervangt van een tot peter
of meter bestemden , gevraagden,
maar afgele g en of verhinderden persoon ( Br., Antw. st. en pr. ) ; omstr.

Lier : ook lappeet, stoppeet , stopgat:
voortaprneter zegt men te Pop eringe:
laptiepeter ; te Eecloo : peeljelap;
elders in VI. : petjetap, meetjelap; in
Limb. geleende peter of paat.
LAPTIEPETER, m. Z. lappeter.
LARIE-FARI , beuzelpraat ( Limb.).
LAST, m., voor : lastig persoon : zaiterik-

ken van mans zijn tasten voor de
vrouwen. Beuzelpraat : last verkoopen , beuzelen ; moeite : dat zat last
lijden , dat zal moeite kosten ( Br.,
Antw.).
LASTIGAARD, m., iemand die lastig is
( Westvl.).
LAT, v., latten : er zijn tatten aan het

huis, zwijg, men luistert ons af, fr. on
vous écoute. De oorsprong is : dat
men in de Xviie eeuw en vroeger
verplicht was latten te slaan dwars
over de huisdeuren waar de pest
heerschte. Het is een lat , luisteraar
(Hagel., Br., Oostvi., Gent); te Kort.
zegt men : er toopen ratten op het

dak ; elders in Westvi. : er is took in
de meerseli.
LATEN , LEITEN , o. w., te en omstr.
Leuv. in gebruik in den zin van
blijven staan praten, lameeren, snappen. Het kan verwant zijn met : tote-

ren , teuteren ( 1. moran , eunctari,
negligenter agere ) , waarmede het
engi. loiter ook eenig betrek heeft,
want toteren of leuleren werd oudtijds ook voor : in 't regt beroepen
gebr. Z. 1il. en De f. ( blz. 270 ) die
leiden , laeden , dach laeden , hgd .
laden , vortaden opgeeft met bijna
deuzelfden zin , namelijk van : dagen
(bij den rechter ), fr. ajourner. Vanhier ook : gelaat , later. Z. laat en
1

.
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ook bij Weil. labben en labberen.
LATEREN , voortd. van laten , lang klappen , lunderen , loteren.
LATL Z. latti.
LATIJN , o., als een pot of bord een
geborsten klank heeft, zegt men
hij spreekt laljn ( Vi. en elders).
LATTEI , V., vensterbank ( Limb. ). Z. hij
Xi!. latte,verwarit met het eng!. lathe.
LATTI , uitgespr. tall, een latten afschut sd. Het is opmerkensweerd dat
omstr. Ave!ghem , d. i. : hezuiden
Kortrijk en Audenaarde , de bijv.
naamwoorden , de stof, waarvan iets
gemaakt is , aanduidende , op i uitgaan , b. v. ijzeri hekken, hiouti stoic,
both pot, enz.

LAUWEIT, LAUWELEN, LAUWEIT MAKEN. Z. laweit.
LAUWEN , b. w., aantrekken ( Westvl.).
Z. louwen.
LAUWER, m., ketel, moor, van 't v. iauiven (lauw maken), omdat men daarin water over 't vuur plaatst : i/c heb
een fraai lauwericen gekocht , juist
goed om er voor twee man koffie in op

le schinken. In 't N. van VI. en in
Zeeland is dit w. veel meer gebruikt
dan : ketel of moor. Omstr. Kortrijk
bet. lauwer : komfoor, fr. réchauci.
Kil. vert. het door : foculus , ca/cianam , enz. Z. moor.
LAVADDER , V., in de gemeene spraak
eene klets , klabets , kaaks!ag : hij

kreeg eene lavaclder langs de ooren
( Hagel.).
LAVATEIIEN , fr. essayer, sonder Ie Ierrain ( Antw.).
LAVEE , LAVEIEN , LAVEIER. Lavei bet.
te ilonse en in 't Meetjesi. : jachtstrooperij ; laveien, 0. W., jachtstroopen ; laveier , stroopjager , een die
zonder toelating jaagt. Lavei, zegt
Bild. ( II , 164 ), van laven , voeden,
en, hij uitbreiding (( voedsel zoeken,))
fr. viancier. Hiervan worden de jagers
gezegd te iaveien. Zie verders Kil. en
Weil. die verzekert dat lavei met het
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engi. leave ( vrijheid ) met de laatste
helft van : oor/of en verlof, met het
lat. liber en 't gr.
(laten) tot eene bron hehooren. Z. nog
ibId. ( II , 16 ) op lap, en Arch. der

Nederl. Taalic. Ill , 567, alwaar lavei
ook : vreugd, en laveyen: zich verlitstigen beteekent.
LAVENDEL, LAVENDER, vendel of vaan de! ( Kortrijk).
LAVETS , SLAVETSE , v., bet. in Br. en
elders, een laf, een lui , slordig vijf;
hij Kil. beteekent lavetse , een traag,
vadzigvrouwmensch. Z.laat,blz.3O,
lef en lut , en laaf, 318.
LAVOIRNE, lavoor, marbol ( Kortrijk).
LAVOOR , m. en v. , marhelbol, marbel,
marbol, marmer, knikker van marher , waarmed de jongens spelen

( Leuv. ) ; witte lavooren; Zwarte Iavooren ( Leuv . ) ; te Kortrijk zegt men:
lavoirne; te St-TruiU. casseclo; in Br.
en elders: marbols. Z. 3iicldel. 11,
\\Tat is lavoor? Te Antw. en elders
hoort men veel lavoor voor : ivoor,
en licht heeft men de marmeren
knikkers , om de blankheid van velen : lavoorbollen , en bij verkorting
lavooren gaan heeten, en zoo later alle
steenen knikkers.
LAWEET, LAWETE, v., in Westvi. voor:
laatweten : iemand de lawete doen
bet. aldaar hetzelfde als in Drab.

iemand den weet laten.
LAWEIEN. Z. laweit ; Kil. schrijft Ianweyten (spelen), met spel bezig zijn,
ook in 11. gesticulari, enz.
LAWEIT, o., gedruisch, gerucht, geschreeuw,, geraas , geroep , beslag,
verward of openbaar gerucht, enz.
van velen. Vanhier la'u'eien , d. i. la

weitmaken ; Iaweitmaker, beslagmaker ; laweier, enz. ( Overal in Z. -Ne
ook in N.-Br. Hoeufft, 353).-derl.
Laweit , lauweit is eigenlijk auweit,
van het lat. aila, of het fr. auhade
( van aube ) ( krieken van den dag )
het was een zang , muziek of spel
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waarmee men 's morgends vroeg
iemand aan zijn huis kwam vereeren , 1. cantio honoraria , cantiuncula antetucana. Thans zijn 't geen
atbades meer , maar serenades, die
'S avonds laat gegeven worden. In
een bijvoegsel aan de Costumen van
Antic. staat : « dat er alle zondagen
's middags op 't schepenhuis lawijd
moet gemaakt worden door stadsmuzikanten. )' Thans zou men zeggen :
dat de harmonie moet spelen of zingen. Men ziet dus dat lauweit vroeger de huidige beteekenis van :
onaangenaam en verward gedruisch
niet had. Hiervoor heeft Kil. lavuyt ,
in 't 1. luili ficatio. Nochtans is lavuyt
bij Plant. 't zelfde als laweyt, fr. «l'aubade qu'on joue en aucunes villes
sur le midy et sur le soir devant
l'hostel de la viile et devant tous
les assistans. » Z. Pomey op : lauweyt.
LEB , LEBBE , m., hetzelfde als ribbe
(Br., Antw. ).
LED , LEDE , LEÉ. In 't Zuid. zegt men
veel : led voor lid : ik heb pijn aan
het led van mijn vinger. Ruysbroeck
schreef let. Lid , zegt Bild. ( II , 167
en 181 ) , is eigenlijk gelid, van het
Thema le-en, hangen. Doch wij lijden
lid van lijden ( gaan , bewegen ) af.
Leden of leen zijn in Br. : de ijzeren of andere scharniers of heng
waarmee deuren , vensters,-sel,
deksels , enz. aan stijlen , enz. zijn
vastgemaakt, en waarop zij open- en
toegaan ( Br., Antw. ) ; bij Kil. lede

of harre , 1. cardo , ferramentum
cardinis. In de Kemp. bet. lee,
b. v. : een lee vlas, een klein busselken vlas , ook vert. Kil. led , lid
door 't I. campago , d. i. vergaarsel ,
samenvoeging, bindsel : iets in zijne
lee hebben bet. in Br. en Antw. : iets
voorgevoelen of vermoeden : ik had
het, of : het. lag in mijn leen. Zijn
leen ( leden ) aan iets leggen , zijn

LEE

best doen . Ter led zijn, hersteld zijn :
ter lee komen , hersteld worden.
Van een koppigen zegt men : hij zal
wel Ier lee komen, hij zal wel bedaren (Westvl. ). Hij heeft lijf en leen,
hij is kloek ( Br. en elders).
LEDDER , LADDER. Z. blz. 3.
LEDE , v., soort van jak die juist om het
lijf spant, maar van duurdere stof
dan katoen gemaakt is ( r. Thien.) ;
't is licht voor : lendejak.
LEECHTER, m., zegt men in sommige
plaatsen van Limb. voor : leger, de
schuilplaats van hazen en ander
wild, enz. : ich hub de leechter van de
knien ( konijnen ) gevonden.
LEED, o., voor : moeite : hij zal leed

hebben om dat te doen. Dat zal hein
leed kosten ( Br. , Antw. , Kemp.,
Limb., N.-Br.).
LEÈG ( met zware en ook met zachtlange e
uitgespr.) saámngetrokken van : ledig,
vroeger ook : ledech , werkeloos, lui :

't is een brag f ?reisje, maar ze is wat
leeg ( VI. en elders) ; in dien zin
komt het, alsmede ledicheit, reeds bij
Ruysbroeck voor : «die ule... es traghe
en ledich ende hi scuwet licht. » —
Leeg ( laag) water : het is daar leeg
water bet. inWestvl.:'t is daar droog,
men zit daar zonder geld.
LEÉGAARD, m., leegganger, lediglooper,
(Westvl.) ; bij Kil. legaerd (Vlaand.),

ledigaerd, luyaerd, 1. otiosus.
LEEGDAG , LEEGE DAGEN. Een leeg dag
( lage dag) , in tegenstelling van :
hoogdag ( feestdag) , bet. in VI. :
werkdag : hoogdag , leegdag altijd
werken en nooit geen. rust. In N.-Br.
en Antw. integendeel zijn ledge dagen
of ledige„ dagen : de zon- en feestdagen , de dagen dat men ledig gaat,
werkeloos is , dat arbeid, gerechtshoven en alles stil ligt. Z. Hoeufft , 353.
LEEGGANGERIJ , v. ( van lediggaan) ,
werkeloosheid , luiaardij , fr. oisivetë
( Br., Antw. en elders) .
LEEGTE (met zachtl. e) voor : ledigheid
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( Antw. ). Met scherpt. e bet. het te
Leuv. : laagte.
LEEK ( leik) , v., echel , bloedzuiger
( Land v. Aalst) ; te Niv. in 't mv.
leeken ; te Gent en Eecloo : laken ; te
Brugge : liklaken; in N.-Br. lok. Z. bij
Kil. : laecke en lokke, bij ons : laken.
LEELIJK , bijv. Een leelijke dag, een leelijk mensch. Te leelijk om dood te
dood of dood leelijk, zeer leelijk (Br.,
Antw. ) ; in Vi. bet. leelijk : zeer

daar waren leelijk vele menschen.
LEELIJKAARD, m., leelijk mensch (Westvi . ) .
LEELIJKTE , v., leelijkheid ( Westva. ).
LEEM, V. ( met zware en ook met zacht lange e) , mv. lemen, zijn in Br.,
Kl. -Br., Oost.- en Westvl. de splinterkens, pellen of brokkelingskens die
voortkomen van de bast van vlas, als
dit geknapt of gebraakt en gezwingeld wordt. Er zijn nog lemen in het

vlas. glen zeght dat van werck en
leeroen noyt goed hemd en quam.
J. de Brune, Bancket, blz. 5. Bij Kil.
leme, vlaamsch woord, 1. acus, palea,
purgamentum lini, festuca ; te Leuv.
en elders bet. leem ook : vliem of
graatbeentjes van visch , 1. arista
piscis. In VI. zegt men : ik zou hem
voor geene leme geven , d. i.: ik zou
hem niets geven. Z. lim.
LEEËN, in Westvl. voor : leiden : de /roei
naar den stier leeën ; Kil. geeft leeden als Vlaandersch op voor : leyden.
Vandaar leidt hij af : leeder of, bij
verkorting, leer ( ladder) , hgd. leiter,
engl. ladder.
LEEN, LEIN of LIJN, v., een vrouwspersoon die traag en laf , dom en onhandig is , ook eene die fleemend en
flauw klapt : o doe lijn van een wi/ f
(Br., Antw.). Men zegt te Antw. ook:
savelijn. 't Zal hetzelfde woord zijn
als, bij Kil. : tents, lijns, fins, vertaald
door 't 1. tenlus , lenis , placidus, submissus , of wel als : laan , leen, len
bijv. dat : zacht bet., wortel van : leni-

)
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gen en van 't lat. tenis, lenige. Z. laan,
blz. 319. In Holl. is een leentje : een
lichtekooi.
LEEN ( met zware en ook met zachtlange e
uitgespr. ), voor : leuning, is in Limb.
m.; in Br. en Holl. v. « Lene of lening , nu meest leuning , v., heeft
denkelijk zijn oorsprong in lede, lid.
Lenen. of leunen is niet eigenlijk :
steunen op iets , maar buigen , » zegt
Bild. (II , 17t). Lene , leyne is hij
Kil., in 't 1. fulcimentum , sustentaculunz ( leunsel ), podium , lorica , sepimentum ( afscheidsel ). In den laat
zin heeft men te Mechelen : de-sten
ijzeren leen, eene markt met een beschutsel omgeven.
LEENDE. Zich leende maken, fr. plonger;
overdr. s'einanciper ( Sleeckx).
LEENEN en LUTSEN ('t is altijd) wordt,
omstr. Kortrijk, gezegd van armen die
niets in huis hebben ( Z. lutsen ).
Leenen bet. ook stelen
Hy doet ze seffens 't graen opscheppen ,
En dragen waer niemand leent.
(Het Vaderland, 27 febr. 1856.
Sulck een diefte is maer leenen.
( Adriaen Vandevenne , Belachende
Werelt, blz. 1'13.)

LEENS. 't Ligt in mijn leens is te Gent :
hetzelfde als wat men te Kortrijk zegt:
ik heb het op de lever; te Leuv. en
Antw. : het lag in mijn lee, ik ver
ik had er een voorgevoel-moedht,
van. Z. lede (blz. 328 ) en lever.
LEEPSCH, bijv., voor : leep in : leepoogen
(Limb.).
LEÊR. Van leér trekken, dat bet. in Holl.
den degen trekken, in 't fr. degainer,
firer t'epée , doch in Limb. ook :
10 uitdokken of uitdoggen , geld afgeven , geld uit den zak halen : oorre

hét toch mooten van leer trekken
20 loopen gaan , de vlucht nemen.
LEER ( ladder) wordt in België uitgesproken : leer, samengetrokken van :
leeder, d. i. leider, ontstaan uit het
imperfect. : leed , van : lijden , gaan.
42
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Met de leer uitgaan, stelen. Seffens
op de leer zijn , seffens kwaad of
seffens op zijn peerd zijn.
LEÊREN, o. w. (met zware e), zich uit
rekbaar zijn , kunnen uitge--rekn,
rekt worden : dat leert niet , fr. cela

nest pas élastique (Vl. ). Het weer
leert , d. i. betert stillekens aan
(Waas).
LEERING voor : christelijke leering, catechismus : 't is van dage teeringe
( Westvl.).
LEERS, LAARS, te Aalst : eene kleine maat
jenever. Bazin , breng nog een leersken . Hij heeft zijns vaders leerzen
aan , hij is dronken (Westvl. ).
LEERZEMANNEKEN, o., gekousd haantje
( r. Thien. ).
LEES, V. (scherplange e) , is geen verouderd w., zooals Weil. zegt, maar in
Br., Antw. en de Kemp. dagelijks gebr.
voor : kar- of wagenspoor : wat zijn
de leezen diep in die rotte straat!
hgd. gleis, geleise , fr. ornière, 1. orfrita., sulcus.
LEESTE voor : leefste ( liefste) , superlatief van : lief, geldt in Limb. voor
lief, vrijer of vrijster.
LEET, voor : ligt (Br. en Antw.) ; in VI.
leit , in 't eng 1. lays : wat ghenaden ,
wat saticheit arse die heiteghe ]Jlisse
test ( Snellaert , Verhandeling , 131 ).
LEEWERK, in 't Z. overal gebruikt, evenals bij Vondel, voor : leeuwerk of leeuwerik. De Teuth. schrijft lewecick en
lerich. Bild. leidt liewerik af van : la-en
oflui-en; in 't hgd. : lerche, engl. lark.
LEF, v., hetzelfde als : laaf, als bij Kil.
lave lavetse , een lauw , lui , vadzig
vrouwmensch ( Br. ). Z. laat.
LEGERHOUT, o., de houten , die men boven den overden (Z. dit woord) legt,
worden in Limb. : legerhouten genoemd.
LEGGEN, b. w., in den zin van : plaveien,
een vloer leggen ; van : kasseien : de
straat leggen of beleggen; van : betalen , afdokken : hij zal moeten leggen
,.
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( Vl., Br. en Antw. ). Zich leggen ,
ziek worden ( Westvl. ). Zijn hoofd
nederleggen , sterven (Br., Antw. ).
Het hoofd in 't schootje leggen. Z. hood
(blz. 192 ). Er valt op te merken
dat leggen in V1. evenals in Holl.
veel voor : liggen, fr. etre couché, gebezigd wordt.
LEGGER. Z. ligger.
LEI voor : lag in V1.; en voor : legde, in
Br., Holl. : hij lei of leide (legde) het
neer.
LEI , bijv. of bijw. : van iets lei zijn bet.
in Westvl. 't zelfde als : {leen van iets
zijn, d. i. vernederd zijn (Z. blz. 2 t8).
Het staat derhalve voor : leeg ( laag )
of liever : leid of leed, of misschien
ook voor : geleed, van : leeden, verleeden , 1. poenitere en fastidire. Als
znw. voor : leid of leed ( pijn) wordt
lei in Linib. gehoord : het doet mij lei.
Men zegt daar ook wel : het doet mij
leid of leed. Doch er is toch wat ver
dit laatste bet. : het-schiltuen:
spijt, het berouwt mij ; terwijl het
eerste eer eenig gevoel van medelij
uitdrukt. Z. Weil. op : leed en leid.-den
LEI , v., mv. leien, leigracht, te Brussel :
een watergracht , de grachten die
rondom de stad liggen , ook de wei
als zij onder water staan. Kil.-den
schrijft ook : leya+e, leye, water-leyde
en vert. het door aquaeductus, aquagium. Bij Dierickx , ]Jlém. sur Gand ,
Append. 93 staat : leed, waterleede
voor : waterleiding. --Van dit lei heb
menigte van waterloopen ,-ben
beken , grachten en plaatsen den
naam van lei of lede; de leibeke, enz.
Z. verders : leid, leit of lijd.
LEIACHTIG, bijv., iemand die genegen is
om altijd uit te stellen, om eene zaak
te leien ( leiden ) gelijk men in Br.
nog zegt. In Limb. wordt het van
iemand gezegd , die teêrhartig is,
gauw medelijden gevoelt , gauw getroffen is door het leed van een ander:
hij is zeer leiachtig.

( 331

LEI

LEIBOOM, boom wiens takken langs een
muur zijn opgeleid, in het fr. arbre

en espalier.
LEID, LEI, LEITE, LIJ, LIJD, v., ligging,

beter :gang, voorbijgang, doorgang,
voorbijtrek , fr. passage : dat is hier

Bene schoone lei. Die winkelier
woont op eene goede leid , d. i. eene
plaats of straat langs waar veel volk
voorbij trekt en die gunstig gelegen
is voor den verkoop. In dezen zin is
het w. in heel Br., Antw. en VI.
nog in gebruik. Zoodat Bild. niet
juist is, wanneer hij zegt : « lij, tijde,
hadden onze voorouders in de beteekenis van : doorgang, zijnde van't w.
lijden, van 't welk wij : lang geleden,
voor-en overleden zeggen.» Leid, van:
leiden (fr. conduire) is zoo goed als :
lijd van, lijden (passer), bij Maerlant
en Ruysbroeck liden en leden geschreven, in den zin van : gaan , voorbij
1. transire , fr. passer. Bij Kil.-gan,
ook is lijd, tijde: een weg, een voorbij
lede, leyde : tred, gang , en-gane
leyde , ley , leyde , eene leiding , een
gang, doorgang, waterleiding, 1. tractus, transitus, aquaeductus. In 't oud
hgd. is lijden : lithon, titan. Z. verders
Delf. op : leden, lit/ion, overlithon, en
Weil. op : leiden en lijden. In Br. zou
men in 't mv. leiten of lijten zeggen
en in Oostvl. zegt men : dat is langs
hier uwe leite. Z. over lei en feit

.Arch. vr. Nederl. Taalfa. ( lIi , 40).
Bij Plant. bet. leyde : wandeling ,
wandelplaats , 1. deambulatorium.
Ook omstr. Antw. bet. lei zooveel
als : laan , dreef , fr. avenue : lllarkgravenlei , te Berchem molenlei ,
sterksho flei , te Deurne , enz.
;

LEIDER of LEIER , ladder ( Limb.).

LEIDZEL , o., leidzeel , leizeel , toom
(Westvl. ). Hoeufft (blz. 356) geeft
leiseel in denzelfden zin op, als gebruikt in N.-Br., maar hij twijfelt of
het w. : leiseel of leisseet is ; hij heeft
ook leisel voor : toorn. Wij denken dat

LEI

)

leidsel of lei(d)sel beter is, zijnde dat
tuig, waarmee men leidt. Kil. heeft :

leysse of lace , layce , 1. nurnmella ,
d. i. leiband. Z. `Veil. op : leis.
LEIGAAN. Men zegt in Br. : iemand hou
leipaan , d. i. iemand door-den
beloften paaien , of : in den draai
houden ; eene zaak altijd uitstellen.
Z. leiachtig.
LEIK. Z. leek of laken.
LEIN, LEINEN. Z. leen. Vanhier heeft men
het o. w., leinen voor : lunderen, en
voor : lullen, d. i. blijven staan klap
-pen(Br.)
LEIPEN of LIJPEN , o. w., het tegenover
krimpen, dus : rekken,-gestldvan:
uiteengaan , rekbaar zijn ( Leuv. ,
Thien.). Edoch leipen heeft ook de bet.
van : lellen of hangen, fr. filer; dik bedorven bier, smout, stroop, honing ,
leipt of lelt als men het uit een pot
giet. Het w. schijnt verwant met
leep en leepoog, met het gr.
1. lippire, libare. Lel, lil, wortel van :
lellen , lillen , d. i. schudden en licht
bewegen. Z. 't volgende.
LEIPEREN of LIJPEREN (?) wordt vooral
gezegd van liet bier, wanneer het, bij
't schenken, dik en olieachtig schijnt
geworden te zijn : liet bier leihert
( Antw. pr. en st. ); bij Sleeckx is het
verfr. door : filer , graisser ; en lij perend door : gras. Z. 't voorgaande.
LEIPERÈND of LIJPERÈND (lijpereinde),
de zijde van een stuk ellegoed, laken
of katoen , langs welke men het begonnen is als 't bewerkt werd , en
die gewoonlijk eenigszins verfrommeid is : koopman, ge moet mij den
,

lap minder laten , het lijperènd valt
er in (Antw. st. en pr. ).
LEIS. Z. lijs.
LEISEL. Z. leidzel.
LEISTE is in 't canton. Axel gebr. voor
leidse of leidsel, d. i. toom of leiband
( leidzeel).
LEISTEREN. Z. lijsteren ( blinken ).
LEIT, LEITE. Z. leid of lei.
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LEITJE, LETJE, luttel (Westvl.); in Br.
lutter, oudtijds en elders nog : leftel.
Z. dit laatste.
LEIWAGEN , borstel , van haar of van
stoffedoeken gemaakt , om den vloer
meê te vagen (Westvl. ) ; te Antw. :
Luiwagen, laaiwagen , d. i. schrobber
met langen steel.
LEIZEMEEL, enz. Z. lijzemeel.
LEK, m . en o.,wortel van : lekken, druipen:
onder den lek (oof druip ) van het dak
staan. Het is nog m. of ook o. voor :
lekbier, d. i. afgelekt of zeer gemeen
bier, ook middelbier genoemd (Leuv.,
Meehel.). Doch voor druppel , afzonderlijk vallende, in 't fr. goutte, wordt
het v. gebr. : die zatlap, hij zat Beene
lek bier meer krijgen (Br. en elders).
LEKEN. Z. lekken, waarvoor het thans
nog in VI. en Limb., evenals oudtijds
elders , wordt gebezigd.
LEKKEBAARD en LEKKEBAARDEN, LIK-

KEBAARD , enz. Hier valt op te merken dat de e in lekken , afdruipen ,
een anderen klank heeft dan in : lek
likken ).
-ken(
LEKKEN (in Westvl. : leken uitgespr.) ,
druipen of, gelijk men in Br. zegt,
afdruppen en afdruppelen. Leycken ,
drupen (Teuth.) : its zal het hem stiltekens in de ooren laten leken , ik zal
't hem langzaam en voorzichtig bekend maken wat tot zijn voor- of
nadeel strekt. Wat gij zegt of niet, het
lekt hem af, d. i. 't dringt niet in zijn
hart. Al lekende afkomen, weerkomen, enz., in zijn verwachting bedrogen zijn of weerkeeren zonder dat
men nog een woord te zeggen hebbe.
Lekende nat in Westvl. 't zelfde als
in Br. en Limb. : zoo nat als mest, of:
dat men uitlekt ( Antw. ), d. i. door
nat. Z. over leken 't Arch. vr. Nederl.
Taalk. II, 118-1527.
LEKKERBEKKEN, LEKKERBEKSKEN, o.,

voor : lekker beetje ( Br., Antw. ).
LEKKERE , m. of v., volgens toepassing,
in Br., Limb. en elders met eene e van
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achter uitgesproken , wordt alda-al
van of tot iemand gezegd van wier
men niet tevreden is en echter niets
kwetsende wil zeggen , b. v. in den
zin van : vies man, aardige vent, onvoldoend , ongedienstig , wispelturig
meisje of wijf : ge zijt gij ne, of, en
lekkere mij zoo lang te laten wachten.
Het zegt dus zooveel niet als de
Woordenb. wel opgeven. Bij Kil. bet.
lecher, leckaard : deugniet., tafelschuimer ( germ. lacher ; gal. licheur , li chard ; angl. lickerd, licarous, zegt
hij ) ; in den Teuth. : eyn lecker, eyn
hoeve, hgd. babe, 1. teccator, parasi
bij Delf. 268 : lecher, engl. Ie--tus;
cher, hgd. locker, fr. libertin , ébauche. -- Leckerye , leckerheit , in 't
engl. lechery , fr. impudicité. De
Teuth. vert. leckerye niet door : lenocium , zoo Delf. zegt , maar door
ganea , leccacitas , laucitas , pulpa ,
enz. Wij denken dat lekker hier niet
lakker, maar likker is, ten ware :
ken , lekken en likken oorspronkelijk
hetzelfde beteekenden. In Br. zegt
men van een slecht meisje :'t is eene
overlekte; te Antw., vooral wanneer
zij wat verlept is : een afgelakt siropen brooken.
LEKKERKOEK , m., in 't Meetjesl. hetzelfde als : peperkoek of zoetekoek
in 't L. v. Waas : ppornpkoek ; te Leuv.
en omstr. : pondkoek , fr. pain d'epice. Dit is hoogst waarschijnlijk hetzelfde als bij Kil. : lief- of lijfkoeck,
een Vlaandersch, Zeel. en Holl. woord,
in 't lat. placenta mellita, dulciarium,
panis dulciarius , enz., en als in
N.-Br. : lee/boek ; in Nedersaksen :
lebbe koeken ( bij verbastering : lever
koeken ). Z. Hoeufft , blz. 354.
LEKMOES voor : lakmoes ( Kortrijk).
LEKSKEN , o., verki. w. van : lef , fr.

goutte, voor : beetje, weinigsken (Br.,
Antw.). Z. lettel.
LEGBEK, m., babbelaar, ook zoo veel als
het fr. gamin ( Limb,).
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LELK of LILK, bijv., in de meeste gewesten van 't Z. en in N.-Br. voor : leelijk,
waarvan 't eene samentrekking is.
LELLEBEENEN , overal in Br. en Antw.
voor : lillebeenen.
LELLEN, o. w., is 't zelfde woord als : lil
dat tot wortel heeft : let of lit,-len,
iets wat licht beweegt of waggelt
( Z. Weil.) , doch in Br. bet. het zooveel als : leipen , ieren , d. i. als
lijmachtige vochten aaneen hangen ,
afhangen. Z. leiperen.
LEMEN , mv. van : leem, blz. 329.
LEMMEN , m., lam (Br., Kemp., Limb.).
Z. verders de met lam saamgestelde
woorden.
LEMMERKESPAP, v., pap gekookt van
melk en meel (Maastr. ). Lemmerkes
staat voor : lemmekens. Lenimeren is
in Br. 't mv. van : lam of lemmen ; en
wordt ook gebruikt voor : lammeren.
LEMMETGAREN, in Limb.: lampekatoen.
't Is samengest. uit garen en lemmet.
Bild. maakt lemmet o. als zijpde gelammecl of gelamned. Men zei oudtijds
lembed, lemmebed, d. i. lamppit. Kil.
heeft ook lembindt. Bij onzen eer
leest men (l,157) :-biedw.Ruysrock
« Tote iegewelker lampten behoren
van noede dese .iij. dingé , dat es,
dat vat, die olie ende .j. berrende lenement.» Op welk laatste onze J. David , pr., die Ruysbroeck's schriften
uitgaf, aanmerkt : « Surius vertaalt
dit woord zeer goed door : ellychnium , zooveel als ons lemmet , in 't
fr. mèche. Maar tenement bet. etymologi sch : steun , in 't 1. ficicimentum ,
sustentaculum. » Z. Kil. op : lene, enz.
Lennemijt tot perssen ( Tenth. ).
LEMPEN, LEMPERS. Z. lampen, blz. 324.
LEND. Z. lind.
LENDEBLOED , o., in Br. uitgesproken
linnebloed , ziekte van het hoornvee
bestaande daarin dat het bloed geronnen wordt, hetwelk moet uitgehaald worden ( Br., Hagel.).
LENDENGESCHOT (uitgespr. lenderge-
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schot) , o., zijdewee of steking in de
zijde , ook fleuris genoemd (VI.). Z.
geschot, blz. 150. Het geschot in den
rug bet. te Leuv. : eene stijvigheid
in den rug.
LENDEWATER, o., het vuile yocllt dat de
kraamvrouwen, de eerste dagen na
de bevalling, kwijt raken (pr. en sL.
Antw. ).
LENGELEN , o. w., uitgespr. lingelen,
bet. te Temsche en omstr. : de hand
uitsteken om verder te kunnen schieten. Lengelen is een freq. van langen
thans : lengen, verlengen, bij Kil. ook
linghen en lynghen , als Vlaandersch
opgegeven en vert. door : elongare ;.,
bij Plant. lengen en lengeren, in 't fr.

allonger, 1. producere, prolungare.
LEP , v., louw (Br., Antw.) ; in Holl.
zeelt (visch) ; in 't Z. van Westvh

tinfee, in 't fr. tanche.
LEPEL. Zijn lepel afsmijten , sterven
( Kortrijk ).
LEPELBLAD, o., ahorn, plantaan, mastboom, fr. erable ( Maastr. ).
LEPELEN , o. w., pap , soep en anderen
lepelkost gulzig eten : zie hem eens
lepelen (Antw. ).
LEPELVLIEGEN, o. w., geene minnares
meer hebben ( Antes.).
LEPPER en LEPPIG , bijv., hard , ruw,
ook : zuiver , maar dan is lepper
beter ( Hagel. ). Z. lappen ( drinken).
LEPSEN of LUPSEN , o. en b. w., water
met de hand of met de hoos werpen,
zwalpen : de bloemen lepsen, de bloemen begieten. Den mestpoel uillepsen,
d. i. den mestpoel uithoezen (Limb.).
Bij Kil. bet. lepsen : melk of ander
vocht zuigen, ook : met de lippen
aan eenig vocht nauwelijks proeven,
d. i. leppen, lepperen.
LESSCHEN bet. oinstr. Thien.: het graan,
dat in 't vroege jaargetijde te veel
groeit, wat afsnijden : op die plek

moeten wij de rogge wat lessch on of
ze zal vallen. Vandaar ook : voeder
voor het vee doen : ik ga lesschen.

LET

LEU

( 334 )

De Teuth. heeft lesschen. in den zin
van : deligen (delgen , dempen).
LETJE (e), een weinig, een luttelken tijds,
een oogenblik : wacht e letje (Westvl.).
Z. lettel.
LETSE , LETSEKEN , LITSE , m., strik :

de schoenen met een lets knoopen.
Een lets maken , d. i. het lint of wat
anders zoodanig doortrekken dat het
als het getal acht uitmaakt (Westvl.);
bij Halma is tetse hetzelfde als leis,
koppelsnoer, fr. lesse en laisse. Letseken , o., in Oostvl. een lintje dienende om een kleed , koorkap , enz.
ergens aan te hangen ; Kil. heeft :
tetse , titse ; Bild. tits, tuts, en leidt
Letse af van : letten, ophouden, in't 1.
remora , ophouding , en zoo : yang,
strik. Hiervan 't fr. haute lisse voor :
tapijtwerk. Lus echter levert eene
verbastering van het oude lijse , dat,
als znw., strik, bedrog beteekende.
Z. Weil. op lis of lits.
LETSKEN of LETJE, o., een weinigje.
Z. lettel.
LETTEL, LETTER, bijw. en ook o. znw.
Lettet, tittel wordt hier en daar voor :
luttel , weinig gehoord. Ruysbroeck
bezigt liet als bijv. nw. voor : klein ,
gering : lettele menschen. Vanhier
liet verkl. w. : e lettelken , oudtijds
lettelhijn . « So wil ie van haer secgen
een lettelkijn ( L. van Velthem, Spie
Brab. zegt men-glieht.,VI81)n
meestal : tutter ; in Oostvl. letter :
letter of niet, weinig of niets (Gent);
te Kortrijk : aitje, alsmede : littelken ;
elders in Vi. : leitje , letje en letske ;
in Br. : leksken , diminutief van
lek; in't oud hgd. bet. tutzet : klein;
luzzet, weinig, niet veel : mil tuzzeten worten; luzzit (en gl . few), weinig
talrijk ; luttel is in 't engl. little. Z.
Delf., blz. 276-7.
LETTEN , o. w., vertoeven , wachten,
blijven : 'k en zou ni geerne lange

letten , ik kwame de va penre te late
( Oost- en Westvl. ). In dezen zin

geeft de Teuth. het ook op : letten ,
verletten , vertoeven, verlengen, 1.
tardare , morari , en is het ook in 't
oud engl. gebruikt geweest, to lette
The day goth fast , 1 wol no longer lette.

Z. Deif. ( blz. t85 en 271 ) die letten
vertaalt door : zich ophouden , ver
to tarry, to remain,-blijven,'tg.
en ook het 34e vers der chron. van
Jan van Heelu aanhaalt :
Want lei ne dorste niet langer letten
Doen hi wiste....
LETTER ; LUTTEL. Z. lettel.

LETTER , m., opletter , een die op iets
let, loert of wacht houdt ( Br. ) . Kop
of letter ( met de munt) werpen heet
men in Gelderf. : leeuw of letter; in
Limb. : kop of munt ; in Holl. : kruis

of munt werpen.
LEUBBEN , m., goedzak , lomperik ( Br.,
Kemp., Limb. ).
LEUGEMEET , v., in Oostva. voor : leugenaarster of leugenerse , welk laat
meest in 't Zuiden zegt. Het-stemn
laatste deel des woords is meet (meter, peet) of wel meid.
LEUK, LEUKE. v.; omstr. Thien. is leuk
een lange , ronde en dunne staak
dienende om een strooien dak te
maken. Leuke gaf men ons uit VI. op
als zijnde een oude, knoestige stam
van eene haag. Leuk is gewis voor :
luik van : luiken. Nu Kil. geeft : leucke,
loke, locke, luycke op in den zin van :
omheinsel , haag of houtgewas om
eene haag of afscheidsel van te maken. Ook is teucke een vlaamsch w.
dat hij vertaalt door : pergula , d. i.
een gang met wijngaarde gemaakt ,
of eene gaanderij voor aan een huis,
waar koopwaren staan ; dus zooveel
als : luif, bij Kil. tuy fjee, toove dat ook:
deksel bet., in 't engl. lock. Dit luiken,
vroeger loken , is verwant met 't oud
engl. to lock , goth. lukan , in 't oud
hgd. bilohhan en luchen. Z. Delf.
blz. 274 en 276 en Plant., Kil., Bild.,
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Weil., op : luif of loove.
LEUNIS, m., domme vent, snul : die leu-

nis, hij staat daar of hij geen afrij kan
lellen ( Br., Antw. ). Het is verwant
met : lijns of Lents en 't 1. tenis, lentos.
LEUNTEREN. Z. lunteren.
LEDE, LEURRE, LORRE (o als korte eu),
m. of v., bet. in Br., V1. en Antw. : een
die met vodderij, futselrij, beuzelarij en draaierijen omgaat, een niet deug , een oneerlijk persoon , een
hansworst, bedrieger ( lorren ). Bild.
heeft : « leur, loor of wel : tore ( ook,
minder goed, lor of lorre); als scheld
toepassing m., in-wordishet
welk geval men ook : loer en loeris,
dat eigenlijk loerische zijn zou, hoort
zeggen. ))Wij zeggen in Br. ook loeder,
lodder, lorias. en bij Kil. is loren-faes,
horenPant , een luiaard , een gering
man , een ijdele vent. Z. bij Weil.
leur , lor , loor , en, bij Kil. lore,
leur, enz.
LEUREN, LORREN (o als korte eu uitg.),
hetzelfde als : lorrendraaien, smokke-

len : hij heeft een heel pak over de
grenzen gelórd (Antw., st. en pr.) ;
Vanhier: lorder, lorgoed, lorrerij, enz.
LEUREN ( met langen en), uitventen, van
deur tot deur met iets te koop gaan
( Br., Antw., Kemp. ). In dezen zin
geven Blusse en Hoeufft het ook op.
Vanhier : leurder, rondleurder, leur kramer , fr. marchand - ambulant;
leur of leurgoed , koopwaar , goed
waarmee men rond leurt ; leurderij.
Leuren bet. hier en daar in VI.
nog : op of langs de straat loopen,
leeg loopen ; bij Kil. is foren, leuren,
k Lein igheden verkoopen, en ook : met
iets onachtzaam handelen , in welken zin het nog heden in Br. en Antw.
gebruikelijk is : gij moet met mijn
goed zoo niet leuren. Z. lorren en
rondleuren.
LEUREN, het afgaan van den dag : de leuringe, de schemering ( G. Gez. Westvi.). Z. verders luieren.

)
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LEURZEN of LORSEN, o. w., hetzelfde
als : lorren , smokkelen ( Kemp. ).
Vandaar : lOrshandel en lorshandelen. Het woord is afgeleid van : leur
doch bij Weil. van : lors , een-ders,
achteloos vrouwmensch. Lordsen ,
lorsen , ook toren , leuren , bet. bij
Kil.: trekken, en : iets te koop dragen.
LEUS ook LOOS, v., verwachting van iets;
hoop op , en ook vrees van iets : de

doctor heeft den zieke goede leus op
genezing gegeven. Ik ontvang- niet
dan kwade leus van hem. Hij heeft
nog al leus dat hij de gevraagde plaats
bekomen zal ( Antes. st. en pr., Br. ).
Te Leuv. zegt men : loos. Adelung
brengt leus tot lot , omdat Opitz het
lot losung, eene leus, noemt (Wei!.).
Bild. zegt « dat loos of leus niets anders is dan : tesse , spreuk , en oor
wapen -spronkelijbt:z'
als den. wapenkreet , en ook 't-devis
wachtwoord. Vanwaar het , bij uit
overgegaan is om alle teeken-breidng,
van herkenning aan te duiden. » Dan
wij denken dat leus, loos, in den door
ons opgegeven zin behoort tot den
stam : liezen, loos , gelozen, waarvan
ook loozen ( loslaten) en los. Leus
( wachtwoord) is dus zooveel als :
loswoord , woord waarmeê men los
Wij zeggen : een schildwacht-makt.
aflossen (Br. , Antw. ) ; in Limb. :

a fzeuzen .
LEUSELIJK, bijw. Z. leuzig.
LEUSIG. Z. leuzig.
LEUTE , v., in VI. veel gebr. voor : vermaak, blijdschap, vroolijkheid : ik

heb van mijn leven zoo vele leute niet
gehad als op die feest; ook voor : lach,
grap : 't was maar om de leute dat hi
dat zei. Leute kan verwant zijn niet
het lat. laetitia , of liever met : lust
( hgd. en engl. ook lust ) zonder s en
dat bij Kil. dezelfde beteekenis heeft
als hier leute. Doch waarschijnlijker
is leute hetzelfde woord als loot
(scheut) of als lul (Z. dit laatste).
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LEUTEGAARD, m., vroolijk mensch (VI.).
LEUTER of ZEEPLEUTER , m., zeepsop :

dat kleiti moot door ne zeipleuter getrocht weerden (Limb.). Van : louter,
zuiver?
LEUTEREN, o. w., te Antw. lanterfanten,
lunderen , talmen , lang en zonder
voordering aan iets bezig zijn , engl.

to loiter.
LEUTERIG, bijv., overdracht.: talmend,
besluiteloos.
LEUTIG, bijv., geestig, vermakelijk (veel
in Westvl. en nog al in Oostvla gebruikt). Z. leute.
LEUTSEL. Z. loodsel.
LEUZENDE, bijv. en bijw., niet gesloten,
los (slus ; in VI. u i tgespr. sluts) of
slap : de schaverlingen liggen leu-

zende. De slagregen maakt de leuzende aarde toe (\ Testvl. ). Be wortel
van dit woord is los. Z. leuzig waar
verband staat.
-medhtin
LEUZIG, bijv., bij Wei!. : slap, traag, lui,
bet., vooral in Br.-Kemp. en Vi. :
flauw , laf , afgemat : wat is liet weer

leutig. Wat ben. ik flauw en leuzig.
't Wordt ook gezegd van den geur : wat
teuzige geur in die kamer ! Ze riekt
fel leutig ( Hagel. ) ; leuzig bet. ook :
loos, ledig, licht : teuzige aren , aren
waar geen of slecht graan in is. Vanhier leutende, in VI. gebr., en 't bijw.
ieuselijk, in Br., Antw. en elders veel
gebezigd, voor : flauwelijk , nauwe

: hij zei maar teuseljk nen goeien--lijks
dag. Weil. leidtleuzig af van : los; doch
het kan ook van : loos, ledig, afkomstig
zijn. Inderdaad leuzig is in 't engl.
lazy , ledig , fr. indolent ( Delf. 271 ),
en Kil. die leusigh , losigh vertaalt
door 't 1. remissus , segnis, ignavus,
flaccidus, languidus, veternosus, sax.
toesigh, heeft ook het bijv. loos of los
in de beteekenis van : ledig, ijdel en
van 't 1. carens , expers, sotutus. Wij
zeggen hier ook : los en ledig : ik ben
los en ledig van alles. Vanhier dat
lossen : ledigen beduidt. Met dit teu-

LEZ

zig heeft Benig betrek lijns, lijs, lijs'
achtig , ook het 1. laxus , het gr.
aí otaaety, het fr. tache, enz. Z. Kil.
op loos en lijns; Weil. op loos, bij ons
lijs. Van Beers, Spraakleer, blz. 185.
LEVAARD , m., haring zonder milt ; bij
Sleeckx, in 't fr. hareng frais ; ook
licht of slordig vrouwmensch.
LEVEL of LEVER (le met zware e uit
verkorting van : alever-gespr.)in
(blz. 1t ) ( Br., Antw. en Vl. ).
LEVEN. At mijn, zijn , ons , hun leven
bet. : altijd ( Z. blz. 16 ) : ik zal at

mijn leven God en vaderland getrouw
blijven. joie hadde dat van zoo leven
( ooit) gepeinsd ? Al zoo leven is er
verraad ? d. J. misschien , mogelijk,
waarschijnlijk is er verraad. Van
mijn , uw, zijt, ons, hun leven , met
niet of geen vergezeld , bet. : nooit :
ik had liet van mijn leven niet geloofd.
Zijt gij van uw leven ( ooit) al te Rome
geweest? ( overal in Z.-Nederl. ) ; in
Westvl. zegt men : 't is toch zijn
leven geen waar , 't is onmogelijk
waar. Levensmiddelen (Leuv.), goede
renten :hij heeft levensmiddelen, hij is
wel berent en kan deftig van zijne
renten leven. Leven om leven vechten , lijf om lijf vechten (Br. ). In
iets leven , in iets al zijne vreugde
vinden ( Kortrijk ).
LEVER. Het spreekw. iets op den lever
hebben, geheime plannen vormen
tot eene wraakgierige onderneming
(Limb.) en te Kortrijk : het voorgevoel
van iets hebben. Z. lede en leens.
LEVER , bijw. , verkort van : alever
(Z. blz. ww ).
LEVIETEN (de) LEZEN, ( iemand) sterk
berispen.
LEZEKOEK , LEZEMEEL , LEZESMOUT.

Z. lijn , enz.
LEZEN, o. en b. w., door het volk van Br.,
Antw. en Kemp., altijd, en veel in Vl.
voor : bidden gebruikt : kinderen

leest 's rnorgends en 's avonds. Dat
kind is nog maar vier jaar en 't kan
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al lezen. -- Die jongeling zal sterven,
er is geen lezen och bidden voor.
Vandaar zegt men te Leuv. nog in de
geestelijke gemeenten : het ge/es
voor : het gebed en te Antw. gelees.
Z. Hoeufft, 559.
LICHT, v., loos of long, lever (van mensch
of dier ) ( Br., VI., cant. Axel ) ; bij
Kil. en Plant. : lichte , lichte lever,
longer, loose', 1. pulmo , q. d. leve jecur, engl. lighte.
LICHT, v., 1 tuig waarmeê men , in den
molen, den bovensten steen doet opof neergaan (Antw.-Kemp. ) ; 20 tuig
waarmee een kar of kruiwagen wordt
opgelicht en gevoerd, dus : hetzelfde
als help (183) ; bij Kil. en Plant. ook
lichte, halsband , 1. helcium , vulgo

levatoriuin , fr. un collier, zin brouettier. Dit tuig wordt in het Nedersaks.
ook licht genoemd ; 3° een stut of
pikkel welke onder de boomen of hervies eener kar gezet wordt tot ver
paard ( Kemp., N.--lichtngvae
Br. ). Z. Hoeufft, 560. Licht is gewis
voor : lichthelp , lichtband.
LICHTER , m., kist voor een doode , lijk
lijkbaar (omst. Brussel langs-kist,
Vlaander., in 't Land v. Aalst, Kl. -Br.).
Een testament in 't fr. van 1713 bevat
met dezelfde beteekenis het v. luyseau, dat van luire, gelijk lichter van
lichten, schijnt af te stammen. ut Voullant que le luyseau auquel son corps
sera mis, soit doublé de taffetat blanc
et Ie dehors couvert de velours noir,
garny dune croix dun petit passement d'argent et que ledit luyseau
soit mis dans un autre de plomb ,
enz. » Vanhier heeft men lichteren
een doode lichteren , d. i. een doode
kisten of in de kist leggen. Lichter
schijnt ons niet met licht (fr. lumière),
maar met lichten, oplichten, 1. asportare , toltere , in verband te staan;
Kil. en Plant. geven lichter op als
een Geldersch, Boll. en Vlaandersch
w. in den zin van baere, doodbaere,

LIE
I. cayulum , feretruni, instru;n.entumn
quo inortuus levatur et effertur ( dus
kist en berrie ) : het doodt lichaem
lichterer , 1. tapulo levare cadaver,
feretro e j7erre , en Plant. verfr. dit :

lever ou mettre un corps mort a la
bierre ou coffret. » In 't fr. zegt men
nog : «la levée du corps aura lieu a
10 heures.'' In de pr. Drenthe bet.
lig/er : beddekwast (Arch. vr. Ned.
?'calk. I , 535). -- Lichter , blok,
waaraan het licht hangt (Br., Antw.).
Z. Iampegek.
LICHTEREN , b. w., gebr. in Westbr. en
Oostvl. Z. lichter.
LICHTWERKEN , o., werk dat met licht
gedaan wordt : van October begint

het lichtwerken voor de meiden (Br.,
Antw. ).
LID, o., scharnier, fr. charnière, lid voor:
gelid van : le-en , hangen , zegt Bild.
( II , 181 ). Z. Van Beers, Spraakleer,
blz. 184.
LIED , LIEDEREN, o. Hij zal er geen liéken van of over dichten , hij zal er
niet blijde om zijn , er hem niet van
beloven, het zal hem tegenvallen, hij
zal het niet voort vertellen ( Br. ).
LIEFHEBBEREN, in iets liefhebber zijn
( Antw.).
LIEFKOOP, m., drank, hetzij bier of wijn,
die op eene verkooping in de Limburgsche dorpen op aankoopers kosten
gegeven wordt. Z. lijfkoop, blz. 339.
LIEGEN ( aan ), o. w., afhangen van, in 't

fr. dépendre de , tenir k : 't loog aan
mij niet dat gij ongelukkig wendt.
Waar aan heeft het gelogen dat gij
niet gekomen zijt ? Ook : schillen, ver
schelen : het loog maar-schilenof
een of ik had prijs in de loterij ( Br.,
Antw. st. en pr. ) ; gewis is dat liegen aan hier voor : aanliggen (raken of hangen ). Kil. vert. :

1/eg/ren,

tigghen oft letten aen iemandt door
't 1. per aliquem stare , quo minus,
ook : impediri, obstari : het liegt of
light aen u, in 't 1. per te stat, fr. it
43
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depend de vous. Ook hebben Kil. en
Plant.: liegen oft schillen in de tweede
beteekenis en vertalen het door :

distare , differre , discrepare, in 't fr.
s'en faillir. Liegen voor : tegen zijn
meening spreken , komt voor in de
volgende zegwijze : liegen of 't gedrukt
stond. Door zijnen hals liegen. Liegen
gelijk een peerd , sterk , stoutmoedig liegen (Br. Antw.).
LIEGSTER , v., zegt men, evenals leugemeet in Oostvl. voor : logenaarster.
LIELHOOTSE en LIELHOOTSEN. Z. lilhutse , enz.
LIEM. Hij heeft er van een liens gegeven
hij heeft er van gerept, of : er iets van
laten verstaan ( IJpere ). Liem is liet zelfde als tim of leem. Z. dit laatste.
LIENK. Z. link.
LIER, v., komt voor in : zijn fiere vullen,
d. i. zijnen buik vullen ( Westvl. ).
Kil. geeft fiere op als een Vlaandersch
w. in den zin l Q van : zitbank voor de
deuren, de vloeren of voorplaatsen;
20 van : wang. Z. Bild. op lier (II,182).
De lier aantrekken : beginnen te weenen (Limb.).
LIEREI , m., klare , slappe koffie of thee
(Maastr.). Z. ladder, blz. 322.
LIERENAAR , m. , liersch mes , een klein
toevouwend mes met houten steel ,
dat te Lier gemaakt wordt (Br.
Antw., Kemp. ) ; omstr. Thien. en
elders : Berman.
LIERMAN. Z. lierenaar.
LIES, bijv., bijw. en znw., is in Limb. en
Vl. de uitspraak van : lijs. Z. dit woord.
LIES, v., eigenlijk het inwendige vet,
de smeer des buiks van menschen
of dieren. In de groote hitte hoort
men soms zeggen : zijne lies is gesmolten. Kil. schrijft lies voor : vet,

I. adeps, membrana pinguin ex ventre
porcorum , en liesche ( oft nierbedde,
gelijk Plant. het ook heet) voor het

1. inguen , het fr. aine , schoon het
éénzelfde woord is. Vanhier : liezevet,
liesbuik en varkenslies.

LIESBU[K, m., dikke, vette vent. Vanhier
liesbuikig (Antw. en elders).
LIESDE ZIJN of beter : ties zijn, fijnhoorig zijn , het tegenovergestelde van :
hardhoorig of van : doof zijn ( Kort
-rijk).
LIETJE , LITJE komt voor in : niet om
een lietje , d. i. niet weinig, nogal
veel : wij zullen ons niet om een fitje
vermaken ( Kortrijk).
LIEVEKENSSN`UIF, m., reuksnuif, civetsnuif, fr. civette of : tabac a odeur.
LIEVERKOEKEN. Als de kinders hunne

voorliefde voor een voorwerp of
eene zaak te kennen geven en zeggen : « dat heb ik liever, » en dat
men het hun niet geven wil, antwoordt men : wij bakken geen lie-

verkoeken , of : de bakker, die lieverkoekskens bakt , is in den oven
versmacht ( Brab. ).
LIEVE -VROUW• BEESTJE (onze) , zonnekever , bladluiskever , fr. coccinelle
( Brab., Antw. ).
LIEVE - VROUW - HEMDEKENS ( onze) ,
witte convolvulus of klokjeswinde,
klokkebloem, klokkruid (Antw. st. ).
LIEVE-VROUW- KIN DEKEN , het liefste
kind ( Antw.).

LIFKEN, in Limb. hetzelfde als : lij Eken,
d. i. jak, lijfroksken. Z. lijfrok.
LIGGER, m., is eigenlijk een groot liggend
boek of register; in VI. is legger : een
register waarop aangeteekend staat
hoe en waar de eigendommen van
kerk , sticht of van andere eigenaars
liggen. Zoo zegt men : no 1 , 2 , 10,

enz. van den cadastralen legger. Den
prijs van den legger per gemeente
( Gent , Beurzen courant , 1860 ). In
Limb. wordt zulk een ligger veel :
meethoek genaamd. Door ligger verstaa t men in Br., Antw., Vl. en elders:
een dik , zwaar brevier of zangboek,
in -40 of in-folio , die ligt als men er
in leest of zingt. Deze beteekenis had
ligger ook in 't oud engi. : zoo zegt
Warton van Cannynge : dat deze aan
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de kerk twee boeken vermaakte ge
liggers (two service books cat--namd
led liggers) , en leiger of leiger-boek
is in Boeyer's engl. -fr. Woordenb. :
een groot koopmansboek ( Delf. 483
en 489) ; Kil. en Plant. verstaan door
liggiter : een boek die ten gebruike
bewaard wordt.
LIJB wordt gebruikt van : stoffen , b. v.
linnen , katoen , enz., die met eene
verzakking aan den anderen kant
ddorhangen, als men den eenen kant
strek houdt ( cant. Axel ).
LIJDEN , GELIJDEN voor : bekennen : de

hooveerdige wilt niet lijden dat hij
ongelijk heeft (overal).
LIJF. Te lijve iets doen, zelf, niet met
dieren , iets doen : ik heb dat land te
lijve bebouwd ( Westvl. ). Lijf en leen
( leden) hebben, d. i . gezond en kloek
zijn : gij hebt lijf en leé, waarom
werkt gij niet? ( Hagel., Br., Antw. )
Iemand op het lijf liggen of aan het
lijf zitten , iemand gedurig pramen
of : fel vragen ( Br., Vl. ).
LIJFKOOP , m., de drank die ter ver
gegeven of geschonken wordt-tering
bij koopes en verkoopgin tot teeken
van tevredenheid : laat gij uiv peerd,

en ik geef vijf tesschen wijn ten lijfkoop (Br., Antw., limb. ) ; bij Kil.
lijf-koop , lief-koop , 1. epulum emptionis causa , commessatio ernptionis
ergo , arrha epularis. Hoeufft (bij
zegt dat lijffcoop is : het-voegsl24)
zoogenaamde gelag bij gelegenheid
van eene openbare verkooping gemaakt. 2. lief koop (337).
LIJFROK. , m., is niet het fr. soutane
( toog ) , maar bet. in Oostva. hetzelfde als in Br. : slaaptij f en elders
borstrok , dien men in 't koude jaar
onder of boven het hemd-getijd
draagt , en daarom ook, te Eecloo,
hemdrok geheeten wordt : ik ga mij
lijfrok aantrekken ; bij Kil., lijf--ne
rok , lij f-rocksken , wullen hemde ,
hemdrocksken; bij Plant. ook : borst-

LIJK
rock , li j f ken , 1. tunica pectoralis,
saga. Z. lifken.

LIJFSGENADE, lijvemacht ( Westvl.).
LIJFSTUK, o., het bijzonderste stuk, stuk
waaraan men den voorkeur geeft ,
fr. morceau de prédilection, chevat de
balaille , marotte ( Antw. en elders).
LIJK. In Z.-Nederl. veel voor : gelijk , fr.

comme : lijk elders riekt de roos hier
goed ( G. Gez. ) ; in Westvl. hoort
men soms ook : link; in Br. lak; Kil.
meldt ook lijk voor ghelijk, 1. instar en
lick voor : gelijk, in den zin van : effen,
glad , 1. aequus , planus en vanhier :
't w. lichen of glicken , 1. nitere ,
glad, blinkend zijn. Van dit likken
( blikkeren ) komt : likhout , likijzer,
liksteen, likstok , enz. Z. lijklaken.
LIJK,eigenlijk : lichaam, doch thans : dood
lichaam , is in Br., Antw. en elders ,
en ook in Holl. o. maar in Limb. v.
Het wordt voor : lijkstoet gebr. in
Limb. : de lijk komt aan , zegt men
aldaar, alsook ter lijk bidden , ter lijk
gaan, voor wat men in Br., Antw. en
elders noemt : te lijk roepen, te lijk
gaan , d. i. tot eene begrafenis of
1 ijkdienst verzoeken, eene begrafenis
bijwonen. Dit noemt-plechtigd
men in de Woordenb.: met of achter
een lijk gaan. Leiche heeft in 't hgd.
dezelfde beteekenis, alsook lijk bij
Kil. 't 1. pompa funebris , exequiae.
Z. Hoeufft op : lijk , lijkenbidders ,
blz. 373-4. Vanhier : lijken; lijkbidder, lijfhuisje, huisje waarin , op
de kerkhoven of elders, de lijken lig
alvorens zij begraven worden ;-gen
tijkpoort, de ijzeren breem (Z. blz. 44),
langs welke de lijken op 't kerkhof en
in de kerk gebracht worden.
LIJKEN, b. w., is : een lijk uit het sterf bed
nemen en het leggen op eene daartoe
bestemde plaats , na het gewasschen
en gekleed te hebben met de kleederen waarmeê het zal gekist worden.
Sleeckx verfr. het door : mettre dans

an linceul : met den cholera hebben
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verscheidene kinderen hunnen eigene
ouders moeten lijken ( Hagel., Br.,
Antw.). In dezen zin heeft het Kil.
ook : curare corpus mortuum, doch
het bet. bij hem vooral : begraven,

1. funerare , condere funus , en vandaar dat Sleeckx vert. door : enseve/ir; maar is lijken in dezen zin nog
ergens gebruikt? In Westvl. bet. lij
om geld spelen.
-ken:
LIJKENBIDDER. Z. Hoeufft, blz. 37k.
LIJKLAKEN, LIKLAKEN, v., hetzelfde in
Westvl. als te Gent : laken (Z. dit alsook leek ). Het w. is samengesteld
uit : laken en lijk of lik. Maar wat bet.
dit lijk? Is 't hetzelfde als : lijk , lik,
in : lijkteeken , likdoorn , enz. d. i.
vleesch , lichaam , omdat de echels 't
bloed uit de lichamen zuigen? Of is 't
het bijv. : lik, dat bij Kil. glad , eflèn
bet. en de wortel is van : likken of lek
het fr. lecher of het neérd.: glad,-ken,
glanzig, blinkend maken? In 't l., bij
Kil., nitere. Of is het lik, voor : lich,
of Lift , wortel van liften , ontladen ,
lichter maken? (Z. Weil. op likken
en Bild. die lijkteeken houdt voor :
blijkteeken, blijk, blik, lichaam, lijk
Ofwel is lijk, lik, in liklaken, licht
niets anders dan de herhaling
van den stam, met den i-klank uitgesproken als in : klikklak, kiskas
-sen,klit z.(ZJVanBers,
Spraakleer, 4e uit;. blz. 185-0.) Z. ver
in 't Nieuw Archief-ders:lijktn,
vr. Nealert. Taalk. 59-70, alwaar Dr A.
de Jager lijkteeken, naar Clarisse en
Bild., houdt voor : blijkteeken. Zoodat
liklaken eigenlijk zooveel zou zijn
als : blik -, blink-, blikkerlaken.
LIJKPOORT. Z. lijk.
LIJLOOTSE , LIJLHOOTSEN of LIJLLUTSE, enz. Z. lilhutse of lillutse.
LIJM , LIEM , LEEM, m. klei, potaarde,
hgd. lehm (Maastr.).
LIJMGEERD, v., LIJMGEEHDJE, o., lijm
lijmstok, lijmstang om vogels-roed,
mee te vangen ( Limb. en elders).

LIJN

Hier zullen wij opmèrken dat lijm it
't Z. n1. en in Holl. v. en o. is.
LIJMSEL , o., lijm, fr. colic (overal).
LIJMSTRIJKER, m., vleier die ons bedriegt, valsche vleier ( r. Maastr. ).
LIJMTANG , v., schrijnwerkerstang dienende om de ineen gelijmde panneelen zoo lang vast te houden tot
dat de lijm droog is ( Br., Leuv. ).
LIJMVERF, v., verf met lijm gemengd
( Br., Antw. ).

LIJN ook SAVELIJN, v., domme vrouw
(Br., Antw. st. ). Z. leen en lijs.
LIJN, enz. Lijn wordt misschien in Westvl. nog voor : vlas , oorspronkelijke
beteekenis van dit w., gebruikt; in 't
hgd. is het : leira, in 't zweedsch en 't fr.
tin , ital. lino , 1. linum. De samenst.
lijnzaad , lijnolie , lijnzaadolie , lijnkoek , lijnzaadkoek , lijnsiager , lijn
lijnmeel of lijnzaadmeet,-zadslger,
luiden in Br. , Antw. en Oostvl. :
lij.; eisteel ; in Limb. le. esmeet , tezetmeel , lezelemeet ; lijn poer of lijzepoer; in Oostvl. 't zelfde als lijnmeel.
Vanhier ook lijnpap, lijnzaadmeelpap
of lijnmeelpap ; in Limb. lezespap ,

lezetpap, lezetepap, in Br. lijzepap ;
-- fijnsmout of tijnzaaclsanout ; in
Br., Antw. en Oostvl. uitgespr. lij.zesniout , lijsolie ; in Limb. lezessmout ,
d. i. lijnolie. Smout is 't zelfde als :
olie, doch meeral : ongeklaarde olie :
de geklaarde noemt men veelal : quinqu.etolie. Smout is in Holl. gesmolten
vet , in 't hgd. schmalz , fr. saindoux. In den Teuth. staat : lijnen
voor vlessen ( vlassen ) ; thans zeg
wij : linnen , of in Br. : lijnwa--gen
ren , in 't angelsaksisch is linenum,
hgd. leinen; lijnwaad is in 't angelsax.:
lin-w(vd. Delf. bl. 490.
LIJNDRIJVER (uitgespr. liendriever), ra.,
iemand die in het opvaren van den
stroom de schepen voortdrijft bij
middel van paarden. Vanhier lijn
( Limb. ).
-ctrijvespd
LIJNK. Z. link. (Limb.)
,

LIJS

( 341

LIJNLAT (ij als ie ), v., lineaal , lijntrek
hoort ook : schramentrek--ker.Mn
ker ( a als ao ). Schraain , v., bet.
lijn ( Limb. ).
LIJNTEEKEN, o., verbasterde uitspr. van
lijkteeken, fr. cicatrice ( Limb.). Lijn
voor : streep.
LIJPEN, LIJPEREN, enz. Z. leipen, enz.
LIJS , bijv. bijw. en nw., in Limb. en VI.
lies uitgespr., bet. eigenlijk : zacht,
stil, traag, traagzaam, langzaam, lui,
losselijk , niet vast , niet hard ,. enz. :
zoo zegt men in Vi. en Limb. : hij

was maar lies gebonden.
.Hij mikt niet en zij slapten hem
En stervende zucht een lijze stem.
( G. Gez. blz. 76.)

Lijs hooren , lijs gehoor is het tegen
hard hooren,-overgstldinV.a:
hard gehoor. Lijs spreken , lijze
spraak : is met stille stem ofook traag,
vadsig spreken ; lijs gaan , langzaam
gaan. Lijs wordt als znw. gebr. in
Limb. voor een vermomd persoon
op de vastenavonddagen ; in Br. en
elders voor : een traag en onhandig
vrouwmensch. Vanhier : lijsachlig en
lijzig , waarmee leutig en leuselijk
in verband staat, en ooklij, compar. :
lifer, dat in Groningen : zachter bet.,

b. v. : het weer is nu lifer clan gisteren.. In Vriesl. bet. lig ook : luw , en
onlijig weer is daar : een onstuimig
weder (Taalk. ]Vlag. II, 338 ). Lijs, in
't hgd. leise, in 't oud hgd. lise (liise ),
gr. ),etog, ital. liscio, zw. lisa (germ.),
is in 't oud nerd. ook Lise : al lise so
quam hi ter stede (Z. Delf. 73).
Na die maniere en die wise
Dies si pleghen die slapen lise.
( Leven v. S. Kerstine, blz. xxxi, v. t 175.)

Hierop merkt Bormans, blz. 313, aan

dat lise door zijn wortel lis , door al
de oudste takken heen, tot het sanskritsch schijnt op te klimmen. De
Teuth. heeft : lijse, stílleke, mekelick
(gemakkelijk), suverlick, lantzem, 1.
lentus, rntorosus, quietus, en als bijw.

)

LIJS

sitenter, pautatirn, traclim; lyre gaen,
peditare. Kil. geeft : Cents, fijns, tins,
op als hgd. seks. Gelders. voor : lui,
traag , zacht, vadzig, stil; een lijnse,
lijse, lijsachtige bet. bij hem : een lui,
traag , vaddig mensch. Lijsachtig in
't gaan, het spreken is : traag te gang
of in 't spreken zijn ; lgnselick of
lgselich spreken is : stil of wel : traag
spreken. De oud dietsche woorden
lind, hgd. gelinde , bet. ook zacht
lindere, zachter ; linderen, hgd. tindern , verzachten. Het lat. lentus,
laxus, lenis, enz., het fr. laxe , tent
het neêrd. : lijs, los, loos, loom, lui,
langzaam , licht, slons of slus, slap ,
enz. schijnen zij niet allen iets ver wants, iets gemeens in hunne beteekenis te hebben?
LIJSACHTIG , traag , koelbloedig ( Br.,
Antw., VI. ). Z. lijs.
LIJSBET, 1 0 spinnekop met lange beenen,
ook : langbeen genoemd; 2° lui vrouwspersoon. Z. lijs.
LIJSEKOUTEREN, o. w., rennen of schon gelen (Westvl. ). Hetw. is sabmgest.
uit : lijs en louteren. Z. biezen
blz. 52. Men zegt voor schongelen
ook nog in Westvl. : rennekokken
,

rijdekoken , piddekokken of pittekokken. Z. lillutsen.
LIJSOLIE, v., voor : lijnolie (Br., Antw.),
om ze te onderscheiden van : raap

-olie.
LIJST , v., plank of berd, aan den ingang
der voordeur , om te beletten aan
te zien al wat er in huis om--stond
gaat : het hangt aan de lijst (Westvl.).
Z. lijst bij Kil., Weil. en Bild.
LIJSTER EN, o. en b. w., voor : luisteren;
in Vl. (Meetjesl. ) gebr. voor : blinken. Zoo heeft Kil. ook lijster en
luster voor : luister. Zoo bet. bij den
zei fden Kil. luysteren , lusteren, blinken , 1. splendere. Luister , v., komt
van : lui -en, 't zelfde als : lo-ën, d. i.
vlammen , blinken , in 't fr. luire
waarvan het 1. lux, enz.; als m. komt

LIL,
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luister van : leisten, waarvan het oude
gleinsteren , thans glinsteren : onze
Vaders plachten ook luisterend voor:
blink encl te zeggen ( Bild. II , 200 ).
Z. blz. 2t8, kleinster. Vanhier : op,
luisteren , opblinken , opsieren.
LIJSZAAD, LIJZEZAAD voor : lijn- of vlaszaad ( Br., Vi. ). Z. lijn.
LIJVEKEN, o. kleedje, jak, lijfrok, het,
zelfde in VI. als in Br. : slaaplijf.
LIJVELIJK. of LIJVEMAGHT , gedurig : ik
schrijf lijvelijk voort om gedaan te
hebben ( Westvl.).
LIJZEBIIOOD, LIJZEKOEK, hetzelfde als :
lijnzaadkoek ( Br., Antw. ) ; r. Leuv.
zegt men meest : raapbroocl (uitgespr.

ro/throod).
LIJZEMEEL, lijnzaadmeel. Z. lijn.
LIJZESMOUT. Z. lijn.
LIJZEZAAD, o., lijnzaad (Br., Antw., Vi.).
LIJZIG. Z. lijs.

LIKIJZER , o., ijzeren tuig , dienende ,
evenals likhout of liksteen , om
schoenen med te likken ( Leuv. en
elders ).
LIKKEN , LEKKEN , in 't fr. lecher, komt
voor in vele lage zegwijzen als in : lek

mijnen elleboog ; lek oiijne botten ;
lek mijne maas, enz. d. i. : tegen
uwen neus, af, het zal mis zijn ; loop
maar heen , in 't fr. va -t-en panre ;
bij Sleeckx : 't is van likt inijii liplcen,
fr. je m'en lèche les babines. haas
bet. bij Kil. : plek , vlek. In Limb.
zegt men : lek mich am aars.
LIKLAKEN ( Brugge) . Z. lijklaken.
LIESEM , LIKSEN , m., wordt in Westvl.
nog gehoord voor : lik- of lijkteeken;
Kil. heeft lijcksene , in 't 1. cicatrix.
Oude lies. hebben ook : lixene. Z.
lijklaken.
LILHUTSE, uitgespr. lielhootse, schongel,
touter ( hier en daar in Westvl. ) ;
te Brugge : ren. Z. biezenbijzen ,
blz. a2.
LILHUTSEN of LILLUTSEN, uitgespr.
lielftootsen, hier en daar in Westvl.
gebr. voor : rennen of schongelen.

)

LIN

Het w. is samengesteld uit lil of lel
en fietsen, hutselen, dat bij Kil. schud
bewegen , 1. conquassare, la.be--den,
factare , agitare bet. ; maar liet kan
ook : lilluuisen zijn en dus eene herha
wortelwoord. Luisen is bij-lingva't
Kil. hetzelfde als : loteren, 1. labe factare, vacillare. Z. biezen, blz. 52, en
lijsekouteren.
LILK , LELK voor : leelijk ( overal in 't
Zuiden , ook in N. -Br. ).
LILLUTSE en LILLUTSEN. Z. lilhutse
en lilhutsen.
LIM of LEIE , in Westvl. voor : leem.
:

Z. blz, 329.

LIMMEL bel. in Limb.: zachte afhelling.
Vandaar 't o. w. limrnelen : zachtjes
afhellen, afgaan.
LIMPOOGEN, te Kortrijk voor : leepoogen;
te Eecloo spreekt men : tjeepoogen of

tjiepoogskens uit.
LIND , LINT of LEND , v., lijn, koord,
zeel : houd liet peercl niet de lenst
( Kemp.). Lint, in den zin van 't fr.
ru-ban , is o. doch in den zin van
band, van li -en, fr. lier, zou het heter
V. zijn, als zijnde dan linie, ofschoon,
na later analogie , zoo men lust
schreve , te wettigen , zegt . Bild.
( I[ , 189 ). » Het verkleinwoord van
lijn is : lijntje.
LINEN of LIENEN met een stok in den
dweil den vloer schuren (cant. Axel).
Linen is aldaar ook voor : linnen of

tijnwaact gebruikt.
LINGELEN. Z. lengelen.
LINGS, SLINGS zegt men in Br. voor
links of slinks.
LINK, gelijk (Westvl.).
LINK, LIJN K. , LIENK. Weil. zegt dat dit
\v. weinig in gebruik is, nogtans hoort
men het veel in de st. en pr. Antw. ;
in N.-Br. en'tNoorden van Oostvl. en
't cant. Axel. In welke laatste streken
men : lijnli , lien/ ; lijnken , tienken uitspreekt, en er door verstaat :
vuile strepen in het ondergoed ; onderscheiden van liemen , daarin dat
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deze laaiste niet altijd door vuilheid
veroorzaakt worden. In de eerste
landstrekeri is link : striem, streep of
plek in de huid, veroorzaakt door
wrijving, drukking of slag : hij nijpt,
slaat, clot de liniceit ei' in staan ; in
N.-Br. en Antw. zijn 't : gaatjes of
scheurkens in een stuk doek , ook
valsehe vouwen in iets, en vanhier
ook : rirnpeis in 't aangezicht. Z.
Hoeuflt, 561.
LINKEN , loeren , lonken , in het engl.
to b-link, zw. li -tin/ca. Vanhier licht
linker, bij Olinger verfr. door : espiè.

gte , fin matois.
LINNE , V. Eer c/at de linne vollezen is,
voor het einde ( Westvl. ).
LINNEBLOED, o., een kwaal van paarden
en koeien , die bloed pissen. Z. lendenbloed.
LINS , lens of luns (VI. ).
LINTEKE , verbasterde uiispr. van : likteeken ( Limb.). Z. over de beteeke -

nis van : lijkteehen 't Nieuw Arch.
vr. Ned. Taut/c. biz. 56.
LINTZIEI{TE , v. ( nieuw woord ) , groot
verlangen om het flatje van eenig
Orde te verkrijgen ( veel in Belgid).
LIP. Een tip trekken , in Br., Antw. en
Oostvl. hetzelfde als : de lippen laten
liangeii, d. i. : zuur zien, gestoord
zijn; in Westvi. ook : schreien, b. v.
Een liplceii krijsehen , weenen.
LISCHHOENTJE ( uitgespr. lu.uschheunke ) , waterlioentje ( Limb.).
LISIELEN deelde men ons, uit Kortrijk,
med in den zin van 't fr. foldlrer : de
schapen lispeten in 't groen. Sleeckx
vert. lispelen, overdracht. door: marfl1

urer.

LITJE en LITLE , weinig , luttel , engl.
little ( Westvl., Popering. ).
LITS , V., hoort men in 't Z. bijna overal
voor : Us, Ins of lutse , fr. cordon
cordonnel , ganee , enz. Kil. schrijft
letse, litse. Vanhier het b. w. ulsen,
met litsen voorzien, 1). v. : een sIn/c
:

tijnwaad , dal men te bleeken gaat

leggen , litsen; te Maastr. bet. his
lijn, streep , b. v. de strepen die den
graad van serjant of corporaal aanduiden, worden daar litsen genoemd;
ook de 01) den grond getrokken lijn
of streep naar welke de kinderen met
m un t s t u kk en werpen ; en vandaar
wordt dit spel : litsen genoemd : jougens, laat ons wal lilsen, ook nog in
Limb. hetzelfde als : zelfkant of
zelfend van laken , enz. fr. lisire. Z.
Arch. vi . Neclerl. Tea/k. Ill , 568.
,

Weil. en Bild. op us.
LITSEN of LITSCHEN (sc/i als in 't hgd.),
0. w., glijden , uitglijden : liet was
zoo glad dal hij litste ( Limb. ). Kil.
heeft lutsen voor : loleren, 1. vacillare.
Lilsen, b. w., bet. : ergens litsen aan
zetten ( Br., Antw., Vi. ), en o. vr.
naar de streep of lits met muntstukken werpen, fr. joner avec des disques
sur une ligne. Z. lits.
LOBBE, LOBBEN, m. (oals korte en uitgespr. ), goedzak, jongen daar geen
gal in zit, die zich door zijne goedaardigheid of door zijne kinderachtiglieid onderscheidt : dat is een goede
lobbe. Die groote loblien zit nog op
moeders school ( Br., Antw., Kemp.)
in 't Hagel. en Limb. klinkt het
lab/ic, en dit bet. daar : allemansvriend, saul, lummel, lane mensch.
Lobbe, lu/the, lobbus, loboor, in 't fr.
ook : lourdaud. Z. loP , m., en to/the,
v., bij Bud. en bij ons : loffer.
LOBBEREN, o. w., afgeleid van . lob of
10/the, bet. bij Sleeckx ook : loteren,
waggelen.
LOCHT , bijv. ( o als korte oe uitgespr.)
voor : licht in den zin van : niet hard,
b. v. : lochte eiers : ge moet de eiers
maar locht zieden ; ook : niet zwaar,
rap, gezwind, fr. ha/the : 't is een
lochle kerel. In het Zuiden hoort men
bijnanooitdan lochtvoor : lucht : 'I/s
zoon overtrokken lochl.
LOCH TING, m., opene lucht, achterplaats,
:

-

fr. coat, bassecour ; ook ; tuin,

LOE
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moestuin (West-Br. en Oostvi. ). Vanhier bezigt men in 't L. v. Aalst : het
\v. lochtingen voor : hovenieren : hebt
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uitspraak van touw ( Br.), ees visch;
in loll. zeelt,in't fr. tanche genoemd.
LOEBAS, m., lomperd, lobbe, loiias, bot-

gij al gelochtingd? Lochtinginan, ho-

muil : wat groote toebas is dal! (Oost-

venier ; hij Kil. is lochtinck vertaald
door : hortutanus. Vroeger schreef
men : 1cc/it, lochting : een dachwand

vi., Kortrijk.)
LOEBERTOE, niet nauw gezet ( hier en
daar in VI.). Het schijnt niets anders
dan cciie verbastering te wezen van
labberlot (blz. 3I).
LOEDER , LODDER , in. , beleedigende
schimpnaam genoegzaam beantwoor dende aan 't fr. bougre, slechtaard,
hoerenjager , vuile , slechte kerel,
boef ( A n tw., Br., Vi. ) ; bij Kil. is

bogaerts oft meersch ge/i. : den calveren tochten, ook : den calveren lochlink. Z. Leltervruchten van Tijd en
Vlijt, Leuven, 4863, blz. 279.
LOCHTINGVOET, platvoet (Somerghem).
LOD wordt te Breda veel gebruikt voor:
slordig, onachtzaam, voornamelijk in
de kleederdracht, in welk opzicht het
wel eenige overeenkomst kan hebben
met het Geldersche loedert, hetgeen

Weil. meer tot fiodderen, slodderen,
dan tot lodder, lodderig meent te behooren. Z. Hoeufft, 362, en lodder,
hij Weiland.
LODDER. Z. lodders en loeder.
LODDEREN, hier en ginds in VI., b. v. te
Somerghem, als b. w. gebr. voor :
toteren, schudden, b. v. : de boomen
todderen. Z. Weil. op : lodder.
LODDERLIJK voor : jammerlijk (Westvl.,
Poperingen).
LODDERS, ook klodders en kiodden, lompen, flarden, kwerdels, fr. haillons : de

lodder, lodderboeve, scurra, histrio;
in de Hol!. Woordenboeken in 't fr.

voluplueux; bij Sleeckx bet. het ook
bedrieger, maar dan staat het voor
lorder, van lorren , bedriegen, smokkelen. Loercler wordt ook nog in Dr.
en Antw. voor : loer, lorias, lomperik,

loder van hier Ie blijven, en gij loclert
van naar huis te gaan ( Hagel. ). Dit
woord schijnt verwant met; loten, of
zou 't met het 1. laudare eenig betrek

enz. gebezigd. Z. loeder, bij Hoeufft,
363 5 bij Weil. en Taal/c. Mag. I, 517.
LOEDER, m., bet., langs den westkant
van Brussel : een zeikschepper, beerschepper of emmer met een langen
steel,om natmest, als beer, enz. mede
uit putten te scheppen. Z. lode of
beter. In Br. en Antw. is loeder : een
lomperd, een lorias, enz.
LOEDERD, m. Z. lodders en lod.
LOEF of LOF, v. (0 als korte oe uitgespr.),
iets verkeerds, iets berispelijks, misslag : hij heeft daar weer eene felle
loefuitgericht of uitgezet (Br., Hagel.).
Loeft en tuft, dat licht hetzelfde w.
is als bef, het. hij Kil. : slinksch.
LOEFER. Z. loffer.
LOEFMAAND , november (bier en daar
in Vi.).
LOEG voor lachte : wij loegen ( Westvl.).
In 't oud eng!. treft men ook : lough
voor 't eng!. : laughed ( lachte ) aan
van 't w. to laugh, lachers. De dichters
gebruiken ook beg.
LOEG, LOOG, LUUG, bijv., gretig, guizig

hebben?
LOE, m., in Limb. slechts eene andere

wees niet beg aan tafel. Zij eten als
loege verken ( Hagel. ). Vanhier beg-

lodders hangen van haar kleed of : de
kloclders slijpen haar na. Lodder
wordt ook gezegd van iemand die
slordig is van kleeding, fr. homme
clébraitle'. In 't Hagel. bet. lodder, v.
een slag met de hand. Z. verders
lodder,, hij Weil. en Bud. ( II, 190).
Kil. heeft loeyer, luyer voor : vodde,
fiets, 1. linleum Intern, panniculus.
LODEEREN of LODEREN, o. w., zijnen
voorkeur uitdrukken, kiezen, verkiezen : Ik lodeer ten uwen voordeele. ik
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heil , loogheid. Waarschijnlijk is dit
Joeg, loog, luug eene verbastering van:
locht, lucht voor : licht, in den zin
van : snel.
LOEI of LOOI, in de Kemp. voor : stier,
var, duur (112 ). Zou dit niet zijn
voor : loeier, van : loeien, fr. mugir,
1. boare ?
LOEIEN. Z. looien.
LOELOE, voor : loerspel, ajonkaart-, ionkaartspel, fr. cache-cache (Sleeckx ).
LOEM. Z. lom.
LOEME , v., bet. hier en daar in VI. : hetgene kikvorsch staat te worden
(Hamme), ook : dikkop, in't fr. tetard.
Z. kuilkop , blz. 306.
LOEMELEN. Z. lommel.
LOENSCH. Weil. zegt dat dit bijv. zonder
trappen van vergelijking is, doch in't
L. van Aalst zegt men : die kerel is

nog loenschere dan de andere. Dat is
het loenschte link dat ik ooit gezien
hebbe. Plant. heeft : loer oft toen , in
't 1. barlus , idiota.
LOEPENTIG of LOEPETIG, bijv. en bijw.,
valsch , onverhoeds , onverwachts en
lomp : iemand loepentig aanvallen :

hij werd in 't bosch loepelig aangegrepen (N.-Limb. ). Van loopen, en
dus zooveel als : loopende , loopens.
LOER, v., kwade pert, trek : iemand eene
loer draaien bet. in Groning., N.-Br.,
N.-Limb., Kemp. en Antw. zooveel
als : iemand betaald zetten, of als het
Brab. : iemand eene pert bakken , fr.

jouer un tour a quelqu'un. Eene loer
draaien bet. bijna hetzelfde als :
lorrendraaien , waarvan men het (in
't Taalk. Mag. II , 338) eene ver
acht. Bij Kil. is loer, lore,-bastering
loeyer, in 't 1. revocatorium , eene
lorre om mee vogels te misleiden en
te vangen. Z. Bild. op : leur, loor
en lorre , en Hoeufft , 363, op : loer,
loerjacht.
LOEREFAS , m., geslepen afspieder, een
die heimelijk iets zoekt te onder
-schepn,valrd(Ats.)

LOE

LOEREN, in. 't geheim zien (Kemp., Br. ).
Vanhier : loeder voor : loerer, bespieder. Bild. zegt dat loer, voor : lo-er,
verspieder , is van : lo-en, spieden.
Bij Plant. is lugmen hetzelfde als
loeren.
LOEREN, b. w., licht slapen, b. v. na den
middag. Een middagslaapje houden ,
een uiltje vangen : hij heeft de gewoonte aangenomen om te loeren.
Loeren schijnt licht eene samentrekking van : lodderen , in 't fr. cagnarder.
LOERJACHT of LOER. Op loer of op loerjacht gaan , 's nachts op jacht gaan
( Belg.- en Holl.-Limb. ). Vanhier :
toerjager , zooveel als in VI. : pensjager.
LOET, v., luim, nuk, gril , kuur, streek
kwint, figd. laune, fr. caprice, lubie
't is een man, een peerd met loeten.
Hij heeft loeten. Hij heeft weér een
vreemde loet gehad. Vanhier : toetachtig , loetig : een loetig meisje. 't Is
misschien eene verbastering van :
lost of lust, of liever van : lot , tote of
loot.
LOETE , LOETEN , LOETER , LOETI. Al
die woorden zijn hier of daar in
Oost.- en Westvl. gebr. voor : dommerik , dwazerik , ook voor : traag ,
dom, bot, onnoozel mensch. « Voort,
voort , ezel , botten loeten ( Belg. Mus.
III , 34 ). Kil. vert.. boete door : homo
agrestis , insutsus , barlus , stolidus ,
angl. lowe. Het is dus bijna zooveel
als : loeder, loer, lodder. Malloote of
malote bet. bij Kil. in 't 1. ambuba ia ,
mulier inepta, insulsa , in het Nieuw
Archief van Ned. Taalli. (243) is 't
een zot wijf. Z. laat.
LOETE en LOETER, schepper, zeikschepper, of, in 't Meetjesl. : aallepel. Vanhier : beerloeter ; in West-Br. noemt
zulk tuig : een loeder. Z. het voor
-

-gande.
LOETE , haak waarmeê de bakker het
vuur uit den oven haalt (Westva.,
44

LOK(
Brugge) ; Kil. heeft toele , hetzelfde

als gloedte , en vert. het door : rutabu.turn , d. i. rateistok , krabber.
Z. beter.
LOETEFAAI , een dom , bot mensch,

een dwazerik : wat toetefaai is dat!
ook kaaksiag ( Westvi., Popering.).
Z. loete. Faai kan eene verbastering
zijn van het fr fait of taix.
LOETEFAA1EN of ZOETEFAA1EN , streeben , vbeien ( Westvi.).
LOETENZOTTIN, V. boetig, grillig vrouwspersoon. Z. boet(grib).
LOETER, bijw., gewis voor : louter, bet.
in Limb. zooveel als : baar, gansch

niets dan : het is toeter geld ; het is
toeter waar ; ook : altijd , gedurig :

zij ptaagt Item toeter. Z. baar, blz. 24.
Z. verders : loete, beten.
LOETI. Z. loete of beter.
LOETIG. Z. bet.
LOFFER , LOEFER heeft bijna dezelfde
beteekenis abs : 1obb , loete , loer,
slobber, of die van : lui , vadzig,
slordig manspersoon ; een groote
jongen die niet weet hoe zich te houden : o doe groote lo/7er , bij Sleeckx
verfr. door: grand diable. In Groning.
wordt loffer , tofferachtig , ook ge-

hoord voor : boom en laffert , iemand
die boom of lui is (T. itt. III , 680.)
Het zal eene verbastering zijn van
taffert. Kil. geeft loyffer op als een
verouderd vi. W. in den zin van
ruin , en bij Plant. is loyer of lorre:
een slecht handwerker.
LOGGE , V., korenbrand : de logge is op
de tarwe gevallen (Westvi. ). Z. lagge
en baai , bbz. 319.
LOK. Z. lokke.
LOKEEREN. Z. bokkeeren.
LOKEREN. Van Lokeren komen of bleeken ( hij bteekt ) zegt men in vele
streken van VI. voor : een grooten
hemdband dragen. Immers Lokeren
bezit vele bleekerijen.
LOKERSVOET SPRINGEN, met twee voeten te samen springen ( Westvi. ).
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Men weetwat takken is, en lokken zie
men wat verder.
LOKET, 0., kas met vakken op een bureel
of kantoor, fr. easier.
LOKET1RDE, LOKKETIRDE, hier en ginds
in WestvI. voor : bboedzuiger, echel.
Z. bokke.
LOKKE of FLOKKE, klontje suiker, in een
lijnwaden lapken gerold , dienende
om er (Ie kinderen te la ten aan zuigen,
fr. sucette. Men zegt ook : lokkemamme, fokke en foksken (Z. blz. 131).
Locke is hij Kil. 't zelfde als taecke,
echel ; in dezen zin wordt lok in N. -Br.
ook nog gehoord. Z. Hoeufft, 36 4 , en
verders : lokken, laken, boketirde en
leek.
LOEKEEREN , o. w., lichter worden,
krimpen ; 't wordt van graan., olie,
enz. gezegd : b. v. dat zaad tokeert
in den winter (Hagel.)
LOKKEMAMME of LOKKEMEM. Z. bokke
of fokke; te Leuv. noemt men dit:
voddentet ; te Antw. : dod (Z. blz. 97.)
LOKKEN, zuigen, langzaam en al zui g ende

drinken : 4ij zit den heden inorgenci
aan dejeneverfiesch te lokken (Oost.en Westvb. ) ; bij Kil. : locken , suyghen, 1. succam tabiis elicere, sugere.
Men zegt te Kortrijk : mammetokken

voor : zuigen. Wie kent er de historie
niet van den ma?nmelokker te Gent?
Vandaar dat lok , bij Kil. locke of
laecke , echel beteekent.
LOKI{ERS. Z. kremerslatijn (Z. blz. 91.)
LOKMEES, LOKVINK, LOKVOGEL gezegd
voor : bokker, uitbokker, bokster, welk
laatste in 't fr. coquette is (overal).
LOL,v., een groote zwarte vlieg , vleesch
vlieg ( Kemp., Aarschot). Lot is licht
de wortel van : tollen, dat ook : slecht
zingen bet. en deze vlieg in Br. dol of
dotvtieg genoemd , om haar dul geraas , is licht in de Kemp. lot of totvlieg geheeten, om haar bolbend of
gonzend gebrom.
LOLDER of LOLLER, m., smokkelaar,
boblendraaier ( Oostvl. ) ; dit is iets

LOM
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anders dan : lorrer ( bedrieger ) , en
als : leurder, rondleurder, eene die
met gemeen goed langs de deuren

leurt , in 't fr. colporteur.
LOLLE , V., vermaak : daar heli ik mijn
lotte in ; ook klucht : '1 is maar voor
de lotte dat hij dat zegt ( Gent ). Een
lotte draaien , in 't verdoken genever
drinken. Doch hier zal bile wel
voor : lorren staan. Lol staat bij Kil.
vert. door 't 1. ratio harmonica. Z.
lollen.
LOLLEN , LOLLENDRAAJEN , hetzelfde
als : lorren of lorrendraaien, slui
ken , smokkelen, blauwen ( Oostvi.).
LoEien zij , er staan hij siacht
Ook komrniezen op de wacht.
(C. Duvillers, Volksliedjes.)

LOLLEPOT, m., pot met eene blaas overdekt, door welke blaas een stroopiji
steekt, waarmed men bIt, of, rommetende, holle toonen geeft. Z. lollen hij Wei!. en Kil.
LOLLER. Z. loWer.
LOM, LOMME, LOEME, v., gat of opening
in het ijs gekapt : menige waag-

hals vindt de dood in eene lomme
( Oost. - en Westvi. ) ( Snoeckx Almanak ). Lom , V. ( zegt Snellaert, Belg.
Mus. 1 844, blz. 186), opening in 't ijs
elders : /)ijt, hetzelfde als loch, log,
lok ; hij Hoeufft en Vondel en mede in
't hgd. voor : gat; in Br. en Kl. -Br.
heet men dit : kolom ( Z. blz. 217 ).
Sleeckx heeft daarvoor ook wak ( ! ).
Bij Kil. loeme of bijte , 1. ostium of
foramen in glacie , vulgd lomus.
LOMME. Z. lom.
LOMMELEN , mv. ( o als korte oe uitgespr. ) , bet. in Limb. en elders
lompen, vodden, fr.chiffons; bij Kil.:
lore, loeyer, luyer. Z. lodders.
LOMMER , v., van 't fr. l'oml're , is in Br.
en Limb. m. Vanhier lomnmerhuisje,
huisje met loover overdekt om zich
tegen de zon te beschutten, pride!
(Br„ Antw. ) ; hij Kil. is lommer
vert. door : scena.
-huisken

bON

LOMP , V., is zekere kleine grachtvisch,
smid, fr. /'orgeron, genoemd ; bij Kil.

lompe ofael-qualthe,l. mustela fluviaijs, vulgO tar/we/ia, aug!. tomp, zeus,
faber ( I. piscis). Te Lier zegt men
lomp voor : homp (een ongeschikt
stuk ) ; Kil. vert. lompe door : frustum , massa, angl. lomnpe, lump.
LOMPAARD , m., lomperik , lomperd. Z.
lompekop.
LOMPE : zoo noemt men te Gent een top
suiker,, in 't eng!. lump ( Delf. 275 ).
LOMPEN. Iemand lompen bet. 1 0 iemand
voor lomp, onbeleefd, ofvoor laf houden ; 2' jegens iemand laag, onbeleefd zijn, iemand op eene onbeleefde
wijs behandelen. Maar zich laten
lompen is zooveel als : zich laten beschaamd maken,. overtreffen , onderdoen, achterstaan : leer gaod dien

les van boeien. Doe moos tich van de
anderen niet laoten lompen. Ich wet
mich niet laolert lompen. Hi liet zich
niet lompen, d. i. wees niet onbeleefd, ondankbaar; ook : laat u niet
overwinnen , niet foppen ; ook zooveel als het fr. 11 ne se fait passer
pour un de rien. Lompen vert. Kil.

door : impigere , infligere , illidere
quassanclo en rucküs tractare , en
lomphatsen bet. bij hem : iemand
kaaksiagen geven.
LOMPEKOP , m. , lomperik , lomperd,
domkop ( overal).
LOMPERIK , m., lomperd ( overal).
LOMPKEN , o., zooveel als 't fr. têtard.
LONGER of LONGERS, het mv. van : long
(Westvl. ) ; Plant. heeft :de longer oft

loose , en longerzieck , longerzieckte,
longersuc/it ; longerkruydt , 1. pulmonaria.
LONKAARTSPELEN , kinderspel waarbij
de eenen zich wegstoppen en de anderen dan naar hen gaan zoeken
( Br. ) ; F. 'fhien. zegt men : Ion/ten
spelen ; te St-Truid. stop spelen ; te
Antw. ajonkaart spelen ; in Limb.
balstelten ; in VI. en elders : piepen-
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borg spelen.
LONKEN , o. w., overdracht. : pruilen,
zuur zien, stom loopen ( Limb., Lommei ). Z. lonkaart. Oulings zegde men
voor lonken ook : loken en looken ;
vanwaar het engl. to look , zien ( Z.
Delf. 75).
LONKGLAS , kijkglas , zienglas , oogglas
(Antw., Kemp. ).

LONT, LOKTE. In het Zuiden zegt men
niet lont ruiken maar : lont rieken :
hij heeft lont geroken ; Plant. vert.
lonte rieken door : avoir le vent au
nez. Lonte geven bet. in Westva.: met
geweld geven. Z. boven taminel , Lamet geven. Lont leggen zegt men in
N.-Limb. van iemand die met een
meisje zoekt kennis te maken om
met haar in huwelijk te kunnen treden : hij legt lont. Die jongeling heeft
lont gelegd bij de dochter des meiers.
LOO is de naam veler plaatsen en de uit
dorps- en stadsnamen, b. v.-ganvelr
Loven , Venlo , Tongerloo , Tessenderloo, Oosterloo, Westerloo, Beverloo , Loo , Lippeloo , Waterloo , enz.
Zoo heeft men eene too bij Loven ,
te Melsbroek , te Saventhem , de Koningsloo te Vilvoorden, enz. Wat bet.
loo of to? Wij zeggen, met Bild., dat
het kwalijk kan afgeleid worden van
locus. Volgens Dr Buddingh ( Westland, 49-52 en Arch. vr. Nederl. T.
III, 38) is to niets anders dan : water;
volgens anderen is het : eene lage
streek lands , en , als uitgang van
dorpsnamen, duidt het de lage lig
ligging van eenig-ginderzlvof
water aan ( Taalli. Mag. II, 421). Inderdaad Kil. geeft het bijv. mv. loo ,
to , angl. Lowe , op als een oud w.,

hetzelfde als leeg , 1. humilis. Maar
volgens Becanus , bij Kil. en Meyer
aangehaald, is too, to, eene plaats bij
staande waters , beken of moerassen
gelegen, en zoo heeft men : Borekelo,
Eecloo , enz. Hoeufft geeft aan to de
beteekenis van : heuvel ( Taaik. M.

LOO
III , 225) en Bild. leidt het af van c
lode ( hoogte ). En dit komt ons als
niet onwaarschijnlijk voor : trouwens
hier te Loven , en vroeger te Melsbroek hoorde ik altoos zeggen : op de
loo. Onze geleerde Lovenaar, wijlen
A.-W.-B. Schayes, dacht dat to van
lucus ( bosch) kwam , en zoo dacht
men ook al vroeg in Holt. In 't Arch.
der ]V ederl. Taal (IV, 497) lezen wij
dat loo « bosch beteekent en dat het
woord op zichzelven of to , lans,
Laos, als bestanddeel van de meeste,
zoo niet van alle, daarmede samen
plaats- , riviernamen. , enz.-gestld
wordt volkomen opgehelderd door
het oud hgd. : lvh , toch , het midden
hgd.: ló , Ioh , dat Grimm ( Deutsche
Gramm. ) vertaalt door 't 1. silva, ar
Maar-bustm,pranelucs.
ziet hier iets wat om zijne oudheid
merkwaardig is : de abt Folcuinus ,
die in de Xe eeuw de Geschiedenis beschreef der abten van Lobbes, zegt dat
Lobbes in het dietsch Lobach (loobeek
ons Lubbeek) geheeten is en , zegt
hij : «el to quiden2 vocant obumbrationem nernorurn , back autenz rivurn
quae duae Si coinponantur , faciunt
umbracuti rivum . » Naar deze ui tlegging ( schrijft de geleerde jesuiet

Ant. Tennebroeck in de Middelaar,
III jaar, blz. 392) zou loo eensbeteekenend zijn met toove , bij Kil.
vert. door : umbraculurn frondium.
LOOD , LOOT. Men hoort in Br. meest
altijd : looten en te Antw. ook :
looien voor : boden : een loo fen
kist , een boten goot , een boten bal.

Oulings schreef men ook : loot, bit,
dit laatste treft men in den Teuth.
aan , alwaar men ook toeden voor
boden leest. Uit zijn lood zijn , beteuterd, onthutst zijn (Br., Antw.).
Uit zijn lood liggen , half versleten
zijn, niet veel meer deugen ( Hagel.).
Een bode , een die traag te gang is
(vi. )
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LOODBOK, rijkaard, rijke vrek ( Antw.).
LOODING, VERLOODING. Z. loodsel.
LOODSEL, VERLOODSEL , o. Het mag
wonder voorkomen dat de Woordenb.
deze woorden niet behelzen. Het is
afgeleid van : boden of verboden, met
lood dun beleggen , en bet. de blinkende stof van aarden potten , enz.
hoewel deze ingebakken glans juist
geen lood is. Die teilen zijn slecht ver

misschien voor : looiersriemen. Z.
Bild., II, op : leder en loog.
LOOK, te Maastr. voor : lek Of loch, hgd.
loch (gat). Z. lom.
LOOK. Daar is look in de meersch zegt
men, in VI., om iemand te vermanen
dat hij in zijn spreken moet voor
zijn , omdat personen die-zichtg
het gezegde niet mogen weten, stil
afluisteren : zie toe wat gij-lekns

loodset valt er allemaal af-lod;het

zegt , er is look in de meersch. In
Br. en Antw. zegt men hiervoor : er
zijn latten aan het huis.

(Br.) ; in Limb. klinkt het leutsel.
Looding, verlooding, de daad van :
boden, treft men ook in de Woorden
-boekn
niet aan.
LOOF , enz. Loof wordt in Oostvl. veel
gebruikt voor : raaploof, raapkruid ,
raapgroen of rapen : wij moeten mor -

gen loof zaaien. Dat is schoon loof.
Vanhier heeft men loo fineulen, nieuw
uitgevonden molen om de rapen door
te snijden ; loofboter , loofmelk is
boter of melk van als de koeien raap loof eten. Z. groen, blz. 144 en kruid,
blz. 302. Wijngaardloof hoort men
soms ook voor : wijngaardranken.
Plant. heeft loofkever, 1. melolontha ,

melolantha.
LOOFBOTER. Z. loof.
LOOFMANDE, v., is in 't Meetjesl.: eene
mand van vier in éénen zak.
LOOFMEULEN. Z. loof.
LOOF-STIL , bijv., bladstil , zoo stil dat
men geen loof ziet bewegen (Antw. st.
en pr.), ook in N.-Br. Z. Hoeufft, 365.
Men' zegt, omstr. Kortrijk, ook ; het
en waait niet een loovertje, voor : er
roert geen bladje , alles is bladstil.
LOOG , bijv. Z. Joeg.
LOOI , ledigaard, luiaard (Westvi. ). In
den Teuth. bet. loey; traich , lantzam , vuyl , slordig , ontachtzam
gheyl, onkuysch, en het werkw.
loeyen ; vuylen , traeghen , 1. pigritare. Kil. heeft by voor : lui. Zie
ook : toei.
LOOIEN, mv., het leidsel waarmeê men
de peerden voert (IJpere). Looien is

LOOKVORSCH, m., puit met zwarte plek-

ken op den rug en zoo wat op eene pad
trekkende, maar die kortere beentjes
heeft en achterwaarts in den grond
kruipt (Oostvl.). Volgens I4il. is 't hetzelfde dier als loovorsch ofloofvorsch,
1. rupeta, in 't fr. gr enoullle verte.
LOOP, m. Zijnen loop halen bet. in Limb.,
Br. en VI. : achteruit gaan en dan
beginnen zoo hard mogelijk vooruit
te loopen om gemakkelijker ergens
over te kunnen springen. Zijnen loop
nemen vert. Plant. door : gelere cur-

sum.
LOOPELING, een kind dat begint te loo-

pen (Antes. st. en pr.) ; in Br. ook :
een jong varken van 3 maanden of
Bene veers van 6 maanden. Z. looper.
LOOPEN komt voor in vele zegesijzen :

ergens op, om, voor, achter loopen,
iets trachten te bekomen. In iemands
wegloopen, een beletsel, eene belemmering zijn voor iemand ( Br.) ; men
zegt ook : iemand in de baan loopgin,
iemand dwarsboomen, overtollig bij
iemand zijn ( Hagel. ). Eenen prijs
loopen, om den prijs loopen : ele

peerden loopen morgen eene penduul
(Hagel.) . Loop naar de kloosters, het
zijn uwe zaken niet (Meetjesl.). Ik ga
mij dood loopen, ik zal er mij wel
van wachten (Kortrijk). De stad loopt
er vol van , de stad is daarvan vol
( Vl. ). Loopen gelijk een rood beest
bet. omstr. Gent : beteuterd loopen
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om iets te bekomen. Loopen gelijk
Bene hen met eene ei, beteuterd loopen (Br-.). Loop naar de knoopen of
naar de knoppen, in Vl. 't zelfde als te
Leuv. : loop naar den duivel, den
bliksem , enz., en als te Antw. en
in Hol!. : loop naar de maan , fr.
va t'en panre. Zot , zat , stom , bot,
enz. loopen zegt men, in België, voor:
zot zijn, enz.
LOOPER, m., een jong varken tot den
ouderdom van 4 of 5 maanden, ook
een kalf van rond de 6 tot 8 maanden
(Br., Hagel.) ; omstr. Lier bet. loopei° :
een voertuig met raders dienende
om op den zolder zakken graan te
verplaatsen. Looper is te Antw. een
smal tapijt dat men midden op een
trap legt om op te gaan. Z. loopeling.
LOOPERIGGE , LOOPEREGGE , v., loopster, vrouw die veel van huis is. Z. Lulofs , blz. 101.
LOOPERKEN , o., een klein kantwerk,
wiens patroon niemand toebehoort en
slat iedereen mag koopen (Westvl. ).
LOOPGRACHT, v., in Br. en Antw. voor :
loopgraaf of loopgroef: de ioopgrachten langs de stad. Kil. : loopgrachte,
1. propugnaculum ex aggere.

LOOPIG, bijv., tochtig, loopsch, ridsig.
In Limb. en [Doll. zegt men : loopsch
alleen van honden; in Br. en Antw. :
loopig , bij Kil. in 't 1. catuliens,
meest van koeien : de loei is loopig.
De Teuth. heeft : loipsch, tuchtig,
spelich, en Plant. : loopich, loopsch,
oft hittich als de teven, enz.
LOOPEEN, o., kleine afstand, niet verre:

woont de meester verre van hier ?
neen, maar een loopleen (Br., Antw.).
LOOPMAND, v., is een twijgen of latten
tuig dienende om kinderen in te leeren loopen, gaan (Br., Leuv.,Antw.).
LOOPMERKT of LOOPMERKTERIJ , v.,
last , moeite , geloop , heen en weér
geloop : gij zult veel loopmerkt heb

dat geding , met dien kerel,-benmt
met zulke onderneming, enz. ( Br.,
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Antw., Hagel.). Z. lachmerkt, bi. 3.
LOOS, V. ( scherplange o) , de licht of
long van menschen en dieren ; ook
bij Cats in dien zin gebr. In N.-Br.
slechts : de long van dieren. Bild. leidt
loos uit loze af van : lo-en. Kil. van
't bijv. : loos of los licht ). Vanhier
loospijp, loosziekte, enz. ( Br., Antw.
en elders ).
LOOS , v. ( met zachtlange o ), hoop om
iets te verkrijgen : ik ben bij dien
(

heer geweest en hij heeft mij goede
loos gegeven (Br. en elders) ; te Antw.
leus. Dit loos is 'tzelfde w. als lose, losenteeken, bij Plant. : lose der krijgs
knechten, le mot du guet des gens de
guerre , en : ijemandt lose geven
vert. hij door : signum alicui dare.
Kil. vert. lose, losenteeken door . tessera militaris , bellicum symbolurn
en loseghever door : tesserar us. Men
zegt te IJpere : eene loos hebben, als
-

de top niet genoeg draait om eenen
stoot te geven. Z. leus.
LOOS, bijv. ( scherplange o ), heeft nog
andere beteekenissen als die in de
gewone Woordenb. worden opgegeven. Weil. geeft geen goede uitleg
van : looze tarwe , looze noot , enz.
door hem aangehaald. Loos, zegt het
Taalli. Mag. II, 418 , drukt zooveel
uit als : slecht in : looze boekweit,
looze kaarten. Loos , en in 't angels.
leas, bet. ook : valsch, onwezenlijk
( Delf. 275 ), zoodat : looze deur wel :
valsche deur kan beteekenen en ook
beteekent; zoo is een loos hert : een
vaisch hert , en zoo zegt men in
Westvl. looze ribben voor : onware
ribben. Doch het bet. ook :heimelijk,
verborgen , aan het oog onttrokken :
looze deur, looze trap, een deur of trap
die behendig aan het oog geborgen is.
Bij deze laatste beteekenis voegt zich
nog die van : voorzichtig, behendig,
1. cactus : die vogel woont loos ( Br.,
Antw. ) ; in N.-Br.: die vogel houdt
zich loos, d. i. : heeft zijn nest zoo
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verborgen onder het loover gemaakt
(lat men hem niet kan vinden. Een
boze koek , een verborgen boek.
Looze tarwe , boze boelcweit , loo,-,e
nooten zijn : tarwe korrels zonder
bloem , boekweit met slechts de
pellen maar geen bloem, granum

vacuum , parum farina continens;
notenschelp zonder kern, mix vitiosa,
inanis , vacua; booze bloem , bloem
zonder zaad. Zoodat boos hier in zijne
oorspronkelijke beteekenis van: ijdel,
ledig is. Looze vink, v., noemt men
te Antw. en in Br. : een vleesch rolleken bestaande uit gehakt vleesch
in een schijfken kalfs- of ander
vleesch gewenteld : men zegt ook

vogels zonder bekken.
LOOSZAK voor : list, haarzak of aaszak,
bedrog ; een persoon die listig te
werk gaat ( West-Br. ). Z. aaszak
blz. 6 en haarzak, blz. 171.
LOOLZ. lood.
LOOTEN of LOODEN. Bij booten woonen,

zijne lekkernijen outwennen : gij zijt

wat bekker, gij zult mogen bij booten
woonen. ik heb bij booben gewoond,
d. i. ik ben alles ontwend (Kortrijk).
LOOTENHULLE of LOOTENULLE, hier
en daar in Vi. gebruikt voor : maalder of meikever, eekronker (hlz. 115).
Op blz. 22 gaven wij averubbe op, dat
in Westvi. voor kever gezegd wordt;
doch wij hebben aldaar gemist gelijk men hier zien kan. Loot bet.
scheut. Jlubbe , dat toch hetzelfde
niet schijnt te zijn als : buil of nil,
zou bet bij Kil. vermelde /tubd of
hold, I. amicus, amans, kunnen zijn;
zoodat bootenliubbe zooveel zou bedui
den als : dierken dat de jonge takjes
mint.
LOOVERTJE. Z. loofstil.
LOOZERIK, m., een boze, een valschaard
( Br., Antw.).
LORDEIt, m. ( ook lodder uitgespr. ) , afgeleid van borren, bet. eigenlijk :
bespieder, bedrieger, smokkelaar of

LOS

iemand die uit gewoonte. smokkelt
(Limb.); doch in Br., Antw. en elders
ook gebr. voor : lorias, loer of loeder,
en gezegd van of tot iemand wien
men versmadend aanspreekt : o doe
border. Leurder is een uitventer; Kil.
vert. borer door : frivolarius, grypbopola. Z. lorren , loeren en loeder en
blz. 335, leure. Het fr. beurre en leurrer komt van ons borren of loren.
LOREJAS, LORIAS of LORREJAS, m., bet.
hetzelfde als : schobber, schobbejak,
lorre, loeder, loer, lorder, d. 1. deugniet, in 't fr. coquin, vaurien, loureland (Br., Antw., VI.). Een inzender
dacht dat het woord van onder de
Spaansche overheerschi ng dagtee
, en van bosrios ontstaan is.-kent
Doch wij meenen dat dit woord niets
anders is dan : borrejas, hetzelfde als
hij Kil. : borenfaes, d. 1. een lui
mensch , een mensch van weinig
waarde , geringe kerel ; te Gent zegt
men : borejas of kuiseb ( schurk ) ; te
Kortijk en elders : sboeber.
LORRE , m. ( o als korte en ) , hetzelfde
als : lorder, in den zin van : deugniet,
bedrieger (Br.); in Vi. zegt men
beure. Z. lorder.
LORREN, o. w. (uitgespr. als korte en),
smokkelen, lorrendraaiert (N-Limb.
Br., Antw. en Kemp. ). Loren , bordsen en lorsen bet. eigenlijk : voortzetten of voorttrekken , 1. trahere.
Z. blz. 335 , leuren , enz.
LORRES. Z. lorster.
LORSTER of LORRES, v., smokkelaarster. Leurster is eene die met kleine
waren langs de deuren te koop gaat,
of eene uitvenster ( Antw., Br.).
LOS, m., voetweg ( omstr. Audenaarde).
Het is licht voor : losweg, een weg
langs waar men den oogst van het
veld haalt.
LOS of LOSCU, zooveel als het fr. bouche
( scheel ). Vanhier boschaarci , een
schele; bosch zien, scheel zien (Westvi., Kortrijk) ; bij Plant. : losch oft
.
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scheel.
LOSCHAARD, m., 10 iemand die los is,
een losbol, een onachtzaam man ;
2 0 iemand die scheel ziet (Westvl.) ;
bij Kil. toschaerd , luscus , strabo.
Plant. loschaert, 1. strabo, fr. touche.
Z. losch.
:

LOSCHZIEN. Z. losch.

LOSDOOR , losweg, onbedwongen , snel-

door : hij deed het tosdoor. Hij ging
losdoor ( Brab. ).

LOS EN DOOR, dwarsdoor, in 't fr. a tra-

vers , d'outre en outre : de steek ging

er los en door ( Antw. en elders. )
LOSLATEN. Laat hein los, laat hem maar
doen. Hij liet wat los, en ook : hij
gaf wat aan, hij deed zeer vele ver
dezen zin zegt men-wijtngé.I
ook : iemand wat inlaten (Br., Antw.).
LOSSE HOOFDZWEER, rn., hoofdpijn,
bij Kil. in 't 1. hernicranir, in 't fr.
la migraine.
LOT, o. Het lot valt altijd op Jonas, d. i.
de onnoozelen moeten altijd den bot
schudden of : het fatsoen betalen.
LOT, bijv., in Westvl. hetzelfde als in
Br. : rot, vookak, verrot, bedorven.
Men zegt het van eieren, vruchten en
vooze rapen : deze peer is lot. Z.
buikziek, buikzuchtig (blz. 83) en
vookak, die hetzelfde beteekenen.
LOTELING, m., jongeling die gaat loten
voor den krijgsdienst (overal ).
LOTEN, LOTTEN, o. w., wordt bijzonder
gezegd van jongelingen die het lot
trekken om soldaat te worden : is die

jongen al oud ? Hij heeft at een jaar
gelot. Vanhier : loteling : de Lotelingen
drinken hun gewoonlijk zat (overal).
LOTEREN, LEUTEREN, o. w., 10 stillekens
aan iets bezig zijn of futselen,of schudden, zoodat het waggelt of rammelt,

1. negligenter agere (Kil.). : boter wat
aan dien boom en de wortels zullen
lossen. Loter wat met den riek en ge
zult de pieren zien komen uitgekropen ; 2° licht bewegen , waggelen ,
rammelen, 1. vacillare ( Kil. ) : in het

)
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slot loteren. De sleutel lotert in het
slot. Daar lotert geld in uwen zak.
Plant. vert. loteren of waggelen door:
hocher comme dans une chose creuse,
1. quatere , enz. Eenen tand hebben
die lotert is eenigen lust, een zekeren
trek gevoelen om iets te doen. Gij
gaat op reis ? wet ik heb nen tand die,
lolert om mee te gaan (Brab. , Antw.).
LOTERSFEEK of LOTERSPEEKTE, loterende. Als de lee van de deur los is,
dan zegt men : ze is loterspeek ( Kl. Br. ) ; in Westvl. zegt men : loterspeekte en 't wordt gezegd van al wat
lotert, vooral van wagenwielen die
te veel schokken omdat de as droog
is : die wagen is loterspeekte.
LOTUS, fr. totier, welk laatste Sleeckx
vert. door : scholenklaver, in 't 1. lotus

corniculatus, trifolium odoratum. Lotusbloem, lotusplant, enz. Z. bij Weil.
mallote.
LOTWORP, loting , teerlingworp : iets bij
lofworp verdeelen (Kemp. en elders).
LOUTER, gelijk : 't is louter goud, 't is
gelijk goud, 't gelijkt aan goud (Westvl.). Z. ook foeter voor : louter.
LOUTEREN, o. w., lichtelijk koken, ook
wel : enkele malen warm maken. Het
woord stamt af van : lauw of luw.
LOUW, v., loog (Limb.). Z. bukken. Louw
( visch ), in loll. v., is in Br. m. Z.
Bild. op : loog.
LOUWEN of LAUWEN, aantrekken (Westvl. ) ; te Poperingen zooveel als het
fr. atteindre, d. i. raken, krijgen, enz.
Bij Kil. bet. het : straffen, slaan, in
de boet slaan; het komt van lauwe of
louwe, dat wet beteekent.
LOVEN , dat in de Woordenb. : op prijs
stellen bet., heeft te Leuv. en omstr.
den zin van : laten of verkoopen :
voor hoeveel looft ge mij die tafel, dat

laken ?
LOVENDEGHEM (te) begraven worden

bet. in Westvl. hetzelfde als, in Br. :

te btijdenberg begraven worden, en
wordt van iemand gezegd wiens dood
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weinig of niet beweend zat worden.
LUBBE , LUBBEN , hetzelfde als : lob,
lobbe, Nz. 337 ( Hagel., Limb. ).
LUCHT. Uit de lucht vallen , van niets

weten : hij komt als uit de lucht gevallen , hij weet van de zaak niets
(overal).
LUCHT , V., lantern ( Limb. en Teuth.),
handlantaarn ( Taalk. Hag. H, 13).
Hij draagt de lucht, hij komt er goed
af ( Limb. ), In deze streek en elders
nog wordt lichten ( licht geven )
luchten uitgesproken. Men zegt er
ook : luchte eiers ; Indite ( lichizinnige ) jongeling. Z. locht , blz. 540).
LUCHTER , m., dat in de Woordenb.
lamp en lantern het., wordt in Limb.
en bij Bild. ( 11 , 197 ) voor : kandelaar (in den Teuth. : caucieler) gebr.;
bij Kil. is het w. vert. door : cande-

labrurn (Z. Arch. vr. Ned. Taalk.
III, 571). Het komt van luchten voor:
lichten. Z. hoven lucht.
LUCHTSLAGER, m., lichtzinnige meusch,
windmaker ( Limb.).
LUDDER ( met korten en-klank ) voor
ladder ( Limb. ) ; in Br. en Antw.

leer, leeder ; in Limb. ook nog : Icier
of leider , ' twelk van : leiden , in 't
hgd. leiten, afgeleid is. Doch Bud.
(II, 1 56 en 169) zegt «dathet v.
is als : laddering, van lad , lade , of
liever als verbastering van leer of
Ieder,, van lede , d. i. lid , waarvan
1e-en , 1e -er,, bijv. Ieder sport is eene
geleding in 't klimmen.))
LUDDERS, doeken waarin men de kinders bakert ( Westvi., Veurne ). 't Is
hetzelfde als : lodders; bij Kil. : loeyer,
Iuyer, kinder-Liindset; te Antw. , Bruss.
en Leuv. zegt men. busset (Z. blz. 86);
in Hol!. : luier. Z. Bild. op : luier of
luër , samengetrokken tot 1uur.
LUFER, LUFFER, LUIFER. Z. loffer,
blz. 541.
LUFFEN, b. w., heffen, verheffen, opheffen ( Maastr. ) ; men vergelijke het
deensch : tofle ( verheven ) en het
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noordsch : Iotta, heffen. De t verwisselL zich meermaals met ch en g als
13. v. in : lucht , licht , in 't hgd.
lull, enz.
LUGGE , v., uit Popering. toegezonden
met de beteekenis van : onkruid in
de tarwe. Doch het schijnt wel hetzelfde te zijn met lagge of logge en
dus is het: beschading aan het graan.
LUI. Niet lui gevallen zijn, niet pluis gevallen zijn , ook : zich moedig verdedigen ( Br,, AnIw.).
LUIAARDEN , o. w., luieren ( Br., Antw.
en elders).
LUIDEN, LUIEN. 't Zat er luien, het zal er
gaan spooken , ge zult bekeven worden ; ook : 't zal op uwen toren beiaarden. Z. blz. 58 ( omstr. Kortrijk).
LUiE ( luid ) , bijw. , jawel , voorzeker,
zonder missen. Het is het tegenovergestelde van : bij lange niet ( hier en
daar in Oostvl. ).
LUIEREN , o. w., trekken , gedurig trekken : hij luierde hem vandege met

de ooren. Gi moocht mi zoo niet luieren. Luieren is een freq. van : loren
of leuren , d. i. , gelijk men in Br.
zegt : prossen en, in VI. : mooschen).
Kil. vert. luyeren , loeyeren dooi
trahere, altrahere ( trekken ) ; doch
loyeren bet. bij hem ook : binden, en
loeyer : band , bindsel. 't Is dus een
ander w. als : luieren van : lui.
-

LUIERIK , m. , luiaard ( Br. , Antw.,
Limb. ). Vanhier : luierikken , den
luierik spelen. Men noemt te Antw.
en elders nog luierík den tarief of
het boek waar de onderlinge verhouding der verschillige muntsoorten in
opgegeven zijn.
LUIF , V., dat in de Woordenb. : afdak,
winddak , fr. auvent , I. umbraculum

frondium , projectum , cum pluvium,
suggrunda , podium, pergula , enz.
(Kil.) beduidt in Limburg. : 1 0 boord
of rand van eenen manshoed : de

hend mit brei tuiven zeen gansch oct
de moocle; 2 0 .gemetselde of gepaveide
45
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( geplaveide ) kant langs huizen of gebouwen en dus zooveel als : brei , fr.
trottoir. Z. Bud. ( II , 197 ) en Wei!.
op : lui.
LUIKEN , b. w., eigenlijk en van ouds
sluiten , toedoen , dekken , wordt in
de Kemp. gebruikt voor : stoelen
vlechten , of : stoelen biezen of bin-

den : die stoelen zijn slee/it getoken.
Wie mikt uwe stoelen ? Vanhier
luikbiezen , luikstoel , stoelluiksel.
LUIKER , m., in vele gewesten van V!.
voor : mes met een houten hecht
Z. !ierenaar.
LU1KERWAAL , waal van Luik of uit het
Luikerland ( overal).
LUILEKI{ER, hijv., lui en lekker (overal).
LUIM , fl1., daad van luimen : op zijnen
tuirn liggen , op zijnen loer liggen
(Antw.). Z. luimen.
LUiMEN , gluren , afspieden , afkijken,
neerstig beschouwen : op iets luimen,
op iets in heimelijke verwachting
zijn dat men dit iets zal bekomen,
Bij Kil. bet. tuyrnen : met het hoofd
naar de aarde gebogen voortgaan,
gelijk bespieders doen , ook 't I. o1servare , insidiaui , en : met schuinsche en bespiedende . oogen bezien.
Plant. verfr. Inymen oft loeren door:

lorner , regarcler ou guigner quelque
chose coinme le chat faict la sourris,
I. speculari , capture , enz. Vanhier
tuinier of toercler, fr. torneur ; en luiminge, bering; a/luimen. Het wordt
bier en daar nog gehoord ; maar in
Br. en Antw. zegt men : luimeren.
Tuinman brengt het tot het I. limus,
schuinsch , dwarsch , « 1. limis ocuus intueri , overdwers aanzien en
beloeren, en meent dat luimen hetzelfde w. is als : luipen , vanwaar
sluipen en van dit : stieper. Z. luwen.
LUIMER, m., in VI. een die alles sti!zwijgend afl uîstert en beloert, afl oeder,
bespieder , fr. guetteur : ik betrouw

dien kerel niet : hij ziet er een eerste
mimer uit. Tuinman heeft ergens
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sti/zwijgencie luimers. Plant. en Kil.
vertalen tuymer, luyin-oore, door 't
1. observator,, insidialor , speculator,
explorator, d. i. loerder, spioen , enz.
Z. Lulofs , blz. 191 , en , bij ons , luimen , luimeren en luwen.
LUIMEHEN, 0. w., voortd. van : luimen,
bespieden , iets met verlangende
oogen bezien, op iets zulke oogsiagen
werpen alsof men het begeerde en

verwachtte : wat staat gij daar te luimeren , ge zult loch niets opdoen. Hij
heeft at lang naar die plaats geluimerd.Vanhier : luimeraar, afluimeren
(Br., Antw.). Z. luimen en luwen. Bij
Sleeckx en Kil. komt tuimeren voor
in den zin van : sluimeren. Luim,
voor inval , behoort ook tot : sluimeren, in welken toestand men allerlei invallen krijgt. De s is een voorvoegsel als in : slinks van links.
Z. Tuinman's Fakkel.
LUINSCH. Z. luunsch.
LUIS , V. Een vreemde luis voor : een
vreemdeling ; arme luis, arme duivel
( Br. ). Men zegt in VI. luis leeg , luis
arm , voor : zeer laag , zeer arm;
elders , h. v. in Br. en Antw. : zoo

arm als eene luis. ilij wordt van de
luizen opgeëten, hij is dood arm. Hij
zat nog van de luizen opgeëten worden , hij zal bloedig arm worden.
Van wijn drinken krijgt men luizen , wordt men arm. Hij heelt meer
luizen als geld , hij heeft meer armoede dan weelde ( Br., Antw. en
elders ). Luizen hebben , schulden
hebben ( Kortrijk ). Twee luizen op
eenen kans bet. te Antw. hetzelfde
als in Hol!. : twee handen op eenen

buik. 't Is beter eene luis in den pot
dan geen vet, 't is beter iets dan niets
( hier en daar in VI. ). Hij komt vanzelfs gelijk de luizen , hij komt
,

zonder genoodigd te zijn (VI., Br.).
Z. luizen.
LU1SAARD , LEJIZIGAARD , rn, luiszak,
luizekop , luishond , luizekul , Iuize_
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J)OOk, luisbosch, enz. (Vi. en elders).
LUISARM Z. luis.
LUISKUL , in., luiszak, luishosch , luize
(Vi.); in Br. en Antw. is-kop,enz.

't : luizekop.
LUISLEEG. Z. luis.
LUIT , v., sloester of groene bast van
noten : de noten zijn al uit de tuit.
Vanhier 't h. w. tuiten : de neat latten,
den bast van de noten doen ( Limb.);
in Br. en Antw. stoesteren. Bij Kil.
staat : luyte, luydte vert. niet slechts
door : tyra, cithara, maar eerst door:
chetys, testudo, d. i. schildpad. Nu
't 1. lestuclo bet. ook : scheip eener
schildpad en weifsel, fr. voûte, en, hij
Vitruvius , zelfs : zaal en voorplaats.
Mogelijk dat vandaar de beteekenis
van bast, aan lull gegeven, voortkomt. Bij Kil. bet. lïtes ook : schelp.
LUITE komt in VI., b. v. in 't Meetjesl.,

voor in : boereluite, ko ffi etuite , geneverluite ; een zatte tulle. Z. lente en
lu t.
LUITEN. Z. luit.
LUIWAGEN, m.,spinnekop met zeer lange
poQten (N.-Limb. ). Men zegt in dat
landschap ook /iuiwagen ( hooiwagen). Z. luiwa g en in de Woordenboeken.
LUIZEKUL, m. Z. luiskul en kul (blz. 308).
LUIZEN , mv., zaad van vijgen ( Br.,
Antw. en elders) ; het vijgenzaad
wordt aldus genoemd , zegt Adi. Junius, bij Kil.,omdathetkraaktalseene
geknakte luis. Men noemt in Oostvl.
nog tuizen : de kleine scheutjes die
aan de tabaksstammen groeien, nadat
er de groote bladeren afgetrokken
zijn. Z. 't volgende.
LUIZEN ,b. iv., in gerneenzamen stijl
vangen, vinden, opdoen : hij zat daar
niet veel tuizen ( Br., Kemp., Vi. en
elders); le Maastr. zegt men: lusen of
lusehen, endat bet. daar : ontvangen
hij verkooping, opdoen, verkoopen

lek hub vandaag nog niks getuust.
Edoch bier zal tusen wellicht het-

zelfde zijn als , bij Kil. : tosen (Z. lutsen ). In Oostvl. wordt luizen meest
gebr. voor : de luizen ofjonge en nuttelooze scheutjes van de tabaksstammen uitnijpen : waarom luist gij
uwen tabak niet? In 't L. v. Aalst
zegt men : den tabak dieven.
LUIZEPOKE, LUIZEPOOK, m., luizekop,
luiszak (Westvl.); te Eecloo en elders

zegt men : tuispokke : 0 gi teetike Inuspokke. Bij Kil : luyspoke of luyszack,
1. pediculosus.
LUIZIGAARD, m., luisbol, luiszak (WestVI. ).
LUIZIJDE. Op zijne luizijde liggen , luilijk , vadzig op zijne zijde liggen
in de zon liggen ( Br.). Z. koekzijde.
LUK, v., in Westvl. een nieuwjaarswafel;
zoo noemt men ook : eene vermaarde
1{ortrijksche wafel : Ik verwacht van

eenige tuks voor mijnen nieuwjaar.
Ja, als ge U WijS houdt, maar anders
geen luksken. Het is licht voor : lukwafel , luk/oeke , als zijnde een koek
U

dien men krijgt , omdat men, met
de jaarvernieuwing , alle geluk komt
wenschen.
LUKKEN, b. w., nieuwjaar wenschen
of, ter gelegenheid van het nieuwe
jaar,, iemand alle geluk toewenschen
( Westvi. ). Z. luk.
LUKTHEM, m., luk, geluk, geval, toeval

't was ve tukthem , of : 't was bij
lukthem dat ik kwame ( Oostvl.).
LUL , m., flauwe praat ; vandaar : tulleman ( Br., Antw,, Kemp., Limb.);
in Br. zegt men ook : getul , o.
LULLEMAN , 10 man die luit , frutselaar,
taliner, prulleman, voddeman : alto,

tulteinan , waar blijf de zoo lang?
o Ook degene die de lul van eene
hrandspuit bestiert ( Br., Antw. en
elders). Z. het volgende.
LULLEN wordt in Brab. gebr. niet slechts
voor : taten of heuzelpraat vertellen,
maar ook voor : lunderen , samme
len , lanterfanten , semmelen , Laffelen of talmen , frutselen of futselen
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d. i.: traag aan iets bezig zijn. Z.
lallen , lollen , het voorgaande en 't
volgende.
LULLEN , pannekoeken ( \Vest. ). « Lul,
zegt Bild. ( II, 201) , wortel van : lul
( thans verkeerdelijk tollen ), het-len
geen altijd : warmen, lo-ëlen, lo -eren
( luieren) plach te beteekenen, van :
lo-en , waarvan nog : lollepot , d. i.
vuurpot , overig is. »
LULLEPOT, m., snapper, babbelaar (VI.
en elders). Dit w. is gevormd evenals : grolpot , grompot , enz.
LUNKEN , mikken , aanleggen : hij schiet
zonder lunken (Westvl. ) , in Br.,
Oostvl. en Antw. zegt men : mieren.
Lunken is voor : lonken , loeren.
LUNS , v., komt in N.-Limb. voor in de
volgende spr. : hij loopt zich de luns
uit, d. i. : hij loopt zich buiten adem.
Luns of lens is eene spie om 't rad
in de as te houden. Doch het zou
hier wel eene verbasterde uitspraak
van : loos ( long) kunnen zijn. In 't
Hagel. bet. luns nog : de ketting
waarmee men koeien of paarden aan
de krib bindt , maar hier is luns
gewis voor : lunsketting , d. i. eene
ketting die met eene luns vastis. Tusschen Thien. en Landen zegt men ook:
leun , in Westbr. : soep- of dienlepel.
LUNTER , m., voor : gelunter ( Br.) ; in

Antw. en de Kemp. : leunter. Z. lunteren.
LUISTERAAR , m., die luntert, lulleman,
taffelaar of talmer , frutselaar : alto
langelunter of tuntereer , spoed u
eens wat.
LUNTEREN, o. w., 't zelfde als, bij Kil.

lunderen en loteren , bet. in Br.,
Antw. , in welke laatste pr. men :
leunteren uitspreekt : zich met nutte
arbeid of met beuzelarij bezig-lozen
houden ; ook : taffelen , talmen , en
ook : traagzaam handelen, uitstellen;
bij Kil. in 't 1. cunctanter altere ,
morari, differre ; wat luntert gij daar
zoo lang aan ? Z. kleuteren (blz. 5O).

)
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LUPSEN. Z. lepsen.
LURM , v., greb (N.-Limb. ). Het staat
misschien voor : sturm, dit voor :
stommer , en dit van : slim of stom
voor : krom , zoo als eene loopgraaf
veeltijds is ( Z. Weil. en Bild. op
stommer ).

LURMEN , o. w., zacht spelen in het bol
-spel(N.Limb)Menvrglijk
hiermee : lummelen , dat bij Blussé :
talmen , lunderen en luren , luimen
en loeren beteekent.

LUSEN. Z. luizen en lutsen.
LUSPE , v., een die niets beteekent , een
deugniet ( Westvl. ). Bij Kil. is tuspe
een negenmanneken , d. i. het kleinste of minste aller muntstukken , dat
in onze jeugd omtrent zooveel deed
als thans een centiem ; dus is een
luspe eigenlijk : iemand van de geringste waarde.
LUT , v., in Br., Antw. en elders steeds
van een vrouwmensch gezegd, gelijk
tobbe , snul en lul , altijd op manspersonen wordt toegepast en wel omtrent met dezelfde beteekenis ; zoodat eene tut of eerie goeie tut zooveel
is als : een goeilijk, argeloos, onnoozel , sulachtig vrouwmensch , eene
sloor (Z. ook kut, blz. 309 ). Licht is
dit tut hetzelfde woord als in Vlaanderen : leute of luite. Nu Tuinman
schrijft op luiden , lieden ( dat in 't
hgd. leute en , bij Willeramus en
Nolker , luit is en volk bet.) dat luit
in 't enkel getal voor : meit genomen
wordt. » Nu meid bet. zooveel als :
maart , maagd , dienstbode , slavin.
Maar lul , lente of luit zou ofwel de
wortel van : loteren, leuteren , ofwel
eene verbasterde uitspraak kunnen
zijn van loot, jonge scheut of jonge
spruit. Z. luts, lutsen, lunteren.
LUTE , in VI. voor : luite, leute of tut.
LUIER , m. ( Maastr. ). Z. leuter.
LUTJE, 0., mal meisje (Br., Antw.). Z. tut,
LUTS , in., goede vent , lobbe ( hier en
daar in Vl.) ;'t schijnt.de wortel van ,

LUT
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tulsen, cl. 1. : loteren, te zIjn. Zoodat
Int zooveel bet. als : lunderaar , lulleman, prulleman, sukkelaar. Z. luL
en lutsen. Verders wordt luts gebr.
voor : lits , letse en los. Z. Bild.
(II, 203).
LUTSEN, bij Kil. en thans nog hier en
ginds in Vi. voor : loteren of leuteren
gebruikt in den zin van : schudden,
waggelen , ronken , tintelen , beven,

trillen : tuts aan dien staak een weinigs/ie om hem uit te krijgen. Laat
uw gebaithel, mijne ooren lutsen ervan
( Westvl., Kortrijk ). Het wordt ook
voor : kiutsen of klotsen, en, evenals
loteren, voor : traag zij n, traag te werk
gaan , gebruikt. Naar huis lutsen,
is : stillekens naar huis Eran telen.
LUTSEN wordt, omstr. liperen, met bor
gen vOOr op, gezegd in den zin van
lossen, afzetten of verkoopen, b. v.
-

'k borg noch 'k en lutse aan niemand.
Neem geld met!,. ik wille niet dat gij
borgt en lutst. In dien winkel borgen
en lutsen ze aan Jan en alleman.
Bij Kil. komt losén voor in den zin
van : verkoopen, uitgeven, afzetten,
I. evacuare, emittere, vendere, diven

-

dere, engi. lose, to loos, 1. amittere,
perdere, verliezen. Losen schijnt ons
slechts eene andere uitspraak van

lossen , loslaten , 1. laxare , vacuare;
in Westvl. : tussen uitgespr. ; bij
Maerl. komt luscen voor in den zin
van : zich versteken, nestelen, schuilen , en te Maastr. is lusen : verkoopen. Z. luizen en : Arch. vr. Ned.
Taalk. Ill, 371.
LUTSEPOOTEN , 0. \v., met de twee beeD en tesamen springen ( Kortrijk).
Z. luts, lutsen, en verders de Woordenb. op : lit , lits of luts.
LUTTEL werd vroeger en wordt soms nog

gebruikt voor : klein, en veel voor
weinig : zoo zegt men nog : Leltel
Inghen ( Edinghen ) , in 't fr. Petit
Enghien (dorp in Hainegauw) : geel

maar, hoe lutter dat liet is, 't zat toch
balen. Luttel achten voor : klein
achten ( Brab. ) ; vroeger was : leltel,
littel , luttel , veel voor : klein , en
lultelgoed voor : kleingoed in den zin
van : weinig , gebruikt (Z. Taal/t.
ILfag. Ill , 102).
LUTTER , LITTER , in Br. en Antw.; in
Oostvi. : letter voor : luttel ; in 't oud
engl. luther ( Z. Delf. 491 ).
LUTTEREN , o. w., zingen ( Limb. ) ; in 't
L. v. Waas luidt het : loeteren.
LUUNSCH of LUINSCH , bijv. en bijw.,
vervaarlijk, buitengewoon, zeer, enz.

Hij is luunsch groot, luunscit gewassen. 't Is ne luunsche kerel ( Limb.).
Bij Kil. bet. toen : een stom , bot
dwaas mensch. Z. loensch bij Weiland.
LUUSTEREN, luisteren : het weër sleet te
luisteren, zeggen de Gelderschen, als
het noch vriest noch dooit ( Z. Taal/t.
3fag. I , 317).
LUUT, V., deugniet ( Maastr. ). Z. lut.
LUWEN , 0. w., den luiaard spelen : ga
voort , gij blijft daar luwen met uw
werk ( omstr. IJperen ). In Br. en.
Antw. zou men zeggen : spoed u wat,

wat zit pil zoo lang le litllen of ook : te
In/erik/ten. Zoodat het etijmon schijnt
lui te zijn. Edoch in den Teuth. bet.
tuwen hetzelfde als : lupen ( luipen
welk, volgens Tuinman, 'Lzelfde is
als : luimen ofloeren) d. i. : zien, bezien, afzien , nazien , aanzien , aanschouwen , beschouwen , ook « myt
begeerte kycken , enz. Bij Kil. is
't laveyen (vanwaar lavetse), 1. vagare
otiose. Z. laten.
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MAAG (lichamelijk deel), in Br . en Hou.
V., is in Limb. m. Edoch men zegt te
Maastr. en ornst. ook : maag voor
maa g d. Z. dit woord.
MAAGD, V. (uitgespr. maag), mv., mdgct
of meegd en nieeg , wordt in Limb.
nog voor : dienstmaagd of dien stmeid
gebruikt , ook vertauen vele Woordenb. maagd door: servante (Limb.).
Men zegt daar nog : maat ; in Br.
en Antw. : meid , meisse ( maasse)
voor dienstmeisje; elders , b. v. in
VI. : maart , 1. anciUa , ?ninistra
enz., hgd. magd, engi. maid.

MAAl , V., verbastering van : marbol,
marmeren knikker ( Hageu. ).
MAAIMEERSCH , v. en m., weide, beemd,
maaivand , hooiland , fr. pré ? fancher : 't is zeer noodig in april het
overtollig water van niaaimeerschen
te trekken Thouroutsch landbouwalmanak, 1851, blz. 7). De suiker van
't hooi wordt verloren met de maai
'5 winters te lang onder
-merschn
water te laten staan ( Ibid. 1 85

blz. 44). 't Is samengesteld uit
?neersch ( broek ) en maai , wortel
van : maaien , ofwel : made, van
maeden , bij Kil. hetzelfde als
maaien, in 't 1. metere. Made, maede
bet. bij Kil. : stijk, drek. Bij Bud.
(II , 09) bet. made ( bij de Ouden

ook : mate , van : maaien ) beemd,
't zij als wei- of bouwland ; in N.-Br.
en Groningen bet.: made; in Friesi.:
mad en miede ( meede ) ; in N.- en
oud Friesl. : made of mede ; in
Overijsel : maat ook : weiland ; in
de pr. Drenthe : hboiland aan den
waterkant gelegen en dat veelal
overloopt. In Gelderl. noemt men
maat : acne weide met boomen omringd ; is zij met elmo bezet , dan

wordt ze : pas geheeten (Z. Taalk.

Mag. II, 424 en IV, 367; en Arch. vr.
Nederl. Taalk. I, 333 ) ; Hoeufft, 376;
Plant. heeft ook : maetlandt oft maey
; Kil. : maeyland voor : weide,-landt
1. pralum. Vanhier heeft men : madelieve of matelieve, en meezoet voor
mede- of mate zoet , d. i. eigenlijk

wei- ofgraslieve. - Bud. leidt maat
af van : maaien , en dit van : ma-en
( afsnijden ) , waai- uit , zegt hij , het
engi. ?neodow , 't gene met ons ouwe
( grond ) , samengesteld is , evenals
landouwe. Z. mat, hij Bild. ( II, lO.)
MAAISCHIJTER , m., verkeerdelijk uitgespr. : maneschijter, groote vleeschvlieg die haar zaad op het vleesch
stort en alzoo daarin spoedig
bederf brengt ( VI. ) ; te Leuv. heet
dit ongedierte : dot; in de Kemp.
tot.

MAAISTEEK , bijv., van de maaien door-

stoken : die appelen , peren vatten
af, omdat ze maaisteek zijn. Dit jaar
zijn er vete maaisteke hazetnootjes
( Br., Antw. ).
MAAL (eene)is , om.str. Venlo en in
Gelderl., eene vaars of veers die nog
geen of wel maar één kalf gehad
heeft ( T. M. II , 426 ); Weil. heeft
mate , eene tweejarige koe als rijp
wordende om te paren.
MAAL , v., zak of tesch in een kleedings -

stuk : b. V. : broeksmaat, kietsmaat.
Vanhier : maatptag voor : zakdoek,
neusdoek ( Belg.- en loll-Limb.);
in 't L. v. Aalst heeft mate ook de
beteekenis van : broektesch; in Westvl. is mate een zakje in eene vest
en ook een waarin de schoolkinderen
hun gerief en eten steken. 1Iaat is in
de loll. en andere Woordenb. verfr.
door: matte, valise ( reiszak ) ; in den
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Vos Ileinarde ( v. 400 en 889) staat

male voor : maag. Z. Weil. en Bud.
op het woord.
MAALBOL , m., bol waarmeê men maalt.
Z. malen.
MAALDER, m., molenaar,, meikever (Br.,
Antw. en elders) ; te Leuv. : pred/c
heer en vliegvteugel ; te Brussel
preêkheer , konirtgsken en ook :
kreaallje , doch die laatste benaming
wordt aan den kever met rooden
hals gegeven, licht omdat hij hierdoor eenige gelijkenis heeft met de
krealen (koraal is de naam van de
koorknapen of misdìeners ) , die een
rooden kraag aan hun misdienersrok
dragen. Hoor hoe 't Brusselsch ketje
( gamin ) zijn gevangen maalder toezingt:
Vliege , vliege , veuleke!
No 't meuleke,
No 't lant fa looïk
No de beire strooik (ook meule sirooik),
Over de blokken
Over de stokken (ook zokken)
Over onse lieve vra van 't kerekhof.

Z. averulle ( blz. 292) , eekronker
(blz, 113), lootenhulle (blz. 351) en
maalluinker.
MAALKANTEN , o. w., den maalkant van
de randen eens molensteens scher
pen. Boomen ( blz. 69 ) heet men
den anderen dieperen kant uithalen
(Kemp., Geel).
MAALKBOCHT, MELKBOCHT, iii., de
plaats waar men , in de weiden , de
koeien bijeendrijft, om ze te melken
(cant. Axel). Men spreekt daar siiaalk
-

voor : melk uit.
MAALLAADJE, MAALLAAI, MAALLAGIE,
MAALLOI ofMAALLOOD. Z. malage,
enz.
MAALLUINKER , MALUINKER of MALRONKER , m., meikever ( Zele).
MAALPLAG, v., neus- of zakdoek (Limb.).
Z. maal (tesch) en plag.
MAAN , V., soort van visch ( Limb. ) ; een
gebak (Kemp.). Maan of maneclin-
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gen bet. hier en daar in Vi. : kaalhoofdig zijn. Een kaalhoofd heet er
in de wandeling : maandrager of
maanlicht. De ronde borstel, genaamd
raagborstet , wordt in vele streken
halfrnaan geheeten. Bij Kil. heeten
de witte plekjes die op de vingernagelen te zien zijn, alsmede het
velleken op de oogen ook : macne.
Z. moon.
MAAND is in Limb. m., gelijk monate in
't hgd.
MAANLICHT. Maanlicht dragen , kaalhoofdi g zijn (Somerghem). Z. maan.
MAANNEN. Z. mennen (cant. Axel).
MAANSEK1NDERS voor : menschenkinders , in 't cant. Axel : eene uitroeping die zooveel is als in Brab. en
o

elders : menschen Gods ! lieve hemel!
wel heere! enz.
MAAR , v., marter,, m., hgd. marder , fr.
?nartre ( Limb. ).
MAAR , v., nachtmerrie , fr. cauchemavvan de maar bereden worden, de
nachtmerrie hebben of: door de nachtmerrie overvallen worden ( Oost. - en
Westvi., Br., Antw., Kemp., Limb.).
Van die, '5 avonds of 's nachts , hunnen weg niet meer kunnen vinden
en van pompoenen , enz. die miskomen of slecht gegroeid zijn, zegt men
ook , bier en daar in Westvl. : dat ze

van de mare bereën zijn. Z. Gorr.
Bec.; bij Kil. op: macre, nacht-)nerie.
Maar , vanwaar : merrie of sneer,
beteekent paard , het zij hengst of
merrie. Z. Bud. en Wei!. op : maar
en merrie.
MAARLEN , MARLEN , o. w., wordt hier
en ginds in Vi. gezegd wanneer twee
boeren, elk een paard in den wagen,
de ploeg of de egge samenspannen.
Z. marten en morlen bij Weiland.
MAART , v., voor : maat of meid , d. i.
dienstmeid (VI. en elders). Maarte,
zegt Bild. ( II , 0 7 ) , eertijds voor
huisineid gebr. en ook weleens bij
wijze van spotternij op eeoc huiskat
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toegepast, is de naam Martha , enz.
Ook Kil. leidt het af van Martha
( zuster van S. Maria van Magdalon).

MAAS. Hij is met den prins over de Haas
bet. : hij is uit een ongeluk gered,
zinspelende op de vlucht van den
prins van Oranje en het onheil, aan
Egmont en Home ten tijde van Alva
overkomen ( Limb.).
MAASCH en MASCHEN, zoo luidt in Westvi. : maas en 't w. mazen , in 't fr.

rernailter.
MAASHOUT, 0., verfr. Sleeckx door: éra
; hij Kil. : maes -hout , maeseren -bie
maeshouten boom, I. acer. -hout,
MAASKOE, in 't Hagel. voor : Manskoe.
MAASTRICHT. Het spreekw. : ik plant u

de star van Maastricht in 't aan ge: ik zal u met mijne
zicht wil zeggen
in
vijf vingeren 't aangezicht ten hioede
krabben. Het wapen van Maastricht
is eene zilveren star van vijf punten
in een veld van keel.
MAAT en STRIJKSTOK komt voor in : er
blijft veet aan maat en strjkstok, d. i.
er zijn veel verloren kosten : in een

ster[huis blijft er altoos veel aan maat
en strijkstok hangen ( hier en daar in
Br. en VI. ) ; omstr. Kortrijk zegt

men : 't vergaat at in maten en strijkstokken , d. i. daar konit geen einde
aan, 't vergaat al in verloren kosten,
beuzelarijen, in kijven en krakeelen.
MAATJE , o., kunst , kunstgreep , fr. tour
cl'aclresse , d'habitete' , de force. Kna
pen ondereen stellen malkanderen
moeilijkheden voor : b. V. wie van
hen het hardst, het langst, het verst
kan loopen , het wijdst springen,
het meest heffen of dragen , enz., en

dat heet men : iemand waatje stellen of maatjes doen , 'maatjes leggen,
maatjes geven ( Oost.- en Westvl.).
Z. blz. 161 grammaatjes, waarmeê het
in verband schijnt , en bleuntje stellen , blz. 60.
MACHEL , visch , die eenige gelijkenis
heeft met den brasem en zich in vaar-
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ten enz., ophoudt ; maar ze verlaat
op vaste tijdstippen om te rogen
( Kl. -Br., Willebr. ). Dit is gewis dezelfde visch , dien anderen makel of
makelaar ; de Hollanders: makreel of
makereet heeten , in 't fr. macque
reau , I. scombrus, engi. mackereil.
MACHIEL (houten ) , m., een magere
mensch(in 't L.v.Waas).Z.'t volgende.
MACHOCHEL , v., in vele Belgische provincidn gebr. voor : dik , vet, onbeschaafd , slordig vrouwmensch.
Sleeckx schrijft : masjo/fet en verfr.
dikke masjoffet door : grosse gagui.
In 't Arch. vr. Ned. Taatk. (II, 173),
staat magoggel , dik en log mensch.
Waarschijnlijk is machoc/tel 't zelfde
als : mokket of mogget , een dik , vet
kind of wijf. Volgens Kil. is : macliaclie, machachel, een zot , slordig
en mismaakt vijf ; ital. nagagna,
macchia ( plek , smet).
MADDER , hijv. , weekachtig , slap , papachtig , fr. motasse. Het is afgeleid
van : made , maecle , in den Teuth.
modde , drek , slijk of modder.
MAF, m. en V., iemand die maf is; 7nafzak,
dikzak , dik en traag persoon ( Br.,
Antw. ).
MAFKOE , v., maf vrouwspersoon , eene
zog , fr. femme avachide.
MAGED , in 't Z. veel gebruikt voor
maagd.
MAGER. Zoo mager als eene luis, als eenen
-

germ, als een slijpsteen, als een steks
ken , als een graat , ook : zoo mager
dat men brandt, dat men uit eene tees
zou drinken , dat men eene geit tusschen hare horens zou kussen zijn
-

alle hier en daar in Belgid gebruikte
spreekwijzen , die : zeer mager of,
gelijk in Hou. zoo mager als hout
bedieden.
MAGERDAG , dag waarop de Katholieke
Kerk verbiedt vleesch te eten (overal).
MAGERIGHEID , magerheid (Br., Aatw.).
MAGOGGEL. Z. machochel.
MAHOMET, m., een vogeischrik, moolik,
:
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fr. epouuvantail , chènevière , ook :
strooiman ; te Brussel : waaier
( Brab. ).
MAK , MAKKE , v., in Westvl. en Oostvl.
langs de Polders veel gebr. voor :
herdersschup , kleine schup met langen steel , boom genoemd , waarmeê
de boeren hunne akkers omgaan en
't water uit de voren laten. 31ak bet.
te Sint- Nicolaas en Eecloo : slag

iemand eenen mak geven .
MAKAGE , V. , making , fr. legs (Antw. ).
MAKANST, te Brussel en omstr.; teThien.:
makanskes, verdorven van : bijkans,
waarvoor men, te Leuv., Diest en
Antw. : bekans en bekanst zegt in den
zin van : bijna , omtrent.
MAKEL, MAKELAAR (visch) . Z. machel.
MAKELAAR , m., een stuk hout of ijzer
dat men achter de deur schuift tot
meerdere verzekering tegen dieven.
Dit w. wordt meest gebr. in 't N. van
Vl., b. V. langs Zeeland heen. Te
Brugge heet men makelaar : den paal,
waarop de twee vleugels eener dubbele deur sluiten. Z. Belg. blus.
( 1841 , blz. 186) , en 't w. : makelen
bij Weil. In Groning. bet. : makeler:
een dik stuk hout boven recht uit het
dak komende om de schuinsche wolfdaken bijeen te houden.— In 't Brem.
Nierier. Wórtèrb. en in 't Holst. Idiot.

van Schiitze is make/er , makler,
makler : de paal eens wendeltraps
aan welken de trappen gevestigd zijn,
en ook : de balk aan den top eens
gevels. » (Z. Taalk. M. IV, 680).
MAKEN , dat in Westel. en de Kemp. zijn
imperf. : miek heeft, wordt veel gebr.

voor : doen : ik weet toch niet wat gij
altijd maakt (Vl. en elders) ; 2o in
Westvl. voor : nest timmeren : die
vogel heeft in dien struik gemaakt;
30 in den zin van breken : dit kind
zal zoo lang met die glazen spelen tot
dat ze zullen gemaakt zijn ( Hagel.).
Hier is 't w. : kapot of : in stukken
onder verstaan.

)
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MAKKE, m., voor : mak, tamme of maffe
kerel ( Br., Antw. ). Z. verders : mak.
MAKKEN, vanwaar : makker, bet. omstr.
Kortrijk : vriendmaken. Het is een
andere uitspraak van maken, dat Kil.
vert. door : transigere, pacisci, cornponere en conciliare.
MAKKETENTE voor : marketen ter.
MALAADJE , MALAGIE , MALOOD , ook
uitgespr. : mallaai , n'ialoi, v., maalsel , bakzak , d. i. zooveel als men in
eens naar den molen doet , baksel ,
gemalen graan : onze leste malagie is

op den molen. Mo'ilder, wil de gij onze
maloi eens mee nemen (Thien. en
Hagel.) ? Z. malen.
MALBROEK of MALBROEKWAGEN , m.,
een groote vrachtwagen, bijzonder in
gebruik bij de Walen, om vrachten te
vervoeren. Waar komt het woord
van daan ? Men zou denken , bij het
hooren dezes, aan de zware vervoer
onze-wagensdrElch,i
streken veel moeten te zien geweest
zijn tijdens de oorlogen van veldheer
Marlborough tegen de Franschen in
de 2d0 helft der XVIIe eeuw (Br.).
MALEN , o. w. ( rolbaan -term) , zachtjes
aan uitspelen. Vanhier : maalbol
( Waas ). Malen is , bij Weil. : rond
zich heen en wedr bewegen.-draien,
MALEN, o. w., zagen ( iemand) door gezaag of herhaling lastig maken , af
Vanhier ( iemand) afmalen -maten. ,
d. i. afzagen ; malerij , zagerij ( Br.,
Antw.
MALEN , b. w., het graan met den kaf
zuiveren. Vanhier : opmalen,-molen
doormalen , het graan nog eens malen om het stof er uit te jagen. Malen
wordt ook voor : knauwen , vaneen
bijten gebruikt ( Br., Antw. ). Van).

-

daar : mallander, maaltijd.
MALINGE, v., gemaald graan (Westvl.);
in Br.: meel; omstr. Thien.: malagie,

ynalaai.
MALK , voor : ieder , elk : verdeelt het

zoo dat malle er even veel van krijgt
46
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(Limb.); Kil. : malek, sax. fris. holl.

unusquisque.
MALKAAR, voor malkander , is van dagelijksch gebruik geheel België door,
en wanneer men het laatste bezigt ,
is men zelfs gewoon het te verbuigen : bemint malkanderen. Blijft bij
malkanderen. Die verbuiging is alles
wettig en gegrond, al zegt Weil.-zins
dat het w. verbuiglijk is alleen in
genit. : mallcanders.
MALPAAI , m., slecht betaalder : hij is

een rechte nlalpaai. Ili zou niet
geerne met inalpaaien te doen hebben
( Hagel.). Het is van het waalsch : mat
( slecht ) en payer ( betalen ).
MALUINKER. Z. maalluinker.
MAM BREDE. Wanneer eene buitengewone zaak gedaan wordt , zegt men
wel eens : dat is een sterk stuk , zegt
1ilambrede. —1JIambrede was lid van
den Raad der 500 voor het departement van Neder -Maas, wanneer deze
door Napoleon I werd uiteen gedreven. Hij was lste gouverneur van
Antwerpen (Maastr. ).
MAMEER , v., van 't fr. mére voor : moeder mijne mameer is dood ( bijna
overal ).
MAMME , uiër der dieren ( cant. Axel).
MAMMELOKKEN , 't zelfde als : lokken
( zuigen ). Vanhier : mam.melokker,
echel , in het fr. letard ( Wes tv l.,
Kortrijk ).
MAN. Van zijnen man maken bet. in
Westvl. : 't zelfde als in Br. : van zij
neus, d. i. beslag, maken. Zijnen-ne
man staan, bekwaam zijn om zich te
verdedigen ingeval men wordt aan
vol houden (Br. en elders).-gerand,ht
MAND. Door de mand vallen , dat in de
Holl. Woordenb. bet. : tot bekentenis komen , fr. avouer , con. fessen° , is
in VI. in ongerijmdheid vallen ; in
Br., Antw., Vl. en Limb. : niet gelukken , niet slagen , mislukken : hij
:

meende die plaats te hebben , maar
hij is door de mand gevallen.

)
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MANDEL, v., voor : mand. Vanhier : mandelernaker. Maar men zegt voor dit
laatste doorgaans : korver (o als ö)
( Limb. ) Mandel is ook : eene zekere
graanmaat. Z. bij Hoeufft : mnalder.
MANDEL, m., graanhoop in het veld, hoop
van tien tot vijftien tegen elkanderen rechtstaande schooven : zod haast

het graan gepikt en opgebonden is,
zet men het in mandels, out het
goed te laten droegen. Op die plek
staan 24 mandels (Hagel. en elders);
in 't hgd. is het ook : mandel; in Br.
hoop ; omstr. Gent : mangel ; en eiders in V1. ook : magget en mantel
uitgesproken. Bij Kil. : mandele , 1.

manipulus , dito fasces straininei ; et
inergetes duodecim , vrulgd mandula.
MANEN , b. v., vermanen , verwittigen ;

te Kortrijk gezegd voor : te lijk roepen : ik maan u dat (le begraving om
9 uren zal plaatse hebben. In den Vos
Reinarde bet. manen ook : toespreken , bidden. Z. verders de Woordenboeken.
MANESCHIJN. 't Is maneschijn , er staat
geen haar meer op zijne kruin
( Meetjesl., Antw. ).
MANESCHIJTER. Z. maaischijter.
MANGEL (tuig), in Holl. m.; in Limb. v.
Z. ook mandel.
MANKEEREN wordt veel gebruikt in denzelfden zin als 't fr. manquer, ontbreken, missen, schelen, onpaslijk zijn,
enz. Kil. heeft : manckeren en manc-

ken , 1. de ficere , deësse , carere ; hal,
mancare. Z. 't volgende.
MANKELIEK , bijv., gebrekkelijk , slap

de oorlog maakt vele menschen mankeliek. Vader is nog heel mankeliek
van 't flerecijn. Manrelieken dienen
niet voor soldaat ( Hagel. ).
MANKEN , mank gaan : hij mankt (Br.,
Antw. en elders ); Kil. : maneken ,
in 't 1. claudicare.
MANKEPOOT , bij Kil. : mancke pied,
1. claudus, fr. boiteux ( overal).
MANNEKENPEK , MOONTJEPEK , ook
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Ileintjepek , het zwart manneken of
de duivel ( Br., Antw. ).
MANNEKENS ( gemaakte ), gemaakte manieren , geveinsdheid , grimmaatjes
( Br., Antw. ).
MANNEN , b. w., overmannen , overwinnen, meester geraken, kunnen binnen
spelen : ik zal die schotel wet mannen
(Br., Antw.).
MANNOKKE, v., in vlaamsch Henegauw
en de bijliggende dorpen van Brab.,
eene ronde of bolvormige mand
zonder platten of vaststaanden bodem. Het is een waalschachtig woord,
dat duidelijk van het vlaamsch :
waandeken (manneken) verbasterd is.
MANSELEN, o. w., traag en lui gaan : hij
komt naar huis gemanseld ( hier en
daar in Vi. ).
MANSKEREL voor : manspersoon (Limb.,
Br., Antw. en elders).
MANSKOE , MANSEKOEI, hetzelfde, in de
Kemp., als : guste koe; in Br. : muntige of loopsche koe; omtr. Thien. en
in Limb. : mauskoe; bij Kil. : mansche koe, mousche koe, mausche koe,
manskoe, 1. vacca lastaria a tauro rion
inita. Z. mnausch en gust, blz. 169.
MANSLIE, MANSLUI (ui klinkt als u, uit
te Maastr., waar men den-genom
ui-klank hoort) voor : manslieden of
manspersonen , evenals : vrouwlui
voor : vrouwluiden of vrouwlieden
( overal).
MANSU[JLTE, soort van peer, ook kollieroos genoemd ( Brugge).
MANTELINE , de mantel der boerinnen,
in 't fr. mantelin ( cant. Axel) ; in
Br.: mantil.
MANTIL , m., katoenen vrouwenmantel
( Br , Antw., Hagel. ). De klem valt
op de laatste silbe : til. ]Jlantilleken. ,
mandilleken is bij Kil. een krijgsman tel,

1. tunica militaris.

MARABOE, koffiepot , theeketel , fr. marabout ( Br., Vi. en elders ).
MARBELAANTJE , o. , kriekepruimken ,
kleine roode pruim, fr. eerisette (SI.).

MAR

MARCOEN ( SINTE ) , o., of : Sinle Marcoenskwaat. Alzoo noemt men in Brab.
en Limb.'t koningszeer of de schrofulen , omdat de H. Marcoen ( Marculphus ) voor die kwaal bijzonderlijk
aanroepen wordt.
MARE. Men zegt in Antw., Oost.- en Westvl. : door of van de mare bereen wor-

den. Z. Haar , ook de Schoot- en
Letterbode , 2e jaarg. blz. 7.
MARELLEN , mv. van warel , v., ook
inareltekerzen , soort van roode
zure kerzen ( Limb. ) ; Kil. heeft

ware/te , en Pomey : amarelle -kers ,
1. cerasuin apronianurn , cerasum
amnari sive aridi sapore, vulgó amarinum. Kil. op : kriecke vert. roods
kriecke door : cerasum apronianutn,
en swerte kriecke of rnoorelle door :
cerasurn actium, cerasa actiana ; ook
in Br. en Ant^v. verstaan wij door

warellen of morellen : de zwarte
vleesachtige en zoete kerzen. Zij worden aldus in 't dietsch genoemd, zegt
Kil., omdat zij zwart zijn en de han
tanden en de lippen zwart-den, kleurig maken.
MAREN, altoos maar zeggen : wat zit gij

daar altoos te waren. Zwijg niet uw
gernoar ( overal ).
MARETS , o. Z. moeras.
MA.RIAZEN , het kaartspel , in 't fr. mariage genoemd , spelen ( overal).
MARKT. De markt afrijden, vertrekken
toe, rijd de markt maar af, maakt u
maar weg (hier en ginds in VI.). Van
alle markten weergekomen zijn, doortrapt zijn , van alle kwade zaken ondervinding hebben (Br., Antw.). Van
eerie kale merkt komen, een slechten,
beschamenden uitslag van iets bekomen , straf van iets te wachten heb ben : jongen, als men thuis weet wat
gij bekuist hebt, zult gij van eene kale
merkt komen (Antw., Br. ).
MARKTEN ( menen uitgespr. ) , op de
markt iets gaan koopen : Lis, wat gade
merkten ? ( Limb. , Leuv. en elders. )
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MARMITTENGOUD. Zoo noemt men uit
kortswijl het koper, waarvan de marmitten meest gemaakt worden (Brab.,
Antw.).
MARODE, MAROTE, MERODE, v. Op merode gaan bet. bij Blussé : gaan
stroopen , in 't fr. marauder , courir
a La picore'e , a La petite guerre ; bij
Sleeckx : courir la pre'tentaine ; Le
Antw. en te Brussel bet. : op marode
gaan , rinkelrooien , op zwier gaan,
op zwadder gaan, fr. bainbocher. In 't
cant. Axel wordt : op zen marote ge.
zegd van een paard en bediedt er:
op zijnen gang.
MAROEILJE, MARULJE voor : marol : de
maruije zit er in„ het stinkt zeer
( Westvl. ). In deze spreuk wordt gezinspeeld op den marollenkaas , die
zeer sterk riekt. Z. blz. 115.
MAROL. De marotten zijn zeker kwar
tier van Brussel, door de geringste
volksklas bewoond, en waar men een
men g eltaal van waaisch en vlaamsch
-

spreekt, rnarotsch of ?narotten fransciL

genaamd. Zie hier een staalken : ((Ah!
fiské, ti sifflais , qui dit 'I formi ; ehben! tas qu'h faire des flikkers asteur
pour t'échauffer, puisque tas pas fait
un spaurpot P0U l'hiver. » ]JJarotlenkaas is kaas door de marollen uitgevent. Z. kaasmarol , hlz. 15.
MAROTE. Z. marode.
MARS , V., manachtige vrouw,, mannin,
wijf dat er als een manskerel uitziet,
of als een man spreekt; Sleeckx verfr.
het door : femme hommasse. Z. verders meersch.
MARSCH MAKEN , iemand de waarheid
zeggen, kastijden ( N. Limb.).
MARSRANK , m., afval van iets , iets wat
nietdeugt, fr. dechet (Maastr.). Z. bij
Bud. (II, 118en401): mars en rank.
MARTEEL , m. en o., hamer , die in het
hamerschier gestoken wordt om het
aan den dijsel of disselboom van
den wagen vast te maken , of die
in den dijsel gestoken wordt. DeIf.

MAR
( blz. 87, 2e noot ) zegt dat marleet
omstr. IJperen nog gebr. wordt ( en
wij voegen er bij , bijna in heel Vi.);
om disselnagel te beteekenen. Kil.
heeft : marteel , I. malleus ferreus;

vulgO martetlus , fr. marteau , Ual.
?nartello. Teutonice proprie dicitur
mat/ens ferreus tensonis quem vulgatius diesseihamer vocarnus. Men

denke hier aan Karel Martel. Z. Amathea onomastica. Lugduni, 1 664 .
MABTEKO of MARTIKO , m., aap , sim,
ook figuurlijk : ge zijt juist als ne
merteko ( Br., Antw., VI. ) ; bij Kil.
martin, hol!. marie, 1. siinius.

MARTELAAR , eene wafel die stuksgewijze uit het ijzerkomt (Poperinge).
MARTELEN, 0. W., niet uit den weg, of
niet voort kunnen , niet voorts of
voorwaarts kunnen ( Br., Antw. en
Limb. ) ; sukkelen ( Br. en Antw. )
zij martelt fel met dat ziekeljk kind.
Ook : ziekelijk zijn : hij martelt al

zes weken. Vanhier : martelaar, sukkelaar ; marteling ; çjemartel ; afinar

-

telen , aftobben , afmatten : hij heeft
zijn peerd afgemarleld (Br., Antw.,
Limb.).
MARTELGANS, v., zoo noemt men het

feestmaal door den landman gegeven,
wanneer zijn laatste wagen tarwe is
ingeschuurd. Het inhalen van den
laatsten oogst (( der helle vruchten '

gaat met eene zekere plechtigheid
gepaard ; de wagen is dit maal « stik
eiide mik vol )), de ringen hoog en
breed , de paarden moeten trekken
tot de spieren trillen onder 't vel ; de
zichters en bindersen , die den wagen omgeven , maken door hun luidruchtig Heida ! Dada! Joech ! hunne
geburen het einde van den arbeid
bekend ; de wagen prijkt met eenen
stevigen dennen mei, versierd met
vaantjes van papier en kiatergoud.
Weldra is de wagen in g eschuurd , de
mei aan den gevel gestoken en de
volle bierkruik gaat rond. Op den
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volgenden dag vergaderen zich de
vrienden om een feestelijken disch.
In vroegere tijden werd op den dag
zelven van den laatsten oogst de gans
gesmeten en op den naastvolgenden
zondag opgedischt. Vandaar kreeg
het oogstfeest den naam van martelgans. Het hier te lande nog voort
gebruik van de martelgans te-levnd
smijten bestaat hierin : men bindt
eene gans met den hals aan eenen
paal, en die der aanwezigen welke,
met eenen ijzeren of houten bout ,
het dier van ' op zekeren afstand het
hoofd afwerpt, behaalt den prijs en
is koning van het feest. Bij de martel
behooren steeds vladen van-gans
nieuwe tarwe ( Limb.). Z. mei : den

mei inhalen.
MARTEN , MERTEN. Zijnen marten ontbinden of spelen , gerucht maken ,
kwaadwillig zijn : hij heeft daar zijn
marten gespeeld ( Meetjes!. ). De pijp
aan merten geven bet. in Br. en
Antw. : iets laten varen , het opgeven , den moed laten zinken , alle
hoop verloren geven : ik geef de pijp
aan merten , ik wacht niet meer.
S. Martens vuur stoken: rond de feest
van den H. Martinus maken de jon
avonds vuren-gelinhtvd's
waarin zij versteken al wat zij op het
veld vinden of anderszins bijeen verzamelen, en dit noemt men : S. Mertekens vuur stoken ( Brab., Antw.,
Limb. ).
MARTINGAALSTOK , m., stok of ijzeren
staaf, op de zeeschepen te midden
van de boegspriet geplaatst, en aan
welken al de touwen die tot de boegspriet behooren , vast zijn ( Antw.).
MARULLIE. Z. maroeilje.
MASANDEN ( Poperinge ). Z. mishanden.
HASJOFFEL. Z. machochel.
MASKEN, verkleinw. van maas, fr. mailte.
MASSCHEL, MASSCHER, MASSEL, 1 0 het
zwart van den ketel , van de schouw,
van den rook ; 2O zwarte aren in het
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graan : er is dit jaar veel inassel in
de gerst , de haver , de tarwe ; in
Westvl. spreekt men : masscher ; in
Br. : massel ; vandaar het w. : masselen. Kil. heeft : maschel , masther,
en ook : masche i-n den zin van plek,
1. macula, labes , hgd. mase (vlek ).
IYlaschet , mastleer was bij hem ook
een soort van kleur waarmee men
zich bestreek voordat de maskers ,
bij hem ook : m.asche , mascke , uit gevonden waren. Voor masscher
( zwarte aar) zie grimauw , brandauw , enz. Het w mazelen of mazeren , fr. petites véroles , hgd. maser, maseln, en, in sommige streken
vanNederland, ookmessels uitgesproken , en het, eng!. measles zijn hier
-med
verwant. Z. masselen.
MASSCEHELAAR , m., 't zelfde als : herpel
(185) of elper (Z. blz. 117) (Westvl.).
Z. bij Kil. : maschelen (vlekken,
vuilmaken ).
MASSCHER. Z. masschel.
MASSCHIEN , bijsv. , voor : magschien,
waarvoor men thans misschien bezigt ( Br. , Antw. en elders ) ; te
St-Anna ter Muide , een dorp in
Zeeuwsch Vl., hoort men nog : mag

Mag. III , 518).-schien(Z.Talk
M. Stoke en andere oude schrijvers
gebr. : mach ghescien , inachscien ,
magschien, enz. (Z. T. M. 1, 46 ). In 't
oud hgd. treft men : mach-see/ten ,
magkeihe aan voor : mag geschieden,
het fr. pert-être , in 't hgd. vietleicht,
nederd. veellicht, wellicht, misschien.
Z. Delf. blz. 277. De Teuth. heeft :

machschyen , bij aventure ; Ruy sbroeck : machghescien en machlicht.
MASSEL. Z. masschel.
MASSELEN, b. w., door massel zich zwart
maken ( Br. ) ; zich bekruizen ( zegt
men in de Kemp.); zich bevlekken of
vuilmaken door het zwart van ketels ,
van schouwen , graanaren , enz. Kil.
heeft : maschelen, )nascheren , mae-

schen , 1. macutare , ob'ungere futi-
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pine, atrarnenlo , enz.
MAST , m., fr. masse , v. hetgeen de sol
moeten betalen voor kleederen,-daLen
enz. eer ze mogen den krijgsdienst
verlaten (veel in België).
MAST , m. , den , dennen hoorn. Vanhier

mastenhout , mastenbosch , mastentop , de vrucht van den mastenhoom
( Br., Antw.

)-

MASTASJOLLEN , een Meeheisch gebak

( Mechelen).
MASTEL, v. ( met den klem op de laatste
silbe ) , zeker klein , rond en plat
broodgebak. Van de gewone innstellen maakt Weil. melding op het
w. mastetuin. Edoch thans zijn er
van alle soorten van mastetten, groote
en grove inastetten en kleine , fijne
inastetlekens. Men heeft Brussetsche,
Mechelsche en allerlei andere inastelten. . Het woord is overal in het
Zuiden gebruikt. Kil. heeft : inorsielte,
inorstetleken, dat ons verwant schijnt
met : morzelen, schoon Bild. (II, 12 1 )
aan mastelein de eigenlijke beteekenis van qemengelci toekent en
Hoeufft (blz. 380) op : masteluin, gist
dat het hij Kil. voorhanden zijnde

misc/iteluin , niistetain. , I farrago
.

enz., de ware naam is van dit gebak
en dat dit afgeleid is van het hgd.
nñssc/ien , hij Kil. ook nog : niis
-

schelen , lat. miscere , gr. rocr iv .
fr. rnêler, angl. to mixe. Naar de innslet springen of bijten , armoede heb-

ben ( Leuv. en omstr. ).
I%1ASTELUIN , een mengsel van te saâm
gezaaide tarwe en rogge, fr. 6peautre.
Hiervan : rnatetuinenbrood ( Antw.,
EL -Brab. ). Z. mastel.
IflASTKLIMMING, v., inastktimrnen, mast-

jektimmen , o. ( spel ) , klautermast
fr. jeu de mat de cocagne ( Br., VI. en
elders).
T%ÎASTPRUIM , V., voor damastpruim.
MASTSPER, in VI. v., masthoom. Sper of
spar is in Br. m.
MAT, hijv., in 't hgd. mat/i, en in 't Hagel.

MAT
voor zwak gebr., beteekende vroeger:
overwonnen , overheerd. Zoo zong
Maerlant ( Spieghet fist. I, blz.
Die in cortere tijt die stat
Onder dede ende maecte mat.

En in de Oudvt. Gedichten, uitg. door
l3lommaert ( blz. 34, V. 2 856 ):
Menegheri hebben vire af ghesteken
Die daer doot bleef ofte mat.

Bij M. Stoke en anderen bet. matten : bedwingen , tenonder brengen.

Z. mats.
MAT wordt te Antw. als nw. gehr. en
bet. : kiezelingen of saâmgeronnen
deelen van gekabbeld melk :. een zul-

gend kind, clot het zuur heeft, spouwt
touter matten ( Antw. ). Z. matten
mattig.
MATEN en STRIJKSTOKKEN. Z. maat en
strijkstok.
MATER, MATEREN. Z. mouter, monteren.
MATERIE, v., etter : er komt veet materie
uit de wond ( Br.).

MATERNEST, m. Z. mouternest.
MATS, ook mots uitgespr., V., slag, klets,
oorveeg : stit of ik geef me eene mats
om de ooren ( Br., El-Br. ). Vanhier
matsen , doodsiaan , oulings, maten,
1. mactare. Z. bij Weil. het bijv.
mat, dat eertijds ook döod beteeliend
heeft (Z. Taatk. hing. IV, 7 7) . Men
denke hier aan 't fr. bijv. : mat ( doof,
glansloos, doodsch). Men zie mede hij
Weil. : mnotsen (knotten ) dat bij Vondel nedersahelen het. Z. mat.
MATTE MELK. Z. mattig.
MATTEN, 0. w., ronnen, scheiden , kab
, wordt in Brab. van melk ge--heln

zegd : het melk is gemat.
MATTEN. Zijne matten oprotten , fr. ptier

tiagages:
Fransehe ratten,
Holt uw matten
Hier al spoedig op.

( Br., Antw.).
MATTEG , bijv., uitgesproken matte , is
omstr. Leuven van dagelijksch ge-
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bruik en wordt gezegd van melk dat
geronflen is : let melk is matte. De

meid bracht niallernelk voor mijnen
koffie. Het v. znw. mat voor : geroniien melk , heb ik nooit in Brab. uit
iemands mond hooren komen.
MAUSCH, MOEISCH, bijv., ledig : de beurs

is mouse/i. Het mausche beurs kan
men niet veel koopen ( Hagel. ) ; bij
Kil. treft men aan : mans -koe, mansekoe als een Kempisch woord , een

mauschkoe is dus eene ledige koe,
eene koe die geen kalf in heeft. Z. gust,
blz. 169 en manskoe.
MAUSCHKOE , hetzelfde als manskoe
( Limb. ). Z. mausch.
MAUTER. Z. mouter.
MAZEGAT. Z. mozegat.
1AZEN , b. w., fr. reinailler.
MAZEREN voor : mazelen , fr. rougeoles
(Br.).
MAZIELEGAT. Z. maziergat.
IIAZIERGAT, MAZUURGAT, MUZUURGAT,
MAIZIERGAT, een meest (Irij of vijfhoekig gat, gaping, kapelleken of nis,
in zeer vele boerenhuizen te zien
naast den haard in den muur gemetst,
en waarin men pijpen, tondeldoosjes,
solferstekken , speelkaarten en an
dere kleinigheden legt ( Br., Antw.,
Kemp. waar men mazielgat uitspr.);
te Leuv. noemt men : inazielegat, de
schop, kapelleken ofdrijhoekige holte
die men in gemetste scheidsmuren bemerkt , en welke aanduidt
dat de muur gemeen is. Kil. heeft
masier-, mosier- of metsiergat, I. ns-,

ens , tenestrelia impervia in inuro,
pariete act loco , capsula intra panetern apanata , vu/gò bobta , gal. inasure , fr. trou de masune. - DArsy
itne feniulre on trou qui n'est point
percée outne en nu mur on en une
cheminée. - Masyère, maisière ( van
het lat. inacenia en dit van macio,
metser ) is eigenlijk een gemetste
muur. Z. Ducange , IV , col. 30 -3 en
Carpentier, Gloss. franç. alwaar inai-

sière vert. is door : mur de clôlure.
Men noemt soms een kijkgat ook

inazieigat.
ME, voornw. voor : wij, we : me gaan dat
doen ( Br., Antw. en elders).
MECHELEN, 0. en b. w., in sommige
scholen en collegies van Oostvl. gebr.
voor : in de composities zeuren, of:
bedrog doen ( Z. zeuren ). Het is
licht eene voortd. w. van : mikken of

maken.
MEDARRE komt voor in : '1 is al moortel
en medarre. Met zegt het, wanneer
het zeer vuil is ( Westvl. ). Medanre
is samengesteld uit med of met ( vet)
en aarde; het bet. dus zooveel als
vette aarde of slijk. Z. Bud. op :met,
made en, bij ons, maaimeersch en

mOtte.
MEDEDEEFELEN , MEDEDWEEFELEN,
b. w., medelokken : iemand med dee-

(eten naar ballen en comedies tot zijn
verderf. Onze buurman heeft gisteren
een half dozijn mannen med naar de
foor gedweefeld ( Westvi. ).
MEDEDOEN , b. iv., medenemen , mede
pakken : hij heeft eene goei vracht

medgedaan. Hij doet altes med wat
onder zijn handen valt ( Br., Antw.
en VI.).
MÊD -EEN, MEDEENEN, 7ned-eenet : met
den eenen, bijw. , terstond, aanstonds,
seffens ( Br., Antw. ) ; te Brugge

zoo niet eens.
MEDEGAAN. Z. medevallen.
MEDEGANG , MEËGANG , rn, in 't kaartspel gebr. voor : kunnen med doen
ik heb eenen meêgang, d. 1. ik kan
meêgaan ( Antw., Oostvl.).
MEDEKEN. Z. meedeken.
MEDEPAARTEN, o. en b. w., bijna overal
voor : zijn aandeel krijgen of geven

ik zal u medpaarten.
MEDEVALLEN , 0. W., gunstig zijn , een
geluk zijn : die koop is mij wel med
gevallen ( Br., Antw. ) ; Sleeckx verfr.
het door : réussir ; in denzeifden zin
zegt men ook : medgaan : dat gaat 1
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meê dal gij machtige vrienden hebt
( Br., Antw.).
MEË , v., voor meken , meetje : een oud
wijf, knorrig wijf (veel in ' Zuiden).
MEËBOTTEN voor : met botten , bijw.,
somtijds. Z. bot of botte , blz. 71.
NEEDEKEN , 0., een kind, vooral een
jong meisje met witte kleederen, met
een krans om 't hoofd of anderszins
opgeschikt, dat in processies meê gaat
of eerie andere plechtigheid opluistert(Antw., Brussel, Leuv. en Diest).
Dan nog volgt er eene rel van meedekens , frissch.e gezichtjes , alien in
't wit met een korfje in de hand waar
ze bloemen uit strooien ( J . Van Beers,

De bestedeling ). Vanhier te Brussel
de: 3Ieedekens -straat, fr. rue des Vierges, Meddeken staatvoor : mee gcleken,
en dit voor : maagcleken, jong meisje;
bij Kil. is : meegcl , macgd en ook
mcd, in 't sax. maegd; de Teuth.
heeft : meiken, meeken, madeken.Te
llartzgehergh, in Duitschi., heet men:
mdcleken , een meisje van onder de
12 jaren , terwijl de oudere melken
of meidje genoemd worden. lucid
engi. maid , is eigenlijk maagd. Z.
Bild. ( II , 28 ) , Weil. en Tuinman
op : maagd en meid.
MEEDEN, b. w. uitgespr. meejen : huren:

eene dienstmeicl needen ( Limb.).
Jlfeeclen het. eigenlijk : als meid tiemen. Vanhier : me/?penning of godspenning, een penning dien men aan
dienstboden geeft wanneer men ze in
huur neemt. Kil. geeft : meden, meeden, mieden, mieten ( en de Teuth.)
niyeden op als hgd. saks. geld. holt.
en vi. voor : huren , 1. conclucere
en arrhabone dato devincjre. Vanbier: vermyeden ( Tenth. ), verhuren.
Z. bij Weil. : weed en miede.
MEEK , V., vrouwspersoon die zich altijd
ziekelijk verbeeldt ( Limb. ) ;'t is misschien eene verbasterde uitspraak
van muik, dat bij Kil. : zacht, teeder,
murw,, in 't engi. meek , beteekent.

TWEE

MEEKEN, MEKEN, MEETJE, 0. (met
zware en ook met zacht!. e uitgespr.),
grootmoeder ; ook oud wijfje : mijn

peken en meken heb ik maar nanweiijks gekend. Die vrouw is al een
weken geworden (Br. , Antw., Kemp.).

Het is voor : niee(re)ken, moederken,
vrouwken, of wel : een diminutief
van : meid ( maagd ). Z. ook meddeken.
MEEL , m., mv. melen , kort planksken
van hard bout, platgeschaafd, om
daarmed pikken en zeisens te wetten
of te scherpen. Een lompen kinkel
heet men ook eenen meel ( Kemp. ).
Maetbeteekende oulings : maat (Kil.).
MEELDER , voor : meerle , merle; zoo
zegt men ook : Heelder (dorp) voor:
Heerlen ( Limb.).
MEELSTANDE , v., in VI. bijna altoos
gebr. voor : meelkuip , meeltob. Z.
stand.
MEELZOETE. Zoo spreekt men te Diest
meêzoet ( madelief of kersouw) uit.
MEENENS (uitgespr. : meines ) , gen. der
onbepaalde wijs, als bijw. gebr. voor:
wet gemeend , waarachtig , ernstig :

is dat meinens wat ge daar zegt 2 Ja
zeker meines ( Limb., Br., Antw. ).
MEEPENNING. Z. meeden en , bij Weil.
meed , miede.
MEER. Z. mameer.
MEERDEKEN, 0, 't zelfde als : medeken
( r. Thienen).
MEEREKEN of MEIREKEN bet. in Westbr hetzelfde als : me&leken (blz. 350).
In de omstr. van Assche en Merchtem
vervormt de d zich nog al dikwijls
tot T.
MEEREST, MEERIS, v., het overschot, wat
overblijft, rest. : de meeris. Dit is
zeker voor : wat meer is ( Limb.).
MEERKEN DUIVELS , v. ( met zware è)
eene oude heks ( Westvi. ).
MEERLAAN ofMERLAA, m., in VI. hetzelfde als : meerle , morel of merle,
Ir. merle, spaansch mierla , ital.

merla , I. merula ( Kil.

).
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MEEIISCH , MERSCH , v. ( afgeleid van:
meer,, van ouds door het volk v. ge1)ruikt ), wordt veel meer in Vlaand.
gehoord dan in Br., Antw. en l<emp.
waar men daarvoor : weide , heemd,
broek , driesch zegt. Te Ninove
bet. het : vetweide. Maerlant gehr.

,naersch of mersc/i voor : moeras of
drassig land ; deze beteekenis heeft

meersche , rnaersche ook hij Kil., die
het vert. door : palus, en Plant. door:
petits en praturn palustre ; in Vi. en
hij Weil. heeft rneersch nog den zin
van: beemd die's winters veel overwaterd is. In 't engl. is het : meadow, in

het oud eng!. rnarrhes en rnersch.
Vanhier : meersehage , broekweiden,
moerassige of drassige heemden of
gronden. Z. meersch bij Weil. en
hij ons : maaimeersch ( h!z. 358 ).
MEERSCHHOOI 0., hooigras van meerschen, in tegenoverstelling van : kiaver/wol ( VI. ).
MEERSEN ( veel meesen uitgespr. ) , in
vele plaatsen van West.- en Oostvl.
voor : vermeerderen, fr. croUre, au,

gmenter. Beginnen te nueesen zegt
men, evenals verliezen, voor : verlie
; naarsen voor : naderen ; hij Kil.:-ren
uneersen , fl andr. meerderen , J. angere , in 't angelsaks. mwrsen , oud
hgd. mnéran ( Delf. blz. 281 ).
MEERVOUD. In Westvl. wordt het mv.
der éénsilbige woorden dikwijls gevormd door bijvoeging eener s in
plaats van en; zoo zegt men : arms
( fr. bras ) voor : armen ; keuns ( konijnen), voor : keunen ; wufs (wijfs)
voor : wi/veui.
MEESTENS , bijw., meestendeels , meestentijds ( Br., Antw. en Limb.).
MEESTER KUNNEN (iets, iemand), overmeesteren , overwinnen ( overal ).

Gelijk de meester is, zoo betrouwt
hij zijne gasten , een wantrouwige,
een deugniet betrouwt anderen niet
(Br.).
een genees- of heelMEESTEREN, 0.
W.,

meester gebruiken ( Br., Antw.).
MEESTERSE wordt in Br., Antw., Kemp.
en N.-B. bijna altoos voor : meesteres gehoord (Z. Hoeufft, 381). Hier
valt op te merken dat de Holl. uitgang res of ster, in gemelde landstreken weinig gehoord wordt en daar
is : l's, rse, mv. rsen, b. v. naaier,
naaiers of naaierse ; kleermaker
kleermakerse ; stichter,, stichierse
enz. Dit hebben de Hol!. van ons oud
en huidig gebruik behouden in : clie-

nares, winnares, mv. minnaressen.
MEET ( scherp!. ee ) , de groeve waarmeé
men eenen pijl op de boogpees zet.
Vanhier : meeten ( Br., Antw. pr.).
Z. meet (kerf) bij Weil. en nok.
MEETBOEK, m., cadastraalboek (Limb.);
in VI. : ligger ; in Br. en elders
cadaster, caclasterl'oek genoemd.
MEETEN ( scherp!. ee
0. w., de voren
tusschen de graanbedden ( ruggen )
met de schup schuins uitsteken of
uitschieten als het graan gezaaid is
( El-Br., Antw. pr. ).
't zelfde als : meken , grootMEETJE
moeder , oud vrouwken. ]Jlette is bij
Kil. een hol!. en fries. w. en bet.
meter, pete.
MEETJELAP. Z. meterlap of lappeter,
blz. 36.
MEETJESLAND, eene zeer bevolkte landstreek in Oostvl. , vroeger het burg graafschap van Gent genoemd ; Somerghem is er de hoofdplaats van.
MEEUWEN 0. iv., pinken , pinkoogen
( Sleeckx).
MEEZENVANGER , MEEZER , m., vogelvanger ( Antw. ).
MEEZOEK. Z. medzoet.
MEEZOET , v., madelief of matelief, fr.
marguerite, en bij anderen ook
paquerette ; in Br. en Kemp. uitgespr. : meclzuut; in Limb. : mei) ,

, 0.,

,

zeutje ; te Maastr. : meizeutsche;
vroeger schreef men : meesoete, meesnyte. De Teuth. heeft : inedesuete of
unarienbioem , 1. solsequium , eliotro47
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purn . Ditbloemken wordt aldus ook in
Gelder!. geheeten ; te Leuv. kersouw
(blz. 35). 31éé is eene verkorting
van mede , hetzelfde w. als : made of
mate in modelief, waarvan men de
beteekenis nazie op : maaiineersch.
Zoet is hetzelfde als lief, ten ware het
eene verbastering ware van : zoek
( inezoek ) ; omdat dit bloemken de
natte weiden of het gras zoekt en
mint. Z. Bi!d. op : madelief.
MEËZUUT. Z. mezoet.
MEGGEREN , 0. w., sukkelen , knoeien,
talmen (Kemp. ). Het schijnt verwant
met het oude mangeren , ook : Titangelen, heen en weer bewegen. Z. Kil.
en Wei!. op : mangelen.
MEI, rn, versche ofgeb!aderde tak, ook
het laatste in te halen graan, dat op het
veld te droogen staat. Den mei in/zalen, het laatste graan naar de schuur
halen : is uw mei al binaen ? J)e korenmel, ja ; maar die van de terf nog
niet ( Br. ). Wanneer men het laatste
graan inoogst, steekt men gewoonlijk
een met bloemen en geschilderd papier versierden meitalc op de vracht,
en de kinderen, soms met meikens in
de hand, zitten op de kar, den wagen,
al schreeuwende : hoe, joeg, vivat den
mei I Z. martelgans. iIei , voor : geNaderde tak, is veel in 't Zuiden gebr.
Eenen mei helben , krijgen : in den
nacht van den 4sten mei gaan de jongens , huiten , op de huizen waar
schoone meiskens wonen, en planten
eenen jongen groenen boom of.eenen
dikken tak op de nok van het dak. Het
is eene soort van hulde. 's Anderen
daags hoort men het dorp rond
«MiekenN... Izeefteenen mei ge/tad.))

Het gebeurt ook hij meiskens , wier
gedrag niet gansch onberispelijk is,
dat men eenen stroornan op het dak
of op een naburigen boom stelt ; dit
is natuurlijk eene schimp ( Br.).
MEIBLOEMKEN , MEIBLOEMPTJE. Hier-

door verstaat men in Limb. en elders

verschillende bloemen , 0., a. de,seringe, fr. li/as ; Kil. vert. : meibloem
door : li/jam vernum.
MEIBOOM , m., een sparren- of ander
boom wiens stam gebiekt is, wiens
kruintahken versierd zijn en die
voor het huis van pastors , burgemeesters , enz. geplant wordt in 't
begin der meimaand ; in 't fr. nzai
( Br., Antw., Limb , en elders).
MEIDEKEN. Z. rnedeken.
MEIDJE. Z. meisje.
MEIEL ( rnijël ). Het Hol!. spreekw. : dat

is eene mijl op zeven , of : van mijl
op zeven bet. dat men den langsten
weg gaat, een omweg doet of: dat
men nog veel wegs moet afleggen. In

Br. zegt men: den weg op zeven gaan;
te Antw. : het is mijl op zeven , oni
te beduiden dat men een grooten
omweg doet of ook , fig. dat men
zich g ansch nuttelooze moeite geeft.
In Limb. zegt men meestal : het is
Meiël op Sevenuni. Inderdaad de weg
welke deze twee Limburgsche dorpen van elkander scheidt , is zeer
moeilijk , loopt door heiden , peelen turfgronden en maakt door zijne
kronkels den afstand grooter.
ME1EEN , 0., tuiltje , ruiker ( Limb. )
Pomey heeft ook meyken voor
tuylken, I. serlunz , en Kil. meldt het
in dien zin als Leuvensch en Brusselsch. Mei is hij Wei!. : bloembondel.
MEIRÈDIG , bijv., nattig ( r. Heerlen).
MEISJE, MEISKEN, o., wordt te Maastr.
meitske uitgespr., elders in Limb.
méistje , nutje en nnîske ; in Belg.Limb. en r. St-Truiden : mets/ce en
meske , mesken , welke beide laatste
men ook omstr. Breda , in de Kemp.
en Br. hoort ; doch in Br., omstr.
Leuv. ook : inesken ; te Antw.
masken. itlaassen en rneissen worden veel voor : dienstmeid genomen,
in welken zin Kil. ook meydsen en
meysse heeft , in 't eng!. maid , dat
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eigenlijk maagd bet., en voor welk
maagd, fr. vierge , men in Br. ook
nog veel : mageci hoort. Meize bet. in
het had. meisje en ook : hoer of ontuchtig vrouwmensch.
MEISKEN, soort van peer ( Brugge).
MEISSEJONG , meisjedochter. illeissejongens , kinderen van 't vrouwelijk geslacht ( Westvl.).
MEISSEN. Z. meisje.
MEITSKE. Z. meisken.
MEIZEUTJE. Z. mezoet.
MEKEN. Z. meêken.
iEKKEN (zich), zich mijden : mek udat
de steen niet op uw hoofd vatte (Westvi. en L. v. Aalst ) ; hij Maerl'ant het.
mecken : acht geven , staat maken,
in 't 1. vert. door : vitare , evitäre,
fugere , enz.
MEKKER, m. 't my. mekkers noemt men:
de boerenjongens die des zondags hij
de boerenmeisjes komen thee drinken en vrijen 52 0 die zijn deeg hij de
bakkers draagt om laten te bakken
( cant. Axel).
MELEN , o. w., afgeleid van meet , wordt
gezegd van aardappels die, als zij
gezoden zijn, vaneen vallen en meel;

achtig zijn : die patatters meten goed

(VI., Br. en Limb. ). Z. bloemen,
blz. 61.
MELGER , v., is in Limb. de uitspraak
van : metker, d. i. hommerd of milter ( van visch).
MELK, MELKE. Melk (wit vocht der hers)
is in Br. en Antw. 0., elders en hij
Bud., V. Doch ?net/c„ in VI. : met he ,
milt of mannelijk zaad van visschen
is in Oostvl. v., doch o. hij Bud., die
(II, 231) schrijft ( dat melk eigenlijk
math is ofmattijk,d. i. mannelijk, zoo
voordenhomdervisschen, als voor de
mannelijkheid der vogelen. Hiervan
de naam van : duiven- en hoender
-

metker ,, d. i. : lubber , kapoener. »
Hiervan ook : metker, gelijk muter
van mutt. Kil. heeft : ?netclier , metekertinck , 'witte van den visch. In

MEL

Gron. heet de milt : weelckuit. Z.
kiet, kit of kuit.
MELKBAGSKEN ( uitgespr. melksbbkschke ) , melk- of speenvarken ( Limb.).
Z. bag, hlz.6.
NELKBOERSMESDA& , naam aan asch
en goeden-vrijdag gegeven-woensdag
( omsir. Kortrijk). Z. mesdag.
MELKDISTEL, DAUWDISTEL, in Br.,
Antw., Oostvl. hetzelfde als in Westvi. : inetknetet; in Oostvl : met kwied;
te Eecloo : duivetsrnetk , in 't engi.

miticthistte, fr. chardon, marie, tithy
mate , taiteron épineux ; hij Blanc.
ook : hazen -tatouw , hazen -sataad,
hazen-struik , konijnen -hruid ,
zen -distet, n2etkwei , 1. sonchus , ge-

noemd. Z. melkwied.
MELKEN , b. w., in Br. en elders voor
bestellen of verzorgen , b. v. : de
koeien metken. Men zegt ook : de
bieèn ineticen ( Z. biemelker, hlz. 5 2 ).
Melken wordt in VI. gebruikt voor:
aftrekken , afhalen , binnenpalmen,
aftroggelen. Kil. geeft ook deze beteekenis en vert. : temanden meteken door: einutgere atiquem argenlo;
fraude etc. aticui eticere pecunias; en
soms ook voor : krijschen.
MELI{EN , 0. w., wordt te Antw. gezegd
van kevers (molenaars) die, alvorens
zij opvliegen, de vleugels op en nedr
bewegen : de meutdenaar rnetkt.

Voorts wordt het ook toegepast op
personen die lang sammelen eer zij
met een werk , dat zij te verrichten
hebben , aanvangen : zie hem daar

weer staan metken, die sammetaar!
MELKER , m., muter , welk laatste in 't
nedersaks. en- in 't engl. ook : mitter,
in Br. : metter is. Z. melk. Metker
bet. in Oostvl. ook : krijscher.
MELK GEESELEN, —btauwen, —doopen,

metk met de pint liaten , er water bij
gieten ( Br., Antw. en elders).
MELKIGGE , v., melkboerin , melkver
koopster ( Brugge).
MELKNETEL. Z. melkdistel.
-
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MELKRING, trouwring( Westvi. ).
NELKSTOEL, m., laag stoelken, met drij
of vier pikkels, waar men onder het
melken opzit ( overal).
MELKTOB , m., gewone emmer dien men
gebruikt om in te melken ( Limb.
alwaar men tob voor : emmer zegt).
Tobbe,v., is in Holl. : kuip, fr. cuve,
cuvier. Kil. heeft : melek-eemer , i.
melcktobbe , Pomey : melk-emmer,
melkstoop , melktobbe , 1. mutctrale.
MELKWIED, o. Wied, bij Wei!. hetgeen
men uitwiedt , onkruid , engi. weed
hgd. unkraut , is de wortel van het
neêrd. : wieden ( in 't engi. to weed,
fr. sarcier ) , vanwaar : wieder, engi.
weeder, en is nog bewaard in melkwied, waardoor devlamingen : melkkruid , melkdistels , dauwdistels verstaan , in 't engl. milkthislle. Z.
DeIf. blz. 3 1 -3, 4 ,1 noot, en melkdistel.
MELLEKATOEN , perzik ( Brugge ) ; te

Antw. : merkaton.
MELTER , m., muter ,, d. i. : melker of
hommerd (Br.). Z. Wei!. op : inelker.
MELUW , bijw. , rijp , mury : die peren

zijn at te metuwe (VI. ) ; te lJper.
zegt men van vruchten : murw voor:
rijp ; doch in Oostvi. hoort men
bijna nooit : rnurw , dat meest gebr.
wordtin Br., Limb. en Antw., waart
mörg klinkt. De Teuth. heeft : moru
ook in den zin van : rijp, zacht , 1. tencr , hgd. niürbe , oud hgd. marwe,
eng!. mellow, angelsaks. mearw. Moruwen is murwen , zacht worden.
MELUW , V., 1 0 houtwormken of eerder
houtluis, hetzelfde als : molm of memel ; 2 0 een klein tam diertje, 't zij
wit, groen of zwart, dat op 't loover
van vlier, moerbezen en moeskruiden zit; in Brab. : milver, mitwer,
mutfer gehee ten. Kil. heeft : metuwe,
milwe ; elders vindt men ook : miluwe; d. i. : een maaike, mot, worm-

ken , in 't I. acarus , (inca , (credo
midas, fr. mite. Het w. metuwen het.

MEN

hij hi!. : van de meluwen , motten of
dergelijke dierkensopgeëten worden,
1. ab acaris sive teredine exedi. In
Oostvi. vermeluwd voor het Brab.
ermemetd. Z. mernel en, bij Bud.
( IE , 47 ) , motlem en monde.
MEM , v., in Limb. en elders : moeder,
borst ; in Br., Antw. en elders : borst:
de mcm geven ; en ook eene voedster
die bij rijken dient om dezer kinde
ren te zuigen te geven. Z. ha.
MEMEL, m. env., in Br. enAntw. St. en pr.,
een molm, een dierken, wel aan eene
hoofdluis gelijkend , doch veel snelier te poot, dat in droog hout komt

die stoet is verduurd, hij zit vol mcmelea. Men zegt ook overdr. van iemand,
wiens geesteskracht verzwakt is : de
meinet zit er in. Vanhier heeft men
ver)nemeten , vermolmen : venne
meld hout ; memetig en rnemelacl2tig,
-

welke men alleen in de Hol!. Woor
denb. in 't fr. vert. : poudreua, plein
de mites, aantreft. De memel verschut teenemaal van de kaasmaaien
van de mol , die slechts een sc/titter
met vleugels is. In 't hgd. is het ook:
memet ; te Gent en in Oostvl. zegt
men : metuw. Z. dit v. als ook : mil
ver of muiver.
MEN wordt in Belgid bij het volk weinig
of niet gebruikt ; men hezigt daarvoor : er of daar met liet verl. dw.
van 't werkw. : er wordt gezegd,
daar wordt gebeld, of wel den 3en per

soon mv. : zij , ze : ze bellen voor
men zegt : men belt, of ook : de
e persoon : ge zoudt zeggen dat hij
schwv is. Dit zelfde heeft ook in andere talen plaats, fr. vous diriez, in 't
I. ferunt en fertur.
MENDEUR. Z. mennen.
MENGELSOEN, mastel, masteluin of misteluiri, fr. méteit ( Poperinge ); elders
in Westvi. zegt men : misse/joen, hetzelfde als in Br. : witgraan, in Antw.
en Kl. -Br. mastetuin. Z. bij Kil.
mischteluin of ?nisteiuyn en soen.
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MENIGSTE, uitgespr. in Limb. : mennigste , wordt in Limb. en Brab. voor
hoeveelste gebr. : de Itoemenigste is
liet vandaag i I/c weet niet den menigsten keer hij dit deed. Poiney vert.

hoemenigsie door : quotes.
NENNEGAT, 0., ingang zonder poortje op
een stuk land , weide , enz. ( K!. -Br.
en elders). Z. mennen.
MENNEN, b. w., eigenlijk voeren, vervoeren, I. ducere, veliere , schoon het
thans in de Woordenb. maar voor
leiden, fr. mener, 1. mjnare aangestipt
staat ; in VI. en Zeeland en 't N. van
Oostvi. wordt het gebruikt om het
vervoei- van goederen te beduiden
en, bepaaldelijk, voor : het invoeren
of inoogsten van het graan naar de
schuur : b. v. : de tarwe inmennen,
d. i. in Br. : de tarcie inhalen. Vanhier : mennewagen, wagen dienende
0111 't graan uit het veld in de schuur
te voeren ( VI. ) ; mendeur, v., de
groote schuurdeur langs waar het
graan wordt ingevoerd (VI.). lIenner
bet. hij Kil. hetzelfde als : wageman
ofvoerman. Hennegat ofmenning is
in VI., Br.,Antw., Kemp. cnN-Br. : de

opening of toegang door eenen dam,
houtkant of over eene gracht, langs
waar men van de baan Oj) de weide,
op 't land of in het bosch rijdt of gaat;
het wordt zoo genoemd, zegt Hoeufft,
blz. 381 , omdat door dezelve het
graan of hooi of hout gemend
wordt. In de Kemp. heet het hotgat
( uitgat? ) ( Z. blz. 196), in loll. veel

heel.
MENNEWAGEN. Z. mennen.
I%IENNING, in Vi. en de pr. Antw., hetzelfde als : mennegat.
MENSCH. Noch God noch mensch, niemand (Vi. en elders). JJienschen geldt
voor : ons : wij kunnen menschen
daar niet achter loopen , we kunnen
wij ons dat alles niet aantrekken.

Yen zou e mensch moe maken is zoo veel als 1 fr. : on noes fatiguerait

MER

( Westvi. ). Iemand mensch maken
bet. in Br., Aniw. en elders : iemand
beschaven , mensch of beleefd , beschaafcl , slim doen worden. Geen
mensch meer zijn verfr. Sleeckx
door: avoir perdu Iwaucoup. JJienschlief of mensch Gods is in Br. eene
uitroeping die beantwoordt aan
lieve hemel.
MENSCI-IACI-ITIG, bijv.. het tegenovergestelde van : menschschuwend, wordt
gezegd van dieren die geerne bij de
menschen zijn : die hond is fel
inenschachtig ( Br., Hagel. ).
MENSIE , van 't fr. mention , bet. te Meenen en in 't Z. van VI. : teeken, schijn,
fr. apparence , signe : mensie maken

van te vertrekken. In Limb., omstr.
Thien. en langs de waalsche grenzen
zegt men : nensing maken voor
schijnen , den schijn aannemen, teeken doen , apparentie maken van
zoo gauw ik mijn slok neem en men-

sing maak van uit le gaan, staat mijn
hoedje gereed om meg te loopen.
MENSING. Z. mensie.
MENTE, v., wordt in VI. gezegd voor

munt , fr. meet/ic , 1. meet/ia , engi.
mint, ital. menta.
MEN ZEG TS, in 't fr. les on -dit, komt nog

al veel in de nieuwsbladeren voor.
MERBOL , m., en ook : erbol , marmeren
bol waarmed de kinderen spelen.
't Is eene verbastering van ; marmeren bol ( Br., hemp.).
MERGEN, morgen, morgend (Br., Kemp.).
B uysbroeck schreef : m erghenstont
voor : morgendstond, ook : des nierghens, I, hlz. 157 en 18. In 't angelsaks. ook : mergen ( Delf. 494).
MERK , stuiver,, fr. sou ( r. Heerlen in
Limb. ). Z. mark bij Kil.
MERKATON , v., perzik. Men zegt ook
naakte nierkaton voor : de vrucht
wier pel niet donzig maar glad is (in
Br. : brignool) ; wanneer ze met dons
of wol bedekt is, heet ze : pers
( Antv.).

MES(
MERKT. Z. markt, lachmerkt (blz. 32e)
en loopmerkt (blz. 39), en bij Kil.

marckt sive merekt.
MERLA4N. Z. meerle ( Kortrijk).
MERLOEN, de borstwering tussehen twee
schietgaten ( Antw.).
MERREK, te Hasselt voor : merkt.
MERSCH. Z. meersch.
MERT ( uitgespr. : met ) , muts ( Limb.).
Z. kaboes , blz. 214.
MERTE, MERTEKE, MARTE, MARTEKO,
m., in Br., Antw. en elders van ouds
voor : aap, fr. singe, gebruikt.
MERTEN. De pijp aan merten geven en
S. 7ttertekens vuur stoken. Z. marten.
MERVELEER, m. voor : marbelaar, knik
ker ( Limb. ). Z. huif en huuf.
MERVEN, eene verbastering, te Poperinge,
van 't werkw. murwen , bet. aldaar
met eene bijzit leven. 1Uurven , vroe
ger morwen, in den Theuth. : moruwen, is in 't 1. motlire. Het I. mollitia
( morwte of rnurwte ) bet. ook : verwijfdheid , wulpschheid.
MËS , rug : op de mis hangen ( Kemp,
Gheel ). Is 't misschien hetzelfde,
doch verbasterci, als hij Kil. : meersse
of meerskorf , een rug- of markt
korf?
MES voor : mest. Vanhier : mes/mak voor:
mesthaak ; mesput of messeput voor:
rnestput ( hier en daar in Br. en
Kemp.); doch men zegt er : mest kar,
mestlioop. Vanhier nog : messing
messie en in MaerlS RijinP. v. 3870 ,
messine. Kil. geeft mes voor : mest
als Vlaandersch op en hij Ruysbr. en
Macri. bet. vies : ook mest en drek.
MESDAG ( misdag ) , feestdag , kermis
(Oost. en Westvl.). Hoe zij raesclen!

Hoe zij tiercten ! Hoe zij hoenclers
mesdag vierden ( G. Gez. blz. 91 ). In
't L. v. Waas zegt men : gij moet uwe
u'oorclen geen mesdag geven, d. i.
ge moet niet rusten , niet stil staan
terwijl gij klapt, maar voort werken.
Jiesdag het. ook : taak : zijnen mesdag
(toen. Bij Macriant wordt mesdacli
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voor : feestdag gebruikt ; in 't oud
engi. is het : messeday; ijslands. : messadayr (Delf. 28). Bij Kil. is msse
feest, plechtigheid, 1. solemnia. Van-

hier : baafmis , kersmis , ker(k)mis,
enz. en misdag is in 't I. dies festus , dies solemnis.
MÉSHANDEN mishanden : 't misen ni,
het komt er niet op aan (cant. Axel).
MESSCHIEN voor : misschien, ook masschien, mescien (Taalk. Mag. Ill, 17).
MESSELIJK (VI. ). Z. misselijk.
MESSEN of MESTEN, b. w., eigenlijk
met een mes dooden , ombrengen

hoe velen worden er om hun geld
gemest ( Hagel. ) ! Kil. heeft : mes
messer, mest in den zin van : mes en
van : degen, en maten voor : dooden.
Bij Bilcl. is metsen : moorden , en
hiervan : mets-tuig; het hgd. metzgen
bet. slachten, dat veel met een mes
geschiedt. Z. hij Weil. : mee en matsen, dat in Kl. -Br. : slaan bet. van
mats, slag. Z. blz. 366.
MESSIAS -MIS. Zoo noemt men te Kortrijk
de Guldenmis , die op den kwatertemperwoensclag vOOr Kerstmis gedaan wordt ; te Meenen heet die mis:

duivekendaal -mis.
MESSIE. Z. messing.
MESSINE. Z. messing.
MESSING, m., is geen mesthoop of mestput in 'talgerneen, maar, bepaaldelijk,
de opene plaats, 't zij put of poel, bij,
achter of vOOr een huis, bestemd om
er 't mest uit den stal of andere
vuilnis te leggen. Mesthoopen of
mestputten op het veld worden geene
messingen genoemd. De binnenplaats
vOOr de woning , de stallingen en de
schuur eenerboerderij, in 't fr. bassecour , worden in de Kemp. : messie,
elders, in Br. : messing genoemd,
schoon zij voor mestplaats niet meer
dienen. Kil. en Plant. geven : messie
ofmissie ook op voor : mestput, mesthoop , I. fi.metum ; omstr. Breda, in
heel Vi. en Br. heeft messing ge-
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melde beteekenis. In de vlaamsche
dorpen van Hainegauw zegt men
nessine. Deif. (blz. 286 en 496) heeft:
(( missinne , hij Boyer is 't in 't engi.

few-mishing, rnidciing, dunghilt; ce
dernier mot signifie littéralement

mestlioop , en fr. tas de fumier, en
allem. ?nistkaufen. )) Zoodat het oud
eng!. mishing ons vlaamsch messing,
oulings missinne (mesthoop ) is. Kil.
geeft messing/i op als Vlaandersch
voor : messie, en Weil. zegt achter
messing , v. ( geel koper ) , dat messing ( missing ) een verouderd ( het
wordt in België dagelijks gebruikt)
woord is, dat mest bet. In dezen zin
heeft het Jan de Brune en in Westvi.
is messingput hetzelfde als messing
of mestput. Te Thien. en in Wesivi.
noemt men een sterfput , waar het
vuil water in loopt en men alle vuilrus inwerpt, ook messing. Dit messing wordt in Westvl. nog gezeid van
een snuiver die zeeren onder den
neus heeft. Z. mesthof.
MEST, in Hol!. m., is in Br., Antw. en
Limb. , 0. Z. Wei!. op : mest en mes.
en tdj ons : messing.
MESTBOER, rn., die op de straten het
mest , slijk of vuilnis op Zijne mestkar schept en wegvoert , gewoonlijk
voor den mestpachter ( die het mest
van de stad gepacht heeft ) ( Leuv.).
MESTDAG. Z. mesdag, enz. ( VI.).
NESTHAAK , twee- of drijtandige haak
om het mest mede uit den stal te
trekken (Br., Antw., Kemp., Limb.).
MESTHEM of MESTEM, m., in Limb. hetzelfde als 't volgende.
MESTHOF, m., plaats waar degenen , die
beesten hebben , het mest zetten , in
't hgd. inisthaufen ( Hagel. ) ; in Br. :
messing ; in het Groningsch dialect
heet die plaats : mestdobbe. Dobbe
bet. graft, kuil , poel ( Z. Taalk. H.
IV, 680 en Wassenberg's, Idiot. Fris.
blz. 5). Z. mestpoel en messing.
MESTPOEL, t zelfde als : messing. Van-

MET

hier : mestpoelwater, water dat naast
het mest in den put is en waar med
men het bij zomertijdoverhoost (Br.
en elders ). Z. aalpoel , blz. 2.
MESTSTIK , MESSTIK , groote en breede
schup om lang mest med door te steken en kort te maken. Dit geschiedt
volgenderwijze : men zet dit snij mes
op het mest, waar men het door slaat
bij middel van een houten hamer; ook
steekt men die stikschup er door.

Stik van steken ( r. Lier).
zoo haast , zoodra
als, te gelijk als : met dat hij vertrokken was ; 2° aangezien , dewijl : met

MET , MET DAT , Jo

of met dat hij mij niet helpen kan,
moet ik mij elders voorzien ( VI.,
cant. Axe l en ook in Br.) ( Taalk.
M. IV, 369). Z. meteen.
METEEN , METEENEN , bijw., van ouds
en bijna overal in 't Z. gebr. voor
terstond , binnen een oogenblik , da
delijk , straks : zwijg of meteeit
krijg de slaag, In Limb. klinkt het
mitein; in Br., Antw. : nzêdeen, mêdeenen ; in VI. cant. Axe!. : medeen.
In MacrI. bet. : meteen , metien, ter
zelfder tijde, en in den Vos Reinaerde,
V, 709, mettien ook : terstond. Z. metdat en achtereen , blz. 6 , en bedeenen.
METERLAP ook MEETJELAP, v., cene die
als meter of pete , eene andere vervangt. Het is, volgens Kil., holl. en
bet. : peter; mette is boll. en fries.
en bet. : meter of pete.
MÉTJE. Z. meisken.
METSEN zegt men in Br. en Antw. altoos
voor : metselen ; zoo ook : metser
voor : metselaar, hetwelk slechts gezegd wordt van een lid der vrijmetsetarij. Z. bij Weil. : metsen.
METSKE of MËTSKE. Z. meisken.
METTE. Z. mötten.
METTEKO , MARTEKO , m., sim , aap
( overal).
METTEN. De spreekw. : met iemand korte
metten maken bet. : iemand gezwind

MEU
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weghelpen ( Limb. en elders). Metten
van 't I. mat utinae.
NETTEN EENEN , 'tzelfde als : meteen
(Br.).
METYRETER. Z. metworm.
MÉTWO1IM , m., worm die zich in 't
vleesch van den mensch, vooral in 't
aanzicht vormt en door een klein
zwart plekje op het vel verraden
wordt. Men noemt het ook : metvre
ter (Maastr. Z. Arch. vr. Ned. Taalk.
1 11 , 372). Kil. vert. : met , mette
sax. sicamb., door : pulpa suitla,
carnes porcinae delicatiores. Met bet.
hij Weil. : gehakt vleesch , bijzonder
rouw varkenvleesch ; bij BiEd. : med
of met, eigenlijk vet, en hiervan leidt
hij af: mest, dat eigenlik metse, niecise,
d. i. mesting of vetmaking is. Met,
mede , in 't oud fries. mat , mete
meyte , oud hgd. met , zweeds. mat,
engi. meat , bet. in 't nedrd. : spijs,
voedsel. Z. Dell. 28 en vanhier heeft
de Tenth. : mettzigher voor : vleyshouwer, hgd. metzger, fleischer. Tenkateleidtmetafvan : rneïen,moesog.:
maitan ( snijden ) , dat verwant is
met : mes, mest en mat. Z. ook maai
meersch.
MEU. Z. motten.
MEUBELEN , b. w., met huisraad voorzien , stoffeeren , ook : meitheleeren,
fr. meubter ( Br., Limb. en elders ).
MEUG , m., smaak , goeste. Z. muug.
MEUGELMOORD, m., sluipmoord ( Limb.,
Valkenberg ). Van 't hgd. meuchel.

morci.
MEUGEN, mogen (Vi., Br., Antw., Kemp.
en N.-Br. ). Het lijdend deelw. klinkt
veel gemogen, doch ook : gemocht.
MEIJK. Z. muik.
I%IEUKEN, verkorting van : meutteken. Z.
ook : moken en muiken , verwant
met : smeuken of smoken.
MEUKEN, o., zekere graanmaat, in Br.
drij vierden van een haister doende;
zoodat , b. V. een zak tarwe van
100 kilo's rond de 5 113 meukens in-
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houdt. Kil. vert. : ineucken , moken,

door : modiolus.
MEULEN , o. w., smeulen ( Gelderl. Z.

Taalk. Ma g. I, 318).
MEULEN. Z. molen, enz.
MEULEKENSNOOT , v., aartszottin : zoo
zat als eene n2eulekensnoot , als eene
drilnoot , als een meulen , als eene
musch. Z. Sleeckx.
MEULENEN, met den kafmolen het graan
zuiveren , malen ( VI. ).
MEULHOEK. Z. rnulhoek.
MEUN, MEUM, V., moei, fr. tante (N.Limb. ). Kil. geeft inuyne , mueme,
moerne, mome, nmme op als een Geldersch , saksisch en hgd. w. met de
bet. van : mOei langs vaders en moeders kant , doch in Saksen bet. het
ook : nicht.
MEUREN, MUREN. Z. moeren.
MEURM. Z. murm.
1\IEURRIG, MORRIG. Z. morg.
MEURZEN ( met korte en-klank ). Z. mörZen.
MEUS , MEUZE , V., groote mugge ( Br.,
Brussel ). Z. meuzie.
MEUTTE, MEUTTEN. Z. motten.
MEUZIE , MEUZE , MEZIE , v., mugge,
groote mugge , steekmugge , zomervlieg, fr. cousin. In Maerlants Rijrnb.
V, 356, komt mesie reeds voor in
de beteekenis welke het thans in
Westvi. nog heeft
Zoeter als de klokkegahnen,
Die, vermenglende in 't getuit
Van de meziegolven, walinen
'S Avonds als het avond luidt;
(G. Gezelle, blz. 89.)

Bij Sleeckx is meuze : eene modder
vlieg. Bij Kil. : meusie, mosie, i. mugghe , 1. cutex. Meuzie is verwant met
het fr. move/ic, en 't 1. musea.
MEZIE. Z. meuzie.
MICH, MICHKWARTIER, r. Thien., Biest,
in 't Hagel., verders in Limb. en naar
Duitschl. op zegt men : ich, mich,

oocli : ich kan alleen niet, wilde mick
helpen P De landstreek , omstr. Thie-
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nen , enz. heeten de ariderssprekende streken : het michkwartier.
MIEDAUW, m., soort van wissen of twij-

gen (Meetjesl. ).
MIEK voor : maakte (VI. en Kemp. ).
MIEKMAK (Vl. ). Z. mikmak.

MIELAND , o., plaats in de schuur waar
men het uitgedorschen stroo legt
( Hagel. en hier en daar in Br. ). Het
eerste deel des woords schijnt te zijn:
miet, mijl ( tas ) of mat voor : stroogemul, d. i. : kort stroo.
MIER , m., hekel, pik , afkeer, tegenzin ,
hinder : eenen mier aan iemand of
aan iets hebben zegt men , onder den
geringen stand , in Zuid -Holl., Gelderl., N.-Limb., in de pr. Antw. en 't
cant. Axel voor : een tegenzin aan
iemand of iets hebben , hinder , last
aan iemand of iets hebben. Bij Kil.
bet. : de mieren , 1. formicatio , eene
zeer lastige en vuile huidziekte, ook
venusziekte. Z. Taalli. MYlag. ( I , 318,
330; II, 110, 471, en Arch. II, 174).
Vanhier, in 't cant. Axel : mieren ,
kwaad, nijdig over iets zijn; en mierig, kwaad , nijdig. Bij Sleeckx is :
eerie mierige koe , eene koe die bloed
pist.

MIEREKNEUKEL , m., iets dat zeer klein
is ( r. Audenaarde ).
MIEREN , o. w., eene zekere tinteling of
kitteling voelen als liepen er mieren
over, tintelen of, gelijk men in Br.
zegt , singelen of zengelen , b. v. van
koude , van ergens tegen te slaan
of te vallen : mijne voeten mieren

van koude. Ik sloeg mijne hand zoo
hard tegen de plank dat mijn vingeren ervan mierden ( hier en ginds
in V1.) . Z. mier.
MIEREN , o. w., mikken , op iets doelen
met eene schieting , aanleggen , fr.
mirer : hij mierde met zijn geweer
zoo juist dat de haas daar neer tui
(Br., Antw., Oostvl.). Vanhier-meld
licht : miersteen.
MIERIG. Z. mier.
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MIERSTEEN , m., paal, eindpaal, scheid steen ( langs 't Westen v. Brussel).
Z. mieren.
MIESELEN. Z. miezelen.
MIET, MIETEN. Z. mijt en meeden.
MIEZELEN , MIJZELEN , freq. van : mijzen : lo als b. vr., morzelen, waarmee'
het nauw verwant is, brijzelen, wrijven, tot briezels maken, b. v. drooge
aardklooten , gezoden aardappels ,
brood, enz. : mijzel de kiekskens wat
brood voor (Meetjesl. en elders). Van hier : miezeling, briezel; 20 als o. w.
bet. : miezelen of mieselen in 't alge
fr. etre of faire menu, en-men,i't
wordt gezegd van : stofregen, fijnen
hagel of sneeuw, enz. In 't bij zon
zachtjes regenen , stofregenen;-der:
bij Sleeckx : miggelen : het mieselde
den heelen dag. Vanhier miezelregen ,
stofregen , gezebber ( Oostvl., Westbr., Br., Groni.ng. ) , in welk laatste
gewest men : miesregen en miezerig
weer zegt voor : stillen regen, en nat,
nevelig weer. Kil. geeft : mieselen op
als Hol!. en Fries., 't zelfde als misten,
1. rorare tenuem pluviam en Plant.
verfr. het door : plouviner, faire une
pluye menue; miesetinghe, holt. fris.;
bij Kil. : mist ( nevel) ; bij Plant. .
stofregen , 1. tenuis pluvia. In Limb.
zegt men : mozelen en motel. Z. mijzen, mijzel en zebberen.
MIEZELING , MIJZELING, v., iets wat gemiezeld of gemijzeld is, fr. ce qui est
menu of réduit ern miettes , b. v. :
het broodsuiker in miezelingen wrijven voor den koffie ; klein stukje,
briezel , brijzeling, morzeling (V1.) ;
in Br. en Limb. ( waar men motet
zegt ) en elders : stofregen , natte nevel , fijne hagel of sneeuw. In Brab.
zegt men voor : stofregen ook : ge
misel.
-zebrofing.Z
MIEZER, bijv., bet. zooveel als het fr. eke'lit, en kan van't lat. miser zijn, doch:
hij ziet er zoo miezer of miezerkens
uit bet. juist 't zelfde als : hij ziet
48
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er zoo nnijterig of iijterachtig ( zoo
ongezond) uit (Br., Antw. en elders).
MIGGELEN, o. w., stof regenen (Sleeckx).
Z. miezelen.
MIJDE, bijv., vreesachtig, bang, fr. tiinicte:

gij moet zoo mijcle niet zijn (Westvl.).
Het is 't zelfde als : mijdel, bij Kil. een
Vlaand. w., in 't 1. vitans, parcens.
't Is de wortel van : mijden (Z. Weil.).
MIJ KEN, andere uitspraak van : mikken,
bij Kil. ook vert. door : disponere
(disposer). Zich mijken bet. te Gent :
zich mijden : mijk u , in 't fr. gare.
lllijken en snaijken zegt men, hier en
daar in Westvl., voor : eten. 't Is licht
voor : ruiken (meuken) en snmuiken,
hetzelfde als elders : koken en srno-

ken.
MIJN , v., de plaats waar de aangekomen
visch uitgemijnd, dat is, in kleine
verdeelingen geveild wordt ( Br.,
Antw., Vl. en elders) : die vischmijn
heet te Gent : minke; het is in 't fr. ook
minque. Mijn staat voor : mijnstede
of mijnplaats. Z. 't w. mijnen bij
Wil. of elders.
MIJNDEf, m., afgel. van : mijnen, een die
uitmijnt , bepaaldelijk : een peper
-koevrp(VI.)
MIJNEN , b. w., 10 is door « mijn » te roepen , visch koopen op de vischmijn;
20 mijnen wordt ook voor : uitmijnen
gebr., d. i. al den aangekomen visch
in kleine hoeveelheden ter verkooping oproepen : is de visre at gemijnd ? Vanhier : mijning : de mijning
heeft plaats om 8 uren. Bij Sleeckx
komt mijnen ook voorin den zin van:
graan in de schuur voeren, maar dan
is dit w. eene verbastering van mennen. Z. dit woord.
MIJNERGOEIE, MIJNVERGOE (uitroeping
van bevestiging) in den zin van :
waarachtig , waarlijk , ik maak het
goed : ' t is hij die dat gestolen
heeft, mijnvergoeie ( hier en ginds in
Westvl.).
MIJNEREN, b. w., fr. miner (Sleeckx ).
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MIJNSTEE, MIJNSTEEN. Z. mijtsteé.
MIJT, v., in sommige streken uitgespr.
miet, bet. eigenlijk : hoop, stapel, fr.

amas de quetque chose, las , b. v. :
hooimijt, houtmijt, stroomijt, graan
enz. (Br., Hagel., Antw., Kemp.,-mijt,
Limb., N.-Br.). Men zegt in Limb.
ook : miet mest voor : hoop mest.
Hoeufft leidt het af van 't lat. meta,
dat : eindpaal, meet, stapel of hoop
bet. ; zeker is het daar meê verwant.
Vanhier : gemift, gemijt graan, graan
in mijt liggende,
MIJT, MIET. Zekere oude munt, bij PIant.
in 't 1. meta, obolus, en hij Kil. : oboli
vitissimi genus. Het mv. mn-ieten bet.
geld : die kerel zit met mieten (Limb.).
Z. bij Kil. : mijt, miete of miente.
MIJTSTEE, uitgespr. : mijtsteen en mijn
plaats waarde stuiken gestaan-sten,
hebben : de mijtsteen oogsten (Westvl. ). Van : stee (plaats) en mijt.
MIJZELEN. Z. miezelen en mij zen.
MIJZEN, MIEZEN, b. w., breken, brijzelen , morzelen , hgd. meischen , fr.

roetpre : toe , -anijs de kiekens eens
wat brood (L. v. Aalst) ; in 't Meet j esi.
zegt men : mijzelen. Men denke hier
aan 't 1. mica. Z. miezelen.
MIK , v., eigenlijk tweetandige vork die
dient voor iets wat er over gelegd
wordt : laat de berrie vain de kar op de
mik rusten; tweespleet aan het uiteinde van een stok, stang of pijl, in 't
fr. coche : tusschen een miksken vat-

ten. De mik van mijnen pijl is a fgebroken. Laat er dan een beenen
miksken aan zetten. Hik is ook de gaffel eener wip op welke men de groote
houten vogels steekt ; bij Kil. :

micke , 1. [urea.
MIK, v., dat in de Holl. Woordenb. bloem
van roggen- of tarwenmeel bet. en in
Gelderl. een brood is van fijn roggenmeel gemaakt, bet. in Holl. en Belg. Limb., in 't Hagel. en elders nog :
hetzelfde als kraammik (Z. blz. 286) ,
d. i. fijn tarwen brood, wittebrood,
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en is ook m. : een korenten mik. Een

mikken boterham. Eèn miksken is
te Diest : een klein wittebroodje , te
Brussel en Antw. pislolet genoemd.
luik wordt in N.-Br. zoowel van rogge
als van tarve gebakken. Z. Hoeufft,
blz. 387. In de omstr. v. Brussel verstaat men soms door mik : een boterham , door de boeren aldaar ook:
kant geheeten. Mik is in 't engl.
miches , oud engl. mitche ; het fr. de
la miche ( wittebrood ) wordt ook
door Chateaubriand gebezigd in
ziiIl&

: Mémoires cl'outre-tomlie. Z.

weg of weite. Z. Delf.
MIKKEN, pinkoogen ( Westvi.).
MIKMAK , soms ook MISMAS , m. en 0.,
mengelmoes, mengelmangel; voorts:
iets wat in 't geheim overlegd en gekonkeld wordt, konkelfuis, fr. tripo-

tage : daar is mikmak tusselien. Uit
at dien mikmak kan Ik niet wijs wor
den (Limb., Hagel., Br., VI., Anwt. ).
Daar is mikinak (oneenigheid, ruzie)
in dal huis (Maastr.). Daar hebt ge at
uwen mikmak, daar is al het geriefdat
gij noodig hebt ( Westvl. ). iJliknak
is eene verbastering van : miflfJmaflg,
-

wortel van mengen ; 't is in 't engl.
mish- mash , in 't hgd. mischmasch,
wortel van misschen, hgd. en neêrd.,
1. miscere , gr. glaxestv, mengelen,
fr. métanger. Z. Deif. 496.
MIL, MILLE, MILLIE, v., gierst of geers,
een graangewas , welks zaad men
aan kanarie- en andere vogelkens
geeft ( Br. en elders); in Groning.
heet dit gewas : heers, heerse; bij
Kil. : miiie of hirs , hirse , hers, in 't
hgd. hirsen , engl. hirse en millet,
1. milium, fr. mil, millet, ital. miglio,
sp. wit/zo. Vanhier : milzaact. Wij
hebben in Br. nog eene plant : mil
en soms ook : kamil ( Z. blz. 218)
geheeten, die men in de patattenvoren of slechts op kleine beddekens
zaait en van wier stroo, dat de lengte
heeft van twee voet , men fijne be-
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zems bindt, genoemd milbessems.
Deze plant behoort geenszins tot de
kamil- of de geersfamilie.
MILBESSEM. Z. mil.
MILT, m., 't manneken van den haring,
nederd. miller, in 't engl. mitt of

miller.
MILVER , m. en v., wormken of liever
dierken bijna gelijk aan eene hoofdluis , dat in het hout zit : de milver
zit in de planken. Vanhier : vermil

veren : de milver heeft die stoelen
vermilvercl ( Maastr. , Belg. -Limb.,
Hagel., Br. ) ; te Leuv., Antw. , en
elders zegt men ook : memel, vermemeld ; te Gent en elders in VI. : meluwe , vermeluwcl. 1Iilver, uitgespr.
mulver en mulfer, bet. in Br. de
zwarte, gele of groene gevleugelde
luisjes welke op moeskruiden , op
jonge vlierscheuten en ander loover
zitten : die savooikoolen staan heel

vermulferci. De blaclers zijn door den
mulfer verdroogd (Leuv.). Kil. heeft
nieluwe , milwe , inijte, mot . enz.,
fr. mite. Z. molm , vermolmd , miii
,

(stof), malen

, olm.
MIMER of MIEMEL, v., aalbes (N.-Limb.).
Z. aardbel.
MIN of MINNEKENPOES, v., de kat. Wanneer men de kat roept, zegt men
min, min, min ( Br., Antw. ) ; in 't
Hagel. : wing , ming ; in Limb.

miem , miemke!
MINDER. Iemand een man mindermaken ( Br. en elders); in Westvl.

iemand een hoofd minder maken,
iemand kapotmaken , dooden. Z.
minderen.
MINDERACHTIG , iets wat niet zeer goed
is, wat niet wel genoeg is, gemeen,
middelmatig : uw handelwijs is minderachtig ( Westvl., Popering. ).
MINDEREN , 0. W., anders zijn , veranderen , missen : gij wordt lieknord,

maar hoe kan dat minderen, ge doet
alles verkeerd? fr. comirent pent-it
en être autreinent ? Dat kan niet min-
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der of niet minderen ,, dat kan niet
anders zijn ( Br. ).
MINDER of MAAT, of is voor : dan, in de
uitdrukking : wat die man noodig
heeft om van te leven is minder of
maat , welk of maat opzeggelijk bet.
( hier en daar in Brab. ).
MINGELIEMANGELIE,'t zelfde als : mik-

mak : 't is at mingeliemangelie
't is al dooreen verward ( Oost.- en
Westvl. ).
MINKE, v.,vischmijn, fr. minque (Gent).
Z. mijn.
MINNE , v., baker, wat men te Antw.
babel ; te Leuv. : verwares noemt
( cant. Axel) ; elders bet. minne
't zelfde als mem, en minnen, in Holl.
en N.-Br. tot mem dienen, maar in
't cant. Axel is minnen voor : baker uit
uit verwaren gaan;-gan;iBr.:
te Antw : uit baketen gaan. Z. Hoeufft
en Weiland.
MINNEKENPOES , v., kat (Br., Antw. en
elders).
MINNEKENS , de witte of gele fluweel
botten die op zekere gewas -achtige
komen (Br., Antw.). Z. kattekens-sen
of kattelen , blz. 226.
MINNEN. Z. minne.
MINNINGE. Te minninge gaan, uit vrijen
gaan (Westvl. ).
MINUTEBLEEK , o., het bleeksel van het
lijnwaad met chlorure, zoo genoemd
omdat het slechts eenige stonden
in het chlorure ligt ( V1. ).
MIRKEN, o. w., loeren, scherp, piet toekijken : ik moet vandeeg mirken om

zoo nen pleinen druk te kunnen lezen
(Br., Kl. -Br.).'t kan eene verandering
zijn van 't w. : merken of marken,
considerer, of liever eene versterking

van : mieren ( mikken) , zooals hor
-ken
van : hooren, enz.
MIS voor : mest. Missen voor : mesten
bemesten : miswagen , mestwagen
(cant. Axel ). Kil. en anderen heb
ook : mesch , mist voor : mest -ben,
hgd. mist, saks. mess, in 't oud engl.
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bet. mmïishing, mesthoop. Z. messing.
MISBILLIGEN, b. w., niet billig achten,

misduiden, afkeuren : men zal mijne
woorden nietmisbilligen. (J. Ferguut's
Makamen , blz. 41). Z. billig, blz. 55.
MISCHMASCH voor : mikmak ( Limb.).
MISDAG , m., uitgespr. mesdag en mestdag , feestdag , heiligdag : zondag,

mestdag, altijd is hij op trot (V1. ) ;
in 't Land v. Waas zegt men : zijne
woorden mesdag geven, voor : rusten,
stilstaan terwijl men klapt. Misdag
bet. te Poperingen : taak : es ulder
mesdag af?
MISDEELD ZIJN (niet) , kennissen , ver

begaafdheden hebben : die-standof
jongeling is in 't geheel niet misdeeld,
hij zal tot groote dingen komen
(overal).
MISDRAGING , misdracht , misval ( Kort
-rijk).
MISEL , MISELTJE , een weinig : een mi-

seltje vuur ( cant. Axel ) ; in Br. zegt
men een : mozzel (o als korte eu)
een mozzelken brood. Het is hetzelfde
w. als boven miezeling en verwant
met morzelen ( dat in Br. als mózzelen klinkt). Z. miezelen en mijzen.
MISERERE, m., is in 't Zuiden, vooral in
Br., nog gebr. voor 't fr. passion iliaque of -miserere, eene pijnelijke kwaal,
ook : omgekeerden darm , kronkel,

darmkring, drekbraken , tankeuvel,
enz. geheeten.
MISERIE GAAN, alleengaan in 't whist- en
botson-spel om geenen slag te heb
-ben
(bijna overal).
MISHAND , MISHANDE , hinder , verhindering , letsel : er is geen mishand
aan ( Antes. ) : daar en es geene inishande dat ti kome (Westvl. ). -Vanhier : mishanden, waarover Weil.
MISHANDEN. Z. handen , blz. 175.
MISJE , o., miskraam (Antw. ).

MISKANSEN, o. w., eene miskans of mist
lukking hebben (Br.). Miskans, ongeval , slechte uitval , is in 't engs.

mischance.
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MISKOMEN, 0. W., in Westvl. voor : verhinderen ; in Br. en Antw. voor : iets
kwaads overkomen : miskomt er iets

aan het rad , wij kunnen niet voort,
d. i. komt er een ongeval aan. Mesquaine bet. bij Ruysbroeck (11, 77)

gebrek , letsel.
NISKOMMODEEREN , o. w., mishanden,
fr. incommoder, gêner (Westvl. ).
NISKOTEREN , MISKEUTEREN , 't zelfde
als : mispeuteren ( r. Antw. ). Z. bekeuteren , blz. 39.
MISKWABBEREN, o. w., mislukken (Br.,
Antw.).
MISLEZEIt, m., een priester zonder plaats
of vaste bediening ( overal).
MISLUIDING , v., misluidendheid ( Kortrijk).
MISMAAKSEL, 0., een mismaakt schepsel
of ding ( overal ) .
MISNIETEN , b. w., het tegenovergestelde van genieten , beteekent : derven, ontberen, eraan toeleggen : gij

zult het moeten misnieten ( Kemp.,
Limb.).

NISPAKKEN, eigenlijk : in 't pakken niet
vatten : hij heeft den bal inispakt.
Het mispakken, kwalijk treffen , ongeluk hebben : hij heeft het met die
dochter mispakt, hij is mistrouwd.
hij heeft het ?nispakt, hetzelfde als
miskanst (Br. en elders).
MISPEL , v., wordt in N.-Limb. verkeerd
gebr. voor : wesp , engl. wasp , fr.
gupe , 1. vespa. Mispel ( vrucht ) , in

de Woordenb. m., is in Br. ook v.
IJ'Iispel hoort men soms ook voor

oorveeg : hij kreeg eene mispet om
zijn ooien.
MISPEUTEREN, b. w., misdoen, mispikkelen : vast hebt ge weer wat mispeu tent , dat ge zoo effenaf ziet ( Br.,

Antw. ) ; bij Kil. : mispeuteren, flandr.
is verpeuteren , 1. delinquere.
MISPIKEELEN, b. w., 't zelfde als : mispeuteren , rniskoteren , hekeuteren

uitzetten : wat hebt gij mispikkeid
datge zoo verlegen staat? (Br., Antw.,

381 )

MIS

VI.). Van mis en pikkelen ( een kinderspel van meisjes ) ; doch het kan
ook een freq. zijn van : mispikken.
MISSCHIENS , voor : misschien ( Br.,
Antw., N.-Br., Limb.).
MISSE, v., misslag (Westvl.).
MISSELIJK, lastig, onverduldig (VI.).
MISSELJOEN , MESSELJOEN , misseljoenen-brood (Westvl.). Z. mengelsoen,
blz. 37 en masteluin , hlz. 366.
MISSEN, 0. w., wordt dagelijks gebr.
voor : afwezig zijn , ontbreken

daar was maar een, die miste ( Br.,
Antw. en elders). Missen, zot wor
den : die man mist ('t w. verstand is
hier onder verstaan ). Die nooit gemist heeft , heeft nooit iets gedaan
( Br. en elders).
MISSERKES MISSE, ook Zenderkensmis,
of Gulden mis (Westvl. ).
MISSIE, MISSINE. Z. messing.
MIST voor : mest. Vanhier : misten
mistpoet , misthaak, mistwater, enz.
De Teuth. heeft : mijtsstede, mestplaats.
MISVAREN, 0. w., dat eigenlijk misvallen,
mislukken , kwalijk uitvallen bet.

hij meende dat hij veel geld zou opgedaan hebben, maar hij voer mis;
bepaaldelijk bet. het in VI. en ook
bij Kil. : een misval hebben. Misvaren wordt in VI. ook als o. znw.
gebr. voor : rniskraarn : die vrouw

heeft een misvaren gehad.
MISVERSTAAN, 0., misverstand (overal).
MISZIT , 0., iets dat ontbreekt , iets dat
nietwel voegt, dit afsteekt, dat misstaat, beletsel, tegenheid, gebrek, fr.
conlrariété , einpdchement : ons huis
is wet., maar het heeft een miszit dat
er geen achterplekje aan is. Dronkenschap is een groot miszet ( Westvl. ).
Kil. geeft missitten als Vlaandersch

op voor : misstaan. Bij Delf. 4 96 heeft
men, in het oud engl. misse -satte ; in

VI. : miszat van : miszitten, engl. to
clifform , to disfigure, fr. défigurer,
séoir mal , vanwaar : matscant.
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MITER voor : mijte , groote houtmaai
(Westvi.).
NITJE of BITJE, een beetje , een monds
weinigsken (Axel). Het is-vol,en
hetzelfde als : mijt.
MITJE, V., meter, petemoei (cant. Axel).
MITS voor : vermits , overmits , dewiji,
fr. puisque ( Br., Kemp., N-Br.).
MITSELEN. Z. mutselen.
MITSEN, kaartspel (Leuv., Thien., Diest).
MITZEN. Z. mitsen.
MOCH ! hetzelfde als : och, een tusschenwerpsel dat tegenzin te kennen geeft:
moch ! laat mij gerust met at die benzelinçjen ( Br., Kl. -Br.).
MOCHT, MOECHT, imperf. van: mogen, te
Leuv., Diest en elders gebr. voor
moest. Z. mogen en moeten.
MODDEL, bijw., drulikend, benauwd
het is moddet warm ( Limb.). ]JIot
wordt in Gelder. ook gebr. als bijw.
in den zin van : zeer,, geheel : mot
slecht. Wij denken dat mol en mociclel
verwant zijn met mottig en moede,
vanwaar : vermoeien. In den Teuth.
hetzelfde als : malt , vanwaar : matten , thans : afmatten. Z. mot.
MODDELEN (Antw.) freq. van : modden.
MODDEN, b. w., tusschen of in oude papieren , vodden , enz. zoeken : wat
zijt ge daar weêr in mijne kas aan
't modden! (Kemp). Kil., die ook liet
freq. moddeten heeft, vert. het door:
perscvutari. Z. Weil. op 't woord.
MODDEREN , o. w., tot modder maken,
baggeren, in 't modder wroeten ( Br.,
Antw. ). Plant. vert. moddeten door
(ouitter en cherchant quetque chose,
I. perquirere. Z. modden.
MODDER WEËR. Wanneer de lucht zeer
laf is en dik betrokken door nevels,
en dat het drijgt te regenen , zegt
men , omstr. Brussel : wat modeler
weér of modderachtig weder, d. i.
mottig weder,, omdat zulk weder
modder veroorzaakt : 't is gernodder
n'eb'r, 't is vuil onder de voeten.
NODEPRINTJE , 0., pronkerken , mode-
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heerken , modezot , modepop ( Br.,
Antw.). Dit laatste meest van meisjes
gezegd.
MOE,TMOEDE en oulings ook inuede, bijv.,
wordt in Limb. : nietig; in Br., Antw.
en Kemp. : muug uitgespr. Vanhier
heeft men nog : vermengen , vermu gen , vermuugd, voor : vermoeien,
vermoeid.
MOEDER wordt in 't Z. zeer veel voor 't
fr. matrice gebr. Weil. heeft de
spreekw. : dat tigt op eene kwade
moer, daar zal niet veel goels van
komen. In Br. bestaat, onder 't gemeen volk, cone andere spreekw.
dat zat op geene goede moeier aj?oopen, dat zal nietlukken, dat zalniet
wel afl oopen of uitvallen. Moeder,
moeier of moer , beteek. P onder
ander : de koningin der biebn ; 2 0 de
bus waarin de spil van eene schroef
loopt, fr. éerou de vis; in Gelder!. en
elders klinkt het muier, dat eigenlijk:
muicleris, zegt Bud. (II, 43). Immers
de oe-klank verwisselt zich veel met
den ui-klank.
MOEDER , V., eene koof of katoenen
vrouwenmuts ( St-Truid.).
MOEDER GODS ALLEEN , moederziel alleen , geheel alleen ( Br. en Hagel. ).
MOEDERKENSZALF , KLIPPELKENS
ZALF, eene zalf zoo genoemd omdat
de pakjes op kluppelkens trekken,
en die men goed acht voor alle wonden en kwetsingen. Moecterkenszaif
geldt bijna overal.
MOEDERKOREN (moeierlcoren), 't zelfde,
in Belg. en Holl-Limb. als elders :
tieerentanden, wotventanden, in 't fr.
ergot, seigte ergote', d. i. lange zwarte
korrels in de roggenaren.
MOEDERKWAAL , v., hetzelfde wat Weil.
zegt van : moer : ( door onkunde
noemt men ook alle opgeblazenheid
en opstijgen hij bet vrouwvolk : moeder of moer; » bij Kil. en anderen
moeder ofmoederwee, I. coticus dolor,
coli intestini morbus.
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MOEDERMENSCH ALLEEN , 't zelfde als:
moederziel of als te Antw. en in
Limb. : moeclerzielig alleen ( Br.,

Antw. en elders ).
MOEDERRIOOL ( moeierrioot ), de onderaardsche hoofdriool waar de zijderiolen zich in ontlasten, fr. égout
collecteur ( Antw. st.).
MOEDE1ISKIND ( dén ). Het is één moe
clerskind ( moelers - , moeres- of
mulerskinci ) bet., op vele plaatsen

't één is niet beter dan 't ander , 't is
al eender,, of : 'k wil om den keur
van de trappen niet vallen.
MOEDER ZALIG ALLEEN , gansch alleen,
geheel verlaten ( Limb. ). Men zegt
daar ook evenals in Gelderl. : moederziel ( uitgespr. nworzeel allein )
clear en was geen moeclerzeet.
MOEDSTEKEN ( uitgespr. moodsteken),
sterven , kapotgaan : van die zaak
zal hij de ( of den ) mood steken

( Br. ). Men deelde ons uit verscheidene plaatsen van VI. : de moord
steken mede voor : sterven. Mood
( met zachtiange o ) kan eene verbastering zijn van : moed of moet, 1. animus ofotium, hgd. musze, als ware
den moed steken zooveel als : den
moed laten steken ofzinken, of: geen
lust meer hebben tot iets, gelijk men
gesteld is wanneer men gaat sterven.
Maar mood zal wel voor moud (aarde)
staan en de mood steken , misschien

voor : ter moude steken, voor : ter
monde gaan , d. i. sterven. Zoo zegt
de priester op kritiskensdag : gij zij t
stof (moude) en zult tot stof vergaan.
MOEDWILLIGAARD, m., een die moed.
willig is, een kwaadaardige (VI. ).
MOEF. Z. mof.
MOEFELEN. Z. moffelen , enz.
MOEFEN. Z. moffen.
MOEIER of MOER , v., uitspr., in Br.,
Antw., van : moeder. Z. dit woord.
MOELLIJKAARD, m., een die moeilijk, die
koppig is (Vi.).

MOEITE. Z. moete.

)
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MOEKEN, 0. w., met niet vergezeld, bet.
zich niet laten omkiappen, verteede ren of vermurwen : de gendarmen

moeken niet, wanneer zij dieven verrassen. Koine ik hem alleen tegen, ik
zal hem kloppen, ik zat niet moeken
( Hagel ). 't Is hetzelfde als in Br.
mujken ; in Holl. : meuken.
MOEKEN, 0. \v., in Limb. ' t zelfde als, in
Br. en Antw. : monken en motfen; in

VI. : pronken, mullen, elders pruilen,
ontevreden zijn zonder er veel over
te zeggen. Z. monken.
MOEL, V., uitspr. van : muil, in Limb.
gebr. zoowel voor : gezicht als voor:
mond : houd uw moet (N-Limb. );
in Br., Antw. : houd uwen smoel,
bek , bakkes ( toe).
MOEL , MOEILLE , MOELIE , MOELDE,
MUL, MULLE, MULD, v., is, de eene

vorm hier de andere ginds, van dageiijksch gebruik in Vi., Br., Antw.,
Kemp., Limb. om aan te duiden den
baktrog of den hak waarin men het
brood beslaat en kneedt om het in
den oven te steken ; in 't hgd. is het
mu/dc, in fr. huche, 1. mactra, alveus
pistorius. Een zonk tusschen twee
heuvels, een bergkloof, in 't fr. ravin,
wordt , om Zijne gelijkenis met den
baktrog, omstr. Brussel, ook moeille
of mitlle genoemd. Bild. ( II ,
58) zegt dat het v. is, omdat er bak
onder verstaan wordt (doch bak is in
Br., Antw. en elders m. ). Op moelie,
zegt hij (c dat het denkelijk is van het
fr. mouitler, het bereiden der deeg,
dat in het kleinzen , d. i. doorkneden met water, bestaat. Het hgd.
mutter verbindt dit w. met ons
monde of mout , )) en op : mond,
houten bak, voegt hij er bij : « 't is
eigenlijk moudbak , d. i. aard- of
gruis- of meelbak , hgd. ?nolde. »
Maar 't is waarschijnlijker dat maclie
behoort tot den klankverwisselenden
stam van moet, oud imperfect. van
malen, waarvan ook , molen 9 meet
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mul , mol , molm , memel , meluw,
enz. Moelie wordt in Limb. : moold ,
mooldj , moolj uitgespr.; en 't imperf. van malen is er nog : mooi
( oo voor oe ).

MOEILLE- of MULLEVRIJER, m., tafel
een die schijnt te komen-schuimer,
vrijen met de dochter, maar het niet
meent en maar komt om te eten en
te drinken (Br. en Kemp. ). Kil.
vert. : moelie- vrijer door : parasitus,
offarum sectator. Moelie is bij hem
een oud Saks. en Gelders. w., dat hij
vert. door : o f fa, gr. ^^Cnr^ , alle stuk,
brokje of hompje vleesch , brood of
andere spijze. Dit moeite is ook duidelijk verwant met mouci , mulct.
MOELTER , bijv., mollig , malsch , dat
licht tot mul of stof overgaat : dat
land ligt moelter (L. v. Aalst ). Z.
mouter, dat hetzelfde w. is.
MOELTER ( uitspr. : mooltjer) , is in
Limb. 't zestiende deel van een vat,
'tgeen niet moet verward worden
met maller ( uitspr. mauer-) , maat
van zes vaten. Z. molster.
MOELVECHTEN of liever : muilvechtent,
twisten ( Limb.).
MOER. Z. moor.
MOER, dat in de Woordenb.: moerassiger
grond, broekgrond en waar men kan
turf steken bet., is in Limb. : slijk,
modder, bagger.. Dit beteekende bij
Kil. ook : modder, moiler, moyer en
more ( thans moos ). Moer bet. te
Leuv. : gemalen eikenschors, die, na
dat ze van de huidevetters gebruikt

is geweest , nog gemaakt wordt tot
turf, genaamd huivetlerslor f. Moer is
een samentreksel van : modder; bij de
ouden : modere , moder , hetgeen
eigenlijk een adjectief is van : modde
( slijk ), of, volgens Blid. ( I1 , 241 )
van moede even als mo-el en mo-er;
alles verwant met 't 1. mollis en 't
fr. mom , ook met ons : meuken
(weeken, broeien). Z. moude of mol.
MOER, m. en v., 't zelfde in Br. als :

MOE

muur, muurkruid, fr. mouron, 1. al-

sine , enz.
MOER of MOOR , v., wortel , fr. carotte
( Limb. ).
MOERE. Z. moeder.
MOEREN , b. w., een akker of weide met
moer of modder mesten ; 't water
troebel maken ( Limb. ); in de Kemp.
en elders bet. moeren ; moer of turf
uit den grond steken : ik ben in die
wei aan 't moeren. Z. moer.
MOERIG , bijv., los : de grond is moerig,
de grond is los , mul ( cant. Axel ).
Bij Friesman vindt men : moerig in
den zin van : slijkig , moerassig : in
't moerig broekland neergezeten ( Van
Lennep ). Elders in VI. zegt men
voor moerig : moelter , mulzig ; in
Br. : mul ( mol) , 1. mollis.
MOERSDOOD , 't zelfde als : morsdood
( Limb. ).
MOERZEIK , in de Kemp . 't zelfde als, bij
Kil. : mier-seycke , pismiere , 1. formica ( mier ). Z. muurzijker.
MOES ( uitgespr. moos) , o. , wordt in
Limb. veel voor : kool ( plant) , hgd.
kohl, gebezigd. De Teuth. heeft : mois,
coil. Het w. is licht verkort van :
moeskool. Moes bet. eigenlijk : haksel , kapsel , van : mo-en , pletten of
snijden, kort en klein maken, en zoo
ook inzonderheid : kappen , hakken.
Bild. ( II , 243 ). Verders bet. moes
( oud hgd. maas , inose , muse , engl.
meat , fr. mets ) ; alle spijs , voedsel,
vooral van hofvruchten. Vanhier
heeft men in Groning. : mousker,
mouskerske, een of eene die groenten
verkoopt ; bij Kil. : moesman , 1. olítor. Moes is met moos ( modder ) één
woord en volgens Weil. uit eene bron
met moer, moeras. Z. Delf. op : moes
en moesen , blz. 286-7 ).
MOESEGAT (Westbr. ). Z. mozegat.
MOESELEN. Z. moezelen.
MOESEN , MOESSEN , MOSSEN, b. w., in
't Meetjesl.'t zelfde als : morzen, mor
moes.-zeln.Zmo,sen
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MOESEN , MOEZEN ( uitgespr. nioosen )
0. \V., snoepen of ter sluilcs eten
wat kan die kleine moesen ! ( Maastr.).
Vanhier het voortd. w. : moezelen,
bij Kil. : meuseten. Het komt van
moes, oud hgd. muas , vanwaar
muasen , hgd. speisen , nederd. voeden. Z. moosen of moozen.
MOESKENSMAKEN. Z. moezen maken.
MOESKOP , MOEZEKOP , m., pruiler, afgeleid van : moezen (Kemp., Brab.).
MOESKOPPEN, o. w., afgeleid van moes
kop, 't zelfde als : moezen , monken,
pruilen ( Brab., Kemp.).
MOEST. Z. moeten en mogen.
MOETE ( ook moeite ) , in Westvl. : tijd
-

hetidi mode om met mi me te gaan :1
Het bet. eigenlijk : gelegenheid, ledige
tijd, fr. loisir, I. otium, hgd. rnusze
( Z. Weil. op : moet ; in den Teuth.

moisse , moite , 1. tempus, opportunitas ; bij Plant. : staeye , wijle, fr. bisir , 1. otium, vacatlo.
iOETEN , behooren : gij liacidet moeten
zeggen , gij behoordet Le zeggen.
Moeten schijnt dikwijls als overtollig:
moeste hij komen, kwame hij (Westvl. ). Edoch aisdan drukt het imper
fectum moest eene vrees , een verlangen , een verzoek uit : ge moest
-

clezen brief voor mij eens meb naar
de post nemen ( Br., Antw. ) , en het
staat aisdan gelijk met 't hgd. jhr
mOchtet. Te Leuv. en meer te Diest
en omstr. zegt men voor dit moest:
moecht of mocht : ge m.oec/it eens
niet komen. Ze moechten ons eens
betrappen.
MOETIG , hijv., fier , trotsch : wat is die
dochter moetig op hear kbeederen!
Wat nwetige jongen is dat! ( Br.,
Antw. ) ; 't w. is afgeleid van : moed,
moet. Kil. vert. : mutbigh, moetigh,
muetigh door : otiosus, vacuus (ijdel),
en Plant. door : animosus , abacer,
hitaris.
MOETSEN, o. w., in Limb. 'tzelfde als in
de Kemp : moezert ; als te Antw. en

MOF
in Br. : monken of moffen pruilen).
Vanhier : moetskop of motskop. Z.
(

m oeskop.
MOETSKOP , MOTSEOP , M., pruiler
( Limb.). Z. moetsen of monken.
MOEZEGAT. Z. mozegat.
MOEZELEIN , V. , porselein , fr. pourpier
( L. van Aalst).
MOEZELEN , MOESELEN , b. w., door
stampen , pletten , hakken, tot moes
brengen : moezet de aardappebs , de
Icooben eens wat. Dit woord, in gebr.
in Oostvi. waar men, in denzeifden
zin, nog : smoebèn , smuisteren of
smeisteren zegt , schijnt verwant
met morzelen. Doch het is een freq.
van : moesen ofmoezen, later muizen
gezegd, dat eigenlijk : hakken , klein
maken en, overdrachtelijk : kauwen,
eten het. (Z. Bild. II, 45). Moezeben
bet. in de Kemp. 't zelfde als : meuzeben , en dit vert. Kil. door : cyruscare , pitissare , bigurire , ergens heimelijk en luttelijk aan proeven. Z.
moes , bij Bild. ( II , 243).
MOEZEN 't zelfde als : monken. Z. dit w.
MOEZEN MAKEN , moeilijkheden of cornplimenten maken : wat wibde toch

abtoos moeskens maken ? i/c ben met
uwe moezen niet gediend ( hier en
daar in Vi. ) ; te Leuv. zegt men
daarvoor soms : gemaakte menne
Te Antw. : moesfes maken;-keus.

gemaakte moesjes. Moeskens maken
wordt in Vi. ook gezegd voor : muilen maken of pruilen.
MOF ( o als korte oe ) , v., 't dierken dat
zich in paardendrek ophoudt ( Br.);
te Antw. heet men een groensel , in
't fr. tarin, ook : mof, rn.
MOF ( o als korte oe ) , m.. een die moft,
een mo/7er of pruiler, fr. boudeur

't is nen eerste mof, hij loopt beebe
dagen zonder spreken (Antw., Kemp.,
Limb. , Br.). In Boll. is mof een
scheldnaarn aan de Westphaalsche
grasniaaiers gegeven.
MOFACHTIG , bijv., tot moffen genegen,
49
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stuursch ( Br., Antw. ).
MOFFELEN, b. w., knabbelen : wat moffell dat kind daar alweer? (Mecijesi.).
Dit schijnt ons 't zelfde w. te zijn als
hij Kil. : maffelen, moffelen, 1. ballutire , buccas movere , d. i. stamelen
mommelen ; 't hol der wangen bewegen, gelijk men doet terwijl men eet.
Moffelen is een freq. van : moffen
( pruilen ) , dewiji de pruilers gewoonlijk nogal mompelen of in stilte
tegen grommelen of hommelen. In 't
gemeenzaarn leven zegt men nog: iets
opmoffelen , hgd. muffelen , engl. to
mum ble, muffle, moffle. Z. moffen bij
Hoeufft, en , bij ons , mompelen.
MOFFEN ( o als korte oe ), o. w., pruilen,
monken , pratten : om het minste
hard woord moft zij lieelder dagen.

Vanhier : mof, moffer ,, mofster, gemof, mofferij ( Br., Antw., Kemp.,
Hagel., Maastr. ). To muffle heet, bij
de Engelschen : het aangezicht bedekken , zich verniommen. Z. Weil.
op : moffelen en, bij ons, monken.
MOGEN. Het imperf. mocht drukt eene
vrees, een verlangen uit in de spreekwijzen als volgt : ik zou wel uitgaan,

maar mijn meester mocht of moecht
intusschen eens komen ( Br., Hagel.,
Biest, enz.). Men zegt voor moechi
ook : moest.
MOKKEDAUW, mokkel, moggel. Z. moicke,
dat bij Kil. evenals thans modde
een vuil , slordig, ontuchtig wijf bet.
MOKSKEN, o. (voor : motsken of mootsken), stuksken , plekje , weinigsken
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den gelijk te maken. Vanhier : mat-

ten , ongelijken grond effen maken
( L. van Waas).
MOL, bijv., dood, fr. mart : iemand molspelen , fr. de'vatiser. Z. mot.
MOLEN, m., overdrachtelijk in Br., Antw.
en elders; 1 0 iemand die niet kan
stil blijven , maar gedurig in beweging is : Zit slit, gij men/en; 2 ,1 iemand
die veranderlijk is : ge kunt op hem

geen staat maken, hij draait en verandert gelijk ne meulen . Ge ziji ne
nienlen, nu wilde dit, dan weer dat
bij Kil. : molen , 1. maliaerd , homo
qui variis phantasmatibus et deliriis
agitatur.

MOLEN , nl., klein ijzeren radje of rolleken , waarmeé de schoenmakers het
fatsoen geven aan de zijkanten der
schoenen ( Leuv.
MOLENEINDE , MOLENENDE , mv. : mo)-

lenendens en molenenden ; in Vi.
nolenver of -vleugel ; in de Kemp.
de balken of planken waarvan men
molens en vooral molenwieken maakt.
Z. ende, blz. 117.
MOLENPESTEL, kruis aan de as, waar de
vier molenendens aan vast zij n (Oost.en Westvl. ).
MOLENSTAAK, m., boom waar de molen
op rust, molenstander ( Westvi. ).
MOLENVAT , o., graanmaat , te Leuv. en
omstr. doende een half halster. Vier
halsters tarwe maken eenen zak van
100 kilos uit. Te Thienen noemt men
het haister ook : meulenval. Kil., die
het zeer wel vertaalde , heeft : Lay.

een moksken grond ( Westvl. ). Het

genus minoris rnensurae frumenla-

is een verkleinw. van : mook , bij
Sleeckx hetzelfde als : moot , afgesneden deel van : mo-en. Hiervan is
ook 't fr. moitié, en motIe, afgestoken
aardklomp ( in Br. en Antw. : rusch,
groes, schadcle) afgeleid. Z. Bud.
( II , 250) op mot , in 't fr. motte.
MOL , m., werktuig vooraan met ijzer
beslagen, eenigszins eene wan gelijkende en dienende om oneffene vel-

riae ; in Limb. ook : molenvat , uitgesproken : ineulevat.
MOLENVEËR, v., is in Br. en Antw. hetzelfde als , in Limb. : rnolenvleu gel
of soms ook meulentaup , m., als in
Vi. : molenende, en in loll. : mo-

tenwiek , rnolenzwengel , mnolenroede.
MOLENWAL, m., molenberg, molenheuvel, molenwerf(hier en daar in Vl.).
MOLENZEEL, 0., het doek dat als zeil aan
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de molenwiek dient (Br., Antw., V1.).
MOLFTER, m. Z. moister.
MOLI,EDRACHT, valsche zwangerschap

die vrouw heeft eene mnolledracht gehad (Antw. st. en pr. ).
MOLLEMAN , ronde aarden pot , in de

Kemp. gebr. om er eten in naar de
werklieden te dragen.
MOLLEN, b. w., met den mol of't wolijzer
het land gelijk of effen maken (Waas).
Z. nol.
MOLLENIJZER , o., een ijzer orn mollen
te vangen, mollenval (veel in Belg.).
Z. ook mol en mollen.
MOLLEPOOT, m., gebruikelijk in deze
spreuk : hij heeft een ?mollepoot in
zijnen zak , alles slaat hem med , hij
is gelukkig ( Oostvl.).
MOLLESALAAD, v., bet. in Oostvl. het in
molhoopen wit geworden loover van
het kruid, in 't fr. pissentit , laitison,
1. taraxicum genoemd , en dat in
Nederl. verschillige na men voert, als:
in Br. wilde suikerij , keten plant ;
elders : papenkruid , peerdenbloem ,
.:

hengstbloem, kankerbloemen, schórftbloemen, enz.
MOLLEVEL , o., broekstof ( Vi.).
MOLRAT, v.. in Limb. : mol, 't zij voor:
aardrat, 't zij voor : wroetrat : want
mol bet. aarde en 't werkw. : mollen,
begraven, wroeten, en, hier en daar,
ook : de aarde bewerken, omspitten,
graven , delven. Z. Bild. op : mol
(II, 248 ).
MOLSTER , m., maalprijs , scheploon of
de hoeveelheid meel die de maal
uit de zakken scheppen voor-ders
hun loon (Brab., Antw., Kemp.,
Oostvl. ) ; in VI. is moister , v., doch
omstr. Leuv. o. en alhier verstaat
men er door : eene kleine houten
maat, waarmee de winkeliers zout
geriefden. In Limb. zegt men voor
moister ofwel : molter, mol fier, m.,
in den Teuth. ook : motfter of molter vert. door : emolu.nzentum , en
bij Kil. door : prelium molarium ,
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enz. In N.-Br. zegt men : mouter ,
motfert, en Hoeufft (393) acht dit
eene verbastering of omzetting van
m.ol fier. Jiolder wordt bij Kil. als
Saksisch opgegeven voor een soort
van maat voor drooge waren.
MOLUWE , v., in Westvl. voor : abberdaan ( zoute visch ) , beter aberdaan,
door de Franschen dus genoemd naar
de Schotsche stad Aberdeen, vanwaar
hij hun toegebracht werd. Mlolucwe
zal licht eene verbastering zijn van 't
fr. moruce ( kabiljauw).
MOMBAKKES, o., momgezicht, momaangezicht , fr. masque ( Limb., Br.,
Antw., Oostvl. ). Te Ronsse noemt
men een mom : bommelhoo fd, en een
vermomde wordt er : bommel geheeten. Bakkes staat hier voor : bakhuis,
en dit voor : aangezicht.
MOMELEN, o. w., mommelen of mompelen ( Limb. ).
MOM ER , m., in Limb. voor : mornbaar
of momber, voogd.
MOMPELEN , te Maastr. niet slechts
mommelen of pruttelen , d. i. tusschen de tanden spreken , maar ook :
in 't geheim eten ; en : wegstoppen,
waarvoor men ook : meginompelen
zegt. Z. Arch. vr. Nederl. T. (111,373)
en moffelen.
MOND. De pap in den mond geven, iemand
iets zoo te verstaan geven, dat hij gemakkelijk kan antwoorden of raden
wat men bedoelt : ik gaf hem de pap

in den mond en nog kon hij niet antwoorden. Geen mond van spreken
hebben, geen reden tot klagen hebben
(Br., Limb.); te Gent bet. dit laatste:
uit het kaartspel niet mogen spreken. Den mond stoppen is in Belg.
't zelfde als : den mond snoeren. In
den mond brengen , maken dat iets
besproken wordt (Br. en elders).
Iemand een mondje geven , iemand
een kus ofeen zoentje geven, kussen :
geef moeder een mondje ( Belg.- Holl.Limb, en elders). Dat mondeen aan-
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leggen bet. hij Plant. ook : kussen
zijn moncije vol gepist zijn , overbiuft
zijn ( Westvi.).
MONDEKEN, MONOJE, MUNDJE. Z. mond.
MONDELINGS, bijw., rnondeiingsch, buy.,
mondeling , mondelijk : een mondelingsch antwoord (Br., Antw., Limb.).
NONDEUVEL , 0., euvel of kwaal der
kleine kinderkens , hierin bestaande
dat hun mond geheel vol blaaskens
of bobbellcens komt, zoodanig dat ze
eten noch drinken kunnen (Oostvi.);
te Antw. heet dit : liet schuil.
MONDROOVEN , onderbreken. Vandaar
moncivoover , mondroofster , een of
eene die onderbreekt , en monrooverij , onderbreking ( pr. Antw. ).
MONK voor : mocker , pruilend kind
( Meetjesl. ). Z. monken.
MONKEFOOIEN, o. w., aanhoudend pruilen ( Antw.). Z. fooien , blz. 132 en
monkelen.
MONKELEN , o. w., grimlachen van genoegen , monkeiplooien , mompelen
( Westvl.).
Het schip landt aen : de rykdorn staat
En vraegt den jongeling waar hy gaet;
De weelde monkelt : waer gaet gy heen?
Waer gaet gy ? zoo gallemt , voor by
{gereen, enz.
(G. Gez., blz. 74.)

Men zegt ook : monkeren ( omstr.
Kortrijk); l{iI. heeft : monc/celen en
monchen hetzelfde als : mompelen
1. susurrare , en nonckelroyen het.
hij hem ook : grimlachen , I. subri-

dere , ook : vultu composilo et severo
ridere ; G. Gez. leidt monkelen af van:
mond, mondke , mondkelen, vandaar
ook : mondpe , mompe , 1. buccella,
en mondpelen. Z. G. Gers vl. Dichloe
, blz. 205. Munkelu bet. in-lenig
't hgd. : stil van iemand spreken.
MONKEN , o. w., pruilen , pratten , moppen , moffen , moezen , zuur zien
ontevreden en zonder spreken loopen, er kwaad of vertoornd uit zien.
Ir. bouder : die vrouw monkt heete

)
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dagen ( Oostvi., Br., Antw., Kemp.,
Limb. ) ; in Limb. zegt men daarvoor
ook : moeken , bronken , moetsen ; te
Antw.: moffen, de lip laten hangen ; te
Brussel : smoelen ; in de Kemp. : moezen; in VI. : pronken; in N.-Br.
mokken, d. i. zegt Hoeufft (blz. 393)
inwendig vertoornd zijn. In 't neder
heeft mukken ook de heteeke -sak.
van : zijne verstoordheid laten-nis
merken. Ons dunktdat hetw. verwant
is met het Brab. : muiken , meuken
(weeken). Vanhier : geinon k, n2onker,
monkerij , monkeren , enz. Kil. vert.
moncken door : obnubilare valIum,
induere vultuin severum. , ntobilare
enz. De Teuth. heeft moetelen ( proet
, croenen , murmuren ) en dit-teln
heeft eenig betrek met monken en
moetsen. Z. moeken (582), moetsen
(385) , moezen en bronk.
MONKEREN of MONKELEN , lachen : hij

zal monkeren van tevredenheid ; ook
pruilen : wat zit gij daar te monkeren?
(Westvi.). Z. monken.
MONPEEII, m., veel in 't Z. gezegd voor:
vader : mijne mompeer is al lang
dood. Zoo zegt men ook : mameer
voor : moeder; maseur voor : zuster;
monfreer voor : broeder.
MONSTER, MUNSTER; zoo heet men te
Roermond de hoofdkerk. De Duitschers beaten cane hoofdkerk : mün
(le Engelschen minste?-. Maerlant-ster,
noemt Salomons tempel ook : monster. Z. De f. blz. 86-7 en Wail. op
monster.
MONTJE- of PITJEPEK , m., de duivel

( VI., Br. ). Z. moontjepek.
MOODSTEKEN. Z. moedsteken (383) of
moudsteken.
MOOIER en MOOR, in Limb. hij 't gemeen
volk voor : moeler ofmoer (moeder);
hij Kil. is moor , morre :eene zeug
of zog.
MOOK , v. en m., dat lichaamsdeel der
dieren waar het voedsel in zit eer het
in den grooten darni gaat; hij Kil. en
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Pomey : moocke, moock•sack, 1. ven
bij Plant.-teranimlu,vcs;
is het een soort van vette ossen- of
schapenpens, 1. faliscus, scrotum ,

als eene {roei opgetoo pen is, 2noet men
ze steken en soms het voeder uit den
mook [talen ( Hagel., Br. ). Te Antw.
is moo/c 't zelfde als : moot , snee ,
schijf : snij dien •lcabiljauw eens in
mool€en ; in N.-Limb. is wnook eene
andere uitspraak van 't Brab. : muil
en 't Holl. : meuk, en heeft er den
zin van : voorraad : de specht maakt
zich een mook.
M00KERHEIDE , v. Loop naar de mooherhei bet., omstr. Venloo : loop naar
den bliksem , elders in Limb. : loop
naar den heksenberg. Men weet dat de
mookerheide zekere vermaarde heide
is tusschen Nij mere en Mook, een dorp
in 't hertogdom van Kleef : ik wou

dat hij op de mookerhei stond , d. i.
dat hij ver uit mijn gezicht was
( Halma) ; te Antw. zegt men daar -

voor : ik wou dat hij op de Hobooksche hei zat.
MOON, m., een visch (Limb. ). De Tenth.
schrijft : moyne (eyn visch). Z. maan,
hlz. 359.
MOONKENPEK , het pekmanneken , de
zwarte (Br., Antw. en elders). Hoon
bet. duivel, 1. vloernon, en : moonkenpeck vert. Kil. door : piceus doemon,

cacodoemnon , niger, dis ater.
MOOR ( scherplang ), m., bolvormige ketel waarin men doorgaans het water voor koffie of thee kookt , in 't fr.
coquemar ; in Vi . ook lauwer ; elders
licht : koffie- of theeketel genoemd
( VI., Br., Antw., Kemp., Limb. ). In
Gelden. is moor of moriaan : een
groote ketel die, door langdurig over
't vuur te hangen of te staan , zwart
geworden is en vandaar zijn naam
ontleend heeft, zegt het Taalkg. Mag.
( I , 318 ). Doch het Archief vr. Ned.
T. ( III , 373) legt het uit als volgt :
(< die moor wordt zoo genoemd, te

Maastr., omdat vroeger die potten
uit moer of aarde gebakken werden
of omdat het water erin gemoerd ,
d. i. troebel gemaakt, wordt. »
MOOR , v., uitgespr. moer, mv. moren,
wortel , peewortel , in 't fr. carotte :

cde hollandsche moren zijn korter en
roodex als de veldreeën, ( Limb. ) ; hij
Kil. is moore , een Saksisch en geldersch w., 't zelfde als : pastinake.
Meyer heeft t< pastinaca, peen, wor:

tel , karoote , pinkstêrnakle , tamme
mooren . »
MOOR ( zachtlang ), v., slijk, modder. De
7noormans zijn te Brussel : degenen
die het slijk van- de straten weghalen
met de moorkeer (modderkar). Vanhier : mnooter,, mootel ( mortel ) ; Kil.
geeft more op als een VI. w., 't zelfde
als : moer, moor, modder. Moor of
moer is ook : eene veen daar men torf
graaft, 1. palus ubi cespites fodiuntur

( Plant. ) pains bituminosa et nigra
angl. moore ( Kil. ). Z. moos.
MOORACHTIG, slijkachtig, modderachtig
( Br., Antw. ).
MOORD STEKEN (de) , in vele streken
van V1. voor : sterven . Zie mond of
den moed- of moet steken, blz. 383.
MOORZEEL , bijw., moederziel : hij is

rnoorzeel allein ( Limb.). Z. 't vol gende.
MOORZIELIG , in Limb. als bijw. gebr.
voor : gansch , geheel , zeer : moor-

zeetig alleen; moorzeelig gauw; moorzeelig groot , klein , enz. Vroeger
schreef men ook : moerlijk alleen
Z. Arch. vr. Nederl. T. ( III , 373).
Z. moederziel in de Woordenb. en
boven blz. 382 en 383, moedergods,

of -rnenseh alleen , en moederzalig
alleen.
MOOS , v., achterplaats, in de boeren
waar het huisgerief staat,-wonige,
het keukengerief afgewasschen wordt
en waar men het vuil werk, als moes
verricht ; in Br. :-kruidensch,
waschhuis genoemd. Van den hof
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komt men gewoonlijk in de moos en
vandaar in huis of in de keuken
( Aritw., Kemp. ). Voor N.-Brab. zegt
Hoeufft van « moos , een vuilnishok,
voor die aan de keuken grenzende
plaats welke men elders vaathok
noemt ; )) hij Kil. heeft : mose de verschillende beteekenissen hier boven
opgegeven, in 't 1. locus ubi vasa escaria etuuntur, ook : lavatrina , aquarium : urnariurn, coquinae füsoriuin.
Vandaar : rnoostank , steenen bank

waarop men het huisgerief afwascht;
mozegat , opening door den muur

langswaar het vuil water en het slijk
naar buiten in den sterfput afloopt,
1. tavatrinae foramen ; ook : mosejaiicken, zoo Kil. het schrij ft; bij Weil.
en anderen : moesjanken. Vanwaar
moesjanker, dat Bild. kwalijk, volgens ons , uitlegt door : niutjanker,

d. i. liefdejanker, van : mutse, liefde.
Z. den uitleg bij Weiland op het vr.
moos, ofbij Kil. op : mose, I. coenurn
platearum. Te Biest, in 't hagel.,
omstr. Leuv. en inWestvl. bet.: moos
thans nog hetzelfde als : slijk, modder:

hij bleef met zijn blokken in de moos
steken. Vanhier heeft men : moosboer
of moospachter , degene die gelast is
met den slijk op te scheppen of die
het mest gepacht heeft ( Leuv.) ; te
Antw.en in N.-Br. zegt men hiervoor:
moosmeier, de opperste dergenen die
het straatvuil ruimen en zijne onderhoorigen. ]JIooskar, kar waar men de
moos meb weghaalt ; moosbak , enz.
Moos schijnt ons édnen oorsprong
met macs te hebben. Volgens Hoeufft
(394-5) is moos verwant met het
valljsch mws, dat Boxhorn ( Leai.
Ant. Britan.) vertaalt door foetidus,
putidus , vapibus. Vanhier nog benieuzelen , bevuilen. Z. bemozen,
hlz. 4, en bij Hoeufft (394) mooze
meijer.
MOOSI3OER , m., te Brussel : moorboer.
Z. moos.
:

MOP

MOOSCHEN. Z. moossen.
MQOSGAT of MOOSKOT. Z. moos.
MOOSHEM , moossern voor : moeshem,
d. i. moeshof ( Limb.).
MOOSKAR, v., moddericar; te Brussel
moorbak ( Leuv., Thien. ) ; te Thien.
zegt men van iemand die zich alles
laat wijs maken of lichtgeloovig is :
't is een mooskar, 't is een sukkelaar
die alles opneemt of gelooft. Z. moos.
MOOSSEGEN , in 't L. v. \Vaas voor
mcmssen.
MOOSSEN, ook mosen, in Vi. veel : mooschen, en ookmossclien uitgesproken,
0. v., morsen , prossen , wroeten
kwisten , kwistig , onachtzaam , ruw
met iets te werk gaan : dit kind zit
gedurig in de vuiligheici te moossen of
mosen. Als gij zoo met uw kteed
moost , zat het spoedig vuil zijn ( VI.,
Br., Antw. ). In VI. wordt mooschen
veel gebr. voor : kwisten , verkwisten , fr. ditapicter : gij moost met uw
geld, en ook : slecht aan iets werken,
niets goeds doen. Vandaar : moosser, wroeter, knoeier , fr. tripoteur;
moosc/ibrood , fr. gaspilteur ( Gent);
vermoossert, uitgesproken in 't L. v.
Aalst : vermeeuzegen , nutteloos uitgeveii , verkwisten, bederven, fr. gâter, abîmer, dilapider. De wortel is
moos of moor, slijk , modder,, vuiligheid , dat ook met maze , mazet vervant is. Z. bij Weiland : moos.
MOOSSERIGGE , V., verkwisterse , knoeister, eene die alles slecht of stordig
doet (VI.).
MOOT ( zacht!. a). Als men iemand een
kunstje voordoet en deze kan het
niet nadoen, dan zegt men : ik heb u
eene moot gegeven. Zie dit woord
bij Bud. Il , 57 ( Kl. -Brab., Willebroek).
MOP , V., dat in de Woordenb. : 1 0 baksteen ; 2o een zeker koekgebak is, bet.
in Limb. : slag, stoot, en het daarvan
afgeleide w.: moppen, slaan, stooten:
iemand eene mop ( eene oorveeg ) ge-

MOR

(

ven. Oprnerkenswaarcl is het dat stootmuts in Br. eene pruiister bet., terwijl
mopmuts , V2fl : noppen , pruilen

eene vrouwennachtinuts beduidt.
MOPPEN , b. iv., slaan , oorvegen geven
( Limb. ). Z. mop en mot.
MORDICUS zegt men overal evenals in 't
fr. en in 't lat., uit hetwelk dit w.
ontleend is, voor : hardnekkiglijk.
MORE, MORRE, in Oostvl. 't zelfde als in
Br. en Antw. : moos, en in Vi. : moze,
modder, slijk.
MOREL , v., dat in 't algemeen : eene
zwartachtige kers of kriek beduidt
en in de Woordenb. eene zwartbruine kers , d. i. de noordkriek , fr.
griotte , zoo men in Vi. meent , is
in Br., waar men ook mart uitspreekt : de zwarte , vaste en knarsende vleeschkers die de lippen en
den mond zwart maakt, en dit verstond Kil. ook door : mooreiten,
I. cerasa actia. Z. marel.
MOREN ( ook uiîgespr. morren ) , o. sv.,
modderachtig worden : 't begint op

clezen weg le morren ( L. v. Aalst).
Z. Bild. op : morgen of mergen ( II,
blz. 25 ) , alwaar moren , moeren
in den zin van : wroeten , zwoegen
voorkomt, en ook het freq. : morelen
of morrelen.
MORG, ook mOrg of mnrg, mörrig, bijv.,
is in Br., Antw., Kemp. en Limb.
eene andere uitspr. van : murw en
bet. er : malsch , rijp , oorrijp , genoeg gezoden , week : zijn die peren

al môrg ? Het vleesc/i is morg , d. i.
doorzoden : de aarciappels zijn mörg.
Vanhier : mörgen , meuken : laat die
appels nog wat mOrgen ; mOrgiteict
en mörrigheid ( Limb. ) : murwheid.
De Teuth. vert. : morwe ( weeck)
door : moths , en morwen of mo
door : moilire , mollifacere.-ruwen
Ruysbroeck heeft moruhertech voor:
week- of teerhertig. IJIOrg , murg is
in't hod. mürOe. oud had. marwe;
engl. mellow„ angls. mearu , en dat
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bet. in 't VI. : zacht, rijp ( van vruchten gezegd). Z. Delf. 288.
MORGEN , o. w., murwen ( Br., Antw.).
Z. morg.
MORGEN (land) o. in loll., is m. in
Limb. waar men : mOrgen ; in Br.
mergen zegt. Z. Bild. op : morgen of

mergen als : maat lands.
MORGEN en MORGEND (uitgespr. mer
en mergenci ) verschillen in het-gen
Z. zeer van elkander, schoon men in
't N. geen morgend schijnt te kennen.
Morgen is een adverbiaal w. en bet.
den volgenden dag , fr. demain ; in
't I. eras ( van ciescere , groeien,
vermeeren ) : ik zal morgen komen.
Morgend wordt als m. ( bij Bild. o.),
znw. gebruikt voor : voormiddag,

fr. matin, 1. mane : ik ontbijt 's morgends om 7 uren. Die schooiknapen
woonen alle morgenclen de IJIis Oij.
Beide zijn verbiale vormen ; 't eerste
iseen infinitief van een werkw. dat
Grimm vermoedt : morgan , aanbreken , geweest te zijn ; bij Bild.

morgen , mergen, van : meeren als
meerend , toenemend , in tegens Eelhug van avond. Het tweede is het
tegenw. deelw.; dus is morgend zooveel als de morgende , hetgeen men
ook in oude schriften leest , zegt
Bild. ( It, 251 ), d. i. de aanbrekende,
de toenemende dag.
MORGENSBROOD (uitspr. mörgesbrood),
0., morgendeten, morgendmaal, ontbijt ( Limb. ) ; Kil. geeft morgenbrood op als hgd. en saks. Men treft
in den Teuth. : morgenbroit aan , in
't I. jentaculum.
MORGENSTAR (o als ö ), v., 1. narcis
( bloem ) ( Limb.).
MORIAAN. Z. moor.
MORKELEN, MURKELEN, o. w., morren,
murmureeren (omstr. Kortrijk); Kil.
heeft : morkelen en morren.
MORI{EN ( op iets ) , inwendig op iets
broeien , langzaam en heimelijk iets
bij zichzelven beramen ( Antw. St.).
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't Is eene andere uitspr. van : marken , 1. mente , animo considerare,

observare ( Kil. ).
MORLEN, o. w., eene andere uitspraak
van : morren , grollen , grommen
( Westvl. passim). Z. morkelen of
murkelen.
MORRE , v., Gentsche uitspr. van : moor
(modder). Z. moren.
MORS DOOD ( Br., Limb.). Z. kiks dood
en bij Weil. : mors.
N01tTEL, ilL, wordt in Br. ook gebr. om
leem ofklei en potaarde, nat gemaakt
en tot mortel dooreen geslagen , aan
te duiden. Zoo bestrijkt men leemen
muren met mortel, dat men ook
morter geschreven vindt. Van mortel
vormt men kareelsteenen. Vanhier:
morteelhaak , en bij Plant. : mortel
tuig om mortel meê te-hanwet,
maken. Z. mortel bij Weil.
MOSBIE, V., borzel, bommel, groote wesp
die in 't mos nestelt , fr. fr1on ( Br.,
Antw.).
MOSELEN. Z. moezelen.
MOSSEL , v., dat oveidrachtelijk voor
vuil , slordig vijf gebr. wordt , komt
voor in : mossels roepen , eer ze aan
land zijn , van iets spreken alsof
men het had, eer men volle zekerheid heeft dat men het hebben zal.

Men roept zoo tang mosselen tot dat ze
aan kan t komen , men spreekt zoo lang
van iets tot dat het eindelijk gebeurt
( overal ) ; te Antw. zegt men: kraaien
voor : roepen.
MOSSELEN , 0. W., rochelen. Vanhier
mosselaar, mossetpot, rochelpot (hij na
overal).
MOSSELHENGST , m., mosselsehuit ( Ostende).
MOSSELI(ENS, 0. my. (kruid), saffraanbloem , krocushioem , in 't fr. crocus
( Antw.).
MOSSEN voor : morsen en bemorsen.
Z. moossen.
MOSTAARD, MOSTERD. Mostaardtal ( Br.
en elders) ; in Limb. : mosterdsko-

MOT

get , ijzeren bal om den mosterd me
in een ketel te verbrijzelen. iJlosterdsmeet-, -pap, -plaaster ( Limb.). Mostaard eten bet. in Westvl. : den aangeboden prijs voor eene waar niet
meer krijgen , moeten minder verkoopen : als ge uw appels niet laat,

zulde moeten mostaard eten.
MOT, bijv., bet. te Antw. bij het spel alles
verloren hebben : ik schei uit van

spelen , ik ben mot. Z. mol.
MOT, oorveeg, slag : zwijg of ge krijgt een
mot (Br., Antw., Kemp., VI.). Z. motherd en mop.
MOT, MOTTE, V., licht voor : motvlinder,
nachtvlinder, nachtkapel , een dikke,
mottige vlinder die 's avonds vliegt,
in 't fr. phalène (Br., Yl. ) ; in VI.
mottevlinder; te St-Nicol. zegt men
mottevijver (mottevrijer?) Bud. meent
dat men hiervan de 's avonds uitgaande lichte vrouwen molten. en
een hoerenhuis, mothuis heet. Zeker
staat mots , motse of smots met mot
(hoer) in verband.
MOT, V., stuk , stomp hout die op een
strunk blijft staan nadat deze gekapt
is, het zij dat die stomp verdroogd is
of niet : die mot is te oud, ze kan
geen sclieuten meer geven , ook het
onderste gedeelte van den stam eens
booms dicht aan de wortelen, in 't fr,

collet d'arbre , collet de racine , wortelhals,wortellcroon; in Br.: aardsgat
(5); in de Kemp. : eerseinde (11 4 ; in
Limb. : boks (67) ( Yl., El-Br. en eiders ). Vanhier : molten kloppen
drooge stukken takken van den stam
slaan om te branden ( Kl. -Br. ). Het
w. is hetzelfde als moot , verwant
met moets , 1. mutilatus , en het fr.

motIe.
MOT, MOTTE, v., zooveel als het fr. motie,

petit tertre, petite élévaiion de terre,
butte, éminence isolde faite de mains
d'homme on par la nature ( Z. Diet.
des Diet. v. butie, molte). Vanhier de
familienaam : Deimotte ; in Oostvi.,

MOT

( 393 )

't Hagel. en elders vindt men vele
zulke plaatsen , waar vroeger een
kasteel of klooster stond en die worden alom motten genoemd. Men
groef eene cirkelvormige gracht,
men hoopte de uitgeschoten aarde in
't midden opeen en op dien heuvel
bouwde men in de middeneeuwen
sterke torens of burchten. Bild.
( II , 251 ) leidt het engl. moat, gracht
die eene stad , burcht of grondvlakte
van het omliggende land afsnijdt , af
van : moot , afgesneden stuk. Edoch
dit engl. moat schijnt ons meer in
verband te staan met het w. : moet sen , mussen , afknotten , afsnijden.
Z. in de mot hebben.
MOT, v. en m. In de mot hebben ( iemand,
iets ) is eene spreekwijze die niet
slechts in 't Z. maar ook in N.-Br.,
Gelder!., Overijsel gehoord wordt en
bet. : gewaar worden , geraden heb
gepakt of vast of gevat hebben,-ben,
in 't zicht of beet hebben , het in de
buis , of gaten , of 't oog hebben
( zoo men ook in Brab. zegt) voor :
in den zin hebben , iemands doel of
inzicht doorgronden : gij meent mij
te bedriegen, maar ik heb u in de mot.
Hij had in de mot van mij te onderkruipen, maar ik was hem te fijn.
In het Taalk. i!Iag. (I , 319) wordt
gezegd dat mot wel 't zelfde zou kunnen zijn als : mou , mouw in de spr.:
in den mouw hebben , alwaar mouw
de beteekenis heeft van : muite ( hol,
nest, gevangenis ). Hoeuflt (blz. 396)
op : in de mot krijgen , vraagt of
dit mot het oude mot , moet , ge moet , tegenkomst, zoude zijn ? En
van waar : ontmoeten, te gemoet, in 't
gemoed gaan. 't Zou wel kunnen zijn.
Bild. (II, 244) zegt op : moete, meete,
dat dit verwant is met ons met (1. si mul ), gelijk 't deensch ook mod heeft
voor : tegen. Meel bet. ook : kerf ,
eindpaal.
MOTBERD, o., houten paard of ezel waarop

MOT

men in de schuur 't graan uitslaat,
zwingelberd, slagberd ( Kemp.). blot
schijnt ons verwant met den wortel
van : motsen en moetsen , welk niet
slechts het gedacht van afknotten
( korter, kleiner maken ), maar ook
eenigszins dat van slaan uitdrukt, en
daarom gewis bet. mot en mots :
kaakslag, oorveeg. Z. mot en matsen.
MOTBUSSEL , bussel kort stroo of ander
gemot ( Kemp. ). Z. motsen.
MOTER en moteren, of mouter, mouteren. Z. muiken en mater.
MOTS, v., slag, klets, oorveeg : zwijg, of
ge krijgt eene mots om uw oorerf
( Kemp. ). Z. mot en mop.
MOTSIG , bijv., mottig , morsig ( Axe!);
in 't hgd. schmulzig.

MOTTE. Z. mot en 't volgende.
MOTTE, MOTTEN, MUTTEN, MUITEN ( o

of u als kort eu of ö uitgespr.) , m.,
kalf, overdr. : maffe of makke kerel,
dwazerik, dommerik, snul : die jonge
is zoo wild als een motten. Vanhier : mottenstuischer, moltenskoopman , enz. Dit woord is bijna overal
gebr., in 't Hagel. zegt men : men en
meuken , meutte , metten ; in Br. en
Antw. als aangeduid is ; in VI. : mute
of muiten en mutten. Wat mag dit
woord eigenlijk beduiden ? Is het niet
verwant met mot , dat iets vet, iets
vuil, iets vraatzuchtig is ; of is het
voor : muiterdier , omdat een kalf
zoo woelig en dwaas is ; of voor :
moldier, van : molten , fr. etre capri
cieux? of : moldier , metsdier, omdat
dit dier dient om gemest en geslacht
te worden , van : metsen, malen of
matsen ( dooden ). Z. Bild. ( II ) op :
mets, mits (maat, made, mot, motse)?
Of is het voor : moetdier of matdier,
omdat een kalf , een lui , vadzig dier
is, of muitdier, omdat het gedurig in
zijn kot zit en niet med ter weide
gaat ? Of is motten verwant met
motte en matte , dat bij Kil. en
andere oude schrijvers : zog, zeug, en
50
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overdr. : hoer , in 't hgd. metse,, bij
ons : mots of smots, of met : met, mette, metteken, dat een lui wijf bet.? Men
denke hier nog aan modde, eigenlijk
slijk, en made of mot, beide dierkens
die , evenals een kalf , zeer wraatzuchtig zijn.
MOTTEVIJVER, m., vlinder (St-Nikol. ).
MOTTIG, bijv., wordt in Vl. gebr. voor:
moeilijk, lastig, gemelijk : die vent is

M()U
moud, ook : mout, v., van ouds als
wordende bak daaronder verstaan. 't
Is eigenlijk : moudbak, d. i. aard- of
gruis- of meelbak, in 't hgd. molde.))
Kil. geeft : moude op als een loll.
en Friesch w. voor : houten bak,
1. lignum excavatum ad condienda
satsamenta ; hij verstaat ermee ook :
melkteil.

MOUEN , o. w., stuiven , fr. faire de la

toch een mottige kerel , daar is niets
goed voor hem. Vanhier : mottig -

poussiére : het mout erg vandaag

aard. In Br., Antw., Kemp., Biest,
bet. mottig : onpasselijk, ongesteld ,

mond , stof of molle aarde.

genegen om te braken : ik ga wat
onder de tocht, ik ben zoo mottig. Í{lottig bet. daar ook : walgelijk, slordig,
vuil , waarvoor men in Br. : meitig
en onnuttig hoort. Z. dit laatste.

MOTTIGAARD, m., koppige man (VI.).
MOTTIGHEID , v., onpasselijkheid (Br.,
Antw., Hagel. ).
MOU, MOUDE, v., in de boll. Woordenb. :
fijneaarde, fr. terne fine, bet. in Limb.:
stof, hgd. staub, stop, fr. poussiere;

in Vl. en ( vroeger) bij Maerl. is met
of mulle en moede, in Br. : gemul
ook : stof of fijne aarde. Oudtijds beteekende : mou , moude , molde :
aarde , mulle of molle aarde , in 't
engl. mould; angelsaks. mola; goth.
mulda. Vanhier : moutheuvel voor :
aardheuvel of wolhoop. Mloude, licht
voor : moudteyt of moldeteit, bet. bij
Kil. : melkteil , teil van aarde gebakken. Men zegt in Br. : de moodsteken
en , zoo 't ons werd opgegeven , in
Vi. : de moordstelen voor : sterven.
Wij denken dat dit Bene verbasterde
uitspraak is van : te of ter moud steken. Men zegt immers ook : ter
moude gaan voor : sterven : ook :
opsteken voor : vertrekken, naar den
anderen wereld verhuizen.
MOU , MOUD , MOUW, v., houten bak om
deeg in te kneden, meelbak ( Hagel.);
in Br. en Antw. zegt men : moet,
moele , moelie. Bïld. (1, 258 ) heeft

( Limb. ). Dit w. is afgeleid van :.
MOUTER, m., 't zelfde als boven : moister.
Vanhier : mouteren, meel nemen om
zichzelven te betalen ( Oost.- en
vooral Westvl. ).
MOUTER (moter) , bijv., dat meest gezegd wordt van fruit dat niet alleen
rijp is , maar zoo rijp en malsch dat
men het eten kan , murw : laat die
appels liggen totdat ze mouter zijn ,
d. i. : genoeg gemuikt. Eene moutere

peer is verfrissc1 end ( Br., Westbr.,
Land van Aalst) ; doch in dit laatste
gewest bet. mouter ook : malsch
geslagen : sla den appel eenige Meeren
tegen den muur en hij zal wet mater
zijn. Men hoort hier ook : moelter
voor : murw, mollig, fr. meuble, van

droogeen lichtliggende aardegezegd.
In Limb. wordt mouter gebr. in den
zin van : frisch, gezond : houd u mouIer. Vanhier heeft men : mouteren.
Kil., Plait., deTeuth. gevenook :
ter op inden zinvan :murw, doorrijp,
malsch, zacht, week. De fransche en
lat. vertaling , mou en mollis, mitis, maturus zijn uit déne bron met
mortier ontsproten. Weil. meent dat
mout , fr. dreche , tot het geslacht
van 't 1. mollis , 't fr. mou , week,
zacht, enz. behoort. Maar Bild. wil dat
het eigenlijk : gest, ookwel : maalset
( van 't fransch mouldre oft duitsche
mullen ) beteekent. Wij achten het
verwant met ons : mouter, met't oude
made of modde ( slijk , drek ), 't 1.
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made jactus, rmaceralus (doorweekt).
De Teuth. heeft : malts , maltsch in
de beteekenis van : zacht , week , en
van breekbaar ; mattscfieyd , 1. fragilitas. Hier en daar in Limb. is het
monter, hgd. munter.
MOUTEREN (moteren) , o. w., mouter,
rijp , murw worden , murwen , muiken of meuken (Br., Westbr., L. v.
Aalst ) ; Kil. geeft het niet slechts in
gemelde beteekenis op, maar het bed.
bij hem nog : verzachten, koesteren,
verwarmen. In Kl. -Br. bet. het :
morzelen, het ijs aan stukken loopen.
Vanhier : mouternest. Z. mouter.
MOUTERNEST , m. , plaats waar men het
fruit laat mouleren ; ook : het gemouterd fruit (Westbr. en elders).; omstr.
Leuv. : muik. Z. dit woord.
MOUTHEUVEL bet. in Limb., Maastr. en
omstr. : mol/toop, en ook : mol. Z.
Arch. vr. Ned. Taalk. ( III , 374) ,
ook : moutrof en moude.
MOUTRAPSVAL , v., molleval ( Limb.).
Z. moutrof.
MOUTROF , ook : moutrag of motrat , v.,
mol , engl. mole , hgd. maulwurf ;
Kil. heeft : mol-worp, mul-worp (q. d.
muyl -worp of muyl -werp , 1. quoct
terramm rostro focliat et rejiciat ) ; de
Teuth. : mall-worm , moilt-worm en
goere. Te Maastr. zegt men ook :
mout - heuvel. Moutro f is samengesteld
uit : mout , aarde , en ro f , verwant
met : rooven , hgd. rauben , engl. to
roove, oud engl. reve ; omdat dit dier
de aarde al wroetende rooft, berooft.
Of zou het uit mout en terb zijn?
Z. mou.
MOUW , v. Zich in de hemdsmouwen
zetten , zich moeite geven , al zijne
krachten inspannen ( Hagel. ). Zich
iets op aye mouw laten spelen , in 't
Zuiden voor : spelden, d. i. : licht geboven. Ik zal dat in mijne mouw
steken of houden , ik zal dat onthou
geheugen , ik zal u dat betaald-den,
zetten ( overal in 't Z. ). In ale mouw

geraken , iemands gunst winnen
(Westvl.) : de mouw vagen of strijken of lekken, vleien, streelen. Vanhier : mouwstrijker , mouwveger,
vleier, pluimstrijker. Het in of achter
mouw hebben , geslepen zijn , den
schijnheilige spelen ( Br., Antw.,
VI.).
MOUWLEKKER , m. , mouwvager (Kortrijk en elders ). Z. mouw.
MOUWSTRIJKER of MOUWVEGER , m;,
vleier. Z. mouw.
MOZE , V. , in Westva. en elders : moos,
moor , modder , slijk , vuiligheid ; te
Popering. klinkt het : mooze.
MOZEBANK, v., beurbank (Kl. -Br. ).
MOZEGAT, o., kleine opening onder in
den muur van waschhuizen, kamers,.
enz. langs waar het vuil water afloopt
(Br., K1.-Br., Antw., Kemp.); te Diest
zegt men : moosgat; in Westbr. en het
L. v. Aalst : moesegat of moezegat ;
^mstr. Vilvoorde : mozekot : stop het
mozekot toe of er komen te nacht ratten door . Bij Plant. bet. : mosegat

ook de opening niet slechts van
waschhuizen, maar ook van de riolen
der stadsstraten , 1. foramen cloacae.
Bald. ( II, 258 ) geeft : mozier, van
mote, op als een verouderd w. in den
zin van : goot , en moziergat voor :.
gootgat.

MOZEKOM, v., eigenlijk : moosbak, mooskot, moosput, doch te Diest en omstr.
bet. , het wat wij boven door moos
hebben aangeduid , d. i. een waschhuis.
MQZEKOT. Z. mozegat.
MOZEL, m., stofregen, motregen. Vanhier: mozelen (Limb., Kemp.); in Br.
Hagel., pr. Antw. , N.-Br. : gezebber.
MO.Z E LEN , o. w., stofregenen, motregenen ( Limb., Kemp. ) ; in VI. : mie
in Br. en Antw. en N.-Br. :.-zeln;
zebberen of zabberen.
MOZIE, meuzie, mezie (mug).
MOZIK of MOEZIK, vloeibare meststoffen
(N-Br., Meierij, ). Z. messing.
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MUF , m., dof , veest (blz. 97). Vanhier
muf7en , muffer, gemuf voor : vees
veester, geveest : eenen muf laten,-ten,
een döfken laten ( hier en daar in
VI.).
MUGGELEN, o. w., blijven haperen, ook:
iets traag weg doen : is dat muggeten ! ( Oostvl. )

MUGIE. Z. meuzie , mug ( Kortrijk).
MUI , ook : moet voor : moei , b. v. : miemoet of unie-mui (omstr. Eindhoven).
MUIEREN, in N.-Limb. uitgespr. : mujeren, b. w., bet. aldaar : onklaar maken : 't is 't zelfde als : muieren, ver
muren, moeren, roeren.-meng,of:
MUIK , MUIKEN. Muil is eigenlijk een
bijv. dat , bij onzen weet , niet meer
in gebruik is, maar : zacht, week, en,
op fruit toegepast , hetzelfde beteekende als : mouter , d. i. : murw,
malsch , doorrijp en juist goed om
geëten te worden ; in 't engl. bestaat
het nog , te weten : meek (zacht), ver
mak ; meekly bet. in die-wantme
taal : zachtaardiglijk, en meekness :
zachtheid. Van dit muilc is afgeleid't
werkw. : muiken , in Br., Antw.,
Kemp. en elders : hetzelfde als in
N.-Br. : muken , en als in loll. :
meuken, en bij Halma : mooken, d. i.
zacht , week , murw worden , door
liggen of bewaarnis rijpen, murwen,
waarvoor men hier en daar in Br. :

snateren ; in Vi. : meuteren of mou.
teren zegt : die appels zijn nog te
hard , en de peren nog te knars en
wrang, we zullen ze nog laten muiken.
]Pluiken is verwant met : smeulen of
smeulen, d. i. : broeien, en wordt er
voor gebr. : daar muikt iets , daar
broeit iets. Daar muikt iets in die
wonde , daar zit iets te etteren of
te broeien in die wond ( Br. ). Ook
voor : uitstaan, rusten, beter liggen :
laat die zaak nog wat beter muilen.
Te Antw. en Leuv. zegt men ook :
liet lijnwaad of antler goed laten muiken, d. i. : het eenigen tijd ingesprin-

)
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keld laten liggen, eer men het strijkt,
in 't fr. mitonner. Als bedr. w. bet.
muiken : zacht , weekmaken of te
muik leggen. i!fuik die peren eens ;
en overdr. : bewaren , sparen : die
knecht muikt zijn geld ( hier en daar
in Br. en Oostvl.). Naast muiken heeft
men het znw. : ' rnuik, meuk, meuk,
mook, dat v. en in Br. en Antw. veel
m. gebr. wordt, en bet. : i0 de plaats
waar het fruit te muiken ligt ; bij
Kil. ook : muydick gespeld en vert.
door : locus ubi poma conservanlur.

Die plaats is buiten nogal veel in het
stroo van het bed, alwaar de kinderen de afgevallen appelen bijeen leggen en laten muiken of murwen. Dit
gebruik schijnt zeer oud en zeer algemeen geweest te zijn : trouwens de
Teuth. heeft : muycken als die eerde
( pere ) an den voeten : ik heb mij

mijn bed genaakt (Br.-nemuik
Antw.) ; 20 muik bet. in Br. , Antw.
en in N.-Brab. : muck : eene zekere
hoeveelheid fruit die te muiken ligt
of gelegen heeft : jongen, bewaak

mijnen bogaard en ik zal it een goeden
muik appelen geven. Muikappelen
zijn gemuikte appelen ; te Gent beteekent : muik, uitgesproken : muink,
een spaarpot : hij heeft een goede
muik gemaakt ; te Venloo verstaat
men door mook ( meuk) : voorraad,
voorzien zijn van iets : de aamzeik
heeft heur mook voor den winter.
fileuk ofmuik, mouter, hetengl. meel,
het fr. mou, het 1. mollis, bij ons mol,
enz. spruiten allen uit ééne bron.
Z. Kil., Hoeufft (blz. 384 en 397) en
Weil. op : meuk, meuken of muyken.
MUIL , MUILE , v. en m., in de lage taal
voor : mond ( overal ) , zoo zegt men
in 't Hagel. : op zijnen muil niet gevallen zijn ; ( in Br. : op zijn bakkes
niet gevallen. zijn) , rap ter tale
zijn. In Vl. beteekent : muile, grimats, van 't fr. grimace : een vieze
muile trekken of maken is daar- zoo-
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veel als in Br. : een scheeven
smoel of scheef gezicht trekken ,
smoelen , bakkezen maken , fr faire
des grimaces. Veel muilen hebben
bet. hier en daar in Oostvl. : veel
klaps hebben. Vanhier : muilpeer;
bij Kil. ook : muylbeer , oorveeg,
kaakslag.
MUILBER , moerbes (Limb.).
MUILEMENT, o., voor : muil.
Myn laetste lettergreep, heb ik maer gob
[memorie,
Wordt menigmael vernoemd in 't oude
[testament.
Het was, meldt ons de Joodsche historie,
Nen afgod met een trotsch en aerdig mui
[lvment.
(Thourhoutscii blad, 26 april 1857.)
-

MUILEN , o. w., heeft in VI. evenals bij
Kil., Plant. en Halma , de beteekenis
van : pruilen , pronken , knorren ,
monken , moffen , fr. bouder. Het
bet. eigenlijk : een muil of smoel op
iemand maken, fr. faire ta moue.
MUILGEVECHT, twist, ruzie ( Hagel. ).
MUILKEN (moelken ), mondje, zoentje:
geef moeder een muilken ( Limb. ).
MUILVECHTEN (ui in Limb. als oe uit
twisten, redekavelen :-gespr.),ow

die jongen wilt altijd muilvechten
( Hagel., Belg.- en 11011.-Limb.).
MU1LWERP voor : mol ( Geldersch ).
Z. moutrof.
MUINK. Z. muik.
MUIS ( fig.) , met de muis spelen , eene
schoone gelegenheid laten voorbij
gaan ( IJperen ).
MUISEL , m. , beslag van eenen stok,
van den hecht van een mes (Kl. -Br.).
Z. muntsel.
MUISELING, m., een omslag van de eene
of andere stof, als lijnwaad of leder,
gemaakt, waar men zich van bedient
om handen of vingers te bewaren,
voor vuil of kwetsen , in zekere werken of spelen , b. v. de handboog
hebben lederen maize/in--schuter
gen aan de toppen der vingeren om
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de pees of koord te trekken van hunnen boog. Des Roches heeft : muis/eer
of -leder der schoenmakers. Ook heet
verder muiseling de ijzeren of koperen omslag , de band of punt van
eenen stok : een stoic met ijzeren
muiseling ( Westbr. ). Z. muisel.
MUITEN , in VI. meest moten uitgespr.,
wordt aldaar niet slechts voor : ruiden of ruiven , fr. muer , I. mutare ,
maar ook voor : laten muiten gebr. :
de vogels muiten , d. i. de vogels in
de muite zetten opdat zij zouden
ruiven. Het wordt overdracht. ook
gezegd van het veranderen van stem
bij de jongelingen van rond de 15 tot
18 jaren (VI.).
MUIZEKOT wordt gezeid van de plaats
waar iemand het ontvangen fruit,
noten , enz. verbergt, opdat het van
anderen niet zou gevonden worden :
ilk heb mijn muizekot in mijn bed
( Westvl. ). 't Is zooveel als in Br. :

muik.
MUIZELEN, b. w., eten, zachtjes opeten
vreten , knauwen : meuzet dat op.

Wat zit gij daaraan zoo lang te knauweten of te maize/en. Z. muilbanden, in 't fr. museler ( Westvl. ) ; Kil.
heeft : meuselen. Z. knuizelen en
neuzelen.
MUIZEN, o. w., naar iets zoeken ( Limb.);
bij Kil. : muysen , I. abdita magno
silentio inquirere ( Bec. ) , engl. : to
muse , 1. cogitare , in welken zin de
Woordenb. muizen ook hebben.
MUIZENBREIDELS , m. , handschoenen
aan linten vast die over den hals
gaan ( Huize).
MUIZENNESTEN , moeilijkheden , ruzie,
beuzelarij : hij zit met muizennesten in zijn hoofd wordt gezegd van
iemand die in slechte zaken zit, aller
zijne ver -handeuitvlcso
bij brengt. Muizennesten-schonig
zoeken ( Br., Antw. ); men zegt ook :

nesten zoeken.
MUIZENTRAP.Twee strookjes papier altijd
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heen en wee4r op elkander gevouwen
zoodat deze den vorm van een trapken aanbieden, noemen de kinderen
te Antw. Penen muizentrap.
MUKKEN , o. w., andere uitspraak, in
Westvl., van : monken ( Br., Antw.).
MUL, MULLE, enz. Z. moel, enz.
MUL, eigenlijk en bij de ouden : stof, zand,
stuivende aarde , tot gruis gebrachte
aarde, en, evenals moude ( mobile,
mul) , ook : aarde. Kil. vert. mul,
ghemut door : stof ; de Teuth. heeft:
mul , stubbe , stoff. Op de aanteekening van Kil. staat dat mul niet meer
overig is dan alleen in de uitdrukking
tur fncut ; maar te Gent heet men het
steenkoolgruis ook : mul ; in Br. en
Antw. zegt men : houtgemul , stroogemul, enz. en men noemt er gemul al
wat kort en klein verbrokkeld , ver
vermorzeld is ( Z. Delf.-briezldof
288-289 ). i LIul, als bijv., is in loll. :
mol. Elul bet. in V1.: alle stof of brijzelingen van iets, overschot van iets,
fr. résidu d'unne chose; in de Kemp.
heeft mul ook deze beteekenis : zoo
noemt men daar mul.: het overschot
van verteerde schors in de huiden
mitt : fijn-vetrijs;nWb.
stof en bepaaldelijk : het stof of zand
der straten. Vanhier : in. mul slaan,
verbrijzelen. Daar is mul , daar is
gereed geld ; muihoek (Vl. en elders).
Z. mullig en malen , waarvan mul
( moel ) het oud imperfectum is.
MULDENEER , m., voor : molenaar en
meikever ( Limb. ). Voor molenaar
zegt men er veel baas, en voor molenarin : bazin.
MULDER, m., molenaar en kever ( Limb.,
Vt. en elders ). Hoeufft op : mulder
voor : molenaar, acht het zooveel te
zijn als : meuter, inuelder, van : meulen of molen. Wij zeggen dat het een
verbasterde uitspr. is-voudigen
van : maler of maalder, van : malen
( brijzelen ).
MUL.DERIN , hetzelfde als : meulenarin ,
:

:
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molenarin ( Oostvl. ).
MULHOEK., m., hoek waar men het mul
( stof) te samen keert en waar de bes
andere voorwerpen staan -semn:
in den mulfioek staan , achter den
bezem staan , niet geacht worden,
overcneestérd zijn , b. v. door zijne
vrouw ( VI. ). Z. mul.
MULK, gekarnde melk (omstr. Eindhoven).
MULKER , m., mannetjesvisch in tegen
zaaier, dat het wijfje-stelingva
beteekent. Z. melter.
MULLE. Z. mul.
MULLEN , b. w., een schip dicht maken
bij middel van fijn zand of fijn kaf
(Kl. -Br., Willebr.). Z. mul. In Oostvl.
wordt : mullen, o. gebr. voor : smul ten : smakelijk eten : die vent kan
goed mullen. Zou mullen hier niet
staan voor : maten? In N.-Br. bet.
mullen hetzelfde als in V1. : moossen ,

d. i. bemoffelen , ongeschikt hanteeren. Hoeufft (398) acht dat mullen
hier eigenlijk tot mul maken beduidt
en zegt dat mullen in 't platduitsch
ook gebruikt wordt en : tot mul worden beteekent.
MULLEVRIJER. Z. moeillevrijer.
MULLIG of MUL, bijv., los, licht : multige
grond (c. Axel); in Oost.- en Westvl. :
mulzig ; in Br. : mul, en iets wat los
ligt heet men : gemollig. Vanhier
mulligheid. Z. blz. 146.
MULTUM , m., wordt in 't Hagel. gebr.
voor : menigte : er is een multur
van vliegen in dezen stal. Het is niets
anders dan 't 1. mutlum , veel.
MULZIG , bijv., los , licht , gezegd van
aarde : die grond ligt mulzig (VI., L.
V. Aalst) ; in 't c. Axel : multig en
mul ; in Br. ook : mul.
MUNSTER. Z. monster.
MUNT ( heergin -) , gouden geld ( hier en
daar in VI.).
MUNT of MUNTE, vaars (Sleeckx ).
MUNTEL, m., muilband : eine kaojen hond
doet men de muntel op ( Limb. ).
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MUNTIG , bijv., ledig, ijdel, niet vol, niet
bezwangerd; hoewel men in 't Hagel.

ook zegt : eene muntige beurs ; mijn
beurs is muntig , wordt muntig nogtans meest van koeien gezegd die
niet vol zijn , die niet bezwangerd
meer geraken : doch in Br. en elders

bet. het ook : tochlig : de koei staat
( Br., Oostvl., Kemp., Hagel.,
N.-Br. ). Kil. vert. : muntiglie koe
door : vacca la.ctaria a tauro non
inita. Hoeufft (blz. 398) leidt het van
mand af, dat voorheen in 't hgd.
112.011 beteekende ; doch wij achten
bet eene verbastering van : muetigh
( Teuth. ) of moetigli, d. i. : ledig, bij
Kil. vert. door : otiosus , vacuus
vacans , en dit van : moete , ledige
tijd, hgd. musse. Weil. schijnt : mun
van munten ( beoogen ) af te lei--tig
den. Z. guste koe en mutsig.
MUNTSEL (munsel, minsel), beslag, t ijzer
of koper van een gaanstok ( VI. ) ; in
Br. en Limb. is 't : bestag en beslagen
stok. Bild. zegt dat munt voor : slag
en slag voor : munt ( geld ) gebruikt
werd , en dat muiter oudtijds gebruikelijk was als het metalen beslag
van de lederen banden der boeken,
2? 2untig

van het oude : maten , moeten, muiten , stoten , en dus als stootkant te
verstaan. Z. rnuisel.
MUREN ( uitgespr. : meuren ), b. w., hetzelfde als : moeren , bet. te Maastr.
den wijn schudden , zoodat de moer
er zich meê mengt.
MURG, MURGEN, in Br., Antw. de Kemp.
en Limb.voor : murw,murwen. Plant.
heeft : murwe , morw , mouter : dat

vteesch is murwe of murwkens gezoden , Ir. la chair esi bien tendre.
iWurw , in 't hgd. mürbe , oud hgd.
marwe , engl. mellow , angelsaks.
mearn. Z. mouter en murm.
MURKELEN. Z. morkelen en ribbelen.
MURKEN, muur, muurkruid, fr. mouron.
MURM , bijv., voor : murw of morw
(Westvl. ) ; in Br., Antw. en Limb.
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MUT

rnörg , rnürg.
MURW , bijv., r. IJper. altoos voor : rijp
gebezigd.
MUSCH , V. Musch spreekt men dikwijls
voor : mees uit in de samenstellingen

als : kaasmusch , plaatmusch , koolmusch voor : kaasmees , enz. Zoo
noemt men geringe en weinig gezochte boeken , in 't fr. vieux houquins :de helft mijner boeken bestaat
uit musschen ( Mechelen).
MUSCHREJAGEN, o. w., ergens aanbellen
en dan wegloopen (N.-Limb.) ; te

Antw. : een beeldeken plukken.

MUSKEN HESP ( een ) , eene portie brood
met hesp ; ook : een musken konijn
(Brussel). iIlnsken voor : morzelken
of voor 't fr. morceau.
MUSSCHENSTOF ( o als oo ) , m., voor
musschenhagel ( Limb.).
MUSTERD, m., voor : mutsaard, mutserd
(c. Axel).
MUTEN ( cant. Axel ). Z. muiten.
MUTJE , MEUTJE , mooi (N.-Br.).
MUTS,v., algemeene naam van een hoofddeksel van mans en vrouwen, is te
Diest,Aarschot en elders alleen voor:
vrouwenmuts in gebruik. Die van de
mans heet er : klak, ook te Antw. en
elders.
Die geen geld heeft voor een hoed,
Koopt e klaksken, dat es goed.
Voor den regen en de zon,
Zyn de klakskens goed en bon.

Z. kap en klak.
MUTSELEN ( mitseleii ) , moetselen, b. w.,
klein en korter maken , tot stukskens slaan of brengen, vermorzelen
(VI. ). 't Is eene voortd. van : inutsen
of moetsen , bij Weil. : motsen , afknotten , afkappen , afsnijden , enz.
Van dit mutsen komt : mutsaard.
Z. mutsig.
MUTSEMALEN , fr. combiner, arranger:

ze hebben dat te gaar gernutsemaald,
01fl mij in den zak le steken ( lJper.).
Z. bakkeleeren bI. 28.
MUTSIG, heet, tochtig , gezegd van som-
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mige dieren (Westvi. ); Bud. zegt op:
mutsaart , dat inutsen : branden beteekent. Z. muntig.
MUUG, bijv., voor : moede : ik ben muug
van de reis. Vanhier : vermugen : ik
ben heel vermuugd ( Br., Antw.,
Limb.); doch in dit laatste klinkt het
ireug ; bij Kil. ook : muede.
MUURBREKER , m., voor : kloeke vent
(liortrijk).
MUURKEN , 0., dim. van : moer , worteltje : Hollandsche muurkes (Limb.).
Z. moor.
MUURVIOOL ( uitg. rnoerfIoot) , v., muurbloem of gele violier, in 't fr. giroflée

MUZ

jaune ( Limb. ). Z. groffiaat (167).
MUURZIJKER , zekere mier, die veel tus schen steenen vloeren en dorpels
gevonden wordt ( Brab., Antw., St.
en pr. ) ; in N.-Br. : n2urenzijker
( Hoeufft, 399).
MUZ1EKEN, muziek maken.
'k hoor lasteren en vloeken
Of zingen en muzieken , enz.

( Volksi. blz. 73.)

i}Iuzieken wordt veel gezeid te Brugge.
Jodelle en J.-J. Rousseau hebben
eerst musiquer gebruikt voor hetgeen
wij : muzieken of muziken , en de
duitschers : musiciren noemen.

0
N
N. Deze letter valt op het einde eens
woords achter toonlooze klanken
veelal in de uitspraak weg. Zij verwisselt zich soms met in : zoo zegt
men : kaan , lekaanset voor : kaarn,
bekaamsel(Z. on). In Westvi. wordt ze
als in uitgesproken. Op hlz. 259 ziet
men dat kn en ki en soms kr zich
verwisselen : zoo heeft men: kiup pet
voor : knuppel ; vasielavond, middeleeuwen, regelen, enz. voor : vastenavond , middeneeuwen, regenen.
En op blz. 303 , op kruijdwij, ziet
men dat ze in Limb. wordt ingeschoven als in reengen voor : regen,
enz. Zoo is zij dat in : knauwen
voor : kauwen ; knibbelen voor
kibbelen; knabbelen is verwant met
kabbelen , knappen , hakken , enz.
Zoo is in ons Idiot. : knippen hetzelfde als hippen. In 't Archief vr.
Nedert. Taalk. (I, 98) kan men lezen
hoe de letter n in vele woorden inkomt als in : denken, dacht; dun ken,
docht ; brengen , bracht ; wanketen
waggelen ; glinsteren, bij Kil. : gliste-

NA
ren , engl. to glister ; gans , oulings
gooze , goes , engl. goos ; kink/west,
kikhoest ; zingen , zijgen ; krenken
kreuken, enz. Zoo wordt nog de it in
vele met klinkers beginnende ww.
voorop geplaatst als in : nere , ere;
negge , egge ; nirken , hirken ; nuk,
nukken, oul. : nicken, huk, hukken;
noekeren, hoekeren, woekeren ; nees,
't zelfde als neêr ( voedsel ) voor
ees of aas ; nikker ( hij Bild. II, 278),
ikker ; navond , avond ; noom , oom;
non/c, onkel ; nokkenoot , okkenoot;
net/eren , etteren ( Limb. en elders):
neur, cur, uder, uiër; noest, oest;
noost, in Vriesi. voor : astofknoest;
niespen-boom, espenboom ; nuveren,
uveren (eiscilen); norck, orck (Kil.);
nokken, hokken (N.-Br.). Z. over de n,
't Taalk. ]Jiag. 111 1 564 en IV, 101-110
op : ecg, ecge, egge, negge, enz.
NA , NAAR. In de volkstaal worden na en
naar voor elkander gebruikt ; zoo
zegt men : naardien voor .: nadien
( sedert ) ; nadernaat voor : naarde
; navenant voor : naarvenant of-mal
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-advenant; naarvolgen voor : navolgen , enz.
NAALD, V. Iets van 't naaldeken tot d raai ken vertellen, verhalen, enz., iets van
't begin tot het einde of: wijden breed
vertellen , enz. (Br., Antw., Hagel.
en elders ). Door de oog eener naald
kruipen, beteek. : een groot gevaar
ontkomen ( Br. , Antw. , VI. ).
NAALDENKOKER , m. , waterbrems , watervlieg , fr. deinoiselle , libellule ; te
Biest : begijnenbaard (blz. 37); te Kort
: akkernaald ( blz. 14 ) ; te Antw.-rijk
en hier en daar in Br. : wasscherse.
NAAISTERIGGE , ook uitgespr. naaisteringe , v., naaister ( Westvl. ). Hier
valt op te merken dat de uitgang
van vrouwelijke znww., afgeleid van
wverkwvw., die in loll. meestal ster
is : naaister, en in Brab. en Limb.

ei's, erse : naaierse, in Westvl. : egge,
igge is , b. v. : spinstrigge , spinster,
bakkegge, enz. Edoch in 't holl. heeft
men ook olie egge of dievegge.
NAAR. Z. na.
NAAR IETS STAAN, b. v. : naar een ambt,
iets of naar iets verlangen, een ambt,
enz. zoeken te verkrijgen (Br., Antw.
en elders ).
NAAISEN , uitgespr. zonder r : naassen,
nasen en nazen, o. w., naderen, genaken : loens de hond naasde , ver
ik (VI. ); Kil. heeft : naersen-schrikte
als oud Vl., 1. propinquare; bij Meyer
ook : naarren : 't peerdevolck van den

koninck naesde eerst de vijanden.
( Oorsprongh van den Tuyndagh te
Yperen door Adriaen van Schrick ,
1610). Het angelsaks, is : geneosian ,
in den Teuth. en 't hgd. nahen, van
nape ( naar) , oud hgd. nahian, oud
engl. neighen. Z. Delf. 290 en meersen , bl. 369.
NAARHUISGANGER , m., soldaat die met
verlof naar huis gaat , verlofganger
( Kortrijk en omstr. ).
NAARVENANT , ook : navenant , bijw.,
voor : naaradvenaut , wordt veel in

)

NAC
Br., Antw., Vl. en Limb, gebr. voor
volgens , volgens dat , naar mate
naar evenredigheid , fr. selon, a proportion : ik zal morgen komen, vroeg
of/aal navenant dat ik tijd heb.

NAAS , v., voor : neus (m.) : iemand een
stokje voor de naas steken , iemand
beletten of hinderen ( Limb. ). Ver
: geef moeder een nasken-kleinw.
nêsken of neesken. Het hgd ., de Teuth.,
Kil. en Anna Bijns hebben ook :

nase : « 1n liefkens nase en mach niet
stincken. » (Belg. Mus. 1840, blz. 87).
Z. naken en a-aike.
NABEET , v., nagras , naweide ( Hagel. ).
NACHTBREKER , m. , ruststoorder die
's nachts te huis komt ( Br. , Antw. ).
NACHTEGAAL , BLEKSTEERT , vogel
( hier en daar in Westvl. ).
NACHTERGAAL , uitspraak van : naclitegaal (in Br. en elders) , in 't deensch :
naltergal, in 't zweedsch : naciergal.
NACHTJUPON. Z. 't volgende.
NACHTKEREL , m. , slaaprokje , slaapja
Z. Belg. Mus. 1846,-pon(Krtijk).
blz. 325. Men noemt ook : nachtkerel:
iemand die 's avonds eene aalmoes
gaat vragen, daar hij bij klaren dage
beschaamd is ( Vl. ). Despars gebr.
nachtkeerle ook voor : nachtrok.
NACHTSOLDAAT, m., stadssoldaat, stads
wachter , pompier , fr. garde de ville
( Leuv. ).
NACHTUIL, m., in overdrachtelijker zin :
iemand die 's nachts gewoonlijk uit
avonds laat in de herberg-blijft,de's
blijft zitten. Vanhier : nachtuilen ,
's nachts veel in de herberg blijven
zitten , nachtloopen ( Westvl. ).
NACHTUILEN. Z. nachtuil.
NACHTZWALUWE of GEITENMELKER,
m., een vogel in Europa zeldzaam
voorkomende , doch in America treft
men er wel een twelftal verschillende
soorten aan : zij heeten in 't 1. caprimulgus, fr. téte-chèvre, hgd. milchsauger, gootsucker; engl. goatsucher,
(G. Gezel.,

Rond de Heerd, 1867).
51

NAL

(

NADATUM , bijw. , na dien dag , naderhand, daarna ( overal in Br., Antw.
en elders). 't Is samengesteld uit na

en datum, latijnsch w. dat : gegeven,
en alhier : gedaglee/cenci of dagteekening beteekent.
NADEMAAL , voor : naardemaal , dewiji
( bijna overal).
NADER, met at voorop, wordt omstr. Gent
gebezigd in zegwijzen als volgt : c/at

is alnader niet waar , dat is in 't
geheel niet waar. Verre van meê te
gaan , zult gij l'/iuis 1/ijven en van
uw kamer niet komen , c/at is a/natier, dal is wat anders , he? De dew
nader doen , s/ooien is : de deur nader toe of half toe doen : de deur
stond maar nader, de deur was maar
half toe (Br., Antw. Limb. en elders).
Men zegt ook na voor : naar, samentrekking van : nader , waarvoor de
oude schrijvers , als Ruysbroeck
naerre zegden.
NADIEN , bijw. van tijd , daarna, naderhand , na dezen : gij zult het u nog
25 jaar nadien ge/teugen (overal).
't Staal voor : na dien dag of tijd.
NAKEN, b. w., raken, aanraken, ook : naderen : en naakt mij niet aan. Als
0. znw., bet. het : kinderkusje of
zoentje : poesje , geeft moeder een
nake (VI.). Z. aaïke, blz. 1. Vanhier
genalcen , in den Teuth. : genelcen;
hij Ruysbr. : nee/ten ( nabij komen):

ende der lift onthoegden ende der
ewecheit neeken.
NALEESSIG (Limb.) Z. naliessig.
NALEN , uitgespr. naolen , dal bij oude
schrijvers voorkomt in den zin van:
naken of naderen , hgd. nahen , bet.
te Maastr. en omstr. : langzaam zijn,
dralen, talmen, wachten. Hel schijnt
gevormd van 't bijw. na ( Z. Arch.
vr.Nederl. Taalk. Ill, 374), Z. neulen.
NALIK, bijw., bijkans, bijna, ongeveer
( Westvl.).
NAL1ESSIG, bijv., hetzelfde als : nalatig,
op zijn duitsch uitgespr., onachtzaam
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( Maastr.).
NASEN. Z. naarsen.
NASKEN. Z. naas.
NASSCHEN , NASSEN, o. en b. w., wordt
van varkens gezegd, die 't graan opeten dat men hun op den grond
voorgestrooid heeft : geef de varhens wat koren te nassc/ien Hagel.
en elders) ; in Br. heeft men 't freq.
nasselen in denzelfden zin : laat dc
var/ceits de Icrinsen opnasselen . Beide
ww drukken het knarsenci geluid
uit, dal die nasschende dieren laten
hooi-en. Kil. heeft : nassc/ien niet
maar wel : nasscher, dat hij vert.
door : cupidas (naar iets verlangend).
In den Tenth. staat : nasschen voot'
g/iijlcn, bedden ; bij Weil. in den zin
van : uit snoeplust aan eene verboden spijs eten ; Sleeclix verfr. : nas
schen door : goûter. Nasseten kan
staan voor : nazelen , nezelen , freq.
van : nezen, ezen ( van : nees of neer,
'voedzel ) voor : azen, of voor : nazelea ( van naas ) voor : neuzeten ( van
neus ). Z. neuzelen en nezen. Men
herinnere zichì hier : knaspeleri.
NASSELEN. Z. nassehen.
NATIE , v., genootschap , gilde of corporatie, wier leden hetzelfde handwerk
verrichten , of die zich uitsluitelijk
mei zeker werk gelasten :de buildra gei snatie, de boternatie, eiiz. Ieder
. verschillende natie heeft haar eigen
reglement, en degene (tie aan 't hoofd
staat , wordt natiebaas genoemd , en
de leden : natieqasten. Men hoort
ook wel zeggen : hij is van de tij/t bid-

-

dei snalie , van de zilversmidsnatie,
-

enz. Doch dat beduidt alleen dat hij
lijkhidder, zitversinid is. Oorspronkelijk bet. natie : de werklieden die
uitsluitelijk werkten voor de kooplieden die tot eene andere natie of
volk behoorden (Antw. st). Kil. vert.
natie door : sodalitas , societas, collegium. Te Brussel waren in de voorledene eeuw hog de ambachten in
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negen naties verdeeki. Te Leuven
heeft men het koffiehuis « de VierNaties. > Natie bet. dus eigenlijk
vereeniging , bondschap , genootschap van lieden van 't zelfde ambacht of van een ander dal er min of
meerbetrek op had en te klein in getal
was om alleen eene natie of corporatie uit te maken. Eerw. heer De
Ridder en ook Wouters, in zijn Hist.
de Bruxelles , meenen dal natie oorspronkelijk : wijk heteehende.
NATIEBAAS, NATIEGAST. Z. natie.
NATIG, bijv., voor : natachti g , nat, vochtig ( Limb. ) , 't zelfde als in Br.
nesch. Vanhier : natig/teid.
NATTE, v.,natheid, nattigheid (VI., Br.).
NAT1'LG, voor : nat.
NATUUR, m. en v., bij Plant. vert. door:
natura, sperma, fr. sperme, seinence
ct'/iomme. In deze beteekenis wordt
het nog dagelijks gebr. hij de landlieden van Br., Kemp. en elders.
Natuur wordt in de Kemp., N.-Br. en
elders ook gebezigd voor : kracht,
groeikracht : daar is nog geen na-

tuui' in die plant.
NAU\Y, bijw., kwalijk : iets nauw nemen,
lichtgestoord zijn (Westvl. en elders).
NAUWERS, voor : niewers ( Oostvl. ) ; hij
Kil. : nauwers, fl and. : nerghens.
NAVENANT. Z. naarvenant.
NAWERELD , v., van 't hgd. nachtwelt,
leest men soms in vertalingen ; doch
het is bij het volk niet in gebruik.
NAZEN ( Westvi. ). Z. naarsen.
NE, m. Iidw., voor : een : ne mensch , ee
man , ne kater , enz. Doch, als 't m.
znw. met b, d, i, t, met eenen klinker
of met Ii begint , zegt men altoos

nen : nen boek, nen doorn, nee toren,
nen hond, nen uit, nen reep ( overal).
Z. en, Of) blz. 117.
NEDDE. Z. nette.
NEDEIIFLOKKEN, NEÊRVLOKKEN, ø. w.,
met vlokken nedervallen ( Vl.).
De sneeuw valt in grove vlokken
Uyt d'open schoot der zwangre wolk
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En komt zich, warlend, nedeiflokken
Op berg en dal, op rots en kolk.
( C. Duvillers, Vollisliedjes, blz. &.)

Ook : op den huk gaan zitten. Bij Kil.
is vloeken 't zelfde als : sneeuwen.
NEDERHOF. Z. neerhof.
NEDERWAARTS. Van den tas nedérwaarts

leven , er van leven tot dat het op is
( Kemp.).
NEEF. Men zegt bijna overal in 't Z. en
N.-Br. : lacer neef tot de priesters die
maagschap zijn. Dat is ook neef gezeid bet. in de Meierij : dat is raak,
dat is op u gemeend, dat moogt gij u
aantrekken,
NEELE. Doctor Neele ( of Nelle , van
Pelernetla ? ) wordt te Gent spotsge\vijs gezegd van eene vrouw die den
doctor speelt ; te Ostende zegt men

doctor rondhe rad.
NEELT, NEËLTEN. Z. helt, helten. blz. 183.
NEENWEL , wel neen , in 't geheel niet,
geenszins ( Br., Kemp., N.-Br. ) , het
tegenovergestelde van : ja wet.
NEER. Z. nere.
NEER (met zware e , of neur), m., doch
bij Weil. v., de beweging van liet
water achter een varend schip : het

bootje kwam in den near van den
drijrnaster en sloeg om ( Willebroek
en elders ). Neer bet. hier en daar in
't Z. en bij Weil. die 't uit nedeî'
doet ontstaan : draaikolk; en neer of
nere ook bij Bild., die zegt dat het w.
bij Huygens voorkomt voor : deining,
en er eigenlijk nering of nerring van
maakt, van : nerren, narren ( benauwen ), en ook ( als : erren, arren ) in
liet rond draaien. Het Taalk. ]J1ag.
( 1 199 ) zegt dat neer geen draaikolk
5

bet.,maar wel : de tegenstroomwelke
in omgekeerde richting langs den
wal loopt.
NEERHOF , 0., is in VI. de pachthoef,
bij een kasteel gelegen , alwaar de
kasteelgasten boter , kaas , melk
eieren , enz. kunnen krijgen. Weil.
en andere Woordenb. verslaan door:
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neérho f of nederhof : hetzelfde als 't
fr. basse-cour , voorhof. Doch in 't
Arch. vr. Nedert. Taalk. ( IV , 11 )
staat dat : basse-cour kwalijk door :
nederhof vert. wordt , maar dat het
eer werf is , in zijne aloude beteekenis , of achterplaats , keukenhof
of iets dergelijks moet zijn. Wat er
hiervan ook zij , men kan Hoeufft
(blz. 404) nazien op neerhuis , dat in
N.-Br. hetzelfde bet. als : neeriiof,,
wat men in Br. hoveniershoef heet.
Wij opperen de vraag of neerho f en
Meerhuis hier niet zouden kunnen sa
zijn uit : hof, huis, en neer-mengstld
of nere, voedsel, vanwaar 't v. : ne
generen, hgd. nahren, voeden,-ren,
onderhouden , 1. nutrire ?
NEÉRLEGGEN, b. w., voor : neêrschieten : hoe veel hazen hebt gij neer

gelegd ? Slechts eenen , maar gisteren
legde ik twee hazen en zes patrijzen
neêr ( Br. ).
NEERNST. Z. nernst.
NEES is, in de kinderspraak, zooveel als
geneesmiddel : t< ons kindje heeft
here ( zich )- geste/een ! korre, vader zal
er wat hees aandoen, » en vader doet
wat speeksel aan de bezeerde plaats
( Brab. ). Nees ( met zware è) , voed sel, van : ees of aas, 1. esca. Vanhier
netera , voeden ; te Antw. zegt men :
genees. Z. letter n.
NEET , NETE , v., iemand die niet veel
beteekent , die nijdig en wraakzuchtig is. Dat is eene nete van een wijf,
dat is een gierig mensch , of eene
die nauw en dicht is als eene net
waar niets door kan maar alles behoudt.
NEETERT , m., dubbelzinnig persoon
( Limb. ) , het staat voor : nietaard.
Z. neet.
NEG. Z. nijg.
NEGEN. In de geel negen, of in cie kwaai
negen zitten of gelogeerd zijn bet.

overal : zich in goeden of slechten
toestand bevinden. Deze zegwijze is

NET
aan het ganskensspel ontleend.

NEGENHOEKEN , o. w., een spel in VI.,

Br. en Antw. goed gekend en hierin
bestaande : men maakt een vierhoek,
dien men met twee lijnen in vier
gelijke hoeken verdeelt ; hij die drij
centen of wat anders op,ééne lijn kan
gelegd krijgen , wint.
NEGENMANNEKEN, het negende deel van
eenen stuiver : dat is geen negen
enz. ( Br., Antw.,-menkwrd,
Kemp. en N.-Br.). Z. Hoeufft, blz. 405;
bij Kil : neghen-manneken, 1. sextans,

deco chalci, triens.
NEGENMERGEND voor : dezen worgend
( Leuv, ).
NEGENWEKEN (V1. en Br.) ; doch in Br.,
ook : negenwekemans of negenwe-

kemannen, vroege witte aardappels ;
in Limb. zegt men : negenweeksche.
NEGEN \VEKENMANS, mv. Z. voorgaande.
NEGGE , v., 10 scherpe boord ; 20 he

scherp van een snijtuig ( Westvl. en
elders), vandaar ook bij Van Hoogstra ten : spleet , enz.; 3° zelfkant.
Men zie negge bij Weil. die vandaar
op egge verwijst. Waarschijnlijk moet
egge tot het oude eg , eck ( hoek ) ge
worden; ook vert. Kil. egg/ic-bracht
door : angulus en extremitas , had.
eck, engl. edge, zweeds. egg, 1. acies.
Men raadplege nog 't Taalk. flag. (IV,
blz. 101 en volgende ). Over het bij
steunletter n zie boven.-voegndr
Negge , dwergpaard , enge. nagghe ,
fr. bidet, is misschien van één oor
hecht (blz. 179) en het-sprongmet
;

lat. equus.

NEI, bijv. en bijw., voor : nauw, en heeft
dezelfde beteekenis : ter neier nood.

Het komt er zoo nei niet op aan. ]Iet
gier en nei te zin wordt men rijker. Ze
zijn zich nei, d. i. zeer verwant. Men
zegt ook neier voor : nauwer, bijna :
't was nei genoeg. lVei is verwant met:
na, naar, in 't hgd. nape, vanwaar :
nahen, bij ons : naderen (van nade-

ren ) , oud enge. neighen ( Limb. ).

NER
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Z. allenei , blz. 15. Tuinman acht
naaien ( naden ) , dat veel in Limb.,
Hagel. en elders : neien wordt uitge-

sprolcen , verwant met name.
NEt, v., metalen pinneken, draad of ring
die de deden van een mes bijeendrukt en het lemmer vasthoudt ; of
eene soort van nagel , meest om metaal, ijzer of koper saÎm te verbinden
en dien men erom klopt , in 't fr.
heet het : revers. Vanhier het b. w.
neien (neide , geneid) , iets met neien
( Fr. revers ) vastnagelen. Z. 't voorgaande en 't hgd. nahen ( naderen)
en 't oud engl. neighen ( Deif. O3)
(Limb.). Dit nei schijnt ons verwant
met nagel, engl. nayl of met nauw.
Z. nauw.
NEIEN, b. w. Z. nei.
NEIG. Z. nijg.
NEISEL voor : naaisel, naniwerk of ook
de plaats waar twee of meer stukken
aan elkander vastgenaaid zijn. Van

neien voor : naaien ( Maastr. ).

NEK. Den nek kraken, 't zelfde als : den
nek breken : dal peerci is den nek
gekraakt of versleten ( Br., Antw. ).
Iemand in den nek schoppen , met
iemand spotten ( Meetjesi. ). Zich in

den nek laten schoppen , zich laten

honen door die men goed gedaan
heeft (VI.). Iemand in den nek zien
iemand bedriegen ( Antw. , Br. ).
NEKKEN, b. w., heeft, behalve de beteekenissen door de Woordenboeken opgegeven , nog die van : eene zware
vrachtdragen , smokkelen ( Kemp.).
NEE{KER, m., 't zelfde als : njkker (waterspook ).
NEllE , NEER of ERE , 1. area , bet. nog
heden in VI., Br. en Kemp. : vloer,
dorschvloer , ook : de voorplaats , I.
anterior pars dornus ( Kil. ) ( Limb.),
namelijk die plaats waar men in
komt , wanneer men in een huis
treedt alvorens in de keuken of in
eenen stal te komen, in 't fr. vestibule. Die plaats dient bij geringe
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menschen tot dorschvloer , ook tot
plaats voor 't voeder ; vroeger diende
zij en dient nog heden voor : neringplaats of winkel, en daarom wordt
ze bij Kil. vert. door : talerna , offi
oma. Deze laatste beteekenis heeft
nere no g heden in Belg. - Limb. en
't Hagel. ; nere is dus aldaar : d
plaats voor het neer ( voeder, voedsd ) of tot de nering. Neven of neeren of generen , hgd. nahren , bet.
voeden en ook : nering drijven , en
vanhier : nering. In den Teuth. « iieren , voeden en wynnen ( winnen),
werven ; nering , voedyiig , wynnyng
of comanscap.» In Gelder!. heeft miering nog heden de beteekenis van
voedsel, evenals bij Kil., die het w.
vert. door : victus , atimentuin , enz.
NEENST, NEERNST, als bijv. voot : emstig , gemeend : 't is neernst ( Popering. ) ; Kil. heeft : neernst , neerst,
door een metathesin : ernst , hgd.
-

ernst , 1. sedutitas , stuclium : Si VOSLen , si waecten en bedeim dach en
nacht met groten nernste ( ijver)

( Ruysbroeck , V , 170). Vanhier

nernstig/t, neerstigim ( thans in Holl.
naarstig ) neernstighheyd , neerstigheyd , neerstightyk ( Ei!.).
NERIG , bijv., ieverig , naarstig of neerstig, met welk laatste het samenhangt
of ook met nering ( Gelder!. ) ; Kil.
vert. : neerigli , neerachtigh door

alumnus, almus , quaestuosus. Z.
Taalk. lJIag. ( I!! , 5 .2. en 9.97 ), ook
1

neerst en neer.
NES , NESCH of N!S , NISCH , bijv., in
Hol!. volgens Bi!d. en Wei!. verouderd, doch hier en daar in België nog
dagelijks gebr. : zoo zegt men nog
te veler steden : een nesch ei ; eerie
nisse ei , enz. voor : een ei dat zacht
gekookt is, in Br.: een tocht ei, elders:
een versch of plat ei , fr. wuf mollet
bij Kil. 't 1. ovum motie of moltiter

coctumn. 't Is nose/i weêr, en : het wedi
is van daag zoo nee (omsti. Brussel )',

NET
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voor : 't is nat , vochtig , versch
weder. Te SL-Nicol. zegt men van
iemand of iets dat nog versch , jong
of onnoozel is : hij is nog te nisch,
enz. Sleeckx zegt dat fles : moeras
sige grond, en Meyer : waterleegte,
zijp bet. Kil. vert. : nesch weder
door : aër humidus; nesch brood is hij
hem : vergoten brood, dat te nat opgemaakt en te plat gebakken is, en
nescheyd of neschigheyd vert. hij
door: humor,mador. In Gron. (Taalk.
Mag. VI , 681) is natsk weer : nattig,
vochtig, regenachti g weder. Nesch is
verwant met het hgd. nass , vochtig;
met het oud en g l. nesh, engi. soft
( zacht , fr. tendre ). Z. Deif. 501.
NEST , 0. , in Br., Antw. en Vi. m. Zijne
hand op een ijdeten nest leggen, niets
vangen of opdoen ( Br. ). Gij moet de

eters in eenen nest ( of paander ) niet
leggen, d. i. gij moogt al uwe moeite
of geld niet aan eene enkele zaak
besteden (VI. ). Op 't kantje van den
nest rijden , op 't springen staan of
op 't punt zijn van arm te worden
( Gent). Te nest gaan , achteruit
gaan, arm worden : indien onze buur-

man zoo blijft drinken, zal hij alhaast
ie nest gaan (Hagel.). In Br. en VI.
bet. het mv. nesten ook moeilijkheid , verlegenheid : nesten zoeken,
moeilijkheden zoeken. in nesten zitten , in verlegenheid verkeeren , fr.
être dans La gene of dans l'ernbarras.
ik trok mijn vriend uit de nesten
waar hij inzal, wegens zijne schutden. Hij zit in vesten , d. i. in schutden of hij weet niet wat doen.
NESTELGAT , o., onrustig kind , vuilgat
( Meetjest. ). 't Is licht voor : nestegat.
Men denke hier aan 't v. kakenestje,
hlz. 1215.
NESTHAAR , 't zelfde als : duivelshaar
(hlz. 110).
NESTJEN DRAAIEN , zeker kaartspel
( Brab. ).

NET. Door alle netten gevlogen zijn, loos,
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fijn en doorsiepen zijn , of : van alle
merkten thuis gekomen zijn ( Br.,
Antw., Kemp. en elders). De Tenth.
schrijft : nete, welk ook de uitspraak
van net in VI. is.
NETE. Z. ne e .
NETELKOORTS , purperkoorts ( Br.,
Antw. st. en pr.). Z. Weil. op

netel.
NETTE ( uitgespr. nedde ), v., in 't Hagel.
en Belg. -Limb. : dauv , nattigheid,
natte nevel : 't graan is heel vochtig
van de nette. Vanhier 't v. netten,
dauwen : het heeft te nacht zeer
genet. Netten bet. ook bij de oudste
schrijvers : natmaken, doopen ( doppen); zoo zegtJ. Ruysbroeck (II, 24):

doe nette iIoyses sinen vingher in dat
bloet. Verders bet. het ook : wasschen,netmaken; liii, zegtdat een net
( vischnet ) aldus van : netten genoemd wordt , omdat ze zoo dikmaals genet of nat gemaakt wordt.
Doch Bud. leidt net af van : nijen,
knoopen , of : ne-en , binden , met
na-en verwant. Blijkbaar is net, netten verwant met : nat, nattert of natmaken. Z. nei.
NETTEN. Z. nette.
NETTEREN, o. w., etteren, fr. sup purer:
de zweer nettert at ( Limb.).
NETVLIES , 0., vlies waar de darmen gedeeltelijk mede omgeven zijn , en
dat men doorgaans darmnet heet
( Hagel., Br. en elders ) ; bij Plant. :

het net des ingewants , 1. omentum,
fr. ía tage qui couvre les entrailles.
NETZAK , m., gebreide zak om kiekens,
eriz. in te dragen ( bijna overal).
NEUK, V. Eene neuk werpen geschiedt in
't kegelspel, wanneer de bal achter 't
bepaald teeken ( een steen ) afgesmeten wordt of een der zijkanten
van de baan raakt, eer hij de kegels
genaderd is : gij hebt twee neuken
geworpen ( Hagel. ). ik geef den nenk
van ii bet. in Limb. : ik geef den blikscm of den brui van u. Z. neuken.

NEIJ
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NEUKEN, b. w., verneuken of bedriegen,
foppen, vastkrijgen, vastpakken : gij

zult mij niet neulcen, kerel; als o. w.
knoeien , duikriekken ( Z. 109 ) : gij
blijft daar zoo lang neuken ? ( Kl. -Br.,
Br., Aritw. ). De seheepmakeis zeggen te Oostende : neukt u aan den

kant of ge krijgt de louwe op uwe
verdoemenesse. Dit neuken is misschien wel 't zelfde w. als : nekken,
doch in cone mindere beteehenis.
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of schraliade : ik heb !menm een neuking med gegeven. Z. neuken.
NEULEN , b. w., talmen , iets langzaam
doen ( Limb. ) ; men zegt te Maastr.
ook : nalen ( naolen ). In de Woor
denb. bet. neulen : over alles oevergenoegd zijn en gedurig knorren.
Bild. (II , 75-6 en 280 op : nol) leidt
vent , wortel van : nee/en ( draaien
talmen ) af van 't lat. nob ( ik vil
niet ) en zegt dat een nolo in 't mon-

Necken bet., in 't h g d. : plagen ,

niken lat. : een onwillige vas. Zoo-

vergen, iemand 1)005 maken , belachen , beschimpeii , in 't oud engl.
to nick ( Weil. ). Nucke heeft hij Kil.
onder andere beteelienissen , die , in
Gelder!. en Friesl. van 't I. asCii/ia
Bild. ( II ) zegt op : neuk dat het een
dialeetverschil is van : nok of knok,
en voor vingerstoot of vingerdruli
en ook vingerknok gebr. is. Nok,
verouderd iv., is de wortel van
nokken (buigen ), waarvan genok/cen,
nu knokken of kneuken en knikken)
en waarvan knokkels der vingeren,
en 't oude nocke ( fr. nuque ) , het
nekbeen ; en zoo ook wanneer men
het voor keep , inhuiging , inkerving
van pijl of koordkerf gebruikt. Z.
Bild. ( U , 250 ). Iemand neuken is
dus : iemand noken, nokken of nukken ( bukken, hukken ), doen buigen,
iemand ter nedr krijgen , iemand ten
gronde brengen. Of zou dit neuken
verwant zijn met: nekken of hokken,
dat bij Hoeufft : graanhoopen bet.
en hokken, in hoopen zetten, en overdrachtelijk : iemand te droogen zetten? Of is neuken voor : heuken, en
dit voor : haken, vastkrijgen met een
haak. De Teuth. heeft het woord

dat neitie bet. : een trage uit Onwilligheid. Het deenseh heeft : ndte , als
werkw. voor : talmen , toeven , hgd.
zandern. Z. neuzelen.
NEUNEN, het traagzaam stenen van cone
koe ( Westvl., G. Gez. ). Z. o.
NEUPEN , b. iv., heimelijk wegnemen,
zich iets ten onrechte toeeigenen
( omstr. Venlo ). Het w. is voor
nopen , of licht : noppen , en is duidelijk verwant met : nijpen, knijpen,
knippen. Z. Weil. op deze laatste ww.
en verder nijferen.
NEUR. Z. neer.
NEUS. Hij is in tijds gekomen toen de

naggen, laggen ( fr. taquiner ? ) voor:

zaak is overlegd of heimelijk geklonken; te Antw. zegt men : 't varken is

tergen, creytzen (krêten ). Z. bij ons:
nok.
NEUKING , v., duwing aan den hals
iemand eene neuking geven , duwen
( Westvl. ) ; omstr. Autw. wordt iieuking gebr. voor cene straftè bekij ving

neuzen werden uitgedeeld, zegt men
van iemand die een grooten neus
heeft. Die gulzigaard zou ieinands
neus en ooren afeten , hij zou alles
opeten. Zijnen neus op iets uitsteken,

een vies gezicht om iets trekken.
Uw neus is geen kapstok , er moet

niet alles aangehangen worden , gij
moet niet alles weten. Tegen of neven
uwen neus af, dat gaat uwen neus
voorbij , fr. vous n'en aurez rien.
Iemand ietsop den neus geven , hem
iets onder den neus wrijven. Die

zaak is door den neus geboord , die
door den neus geboord. Ook in Oostvl.
bedronken. Van zijnen neus maken,
beslag maken, fr. faire de t'embarras:
a/s gij wat veel van nwen neus maakt,
vliegde huilen. Den neus krotten, be-
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schaamd , beteuterd staan. Iemands
neus doen krollen, iemand beschamen
( Hagel.), in Brab. : iemand verbitteren. Uw neus krolt bet. te Antw. :
gij zijt hoogst verheugd : zijne neus

krot als hij meent slat Eiij eerst zal
zijn. Met tien neus in 't vet zitten of
liggen, goede dagen hebben. Doorden
neus -zijn, bedronken zijn ( Westvl.).
Met neus en wond uiteen doen , alles
neerstiglijkst en duidelijkst uitleg

Iets in den neus hebben , ook :-gen.
iets in de gaten hebben of in den snuf
hebben bet., op vele plaatsen : iets
gewaar worden , iets vermoeden of
ophebben.
NEUSDOEK , m., is zoowel de hals- als
de zakdoek; in Br., Hagel. en elders.
In 't Hagel. heet men nog neusdoek :
een deel vet dat als den vorm van
eenen neusdoek heeft en aan de dar
varkens vast zit. Z. netvlies.-mendr
NEUSELEN , NEUSELWERK. Z. neuzelen, enz.
NEUSFLOK of NEUSVLOK. is in 't mv.
meest altijd gebr. om de neusgaten ,
bijzonderlijk van groote dieren, als
peerden, enz. aan te duiden (Rouse).
NEUT, NEUTJE, een stuk, end van kaarsen : en neutje koers , een endje of
stukje kaars ( cant. Axel). Z. verders :
noot.
NEUTELEER , neuten ( te veler steden in
't Zuiden ) . Z, notelaar, noten.
NEUTELIJ K, bijv.,moeilijk, lastig (Limb.).
NEUZELEN , o. vv., I° zachtjes en onverstaanbaar spreken (Westvl. ) , bijna
zooveel als bij Weil. : neuren ; Kil.
vert. : neuselen, hgd. nusseln, nuseln,
door : ?nutire , inussilare ; 20 te
Maastr. en omstr. bet. neuzelen of
nalen ( naolen ) : 't zelfde als bij
Weil. : neutelen, d. i. langzaam zijn,
dralen , talmen , iets wat men doet
wanneer men neuzelt , d. i. als men
zijnen neus overal insteekt , en iets
nauw besnuffelt, naziet en opzoekt.
In Oostvl., El.-Br., Br., Antw. bet. :

NEZ

neuzelen 't zelfde als bij Weil. : nusselen , d. i.: nuttelooze kleinigheden
verrichten , zijn tijd met beuzelarijen doorbrengen, klein werk doen,
zich met kleinigheden bezig houden.
In 't Brems. Niedersaks. Wörtenb.
staat daarvoor : nöseln, ni sseien ,
nöteln en nvlen , 't zelfde als : freuzelen of fu tzelen . Z. Nieuw Arch. 439.
in N.-Br. gebruikt men neutelen
voor : zich met beuzelingen ophouden ( Hoeufft , 406 ) ; bij Kil. : 1. frivola agere. Vanhier : neuzelaar,
neuzelwerk , beuzelwerk ; geneuzel ,
enz. In K1.-Br. en Antw. bet. neuzelen
ook : peuzelen, met beetjes en smakelijk eten : nasschen, overal aanzitten
of aanproeven; dit is misschien voor:
hutselen van nutsel ( voedsel ) , freq.
van : nullen ( eten ). Ons dunkt dat
neus het wortelwoord is. Z. eeusel
blz. 115.
NEUZELDRUP , 't zelfde als : oosdrup
ooseldrop , hoosdrop , het zoogenaarnde jusstillicidii (Kemp., N.-Br.).
Z. bij Hoeufft , 406 : neuseldrop , bij
ons : oosdrup , en blz. 120 euze,
eusel, en heuze, blz. 187.
NEUZELWERK, beuzelwerk. Z. neuzelen.
NEVEL, bijes. voor : evel en dit voor :
ever, eventwel : 't is nevel ne keer
schoon weder ( hier en daar in VI. ).
De Teuth. heeft : aver , ever voor
echter, anderwerf. Z. alever, blz. 14.
NEVEL, NEVELKAR. De nevel zal hem

bezijken , de nevel zal tot regen
overgaan ( Br. ). Jtlet de nevelkar
optrekken , in Br. hetzelfde als bij
Kil. : de nevelkarre drijven : met de
nevelkarre en in 't doncker vertrecken , en ruymen, d. i. : in 't donker of
heimelijk en gewoonlijk zonder te
betalen vertrekken.
NEWAAR , NIEWAAR, voor : niet waar?
( Br. en elders), te Leuv. : nau, hoe.
NEVELSKAP,v., kinderslaapmuts (Limb.).
NEZEN en EZEN ( met zware e) , b. w.,
voeden, voedsel geven, wordt gezegd
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van jonge vogels die door hunne
otkens of door een mensch gevoederd worden, fr. engaver, embecque
Kil. vert. esen of aesen door -Ier;

escarn ingerere , nutrire ; Pomey
eezen , aezen door : cibare , enz.
Nezen of genezen staat in verband
met : neren, generen (voeden) evenals : verliezen met verlieren , keus en
keur, en bet. : gezond worden en gezond maken. Z. Tactic. ]JIag. (I, 74-5).
NICHEL , m., onkruid in de rogge ; Kil.
schrijft : nigelle , 1. nigella, metenthium ( van 't gr. 1û;. zwart, en
21ooç, bloem), ital. niche, spaansch
neguitta. Plant. heeft « negeibloemen,
'

fr. de te niette , 1. nigetla , metenthium , papaver nigrum , gith ; en
nicheten , fr. une serie de grain noir
et rond croissant parini te seigte , senence de nielte ayan.t ía (arme btanclie, enz. ))Dit is dus hetzelfde kruid
als : nardus , dat men hier of ginds
ook : zwarte kinnyn, juffertje in 't
groen , btoeinptjes in 't haar , hod.
schwartzer kulimin et, schwartzer coriander heet.
NICHELEN wordt door Kil. als een oud
Leuvensch w. opgegeven voor : naghelen ; in den Teuth. : neghelen.
NICOLAAS ( een Sint) is een geschenk,
meestal bestaan de uit suikerkoek
en ander pasteigebak , dat men op
St - Nicolaasavond of -morgend de
kinderen geeft, als hadde die Heilige
zelf het aangebracht , om de braafheid te beloonen. Hebben de kinderen stout geweest, dan brengt St -Nicolaas ook wel eene roede ( Leuv. en
elders ). Elders in Brab. en Antw. is
het de Graaf van /iatfvasten, dien de
kinderen een korfje , blok of schoen
zetten met wat eten in voor zijn
peei- d.
NIDIG , bijv., nijdig , moedig : i eit een
niclig erte , hij heeft een moedig hert
( cant. Axel ). Z. nijig.
N1EENZIE voor : niet een zier, niets

( Br. ), waar men ook veel hoort

niemenclatte, niemendate, niksrnen(te/te nikskemendale , enz. voor
niets met allen, of : niets van alles

fr. rien c/u tout.
NIEMENDALLE, NIEMENDALE, niets met

al, niets, volstrekt niets ( Br., Antw.,
VI. ); men hoort hier en daar in VI.

ook : niemetalte.
NIETS, als ook 't voorgaande bijw. gebr.
voor 't fr. nutteinent, absotument pas:

't is van daag niets of ook niksken
koud, niets fraai enz. ( Br., Antw.,
,

Kemp., N.-Br. en licht elders).
NIEUW. Naar iets nieuw zijn, bij Well.
naar iets nieuwsgierig zijn , doch in
Westvi. bet. het : naar iets begerig
zijn.
NIEUWE RIJKE of NIEUWRIJKE, m., is
hetzelfde als 't fr. un parvenu : 't is
een nieuwrijlce ( VI. , Br., Antw.
Limb.).
NIEUWJAARSMAAND, januarij of louw
maand ( overal).
NIEUW LOOPTE, bijv., wisselvallig, wispelturig ( hier en daar in Vl.).
NIEUWMARKT. Te Rouselare ligt eene
straat , genaamd : de Nieuwmarkt,
bijna uitsluitelijk door visschers of
vischverkoopers bewoond. Deze lieden onderscheiden zich van 't overige der borgerij door eigene zeden,
gebruiken en uitdrukkingen : zoo,
1). v. heet de grootmoeder er : grootvrouwe; de grootvader : grooteheere;
de moeder : nenne , enz.
NIEVERANDS , NIEVERANS , NIEVERHANDS , bijw., niewers , nergens
( Z. nievers en ieverands ). Nieverands kan voor : nievers anders
staan ; trouwens het heeft er de beteekenis van , in 't I. nuttibi , in 't fr.
-

nu/te part aitteurs.
NIEVERS , NIEWERS , NAtJWERS , bijv.,
de eene of andere dezer vormen
wordt in 't Z. gebr. voor : ner
gens, dat het volk nooit of zelden
zegt. Te Kortrijk hoort men ook
-
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nievers ; elders in VI. : nauwers of
niewers ; te Goes, in Zeeland, doorgaans : ievers , nievers , doch dit

zegt men zelden te Middelburg ; in 't
cant. Axel : nivèrs ; in Brab., Antw.,
Waas , de Kemp. veel : ievers , nie
in N.-Br. hoort men ook : ievers-vers;
en nievers, doch minder dan in Gelden., zegt Hoeufft ( 208 en 408 ) ,
maar ergend en nergend zijner meer
in gebr. Bij Ruysbroeck vindt men
ook : nerghent voor : nergens. Kil.
heeft : niewers , niewaers , ook :
nieuwerinck , nieuwerincks , welke
laatste vormen beiden bij Ruysbroeck
voorkomen , alsmede : nyewerincs ,
nyegherincs : want nu die inensche
nader sielen van nieute ( niet) gescapen is dat God niewerincs nam ,
daeromrne is hi den niete naghevolght dat niewerincs is (V, 225 ).
Plant. heeft : nieuwers oft nieuweer/s, nergens; Maerlant : nieuwers,
niewers en nieweren ; in 't engs. is
tiet : nowhere. Men zegt in Br., Antw.,
Kemp., N.-Br. ook : nieverands, niewerhands , nieverands niet voor :

nergens. Z. Hoeufft, blz. 408, die
ook : nergerhands heeft (405). Z. bij

ons : ievers en ieverands , blz. 202.
In Limb. zegt men : nerges, nirges ,

nurges.
NIEWEERD , m., een die niets weerd is ,
een deugniet of luiaard ( Westvl. ,
Veurne ). Z. niksnotzer.
NIEWERS. Z. nievers.
NIEZEN, veesten (VI. en elders). Nyesen
bet. in den Teuth. en bij de oude
schrijvers ook : hoesten.
NIG hoort men te Kortrijk en omstr.
voor : ziet , fr. tiens. Wij vermoeden
dat dit woordje de wortel is van :
nighen , nyghen , neyghen, nijcken,

gelijk de Ouden het schreven, thans :
neigen , en 't welk in verband staat
met het angelsaks. neighen, nerd.
naderen, hgd.. nahen, eng!. to neigh
en nigh, van 't hgd. voorzetsel nape,

angelsaks. nygh , in 't neerd. : naar
( Z. Delf. 50l en 2 ).
NIGG EL. Z. nickel, in 't fr. ook : nigelle.
NIJFEREN , niets kunnen gerust laten ,
altijd met iets bezig zijn , met een
mes snipperen , enz. Dit w. schijnt
verwant met : nijfelen, dat bij Weil.
bed. : eene kleinigheid bedektelijk
wegnemen; van : nijpen, knijpen.
-- Vanhier : nijferaar (Westvl.) .
Z. neupen.
NIJG, NIJIG (of neig ?) bij w., zeer, hard,
fel , vandeeg , geweldig , driftig :

hij was nijg kwaad. Ge moet maar
nijg loopen , want het regent nijg
(Br., Kl. -Br. en elders) ; te Aalst en
elders in Oostvl. spreekt men neg
uit : dat peerd kan neg loopen. Neg
roepen , hard roepen. Te Gent : nijig
of nijdig voor : driftig : gi meugt

zoo nijig niet werken. in N.-Br. heeft
men ook : zijig of nijdig , in denzelfden zin ; zoo zegt men omstr.
Breda n jig koud. N/jig waaien ,
voor : hevig koud , hard waaien. In
Gelderland hoort men : noks arbei
den voor : driftig arbeiden. Wij
meenden neig te schrijven , van
neigen ; immers Ruysbroeck heeft
meermaals : neychlic of nneyghelic
:

voor : geneigd , 1. pronus , proctivis.
Maar het schijnt ons zeker nijg te
moeten zijn voor : nijig en dit voor :
nijdig, van nijd , dat vroeger ook
ijver, godsdienstige aandacht, innige
begeerte beduidde. Zoo zegt men in
VI. uit nijd vechten voor : hevig, of :
voorgoed vechten. Jan van Heelu in
zijnen s/ach van Woeronc ( Woeringen ) heeft :
Knapen, ridderen en heren
Daden daer als die vroede
En ontfinghe met oetmoede ,
Al meest als kerstine liede,
Dat hoghe Sacrament met niede,
Daer hi waerlike es binnen ,
Den Here , daer ane steet 't verwinnen.

Zij ontfingen het H. Sacrament « met
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ootmoed en tevens met niede, » d. i.
met innige gretigheid, I. cum tervore
anirni, zegt Bud. (II, 77). Niet komt
in den Vos Reinaercte voor in den zin
van : niede, d. i. genegenheid, en
Iluysbroeck heeft (I, ),niedecheit in
de beteekenis van : hegeerte , gretig-

tieid : met eweghen hongere encle
met ghelosteger niecleclzeit, I. appe
titione, vert. Surius. Zoodat nijg zooveel is als : met groote begeerte,
iever, drift, en dus : sterk , geweldig, zeer.
NIJNAGEL voor : nijdnagel ( bijna
overal).
NIJPEN, als b. w., in Br. en Antw , voor: te
veel doen betalen : i/c koop in dien

winkel niet meer , ze kunnen daar
iemand nijpen. In Oostvl. als 0. vt.,
voor : sparen, zuinig, gierig zijn
Ge moogt niet te veel nijpen
Als 't er niet op aan en komt.
(C. Do Villers, Nieuwe liedjes.)

Vanhier : nijper, een die al te veel
spaart , schrafelaar , gierigaard , fr.

ladre.
NIJPER , m., bril dien men op den neus

nijpt : dat ineken zette liaarnijperke'n
op om te lezen ( Br., Antw., Vi. en
elders ). Dit slach van bril wordt in
Br. ook tokker en te Antw. fok genoemd.
NIKS, NIKSKEN, niets, niet een zier of
zierken ( overal in 't Z. ). Het Berlijnsch volkje zegt ook : niks voor
nich ts ( niets ). Men vindt dit niks,
voor nichts, hgd., in 't vlaamseh
niks of niets , ook opgegeven in 't
Brem. Niedersaks.Wörterb. (11 1, 240),
en bij Schfltze in zijn Holsleinsc/î
Idiot. ( III, 149) : voor nicht ( niet )
zegt men daar : nig en vandaar : nigs
en niks voor : niets ( Taalk. Hag.
III , 439). Niks hoort men ook in
N.-Nederl. Z. Hoeufft , 409, die zegt
(( dat nix platduitsch is, van 't
hgd. nichs. ) Voor niet gebruikten
onze oude schrijvers : nicht, nycht;
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voor niets veel : nichts , nychls.
Vanhier : vernychten voor : vernietigen. Niks is niets anders dan nichts
met wegvalling der t. Plant. heeft
nicht , nichtes voor : niets , dat in 't
angelsaks. na/it, in 't engl. nothing is.
NIKSMENDALLE , NIKSMENDALE voor:
niks of niets met al , volstrekt niets
ik geef u nikskennîendalle. ( Br.,
Antw., Kemp., Vi.).
NIKSNOTZER, NIKSNUTZER, m., een die
tot niets deugt , een ondeugende jongen ( Limb. ) ; in l3elg- Limb. gebr.
men het w. niksnulser bijna in den
zin van het fr. cuistre. Niksnntzer is
samengesteld uit niks ( niets ) en
nutzer, van het w. notzen, verwant
met nuttig, hgd. nutzig. Z. dit w. en
nieweerd.
NIKSNUTZEII , ook in de Meierij gebr.
Z. niksnotzer.
NIMMERSTIL , bekend weideplantje
( Limb.).
NIP, als znw. en als bijw. gebr. voor
nauw , op het uiterste puntje , den
uitersten kant, rond tipje : het stak
nip (nauw). Het komt er nip (nauw)

op aan. Gij hebt dat daar zoo nip of
op het nipken gezet , het zou kunnen
vallen , d. i. zoo dicht op den boord
dat het gemakkelijk zou kunnen omvallen ( Br., h l -Br., Antw., Kemp.).
Op het nipken komen , op den uitersten oogenblik komen ( Br., Antw.).
Op de nip vert. Blussé door : sur te
point. Z. bij ons : hippen , blz. 189.
NIPPELING , m., kleip gedeelte , snippering : met nippetingen, met kleine
stukjes ( Somerghem ) ; het w. is afgeleid van nippeten, voortcl. w. van
nijpen ( knijpen , knippen).
NIPPEN , de molenzeilen vanonder aan de
veren al omwringende inkorten als
de wind te sterk is, opdat de wieken
niet al te snel zouden gaan. Gieren
het tegenovergestelde van nWppen ,
is : de zeilen wederom opensjannen.
Vanhier het spreekw. : men moet
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kunnen nippen en gieren , cl. i. men
moet zijnen molen kunnen schikken
naar alle winden , men moet zich
naar alles kunnen schikken , men
moet zich kunnen streng houden of
toegeven naar gelegenheid (K1.-Br.).
Nippen is verwant niet nijpen, en
gieren schijnt hetzelfde als geeren,
den wind in 't zeil verçjeeren , vergaderen.
NIPPENS, bijw., 't zelfde als : nip : die pot
staat daar zoo nippens ( Br.). Z. nip.
NIPS, bijw., 'tzelfde als : nip of nippens
(\Vaas).
NIRGES , nergens ( Limb.).
NIRKEN , herkauwen : de koe nirkt de

kruiden die zij eet ( Kemp., Limb.);
men zegt in Limb. ook : nerken en
neeringen ; te Lier : hurken ; in
Oostvl. : itoorikken ; te Anlst : henrikken.
NIS , NISCH ( \Vaas en elders). Z. nes,
nesch , dat in Gelderl. natsch is.
NISSELEN , sprokkelen , hout rapen
(Limb.).
N1VERS (met den klemtoon op êi's) voor:
niewers of niewaarts (e. Axel ).
NOBBEL1NG , V., het grofste van 't vlas,
dienende om zakken, enz. van te maken ( Kemp. en Hagel. ). Het w. is
verwant met : knobbeling.
NOE voor : nam , verkorting van : niet
waar ( Leuv. ). Het is gevormd als
volgt : nau, nam, newaar, niet waar.
z. verders : nu, nui.
NOEINT, NOINT, bijw., nooit ( hier en
daar in Vi. en ook nog al te Leuv.,
Diest en elders ) : noint of noint zat
ik het doen. Bij Kil. noyt, noynt ; hij
Plantijn : noyt , nuwerle, ny ; in den
\TOS Reinaerde : noint; in den Tenth.
nyc, nie (hgd. nie) ; hij Ruysbr. ook
nie, nyc ; doch die vermaarde Mysticus heeft nie ook a ffi rm. voor

ooit : alsoe ochte wi nie dine gesien
hadde noch gehoert ( Gheesteliken tobern. 1,6of 1 d.). Z. Delf.blz9.
NOEKELEN, b. w., liefkozen, ook : over-

NOE

winnen : hij heeft hem genoekeld
overwonnen (N.-Limb. ). Z. nekken,
nokken en nukken, neuken, waarvan
't een freq. schijnt, of ten minste
meê verwant is. Z. nokkelen.
NOEKEREN, o. w., 't zelfde als : hoekeren
(blz. 190) en verwant met woekeren,
bet. hier en daar in VI. en elders
aanwinnen , zich vermenigvuldigen,
zich voortzetten : het onkruid noe-

kert overal. De aardbezien noekeren
gemakkelijk voort. 't Noekert ols de
niieren.
NOËLBOKS , v., iemand die zich kinderachtig gedraagt (Limb.). Z. neulen.
NOËLEN o. w., zich kinderachtig gedragen. Z. nalen en neulen, die met noe
ten hetzelfde zijn.
NOEN , m., middag, noenmaal, middag-

maal : ik heb mijnen noen at binnen
al ). De Teuth. vert. : nonen ook
door : prandium : noen overal , of
ook : noen over tijd werken, weg blijven , enz. , is werken , enz. , zonder

(over-

naar huis te keeren om te noenmalen
(Br., Antw. en elders). Neen komt
van 't 1. nonae. Z. Wei]. , Bild.,
Hoeufft en anderen op het iv. noem
NOENEKEN , 't volgende.
NOENEN , het geluid geven der kinderen
op eenen kam , bijzonderlijk een weverskam , waarvoor zij een papier
plaatsen ; dit tuig heet dan een noeneken. De stem, erin opgevat, krijgt
denzeifden klank als in de rietfluit-

jes ( fr. mirlitons).
NOENEN, o. w., in Br. en hier en daar in
VI. : noenschoft houden , het noenmaal nemen ; in 't L. v. Aalst : 't zelfde
als in Vi. : noenslonden.
NOENSLAAP, slaap na den noen , of : de
tijd wanneer men dien slaap neemt
( bijna overal in 't Zuiden ).
NOENSPEL , 0., ook noenspeel , m., de
. speeltijd der kinderen na den noem
Vanhier : noenspeten , 0. w., na den
noen spelen ( VI. en elders).
NOENSTONI), m., wordt in VI. en Br.
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enkely. gebr. De Woordenb. hebben
't w. in 't mv. en verstaan erdoor :
de middaguren van elf uren tot één,
in 't fr. heures de t'apres-dinée, apresdinee. Het bet., en vooral in VI. : den
tijd van twelf tot rond de twee uren,
wanneer men eet of rust, of slaapt of
speelt : binst den noenstond slapen de

knechten, de werklieden rooi en hunne
pijn , de meisjes zitten te praten , de
kinderen spelen en de koeiwachters
gaan vogels zoeken ( C. Du Villers ).
Ik klom gisteren mynen zolder op
Om noenstond te gaan houden.
( Snoecks tl linanak, 1856.)

In dit voorbeeld bet. het : noenrust,
noenslaap. In Br. neemt men ook :
noenstond voor : noenmaal of mid dagmaal , evenals avondstond voor:
avondmaal. Vanhier : noenstonden.
NOENSTONDEN , o. w., noenstond hou
i. den noenstond op de eene-den,.
of andere wijze , 't zij met rusten of
slapen , 't zij met klappen of spelen
overbrengen. Zoodat het : middag
houden of noenslapen of-slap
'snoenes uitrusten of spelen, enz. bediedt. 't Is dan niet juist hetzelfde
als 't fr. faire la meridienne ; in 't L.
V. Aalst zegt men : noenen.
NOESCH , NUUSCH, in Vi. noesche, bijv.,
is geen verouderd w., zooals Weil.
zegt, maar in Br., VI., Antw., Kemp.
en N.-Br. dagelijks gebr. voor :
schuinsch, dwars over : die man

woont nuusch over mi-j. Die stof moet
nuusch gesneden worden.Nuusch over
is in 't fr. vis -à -vis. Noesch (neusch )
en twees ( dwars ) bet., in Westvl. :
dwars door al , langs alle kanten. Te
noesche toe, dwars door al. Iets te
noesche doen , iets niet heel recht,
niet volmaakt, maar zoo maar tenhalve doen ( hier en ginds in Vi. ).
Bij Kil. : noesch, nuesch, 1. obtiquus ;
bij Meyer : noesch, neusch , schuin ,
scheef. Men zegt ook : te nu-sch.
NOFT, tussehenwerpsel, gewis van : en of

het saam getrokken, meestal ten antwoord gebr. in den zin van 't fr.
qu'imnporte, d. i. : ' t is gelijk, om het
even. Ik ga uit. — Maar 't zal regenen. -- No ft ! ( Zeel., VI., Kl. -Br.
en Br. ).
NOK , knoop , knoop in eene koord ( hier
en daar in Vl. ). Vanhier : nokken, in
knoopen vlechten of leggen , met
knoopen breien, enz., in 't fr. norser,
tresser : het haar nokken. Eene net
nokken ( Oostvl. ). Vijf en twintig
pezewevers nokken heimelijk strik
en strop ( Gentsch Vosken , 1847 ) .
Nokken , volgens een inzender uit
Westvl. , is ook : trillen , beven
daveren , iets wat als met hikken of
schokken geschiedt. Bij Kiliaan staat
rocken als een oud Saks., Gelders.
en loll. w. aangeteekend in den
zin van : snocken , hicken. Men zie
bij Weiland : nok en nokken , en
bij Kil. : nocke ; Bild. (II, 280) heeft
c( nok verouderd w., wortel van : nok
buigen ) , waarvan : genokken -ken(,
nu knokken , waarvan de knokkels
der vingers en 't oud nok, waarvan 't
fr. nuque ( nekbeen ) ; bij Kil. ook :
ruggraat. » Z. nog Bild. ( II , 94 ) op :
knoop en knop. In N.-Br. bet. nok ,
't zelfde als hok, mv. hokken., hoop
van te veld staande graan (Hoeufft).
NOKKELAAR, voor : notelaar (Br. ). Z.
nokken.
NOK.KELEN, den draad met zeer kleine en
rasse trekjes uit den spinrok trekken
stil en neerstig spinnen, stillekens
voortgaan : ik heb altijd stiltekens
aan, of : voort genokkeld (Kortrijksch
gewest ). Het is een freq. van :
nokken , of misschien met neuken
( knoeien, futselen ) verwant. Z. noekelen.
NOKKEN voor : nolken , verkort van
nootken. Vanhier : nokkelaar, of nok
voor : notelaar of noten -kensbom
-bom(Br.)
NOKKEN. Z. nok en neuken.
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NOKKENOOT, NOKKERNOOT voor : ok
kernoot , fr. grosse noix. Vanhier
ook : nokkenotenboom ( Br. ).
NOKKENSBOOM , ook : nokkenshoecht,
nokkensstruik , nokkenshout , enz.
voor : notenboom , notenstruik , riotenhout , enz. ( Br. , Antw. , Kemp.).
NOKS, bijw., hevig, vurig : hi het ook
noks evrijct (N.-Limb. en Gelden.);
het bet. bijna 't zelfde als : nijg.
NOMMER , nummer,, o. in Boll., is m. in
Limb., Br., Antw. en elders. Z.
Bild. (II, 280).
NON, v., groote draaitol met eerie ijzeren

pin : met de non spelen of nonnen
iv.; kapnon, waarmed men boven-

0.

armelings op de andere kapt ( in
. Brab. : heunen of honen genoemd )
kiosnon, waar men een steenken of
geldstukmevoort kiost (Z. blz. 257)
(Antw. en St-Nicol. ). In Br. noemt
men die non: dop, en ermeê spelen
doppen (Z. blz. 192); Eil. heeft : nonne,
top, tol ; Weil. meldt dat non in
Gelderl. ook : gedraaiden arm van
een spinnewiel beteekent.
NONK , in Limb. dagelijks gebr. voor
oom : nonk is schietijk overleden ; in
Br. en elders hoort men ook : nonket;
menzegtin Limh.eneldersook: mien
nonk; in Br. : mijn nonket en zelfs
mijn mononket ; ' t komt van 't fr. mon
oncte, en ditvan'tl. avuncutus (oom).
Voor de bijkomende n zie letter a.
Zoo zegt men ook, in dezelfde gewesten : matante, mijn matante.
NONKEL. Z. nonk.
NONNEN , 0. w., met de non speten (L. v.
Waas).
NOODE. Noocle woont flied, zegt men, te
Kortrijk, van een vuil huishouden.
Hij woont met noode , hij is vuil en
morzig. In Br. hoort men daarvoor

mottifJ, uitgespr. : muttig : 't is een
?flnttq meisje , en ook : een vuit en
Qnfluttif/ meisje. Z. nood en noest hij
Wei!. Noo gedaan is ook gedaan,
zegt men in Br. en te Antw., en Noot
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was ook een groote heitige , om le beduiden dat men, hoewel ongraag, bet
toch moet doen.
NOOIT MENSCH , ooit geen enkel mensch
(Br.).
NOOM , m., nog al gebr. voor : oom ( in
Br., pr. Antw. en N.-Br. ). Z. n.

NOORDE. De wind komt uit den noorden
of : 't is vandaag noorde wind , zegt
men van iemand die er kwaad uitziet
( Br., Antw. en elders ). Z. rioorsch.
NOORSCH, bijv., zonderling, fr. bizarre:
wat noorsche keret is dat ( Antw.
St. Cri pr. ). 't Is 't zelfde w. als hij
Kil. : noorsch ( noordkantsch ) , fier,
trotsch, grammoedig, en ook : mooi,
enz. 1. betlus , bettutas , en als bij
Well. : norseh ( uit déne bron met
noord en daarom ook : noordscli,
nordscli en noorsch geschreven,
stuursch,barsch, woest). Van iemand,
die er zuur of stuursch of gestoord
uitziet, zegt men :de wind isnoordsch

of de wind komt uit den noorden.
NOOSELIJK, NOOSLIJK, bijv., sukkelach
, wordt gezegd van iemand die-Lig
een sukkelachtig voorkomen heeft en
medelijden verwekt (Antw. pr., Br.).
In N.-Br. bet. nussetig , nussetijk
nietig , onnutti g ( Z. Hoeufft , 414 ) ;
Weil. gist dat : noossetijlc ( schrikkelijk , afschuwelijk ) wel met fooien
( bij Kil. : noeyen ) of noozen kan
verwant zijn ; wij meenen met
nosseten. Dan, noozet , noozetijk bet.
eigenlijk : schadelijk , van : nooze,
noize of noose, schade. Noozen en
noeyen , schadigen, en in 't engi. to

annoy, fr. nuire, 1. nocere.
NOOT. Atteen de noot kraken , iets alleen
doen en er 't voordeel of nadeel van
hebben. Ats de noot gekraakt wordt,
is hi nooit daar, op 't oogenblik als 't
er op aan komt , fr. au moment de'cisif, an moment critique ( Westvl. ).
Nolen met gaatjes, slechte noten, en,
overdrachtelijk : slechte praat ( hier
en daar in Vt. ).

NOT
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NOOT, V. Z. not.
NOOTELIJK ( uitgespr. neutelik ) , buy.,
lastug, moeulujk : wanneer men oud
wordt, wordt men nootelijk ( Limb.).
De Tenth. : noittick, wunderlick, ghemelick. Z. garetig, en bij Weil.: nood.
NOPPERTJE , o., manneken , knaapje

nopper/je, wilt ge mij eens den weg
wijzen ? ( Westvi. ). Nop is licht vervant met : knop. Z. dopke, blz. 1 0 .
NOSTANS veel in 13ra1., en te Thienen
nostansites, voor : nogtans.
NOSTER, m., in de kindertaal voor : pa-

ternoster, fr. chapelet.
NOT , m., noot, v., gewrichten of samenbinding der gebeenderen , fr. articulalion, staat gelijk met : nard, in den
zin waarin Kil. dit w. gebr., in 't 1.

sutura , junctura , commissura ; 't
wordt alleen toegepast op het ontwrichten van een lichaamsdeel : hij

is zijnen arm uit den not gevallen
( Br.); in VI. : noot, note : een led uit
de note. iiijii vinger is nit de noot.
Z. bij Bud. : noot of noodsteen, van
't ital. nodo, fr. nwud. Edoch wij
denken dat not, m., hier staat voor
hot, wortel van : hotten. Z. dit w. bij
ons , blz. 196 en bij Kil.
NOTE , V., is in Westvl. dagelijks gebr.
voor : akkervrucht of : al wat de ak
kerbouw tot voedsel van menschen
en vee opbrengt. Note komt bij
Maerl. ook vooi in den zin van : teelt,
van : eerstelingen , 1. priniitiae : de
eerste note bet. : eerste teelt. Z. J. Da-

vid, Gloss. op Maerlants. Rijmbij bet,
blz. 478. Z. ook Delf. op : nod, not,
noet , blz. 90 . Edoch voor 't gene
daar staat en behalve dit , zeggen

\vui dat het Vlaandersch w. : note
't zelfde is als het elders gebruikte

nut , van : nieten ( genieten ), 1. frui.
Nu dit nut vert. Kil., onder anderen,
door : commodum , emotumenturn,
fructus. Note schijnt in 't cant. Axel,
ook de gesteldheid of de aard van
den grond te zijn. Hier willen wij

nog opgemerkt de verwantschapping van de woorden : noot , note,
not, nut, en 't I. nux , 't fr. noix,
hgd. nutz en nusz, 't nedersaks. nut,
't deensch nocid , 't zweedsch nott,
't en g l. nut, het oud hgd. nez (vee),
het oud Fries. nad , nat , naet , en 't
neat ( vee ). Het neêrd. nuttig,
engl.
hgd. nütlich , bet. in 't angelsaks.
nyt. Bij onze oude schrijvers bet.
nutten : genieten en gebruiken , nutting : genot en vruchtgebruik ; nut
en nutlicheit voor : baat; nuttig voor:
batig , voordeelig ; nutscap of nutscep voor : nut, voordeel. In der
Naturen bloenue van Macri. komt 't
\v. noten voor in den zin van : paren.
NOTELAAR, m., notenhoom ( Br., Antw.,
Kemp. ). Men maakt de geweer/tol ven
van notetaren hout. Vroeger zeide
men ook : notelteer ,, en vandaar,
omstr. Lier : de familienaam :

telteirs.
NOTELUIT , V. , notenboister. Z. luit,
blz. 355.
NOTEN , bijv., voor : notelaren of notenboomen : notenhout ( veel in de
Nederl. en België).

NOTEN. Vele noten op zijnen zang hebben, veel beslag of veel beschar maken, langdradig zijn, veel tegenpreu
-teln
( bijna overal).

NOTENKRAKER,

0.,

noten/cra/tertje, eelt-,

eik- of inkhoren, eekhorentje ( omstr.
Kortrijk ) ; te Antw. noemt men ook
noten/cra/ier een die zijne tanden
verloren heeft en daardoor den mond
dicht opeen nijpt.
NOTENSLOESTER, m. en v., notenbolster,
fr. bron de noix ( Br., Antw.). Plant.
heeft : noteboosten, noistoester.
NOTZEN , 0. %V. , helpen , baten : het
foist hem niet ( Limb. ) , hetzelfde
woord als : nutten , bij Kil. vert., onder anderen, door : fructum capere,
nuttig zijn. De wortel is : nut , baat,
geniet , voordeel, enz., hij Kil. in 't I.
utilitas, commodum, fructus. Z. niks-
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notzer .
NUGGER , ook : snugger, bijv., heeft, be
NOUWERS, nievers otner g ens (Westvi.).
halve de door Weil. en anderen opgeNOZEL , m. of geneuzel , 0., getatm, gegeven beteekenissen, in Br. nog die
taffel , gefrutsel of gefutsel ( Limb.,
van : frisch en gezond : houd u augBr.). Z. nozelen, waarvan 't het zakeger. I/c ben vandaag niet al le snuglijk deel is.
ger. Omst. Thien. verstaat men 't w.
NOZELEN , o. w., in 't Limb. 't zelfde als
ook in een kwaden zin. Z. verders
in Br. en Antw. : neuzelen, d. i.
Weil. op : nuver.
nusselen , taimwerk doen : frutselen
NUIF, zekere soort van brandstof, welke
( in Limb. : freuzeten ) , futselen.
eenige overeenkomst heeft met den
Vanhier : nözeteer, futzelaar; in Br. i -baggert, törf, moer of verduurd hout,
taffeleer; in Limb. : freuzeleer; nozel,
gerneenlijk in de schrale heiden der
genoset, gefrutzel ; Weil. gist dat nusKempen gevonden en als gewone
selen misschien verwant is met
brandstof door de inwoners dezer
Icnutselen ; of, door verwisseling van
streek gebruikt. Bet ligt met lagen
letter, met : nnften ( bij de Gelderals de steenkolen in den grond (Diest).
schen : noj7en, van nuf) , talmen en
NUK. Z. nukken.
zegt dat het engl. w. ni/ic, eene beuNUKKEN, o. w., een kwalijk antwoord
geven ( N.-Limb. ). Z. nuk , dat hij
zeling bet. Doch ons komt het voor
dat noseten ook wel in verband kan
Weil. het. : kwade gemoedsgesteldstaan met het oude Vlaandersch
heid , schaikheid , loos bedrijf ; Kil.
nooze , 1. noxa , kwaad, schade, vanvert. nucke door : astu.tia. Men
waar : noozen , fr. noire , 1. nocere
hoort in VI. en elders ook : nukken
en onnoozel , fr. innocent., en ook
voor : hukkert en nuk, m., voor : huk,
met : nose ( neus ) , vanwaar : neuOp zijnen nuk ( huk of hurk ) zitten:
zelen , den iieus overal oversteken.
zoo zegt men, b. v. in VI. : op zijnen
NU, NUL , NOE , enz. voor : nieuw ( Holl.
nuk gaan zitten om 't onkruid uit ie
en Belg.- Limb. ). Wat nuuts ( Limb.),
wieden. Z. ook : neuken , nokken en
wat nuits ( Maastr. ) voor : wat
noekelen.
nieuws.
NURGES, nergens (Limb.).
NU, NUUF , NUVE voor : nieuw : iemand
NUS. Z. nuusch.
in 't nu steken of : iemand in 't nuuf NUSCH , te Brussel voor : nesch of nisch
stellen. Hij heeft eene splinter nave
(zacht). Nusch isookdeBrab. uitspr.
jas aan ( Br., Brussel , Antw. ). In de
van : nuusch of noesch. Nusch over
oude schrijvers treft men aan : nuwe,
de deur. Iliernusc/ikens over (Leuv.).
new, nuw , nijk, en vanhier : vernijNUT, bijv., onnut, leelijk , vies (Maastr.).
hen ( vernieuwen ).
Z. bij Hoeufft : misselijk ( nietig,
NUGHTERMAN , in., koopman van nuchonnut).
tere of platte kalveren ( Hagel.).
NUUF, voor : nieuw (Br. en elders).
NUCI-ITING, m., voor : ochtend : 's nuchNUUS voor : nieuws ( Br., Antw. en eitings vroeg , d. i. 's morgends vroeg
ders ) ; te Antw. : nus : wat nus is er?
( Ronse en omstr.).
Bij Ruysbroeck en anderen : nuwes;
MW. Z. de Woorctenb. en bij ons : knuf,
van nuwes, op nieuw., 1. denuô, de
blz. 268.
novo.
NUFFELEN, o. iv., stofregenen, het valNUUSCH ( Drab., Kl. -Br. ) : hij woont
len van zeer lijnen regen : het regent
nuusch over mij. Z. noesch.
nog niet , het nuftett maar een weiNUUTS. Z. nu , nui.
nig ( Hagel. ). Z. miezelen, blz. 377.
NUVE voor : nieuwe ( Br.).
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0
0 klinkt in vele gewesten van 't Z. als eu

(ó ) : koninic , honink , mogen , molen, Loven, roteren , voornemen, enz.
spreekt men : keunink , heunink ,
meugen, meulen, Leuven, enz. uit :
kunnen , gunnen , gunst zijn in Br.
en elders ook : konnen , jonnen ,
jonst. 0 en u staan allernauwst in
verband in uitgangen van plaatsen
als : Kerckom, Binckom, Webbecom,
Wommersom , Miskom, enz.; in
Holl. : Gorcum , Dockum , enz. 0 in
als : mof, pochen , stoffen, kno ffen , tocht , op , om , wordt met een
korten oe-klank uitgesproken ( Br.,
Antw., Kemp. ). De scherplange o
als in gelooven , kooien , wordt in Br.
als een uitgesproken : ik kan liet
niet geleeuven ; in VI. evenals in
Groning. klinkt de scherpt. o als
eu : boos, doos, behooren, enz. is :
beus, deus, bekeuren, neudiyen. Men
zegt ook veel oest voor : oogst, en
ommers voor : immers. Z. Okentrek
en o wijzen.
OBACHT, v., acht : neem u in obacht,
anders valt gij in 't water , neem
acht op u , enz. (Z.-Limb. ).
OBERJONG, m., een metselaarsknecht,
die steenen , kalk , enz. bijbrengt
(N.-Limb. ) ; in Br. : metsers knaap,
of metsersdiender, wat elders geldt.
OBERKNECHT , 't zelfde als : oberjong
( N.-Limb. ) ; elders in Limb. ook
WW.

opperknecht.
OCH, OCHT, OCHTE, wordt doorgaans
gebr. voor : of, oft, in 't fr. ou, 1. vel :
wie van ons zal gaan, ik och gij?
Geef mij een stuiver och twee (in een
deel van Oostvl. en van de pr. Antw.,
in Brab. en Limb. ). Men vindt ochte
ook bij de Ouden, b. v.

Moraet , claereit ochie wyn
Penninge van silvere ochie van goude,
Ochte so wat men kiesen wonde.
( Floris en Blancefloer , v. 667.)

Och is beter dan of, dat in 't engl.
if, ligd. ob is. Het engl. or, nor en 't
ital. o en no, beantwoorden aan 't
Brab. : och, noch. Z. over ocht :.arch.
vr. Ned. Taalli. ( III, 92-94 ). Edoch
Maerlant en Ruysbroeck gebruikten
ook : ocht, ochte, zoowel als of,
oft, ofte voor : indien, alsof.
OCHTEREN, o. w., den avond koutend
doorbrengen bij zijnen buurman
( Z.-Limb. ). Z. plenken.
OE klinkt als het fr. on en 't hgd. u.
Edoch de sommige ww. als : zoet,
zoeken, enz. spreekt men in Br. :
tuut , zuken , in Limb. teut, zeulen,
uit. Dit komt omdat eertijds de en o
zich met elkander veel verwisselden.
Op sommige plaatsen spreekt men de
lange o ook uit als oe; en dit komt omdat men vroeger de o ook met e ver
heeft men : oegst, oogst;-lengd;zo
oester, ooster; sermoen. In Westvl.
wordt de ou -klank als oe uitgesproken. In Groning. zegt men : goud,

u

dook, mouder, genog, wonsdag, enz.
voor : goed , doek , moeder, genoeg,
woensdag , enz. In Limb. spreekt
men ui uit als oe, b. v. : oetreup ,
uitroep , oetergaonstied , uitgaanstijd, enz., en oe als : oo : hoed : hood.
OEISKE ! hola ! (Westvi. ). Z. hoeise,
blz. 490.
OEKEMUILEN. Z. ookenmuilen.
OELENT, afhank van een gebouw , in
den Teuth. vert. door : appendix,
appendium (N.-Limb.), is 't zelfde als

heuldert, blz. 187. Z. schop.
OELIG, bijv., klein , nietig : een oelig
53
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handje (N.-Limb.); in Gelder!. bet.
oelig ofuitig : dodderig, slaperig, en
otik is daar 't zelfde als : oolijk, d. i.
ziek, slim, enz. (Taatic. Mag. Ill, 6 1 ).
OERAREGEK , m., een verkleede , een
vermomde (N.-Limb. ).
OERSEL , andere uitspraak , in 't cant.
Axel, van : horzel, een groot, zwart of
ros honingdierken, ook om zijn gehommel : liommel genoemd.
OESSENAAR , verbasterd van : ho hoe
na , te Kortrijk gezegd voor : bijkans.
OEST, wagen op twee wielen en met een
zeer langen dissel , dienende om
boomeii of andere zware stukken te
vervoeren ( Antw. St. 011 pr., ook
in N.-Br. Z. Hoeufft,blz.4U); in
Westvl. : tribaat ( trekbaal ). Z. hij
ons : huits , hlz. 498 en ook : aast
( knoest in 't hout ) , hlz. 6.
OETBINJER , m. , in Limb. voor : uitleg,
verklaring gebr. : daar zou ik den
oetbinjer wet van willen kennen. Octtinjer is de Limb. uitspraak van
nitbinder (ontknooper) . Bij Ruysbr.
bet. ontbinden : ontvouwen, verkia
ren. Z.onderbindel.
OETELEN , 0. w., schrafelen. Vanhier
oeteleer, uitgespr. oeteljan , schrafelaar ( Hagel. ). Z. hoetelen , blz. 190.
OETERGAANST1ED , o. Z. uitergaanstijd.
OETSMOKKEN , uitsnuiten , het licht der
kaars uitdoen. Smokken bet. : snuiten , in Br. : snutten ( Limb. ). Z.

Arch. vr. Nedert. Taalk. (111583).
OEVER. Iemand van den oever in den dijk
helpen , iemand van 't eerie kwaad in
het andere storten, of : van een ongeluk nog tot een grooter brengen;
zooveel als het fr. faire tomber de
sylta en charybde, iemand van den
kant in de gracht helpen.
OFFER , v. in Hou. , is m. in Limb.,
Br. en elders, alwaar het veel gebezigd wordt voor : rondgang om de
koor waarop geld geofferd wordt,
alsook voor het : offergeld zelf. Van-

OLG

hier : ten offere gaait , ten ofter
staan.
OFFERSTOK , m., offerblok ( Limb.).
OKENTREK, OKENTREK SPELEN, OXEN

WIJZEN, een spel hierin bestaande:
men zet een zeker getal o's in drij of
meer rijen ; een wijst van welke o
men eene lijn moet trekken naar
eene andere o. Als deze lijntrekker
nu al de o's, elke twee maal kan met
eene andere verbinden , zonder de
lijnen te overschrijden , wint hij ; in
het tegenstrijdig geval is hij er aan
en mag niet meer trekken ( Br. , VI.
en elders).
OKKELEER, OKKENOTELEER, m., ok
dagelijks gein- -kernothm,iB..
Kil. geeft : okeler op als een oud
Vlaand. v. voor : notboom , I. arbor
juglandes ferens, en heeft ook : oker
not, i. watnot. Oker of aeker, Geldersch en Holt. w., in 't I. glans; eik
is in het oud engl z ake. Bij Meyer
okeler, van : oker, aker, eekel.
OKKEMUILEN. Z. ookenmuilen.
OKKENNOOT, OKKENNOTELEER. Z. okkernoot en okkeleer.
OKS , te Diest voor : os, in 't hgd. : ocks,
engi. ox, fr. banf : een stomme oks,
een stom, p1omp onbeschoftmensch.
OKSELS (liet goed onder de) hebben, rijk
zijn ( Meetjesi. ).
OEZAAL , m. en 0., fr. jube ( Br., Antw.,
Limb. ) ; Kil, heeft : ocksaet , hoogh-

sac!, en Pomey : oksael , 1. orchestra
chori. Plant. vert. oxael door: l'entre
deux du chaur et de la itef; doch dit
-

is enkel waar voor groote of hoofdkerken , dewiji het okzaal meest achter
boven 't kerkportaal is. Hoeufft meent
dat oxaat, in N.-Br. ook gehoord, voor
doxaat gezegd wordt en van 't gr.
'6? komt.
OLF, verkort van : oorlof, fr. congo' : 't is
vandaag olf, d. i. 't is vandaag geen
school.
OLGER , m.. uitspr. eulger, orgel (Br.,
Maastr.).

OLM
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OLIE, v. in Hou., is ru. in Limb. en soms
in Br. en Antw., waar men zegL : de

zieke heeft den heiligen olie gehad.
Dal is olie in mijne lamp , dat is mij,
dienstig of voordeelig ( Br., Hagel.
en elders ). Daar moet olie wezen,
daar moet geld zijn (Antw. ). De
olie heet men in Braij. en Limb.
smnout. Vandaar : smoutmoten , smoutstager, smontbak, smoutkoek, enz.
OLIEBROOD, o., in VI. 't zelfde als in
Br. : raapbrood, oliekoek.
OLIEETE. Z. oliette.
OLIEHOOFD ( olieshuid ) , 0. , heultop,
heulzaad ( Limb. ). Z. oliette.
OLIEKOP, m., te Gent gezegd voor
dronkaard.
OLIEPOLIEKOORNDIEF, m., dik gespikkeld beestje (lat op de bloemen zit;

elders : Ons Heeren- of Lieven Heeren beestje genaamd ( Westvl. ). Z.
Lieve Vrouw beestje, blz. 338.
OLIESTAMPER, m., in VI. voor : olieslager dat men daar ook zegt.
OLIETTE, OLLEËTE, voor : heal, en otiett(e)otie , olieet(e)olie voor : heulolie
( Westvl.).
OLIK, bijv., N.-Limb. en Geldersch w.
Z. oolijk.
OLLEBOLLIG , bijv., hol en bol : de weg
is olleiwl/ig , de weg is met hoogten
en laagten (e. Axel) ; in Br. : met

hutten en bulten , of ge/tuit en gebutt, d. i. oneffen.
OLLEMENDELLE, te Brugge gezegd voor:
alles. 't Is het tegenovergestelde van
niemendalle , dat in VI. zoowel als
elders gebr. wordt.
OLM , m., wormken , maaiken of dierken
dat in 't graan zit, b. v. : den olm
zit in ons graan. Vanhier : olmachtig:
otmachtige tarwe ( Br. en elders);
het is hetzelfde w: als : moirn , mollem , verwant met: memet , meluw,
Kil., die olm of moim vert. door
caries , heeft ook : olm -worm, rnotrn-

worm , hout-worm, 1. teredo, tinea.
Van dit ot?n heeft de Teuth. : verot-
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men , 1. cariare, en otmich, cariosus.
Z. meluw, en memel (372) en moude
(594).
OUt, bederf in het brood, versehillig van
besehimmeling, hierin bestaande dat
het brood telt of met fijne draadjes
aan elkander blijft hangen, wanneer
men het in stukken breekt ( Kemp.).
OLM , boom , 1. ittmus, fr. ormeau, wordt
op vele plaatsen van Limb., evenals
in Duitschl., v. gebezigd. Dit is ook
het geval met berk , beuk , den , wilg,
enz. welke elders, in Z. en N., m.
zijn. De olin met breede bladeren
in Br. : vetten olm genoemd , heet in
N. Br. : ijpenboorn.
€M. Eene menigte werkww. , met om
samengesteld , hebben in 't Zuid.,
althans in Br., Antw. en de Kemp.,
nog andere beteekenissen dan die in
de Woordenb. zijn opgegeven. Om
niet te lang te zijn halen wij er
slechts eenige aan, schoon wij 't getal
oneindig zouden kunnen vermenig
vuldigen. Degenen die noch in 't
Idioticon noch in de Woordenboeken
staan in den zin dien men eraan
hecht , zal men volgens de volgende
beteekenissen van om verstaan
10 om voor : om ver, gezegd van iets
dat staat en naar om laag komt, b. v.
-

-

hout omkappen , kruid om/takken
omsteken , ornploegen , enz. 2 Om
voor : onder, h. V. mest, graan, gras
omploegen , omgraven. 5° Om voor
0

ter zijde, uit den weg, aan den eenen
kant , b. V. omleggen , omliggen

omzetten , omzitten , omslaan : sta,
lig om , dal ik ook ptaats heble , dat
ik ook kan liggen. 4 0 Om voor : rond,
b. v. omhalen , rondhalen ; omgaan,
rondgaan ; omkoinen , rondkomen
(toekomen). 50 Om voor : omgekeerd,
omgedraaid, bot, onscherp of bijna
zooveel als het 1. obtusus, Ir. retourné,
en hier is om, met zijn vervoegd, als
bijv. nw . gebr. Met andere werkw.
aangespannen , bet. het : dat eenig
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voorwerp door de daad, welke die
werkwoorden uitdrukken, om is, d. i.
bot , onscherp , krom gemaakt of
geworden is, b. v. omsteken, omscha-

ven , omstooten , omvallen, oinkappen, omsnijden, enz. d. i. door steken,
snijden , vallen , enz. , om zijn ( Br.,
Antw., Kemp. ).
OM voor : on. In Br., Antw. en ook elders
hoort men in veel gevallen om voor :
on uitspreken in samengestelde ww.
met on , b. v. omgeld , ombeleefde ,

omgelukkig , omgezond, omgeloo flijk,
oormacht , ompaar , omkosten , enz.
Hetzelfde ontmoet men bij onze oude
schrijvers : zoo heeft Despars
omspreekelick voor : onsprekelick ;
Ruysbroeck : ommacht, ommachtigh,
ommogelick ; Maerlant : ombedect ,

onbegraven , ombekent , omberaden,
omblide , voor : onmacht , onblijde ,
enz.; de laatste schrijft zelfs om voor
out : ornbiten , ontbijten ; ombieden,
ontbieden ; ombinden , ontbinden.
Oinbaren en omberen is bij Delf.
(294) : ontberen , hgd. entbehren.
OMARMEN voor : omvademen : ik kan
dien stikken boom omarmen ( bijna
overal ).
OM BETERS WIL zegt men in Br., Antw.,

Vi. en licht elders voor : om best wil,
dat men in de Woordenb. aantreft ,
b. v. 't is maar eene leugen om beters
ivil, d. i. eene leugen om geene ruzie
te krijgen of te doen ontstaan : «noch
ten doet er niet toe dat de leugen geschiedt uyt beters wille of om kwestie te schouwen of om zich of iemand
anders te verschoonen. » ( Boeretheologie ).
OMBOOGEN ( met scherplange o) , b. w.,
ombuigen (Br., Antw., Kemp. ); bij
Kil. en Plant. ook omboogen of ombuygen.

OMDIES WIL, dagelijks in Br. en elders
gebr. voor : omdat : ik ben niet uit

geweest , omdies wille dat het zoo 'n
slecht weer was. Ruysbr. (IV. 216-25)

OML

bezigt omme. dies wille voor : om den
wille van dit.
OMDOEN , b. w. : het land omdoen , de
tarwe, het graan, enz. omdoen bet.
omploegen , omgraven , omspitten,
onderdelven (Br., Antw., Belg.- en
11011.-Limb.).
OMENDOM, om : in zijne haastigheid liep

hij den stoel omendom of rommendom ( Br. ).
OMER, v., mv. : omers, omeren, 't zelfde
als : amer (houtkool), blz. 17 (Limb.).
OMESEIK, oomseik (Limb.). Z. aamzeik.
Kil. heeft : omeysse, Sicamb. formica, germ. ambeyss, nu in 't hgd.
ameise , mier.
OMGAAN, in Vi. : ommegaan, uit den weg
gaan, ter zijde gaan, omstaan in den
zin. van 't fr. céder , se gener : hij is

zoo bekwaam of ervaren in zijn vak
dat hij voor niemand moet omgaan.
-- Die kerel gaat voor niets om (VI.,
Br. , Antw. , Kemp. ).
OMGANGSKERMIS, v. , kermis die plaats

heeft niet den omgang of processie
van den H. Sacramentsdag ( Limb.).
OMHALEN, b. w., rondhalen, geld inzamelen. Vanhier : omfialing, fr, quete.
(Vl. , Br. ).
OMHOOG KIJKEN , te veel drinken : hij
heeft te veel omhoog gekeken (Westvl.). De figuur is ontleend aan de
vogelen die , telkens zij gedronken
hebben , naar omhoog zien.
OMKANTEN , o. w. , omklinken , omof omvervallen , omtuimelen , om
hebben -draien:.DWob
omkantelen , voor : omwentelen , fr.

détourner, router, se renverser.
OMKLINKEN, OMVERKLINKEN , o. w.,

omslaan, omvallen, gezegd van eenen
voet, eene kar, enz. : hij is omgeklinkt
met zijnen voet ( Limb. ). De pot is
omgeklonken (Br., Antw.) ; in Br. en
Antw. zegt men : den voet verstuiken
voor : omklinken.
OMLEGGEN, b. w. , omver werpen : kunt
ge mij ommeleggen ( Westel. ) ; in
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Limb. bet. het : ruilen, omzetten, b.
V. geld omleggen; in Br. en Antw.: uit
den weg , ter zijde leggen : leg dat

wat om dat ik er goed door kan.
OMLIGGEN, o. w., uit den weg, ter zijde,
aan den anderen kant liggen : lig wat

om , dat ik ook plaats he/the om te
rusten ( Br., Antw., Kemp. ).
OMLOOP of OMMELOOP , m. , al hetgene ergensom loopt, b. v. : een
schouwlileed , dat men ook, op vele
plaatsen van VI. en elders : ommetoop
heet.
OMLOOP wordt in 't Hagel. en elders
gezegd wanneer er eene ziekte of
kwaal heerscht of in omloop is ; in
Br., Antw. en elders zegt men : 't is
neii overgang , wanneer er vele menschen door dezelfde kwaal zijn aangetast. In N.-Br. bet. omloop zekere
vurigheid of huidziekte bestaande in
eenen voortzettenden uitslag over het
lichaam , elders wel springend vuur
genaamd , hij Kil. sprengh-vier. Z.
Hoeufft (blz. 416).
OMME , alleen of in samenstellingen
wordt nog al veel voor om gebruikt
zoo zegt men te Thienen : ommeteeg,
ommehoog , in Vi. en Antw. : ommegang , oin'rnetoop , enz.
OMMEIJEBI , bijw., voor : om en bij, omtrent ( cant. Axel).
OMMEDEWEER , bijw. , even , dadelijk,
seffens : ik ga er ommedeweer nut
( cant. Axel). Het schijnt duidelijk
eene verbastering van om end weer
( om en weth ); in Gelderl. bet. hen en
weer (heeii en weder) : even, eventjes,
gedurende eenige oogenblikken.
OMMER , hop , fr. houbton : ommerbale
liopbel (Westvl.) Z. hommel, blz. 191.
OMMERS , algemeen in 't Zuiden , ook in
N.-Br. en Limb. gebr. voor : immers,
dat in VI., Br. en elders de beteeke
van : zeker , ja zeker : 't is-nisheft
ommers waar? We moesten ommers

een betfe smeren en vrolijk zijn (Antwerpsch dial. Belg . ilIus. 1 , blz. 86).
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Langs de kanten van Deinze en Thielt
spreekt men ommoos uitin den zin van:
niet waar ; gi zult het doen, immoos?
Elders in Westvl. zegt men in dien
zin : oinmes, o7nmos, te Kortrijk: eni,
elders nog enee : te Leuven: noe voor:
niet waar. In Limb. zegt men : ommers, ummers, joinmers en jummers
voor : inImers; 't is ommers of jominers
waar ,, het is ja waar,, het is gewis
waar.
OMMEZUS, bijw., te vergeefs, nutteloos,
om niets, gratis : hij werkt ommezus
( Limb. ); het hgd. is uinsonst, 't oud
vl. omsunst.

OMP, bijw., komt voor 1 0 in paar of omp,
d. i. paar of onpaar, even of oneven;
2 0 amp en paar,, onpaar en paar.
Paar ofompen bet. : de zuivere \aar
heid (Limb.). Omp is eene verkorting
van : onpaar. Z. om.
OMPERREN , omwerpen ,. omstooten,
(Waas). Z. parren.
OMRIJDEN, b. w., voor : omploegen : ik

heb mijn koren moeten omrijden.
( Br. , Antw. , Kemp. en N.-Br. ) Z.
Hoeu fft , blz. 416.
OMSCHAVEN, b. w., door sehaven zijne
schaaf om of bot maken : ik heb mijne

schaaf op die weeren en nagets omgeschaafd ( Br., Antw. ).

OMSCHUDDEN, oingieten ( Limb.).
OMSLAG. Iets zonder omslag of omsiagen

vertellen , zeggen of verhalen , enz.
d. i. rechtuit , of, gelijk men in Br.
zegt , zonder er doekslcens om te
doen , vertellen , enz. (VI. ).
OMSLOOVEN, al sloovende of met zwareti
arbeid het land omdoen, d. i. omploegen of oms itten ( VI.).
OMSLOOVERS , omgeslagen mouwen,
(Waas).
OMSTAAN. Wanneer iets bij paarten onder verschillige personen moet verdecld worden , plaatst een hunner
zich met den rug naar hetgeen gedodd moet worden , een ander wijst
dan elk paart beurtelings aan en
p

OMZ
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vraagt : voor wie is dit? voor wie
dat ? enz. Degene die oinstaat noemt
dan telkens den naam van eenen der
deelhebbers , wien het aangeduide
dan okwordt toegewezen. Dit noemt
men te Antw. en elders : omstaan.
Oinstaan bet. ook : wijken , onderdoen : ik moet voor niemand omstaan ( Br., Antw. en elders).
OMSTEKEN, b. w., omversteken, ondersteken , omspitten ( Br. en elders).
OMSTIG , buy., besehimmeld , verdufd
( Westvi. Poperingen).
OMSTUIKEN , o. w., omvallen, omslaan,
omklinken : die zattap kreeg eenen

stoot en stuikte om ( Br.).
OMVALLEN , o. w., van meening en van
godsdienst veranderen , van acne
partij afzien ( Br., Antw., Limb. ); te
Leuv. zegt men in dieii zin ook
orntuimnelen , en : tuimeteer.
OMVAREN , voor : omrijden , in bedr. en

onz. zin 10 met een gespan een omweg
doen (in Br. atom rijden), of, met een
gespan iets o;nverrjden ofoinvoeren
20 't land omploegen ( Limb.).
OMWINDEN , b. w., in Limb. voor : omwaaien, door den wind omvervallen.
OMWENSELEN, voor : om\ventelen, gelijk
winselen voor : wentelen ( Limb. ).
OMZENDBRIEF , schoon algemeen toepasselijk op alle openbare brieven die
rondgezonden worden, verstaat men
veel door onizendlrief : bepaaldelijk
de zendbrieven, van kerkvoogden , fr.
lettre pastorale, mandement , welk
laatste eigenlijk bvelbriet bet. ( Br.,
VI.).
OMZE'FTEN, b. w., in de loll. Woordenb.
heeft geld omzetten de beteekenis
van geld tot winst uitzetten en 't is in
't Ir. vert. door faire router son argent , le mettre k profit, doch in het
Zuiden , N. Br. en Ned. bet. het
wisselen , verwisselen , ruilen voornamelijk geld of bankbrieven en
:

koopwaren : zoudt gij geen stuk van
twintig francs in francs en halve
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francs willen omzetten F
OMZIEN , bezorgd zijn. Hen moet en
rijden en ommezien, zegt men in Vi.
voor : als men iets doet, moet men
altoos omzichtig te werk gaan.
OMZIJN , omgebogen, omgekeerd zijn
het mes is om, d. i. : met scharen
bot, onscherp ( Br. en elders). Z. om
OMZITTEN, ter zijde ofuit den weg zitten,
hij Olinger in 't fr. se relourner avec
sa chaise, ook overdracht. : hetzelfde
als omgaan, omstaan, fr. se gêner.
OMZWAKI{EN , 't zelfde als : omsmakken
d. i. omsmijten , fr. renverser en jetaut ( Br. ). Z. zwakken.
ON, ONE. On wordt in 't nederduitsch niet
dan gekoppeld met andere woorden,
waaraan het eene negatieve beteeke
: onlief, onmo--nisgeft,aro
gelijk, in 't Ir. en ti. in ofim; in'tgr.
c:. Edoch in Limb., langs Duitsch
land , of in 't platduitsch wordt het
veel op zichzelven gebruikt in den
zin van : zonder : ik ben dit werk
one , ik ben van dit werk af. One
dit beletsel ware ik vitgegaan. Dit
on of one, voor : zonder, is uit oom
in 't hgd. ohne , ontstaan. Zoo zegt
Vondel nog : oon artsenij, zonder
artsenij. On of one bet. in 't Groningsch taaleigen : even of oneven.
Z. Taalk. H. (II, blz. 339), Weil. op
on „ en Deif. ( 195 en 293 ). On was
vroeger an en in 't oud hgd. ano.
ONAANZIENBAAR , bijv. , wat men niet
durft bezien : hij was door den va-

peur zoodanig vaneen gereden , dat
hij onaanzienbaar was ( Hagel. en
elders).
ONBARMHERTIG , als bijw. , in den zin
van : zeer, geweldiglijk : hij was onbermhertig kwaad ( bijna overal).
Z. bermhertig , blz. 44.
ONBEHUBBELIJK , bijv., 't zelfde als
onhebbelijk , waarvan 't cane andere
uitspr. is , of als : onbehendiglijk
( N.-Limb. ).
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ONBELEEFD, wat men nooitbeleefcl heeft,
buitengewoon, zeer : het is onbeleefd

schoon weder, onbeleefd schoon hout
(N.-Br. en Vries!. ).
ONBELEEFDERIK , m., een onbeleefde
( Vi. , Br. , Antw. ).
ONBEPAALDE WIJZE (de) wordt in de
volkstaa!, vooral in Br. en te Antw.,
dikwijls zonder te gebr. : b. v. : het

beste, dat wij doen kunnen, is geen
moed verliezen en maar voortgaan en
al onze idiolismen opschrijven en ze
gezarnenilijk laten drukken.
ONBESCHEED, zonder beseheed (hier en
daar in VI. ). Z. on.
()NBEVAARBAAB, ONBEVAREN, ONVAAR
s!echts van water-BARwordenit
maar ook van wegen gezegd : de weg
is onbevaarbaar , enz. ( Limb. ). Z.
vat en.
ONDANIG , zeer : 't is ondanig koud
(Waas).
ONDEFFEN, voor : oneffen, bet. gesehonden van de pokken ( Poperingen).
ONDER, in WestvI. gebr. voor : onderste;
-

men zegt daar : onder te boven vallen
voor : het onderste boven vallen
( Br. ) of : overhoop vallen.
ONDERBINDEL. Van deze zaak ken ik
den onderbindet niet, wil zeggen : de
grond dezer zaak is mij nier bekend.
Bindet komt van binden en wordt
meestal gebruikt om : kouseband te
beduiden ( Limb. ). Z. onderbinden
in de Woordenb. en oetjebinjer.
ONDERBLIJVEN , o. w. ( met den klemtoon op blij ) , achterwege blijven.
Vanhier : onderblijveling , iemand
die, iets dat tot zijn wasdom of rijpheld niet gekomen is. Z. verders de
Woordenb.
ONDERBOKS , v., onderbroek. Z. boks
blz. 67. (Limb. ).
ONDERHAAF , ONDERHAVE , in Br. uitgespr. onderhaag, fr. lierre terrestre,
lierre trainant , eng!. ground-ivy;
hgd. : gunclerman , erdepheu, erden-

krentztein , gundelreben , gundelrap

OND

( Blanc. ). Z. eerdvel, blz. 114.
ONDERHAAM, in 't Hagel. en Limb. waar
men er door verstaat : een soort van

haam, van lijnwaad gemaakt en me
haar opgevuld , dat men onder op de
borst van 't peerd , of onder 't eigenlijke haam. , het peerd aandoet om de
wrijving te beletten ; 't is dus zooveel
als ondergareel. Z. haam bij Bild. en
bij ons, blz. 170.
ONDERHALEN, voor : achterhalen, of ook

inhalen

: hij onderliaalde hem aan
de poort, d. i. hij kreeg hem, enz.
( Kemp., N.-Br. Hoeufft , 417).
ONDERJIALF, voor : anderhalf (één en een
half), is dagelijks gehr. in Br., Kemp.

en Limb. Z. Arch. vr. Nedert. Toalk.
( III , 575 ) en de aanmerking van
Dr de Vries in zijn Woordenb. op den

Lekenspieghel.
ONDERHELP , v. , help of lederen riem,
die onder het karpeerd doorloopt
( Limb. ). Z. help.
ONDERHOOREN , verhooren , ondervra-

gen : ik ben te onderhooren geweest
( Kemp. en N.-Br. ). Z. Hoeuffi,
blz. 417.
ONDERKAP, ondermuts , onderkoof ( Br.,
VI., Antw.en elders). Z. kap, blz. 0
en koof, blz. 276.
ONDERKELDEREN, b. w., eene ledigheid,
eene holte, een soort van keldering
onder eene plaats, onder het ijs maken ( VI., Aniw. en elders). Z. kel.
derijs , blz. 233.
ONDERKLUPPELEN , met een kluppel
onderslaan ofonderwerpen : wij zul-

len er eens goed gaan onderkiuppelen (Br., L. v. Aalst, Antw.).
ONDERKOMELING, m. Z.'tvolgende.
ONDERKOMEN, in de Woordenb. : vallen,
bezwijken ; bij Kil. : interire, intercidere, isbij Maerl. : vervallen; teAntw.,
Kemp. en Limb.: verwaarloosd wor
den, door nalatigheid bederven, vervallen , in 't verval geraken : die
-

mensch laat zich heel, en gausch
onderkomen. Vanhier : onderkome-

OND

( 424 )

OND

ling, iemand of iets dat niet tot volle

bijtijds onderspreker ( Br., Antw. ).

kracht gegroeid is , wat week en
slecht is in zijne soort. Volgens
Hoeufft (417) wordt het gezegd van
levenlooze zaken of dieren.
ONDERLATEREN , een dak tusschen de
kepers met riet aanvullen , alvorens
de pannen er op te leggen ( Wil
-lebrok).
ONDERLIJF, o., onderkleed , ondervest ,
bij Olinger is 't w. verfr. door : habit
de dessous. Ondertijveken wordt veel
meer gebr. (Vl. en elders ). Twee

Sleeckx vert. het, in dezen zin, door :
stipuler, verders door : interrompre;
Kil. door : condicere ; interloqui, enz.
ONDERSTAAN , b. w., lijden , verdragen,
uitstaan, ondergaan, doorstaan : zoo

dobbel is ons kleed , twee dobbel 't
ondertij f (Lo fspraek der Polders ,

blz. 20 ). Z. lijfrok (339).
ONDERLOOPER , is dat stuk van het weversgetouw waar het geweven lijn
opgerold wordt, naar mate het-wad
geweven is (Br. ).
ONDERNEMEN, b. w., heeft, evenals doornemen, de beteekenis van : bestraffen,
berispen, ookvan : al vragende onderzoeken : onderneem dien gast maar
eens goed ( VI. , Br. ). Delf. zegt
blz. 5-0 : « under nome, vieux angl.,
en fr. corrigé, reprimandé. Undirnomen est V. angl. On dit en flamand
et surtout á Gand : iemand onder
onder handen nemen , pour-nem,
signifier reprimander quelqu'un , lui
dire sa manière de voir, lui faire des
observations sérieuses. »
ONDERRIJDEN , b. w., onderploegen
rijd het mest onder ( Br. en elders).
ONDERRUTSELEN, door elkander schudden : de nummers van het lotospet
in den zak onderrutselen (Br., Antw.).
ONDERSCHEED, onderscheid. Men vindt
het bij Meyer onder de verouderde
woorden ; doch in Br., Antw., st. en
pr., en N.-Br. hoort men 't nog dagelijks : zoo komt het bij Phil. Numan
nog dikwijls voor. Bij andere oude
schrijvers wordt het ook gevonden.
L. Hoeufft , 417.
ONDERSPREKEN, b. w., bespreken : zoo
gij dat ding wilt hebben, moet gij het

iets hoop ikk nooit meer te onderstaan

(Br., Antw., Limb., Kemp., ook in
N.-Br. ). Z. Hoeufft (417) die aan
dat het in gemelden zin dik -merkt
voorkomt.
-wijls
ONDERSTEKEN , o. w., onderdoen , ondergeven , toegeven : den avokaat
moest veur den boer ondersteken

( Limb.).
ONDERTREKKEN wordt gezegd 1° wanneer een tafelgenoot de stukken niet
neemt die boven op de schotel lig
maar er vanonder uittrekt : gij-gen,
moet de taart zoo niet ondertrekken;

2() van eene dochter wier jongere
zuster eerst trouwt : uwe zuster ,
Trees , is ondertrokken (Westvl. ) :
den boek of den tas ondertrekken bet.
omstr. Gent : voor zijne oudste zuster trouwen.
ONDERVAREN, b. w., onderrijden of onderploegen , met de ploeg in den
grond doen : de knecht heeft het
mest ondergevaren (Limb.). Z. varen.
ONDERWATER , water dat vanonder uit
den grond komt, in tegenstelling van
rivier- of beekwater, enz. ( Limb.).
ONDERWIJLS, bijw., somtijds of onderwijlen , welk laatste in de Woordenb. staat ( Westvl. ).
ONDEUGENDIG , bijv., bet. in de Kemp.:
vuil ; in N.-Br. en Limb. ook gebr.
voor : ondeugend , en Hoeufft (418)
merkt op, 1 0 dat men, omstr. Breda,
meer woorden met dergelijken staart
hoort ; 2O dat ondeugendig mogelijk
zooveel is als : ondeugdig , 't welk
ik, zegt hij , zoowel als deugdig meer
dan eens bij Ph. Numan heb aangetroffen.
ONDING. In N.-Br. zegt men : onding
voor : een slecht ding, eene slechte
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zaak, eene kwade daad, evenals men
elders een slecht mensch : een onmensch noemt (Z. Hoeufft , 418).
Elders verstaat men door onding nog:
iets allerkleinst, in 't fr. un atome.
ONDOMME (ten), noodeloos, zonder nut :
gij verkwist uw geld ten ondomme.
Ten ondonime brengen , noodeloos
verteren (VI. ).
ONEFFEN wordt in Vi. gezegd van iemand
die niet rechtuit bescheed geeft : hij

is oneffen.
ONEVEN , bijv. ( oneffen) , dat niet effen
is , bet. in Limb. : niet fraai , niet
schoon : dat kleed is niet oneven ,
d. i. dat kleed is niet leelijk , om te
beduiden dat het nog al mooi is.
ONGALIJK, bijv., ongelijk, oneffen (VI.,
Br., Antw. ); in N.-Br. heeft het, behalve deze beteekenis , nog die van :
onparig. Hoeufft (419) zegt niet te
durven beslissen of het van : onegalig moet zijn, of van: ongaclelijk (zon der gade of wedergade) samengetrokken is. Kil. vert. ongaeylick door:
inconveniens; bij. Bild. bet. ongalijk :
onschikkelijk, onvoegzaam.
ONGE. Z. onger.
ONGEBUTST , ongeblutst, ongekneusd,
zonder deuken (Br. , pr. Antes.,
Kemp.). Butsen, voor : blutsen, wordt
zelfs in N.-Br. meer gehoord dan dit
laatste ( Hoeufft , 420 ). Z. butsen ,
blz. 86.
ONGEDIERTE , wild gedierte , als : vos
wilde konijnen , enz.-sen,tigr
(VI. ).
ONGEDOEFTE. Het is een huis van ongedoefte, d. i. van veel uit- en in geloop
( Kortrijk ).
ONGEDURIG , bijw., woelend , nooit stil
of gerust : dat kind zit daar zoo ongedurig (Br., Antw., Waas) ; bij
Delf. (296) en Ruysbr. (V, 95) bet. onghedurichte , ongheduricheit : onverduldigheid , ongeduld; en ongeduer
bij. Ruysbroeck : ongeduld.
ONGELD, uitgespr. : omgela€, 't zelfde als

ONO

opgeld , geld dat men , bij eene ver
boven de koopsom moet-koping,
betalen, b. v. : 5 , 6,10 ten honderd.
Sleeckx verfr. ongeld door : frais ,
droit , en opgeld door : surplus,
argent de vente, frais de vente.
ONGEMAKKELIJK wordt, hier endaar en
bepaaldelijk te Maastr. gebr. ook in
den zin van : fel, zwaar, onbarmhertig : hij kreeg eene ongemakkelijke
oorveeg , en, als bijw.,
w., voor : wonderlijk , zeer , enz. : die stein is ongemak/Eeiik zwaar, groot.
ONGENUTIG , bijv., onbarmhartig , fel ,
hard : eene ongenutige oorveeg
( Maastr. ). 't Kan eene verbastering
zijn van : ongenadig.
ONGER, voor : onder ( Limb. ); g voor d .
-

Z. blz. 88.
ONGERAAKT , onbezonnen , onbedacht

: een ongeraakt nlensch , een-zam
losbol. Hij slaat ongeraakt , hij ziet
aan waar hij slaat ( Waas).
ONGESCHIL. Z. onverschil.
ONGESIEFERT of ONGETSIEFERT ,
o., schadelijk gedierte , ongedierte
(Limb.). Het is het hgd.. w. ungeziefer,
in 't fr. oermine ; in Vl. heet het

ongroei ( oogrui).
ONGESTERKEN ( Br. ). Z. onsterk.
ONGETAST. Z. ongezien.
ONGEWARIG , bijv. , niet gewarig of gewerig : die hond is ongewarig (Z. gewarig, blz. 154) ; in 't L. v. Waas
bet. het : zonder gevoel of gevoelen :b. v. bevrozene handen zijn ongewarig. Bij Ruysbroeck bet. onghewarich : valsch, ongetrouwig , en, bij
Maerlant : nutteloos , dat niet bewa-

ren kan : tonghewareghe vole (Rijmti.
V, 30114).
ONGEWEERTE , o., onweder ( Oostvl. ).

Kil. vert. on-ghe-weerdte , on-gliewederte, i. on -weder door : tempestas , in 't hgd. ungewitter; bij Notker
en Otfried : ungewitter, unwittere ,
storm.
ONGEWIEIG`, ONGEWIJIG , verbasterd
-
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van : ongewillig , bet., hier en daar
in Vi. : niet stipt.

ONGEZIEN, gepaard met ongetast, bet.
blindelings, niet onderzocht, en wordt
bij de koop- en buitenlieden gebr.
b. v. : hoe veel vraagt gi j voor uw'
koe, ongezien , ongetast ? d. i. ik heb
ze niet gezien noch getast, d. i. blindelings, of : op de goede trouw van
den verkooper steunende, iets koopen (omstr. IJperen ).
ONGROE[ , o., ongedierte, vuiligheid, fr.
vermine. Dit w. wordt in Westva. :
ongrui ui tgespr. en wij hebben er ongroei van gemaakt, als samengesteld
van : on en groei, wortel van : groeien,
fr. croitre. Z. Bald. ( I , 2 ï 2 ) op groei
en groen, en boven : ongesieferd.
ONGRUI. Z. ongroei.
ONHEBBELIJK, bijv., gulzig, gretig : onhebbeiijk eten (Maastr.). Z. Weiland.
ONINGEBONDEN, niet ingebonden, ongebonden of : zonder band : een oningebonden boek ( overal in 't Zuiden ).
ONMOGEND wordt soms verkeerd als
bijes. gehoord voor : onmatig, onmenschelijk , uitnemend : die vent is
onmeugend dikke (omstr. Kortrijk).
ONNET , bijv., voor : niet net , niet rein ,
is door de Woordenb. niet opgegeven , hoewel 't echter nu en dan
gebr. wordt. Z. onnuttig en Hoeufft
( blz. 429 ) , die zegt dat onnet hier
( Breda ) en elders voor : vuil , ook

onnet , gebr. wordt.
ONOOGLIJK zegt iets minder dan : onzienlijk (omstr. Breda ).
ONNOOZEL heeft , hier en daar in N.-Br.
(Z. Hoeufft , 422 ) , behalve de beteekenis door de Woordenb. gemeld,
nog die van : ongelukkig, en, in de
Kemp., Limb. en elders, die van : jammerlijk, dwaas, kinderachtig, noozelijk : (414) wat gij daar gedaan he/it,
is onnoozel.

ONNUT , bijv. , vuil , smerig , en ook
vuilaard (Limb.).
ONNUTTER (de klem op : on ), m., iemand

ONR
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die smerig is ( Limb. ).
ONNUTTIG, bijv., 't zelfde als : onnut , 't
welk in de Woordenb. bet. 10 ijdel,
fr. inutile frivole ; 24 vuil , fr. sale :
een onnuttig mensch; dit vert. Plant.
door : homme vile, homo flu/tins pretii.
Die hond is recht onnuttig. Vanhier :
onnuttigaard, onnuttigheid (Belg.- en
11011.-Limb. , Hagel. , Br. , Antw.,
Kemp. ). In de laatste beteekenis,
welke Kil. niet opgeeft, kan onnut
wel van : onnet verbasterd zijn.
ONPASLIJK , ten onpas : onpasselijk komen , ten ontijde komen ; het tegen
van pas komen-overgstldan:
(N.-Br. ). Passen bet. in N.-Br. : gelegen. komen. Z. Hoeufft, 423.
ONPERMIS , o. , komt voor in : onpermis
zijn , in verschil zijn , niet overeen
hij is niet gijn. gebuur in-komen:
onpermis (Westvl. ).
ONPETJUSTIG, oneffen, vuil, slecht : 't is
hier een onpetjustige weg ( Kortrijk).
Z. onnuttig.
ONPETJUSTIGAABD, m., vuile, leelijke
,

vent ( Kortrijk) ; in Br. en elders :

onnuttige vent.
ONRAAD , 't zelfde als : ongeld; ook : ontuig ( N.-Br. ). Z. Hoeufft, 424.
GRAS, m., slinger van een uurwerk,
fr. pendule dune horloge. Overdrachtelijk : een onrustig mensch ,
fr. un turbulent , un homme qui n'a
pas de repos ( Limb. ). Het w. is samengest. uit on en ras. In Limb.
gebr. men veel het hgd. rast voor :
rust , alsmede : gerost voor : gerust.
Kil. en Maerl. hebben ook : on -raste
voor : on -roste , i. inquies , en vanhier : onrastigh voor : onrustig. Onrasch bet. bij Kil.: niet ras , traag.
De Tenth. heeft : resten , restich,
ongherestich; te Leuv. : risten voor:
rusten; elders in Z. en N. zegt men :
rósten ( met korte eu -klank) ; in Bormans' Leven van S. Christina
ongerast , ongerust ; rastleker, rustelijker.
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ONSANCE , onvoorzien ongeluk of tegen

't zijn zulke brave en neerstige-spoed:
menschen , maar ze hebben uitnemende veel onsancen ( Westvl. ). Onsance is voor : one chaps , zonder
kans; onchance, fr. nonchance.
ONS HEER of ONZE LIEVE HEER, de

Zaligmaker : ten Onzen Heere gaan,
het lichaam des Heeren nutten , of :
ter heilige Tafel gaan ( bijna overal
in 't Z. ). Z. ook Hoeufft op : ons,
blz. 42i-25.
ONSTERK , telw., ontalrijk , met weinigen wij zijn maar onsterk, d. i.
klein in getal. Men zegt ook : geonsterken of : ongesterken voor : met
weinigen, niet metvelen (Br., Antw.).
ONTARLAVAST, verl. deelw. van : ontarlavasten (Br. ). Z. ontharlewijen.
ONTBEURZEN, b. w., uit de beurs halen,
onkosten hebben : ge zult daarvoor
niets moeten ontbeurzen ( Brab. ). Z.
ook : beurzen. blz. 70.
aNTBUNSELEN, b. w., ontzwachtelen,
ontbunselen is bij G. Gez. gebr.
voor :'t opengaan der bloembladeren.
Kil. vert. ontbundselen , flandr. : fasciis exolvere. Z. ontbondelen in de
Woordenboeken en bunselen, blz. 85.
ONTDOEN, uit den weg of aan eenen kant
doen (in 't N. der pr. Antw. en
omstr. Breda ). Z. Hoeufft, 427.
:

ONTDRAGEN ( zich ). Hij moet zien dat

hij zich zelven kan ontdragen , dat
hij er geraakt , dat hij aan den kost
komt , dat nij een ander kan missen ( VI. ) ; bij Maerl. bet. het lijf
ontdraeghen : het leven redden of
behouden , zich redden.
ONTERLEVEIT , ONTERLEWIJT. Z. ontharlewijen.
ONTFINKEN voor : ontfancken, dat bij de
oude schrijvers staat voor : ontvonken , aansteken , ontsteken : ontf nk
de lamp ( Hagel.).
ONTFLUTSEN, ontglippen, ontslibberen:

het leidsel (de toon) ontHutste zijne
handen (Westvl. )

)
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ONTGIJNEN, o. w., uitschieten, uitbotten
( Westvi. ). Z. ontginnen.
ONTGINNEN , beginnen te gebruiken , b.
v. : een brood ontginnen, er de eerste
korst afsnijden , fr. entanier le pain ,

1. panera praelibare ; een pot snij
boter, enz. ontginnen. Het-bone,
Niervat ontginnen , d. i. ontsteken
(Br., Kemp., N.-Br. ).
ONTH EI M EN, ontdekken, geheime zaken
uitbrengen ( Kortrijk ).
ONTHARLEWIJEN, b. w. , in Kl. -Br. gebr.
voor : verbrijzelen , los of uit elkander doen , onnuttig maken ; onterlevijst bet. er : los, in stukken; in Br.
hoort men : onlarlevast en verterlavast in den zin van : verfrommeld ,
verharreward, afgeslonsd, afgesloofd,
verhakkeld ; in Oostvl. bet. : 't lag
daar at ontlerteveit of verterleveit, het
lag er alles in harrewar en wanorde,
fr. en désordre ; te Antw. verterlawijd, van : verterlawijen. Kil. heeft
het w. ont-haeleweyt , dat hij vert.
o. a. door : laceratus , pannosus ,
sordidus , incomptus , d. i. verhakkeld en verscheurd , slordig , ongeschikt.
ONTHERLEVIJST. van , ontherlevijzen,

uitspraak, in Kl. -Br., van : ontharlewijen.
ONTHIER , bijw., tot hier toe, tusschen
dit : onthier en 8 dagen zult ge mij
zien, het zal niet langer dan 8 dagen
aanloopes (Vi. ) :
Menech creature es blide
Die onthier in sorgen was.
(Oud. vl. liederen 20.)
,

Onthier, tot dus verre, zegt J. F. Willems.
ONTHUTSELEN , b. w. -freq. van : ont-

hutsen. Z. boddelen. Onthutsen, in
het fr. loucher , troubler, emouvoir, bet. eigQnli j k , zegt Weil ., door
omhutsen in wanorde brengen :
damp die 't brein onthutste ( Raban
Maurus ).
ONTIEG , ONTIJG , ONTIJIG. Over dit w.

ONT
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dat in 't cant. Axel : slecht , ongeschikt bet., en in N.-Br. voor : vuil,
morzig voorkomt, zie men Weil. op
ontij d.
ONTRIGGELEN , o. w. , van de riggels
of de reils loopen : de stoomtrein is

ONVERGIFTIG , bijv. , niet vergiftig,
( Limb. ).
ONVERSCHIL , ONGESCHIL , o., geschil,
verschil, fr. dispute, 1. controversia

tusschen Antwerpen en Mechelen ontriggeld. Vanhier : ontriggeling (in vele

(Vl. en elders).
ONVERWIST , bijv. en bijes., onwetende,
onwetens, zonder het te weten, of
bijna zooveel als : onbewust ( VI. )

vlaamsche dagbladen ). Z. bij Kil.

rijchef , rijghel , vert. door : regula ,
repagulum , pessulus , obex.
ONTSTAAN voor : ontsnappen , verdwijnen. Bij de Ouden komt het ook in
dezen zin voor, en Kil. vert. het
door : liberare se.
LINTTEGEN, te gemoet : iemand ontlegen
gaan. Samengesteld uit tegen en ont,
dat soms ook de beteekenis heeft
van : tegen. Zoo zou onttegen een
pleonasmus zijn ( Hagel. ).
ONTTUIEREN , van tuier of touw bevrijden , ontbinden ( Kemp. , N. - Br. ).
Z. Hoeufft (427).
ONTVANGER. Iemand ontvanger maken
of : eene ontvangerij geven, afrossen,
slaag geven ( VI.).
ONTVANGERIJ, spotsgewijs gezegd voor:
slagen : ontvanger gemaakt worden,
of : eene ontvangerij krijgen is : slagen
ontvangen, bijz. van jongens gezegd.
(VI.) Z. Snellt, Belg. -AIus. 1844 , 188.
ONTWEKKEN , in de Woordenb. opwekken ; bij Plant. Wacker maken , bet.
in Westvl. : ontwaken, of wakker
worden ; opstaan : es daer geit te
:

wennene , so ontweckense alle ( Ruysbr. I1, 184-7 ), dat Surius vert. door :

alacriter evigilant omnes.
ONTWERDEN , ONTWERRELEN , ONTWERDENEN ( bij Kil. en Plant. :
ontwerren ) wordt hier en daar in
VI. gebr. voor : ontwarren , ontwar

-relnoftwa.
ONTZEILEN, eigenlijk de zeilen afdoen.
Zich ontzeilen bet. in Westvl. : zich
ontkleeden , en dit heet men omstr.
Breda : ontwaden, en bij Delf. blz. 98:
ontgaerwen , 1. vestimenta exuere.

zij kwamen in onverschil. Die geburen hebben al dikwijls een ongeschit

Heb ik hier en daer gemist
In 't voorzeggen van het weder,
Ik deed het onverwist.
(Almanak van 't Meetjesl. 1860.)

Jan de Brune heeft onheivist : « maer
by onbewist van 't on-geluck dat
alreede over zyn hoofd hingh »
( Emhi. 177 ). Kil. vert. : onbewist of

onbewust door : ignotus , incognitus ,
incertus, inopinatus. Men ziet dus
dat dit w. bij hem niet juist dezelfde beteekenis had als thans onbe-

wust of in VI. : onverwist.
ONZIENDE , tegenw. deelw., in Westvl.
en elders als bijv. nw. gebr. voor :
leelijk , in 't fr. ce qui nest pas presentable , dus bijna hetzelfde als in
de Holl. Woord. : onzindelijk , d. i.
morzig , vuil. In Brab. bet. onzin
bijna hetzelfde als : walgend.-nelijk
Bij Maerl. heeft : onsiende ook de
beteekenis van : leelijk : so dat den
joeden stoat onsiene, d. i. zoo dat het
er voor de joden hachelijk uitzag
( Gloss. op Maerlts Rijmb. blz. 484).
ONZINNELIJK, voor : onzienlijk en onzindelijk , wat bij het zien afkeer,
medelijden , enz. verwekt ( Br. ).
OOD, OODE. Z. oolijk en oot.
OOFT, o., eigenlijk : boomvrucht, doch 't
is V. in Limb., alwaar men door het
mv. ófi of euft gewoonlijk verstaat :
gedroogde appels of peren : wen de

kermis aankomt, weerden eu/t in de
weik gezet om vlajen te bakken.
OOG , oudtijds en uit den aard v., zegt
Bild. (II , 297) , en dit is het nog
overal in 't Zuiden. In Limb. klinkt

OOG
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bet : oug , verkl. uigske , mv. uigskes

graan voor den - oogst ( Z. oogsten ) -

of uigerkes. Zijne oogera. ver opendoen , verwonderd staan. hij deed
een koppel oogen open , hij stond ter-

Verders is op te merken dat de g in.
de uitspraak van : oogst, oogstmaand;
wegvalt. Pomey hieeft ook:oost-maend.
OOGSTEN, b. en o. w., nalezen, oplezen,
of : de verstrooide en verlatene graan
oprapen op het korenveld , fr.-aren
glaner. Kil. vert. het : colligere spi-

dege te zien, of, zeer verwonderd

( Br., Antw. ). Dat kleed , enz. steekt
haar de oogen uit , d. i. : zij ziet er
gedurig na van verlangen en begeert
het te bezitten ( Br., Limb., Antw. ).
Gods oogen uitsteken, zonder nood of
rede klagen ( Hagel. en elders ) , of ,
gelijk men omstr. Eecloo zegt :'t is ons

Heer verbetgen. Een oogstren maken
of trekken, teeleen doen , pinkoogen,
fr. cligner (Vl. en elders). Zijn oogen
zijn grouter als zijne buik, hij neemt
meer op zijne telloor of begeert meer
te eten dan hij eten kan ( Hagel.,
Br., Antw., Limb. en elders).
OOGDIENEN, iets uit menschelijk opzicht
doen , 1. servire ad oculos. Vanhier :
oogdiener, oogdienerij ( Br., Antw.,
Limb. en elders ). In sommige Woordeub. staat : oogdienend verfr. door:
bon pour les yeux. Bij Kil. bet.
ooghen -dienaer : een vleier ; in den
Tenth. (blz. 151) is ogen dienen
't zelfde als : lunschen , strylen , flat-

teren , weyvelen , smeyken , 1. adutari, enz., en ogendyenst : lunscherye , 1. adulatio , blandincentum.
OOGPUNT, o., oogmerk, oogwit, oogmik
(Kortrijk) . Z. over : oogpunt, Arch.

vr. Ned. Taatk. ( IV, 13).
OOGSBRAUW, v., wenkbrauw (Limb.); bij
Kil. : oogh-brauw, hgd. augenbrave,
angl. eyebrow; in den Teuth. : ogenbraid , ombraid , wijnbraid ; in Br.
hoort men ook : windbrauw.
OOGST , bij Bild. V. , doch overal m. Zij

oogst opdoen , zich van iets wel-ne
voorzien ( Br., Kemp. en elders) ,
van de gelegenheid een goed gebruik
maken ( Waas ). Door oogst verstaat
men bij de boeren in Br. en elders
10 het oogsten of mogen oogsten;
2O'tgeen men bijeen geoogst of geraapt
heeft : bij dien pachter bindt men 't

cas of aristas a messoribus praeteritas, spicilegium facere, enz., gal.
aouster. Plant. heeft : oogsten oft
koren rapen na de pickers , 1. legere
silicas. De arme menschen gaan in
den oogsttijd de velden afoogsten,
ook helpen zij graan opbinden voor
den oogst , d. i. om de geslodderde
aren te mogen opoogsten : Ruth
oogstte op Booses tarweveld. Het w.
is in Br., VI., hemp., N.-Br., Limb.
gebr. In 't Toalk. 1Uag. ( III , 251 )
leest men dat : aousten en ayren
rapen voorkomt in een plakkaat van
31 juny 1546 ( groot Plakkaatb. II
blz. 983). Bij Plant. en Kil. staat ook
oostinge, d. i. de hoeveelheid die men
bijeen geoogst heeft, bij den eersten
vert. door : glane, qu'on a amassé
après les moissonneurs , en bij den
tweeden door : spicilegium , cotlectio

spicaruin.
OOGSTSTOND, m., rustuur na den noen
voor het werkvolk gedurende den
oogst ( omstr. Gent.).
OOGVLEGGERS, de haren der wenkbrauwen ( Poperingen ).
OOINT voor : ooit ( Leuv., Diest ), bij Kil.
en Plant. : oynt, oyt.
OOK wordt., in de Kemp. evenals in
N.-Br., ter bevestiging of bekrachtiging van iets bijgevoegd : dat is waar
ook ( Hoeufft , blz. 439).
OOKENMUILEN , b. w., uitgespr. : okkemuilen of oekemuilen, een muilband
aandoen , fr. museler : is den hond
geookemuild ( Popering. en omstr. ).
Het schijnt ons dat muilen hier staat
voor : muilbanden, en ooke , oeke,
okke zal 't zelfde zijn als: hoofdeken,
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dat men in Br. en elders : Doken
( met scherplange d) uitspreekt.
®OKER, bijw., eventjes, op 't vallen

het glas staat zoo ooker op de tafel
( omstr. Roermond) ; in Br. zoo :

hippens , nippens , sippens.
OOKOST voor : oodekost of oortekost ,
slechte kost : dit is geen ookost , dit
is geen slechte kost , dit is goede
kost (Belg.- Limb.). Z. oorte of oolijk.
®OLIJK , samengetrokken van : oodelijk,
bet. thans in Vi. nog : 1a ledig , lui
dat kind is van dage oolijk; 20 slecht:

wat oolijke spijze diende ene daar
op ! Als ge thuis uit de kerk komt
trek uwe oolijke kleeren aan. Zie,
over oolijk, oodlijk, Weil., ook Kil.
die het vertaalt : 10 vacuus , inanis , 2 0 eilis , enz. 3° Meyer verstaat door ood : ijdel , ledig ; door :
oode, oede: onbewoond, onbebouwd,
woest ; oodelijk bet. bij hem ook :
slecht , gering , argh , snood, doortrapt , en 't werkw. ooden, oeden :
verwoesten. Verders vert. toil. oode,
germ. sax. door : tesqua, loca inculta, desertum. Wijders lezen wij
in 't Taalk. Mag. ( I , 297-8 ) van :
ood, hgd. ode, dat ode, in 't oud hgd.
od, en nog in 't plaid. oed , bet.
1 0 1. facilis, en 2 0 vacuus , inanis,
waaruit de beteekenis van : nullius
pretii ontsproten is , het laatste is
in 't oud hgd. ot , nog bij de Engelschen od , 1. vilis. Vanhier : oolijk ;
oolmoed, dat is, ledig , leeg , laag of
nederig van gemoed , want in zijne
eigene oogen is de ootmoedige Christen nederig, van geene of van geringe
waarde. Vanhier het bij Kil. voorkomende een -oode , germ. saks. hgd.
einode , in 't 1. solitudo , woestijn ,
eenzaamheid. Vanhier de naam van
't dorp, thans voorstad van Brussel :
Sint loos ten Oode ( Sti Judoci in
erewo) en niet : Sint Joost te Noode;
en ook in de eerste beteekenis :
noode ( ne ode, niet ode) , niet ge:

OOR
makkelijk , niet geerne : hij deed het
noode.

OOLIJKAARD , m. , ledigaard , luiaard ,
slechte kerel, slimmaard ( slimmerik
( Vl. ). Z. Belg. Mus. (1814 , blz. 188)
en oolijk.
OOM. In 't N. van Limb. zegt men : ome,
in, het zuidelijk gedeelte : nonk
( Z.. blz. 407 ). heer ome ; heer nonk.
In N.-Br., de Kemp., Br. is heer oom,
veelal de naam waarmee neven en
nichten hun geestelijken oom betietelen. Dooreum verstaat men in Limb.
veelal : een oud man : nen auwen
earn ; in Br. zegt men soms ook tot
iemand : oom, schoon het geen bloed
Er eenen oom van dood-verwantis.
hebben bet. in Vi. : in zijne ver
bedrogen , van iets thuis-wachting
gekomen zijn , iets ondervonden
hebben : hij zal er zich wet van

wachten , hij heeft er eenen oom van
dood. Eerst ooraken en dan oomkens
kinderen zegt men oni te beduiden
dat de welgeregelde liefde met zich zelven begint (Br., Antw. ).
OOMELIK , verbasterde uitspr. van
oogenblik : wacht 'nen oomelik (Br.).
Die overgang is zonderling : aanmerkensweerdig is het ook wat men in
den Teuth. leest , te weten : ombraici
voor : ogennbraid ( wenkbrauw ). Z.
oomera.
OOMERA (oo lang, e en a kort uitgespr.),
bijw. van tijd , een oogenblik ( hier
en daar in Br.) ; in Br., Antw. en de
Kemp. zegt men : een vader ons, of
meer : een wees gegroet, voor :. een
oogenblik. Oomera is't zelfde als bij.
Weil. : amerij, eene verderving van :
ave ,Varia. Zouden oomelik en amerij
misschien aan elkander geraakt
wezen om zoo, in den mond des volks,
dat genegen is om alles kort af te
bijten , oomera voort te brengen?
Z. oomelik.
OOMSEIK. Z. aamzeik (bl. 2.)
OOR, oorspronkelijk v. als zijnde : oore
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of hoore voor : hooring , zegt Bild.
( II , 298 ). Oor is in 't Z. v.; overal
zegt het volk : de oor, nergens : het

oor. Dat klinkt in mijne oor is in 't
Z. hetzelfde als : mijn oor hangt er
naar, dat hoor ik graag.
OOR , v., handhave, b. v. van eene kuip,
enz., 1. ansa : de oor is van het vat afgebroken (Br., Antw., Kemp., Limb.).
OORBEL , V. , een oorsieraad dat de vorm
van een belleken of klokje heeft en
met een ring aan beide ooren gehangen wordt, oorhengsel, oorklok:

vele hals- en hoofdsieraden , armbanden en oorbellen ( Conscience ,
Br., Antw., Hagel. en Limb. ). Men
noemt het oorsieraad ook : klokken,
oorslingers of slingers, enz.
OORBOOM , OOREBOOM , een stuk hout
dat kruiswijze op het dak gelegd
wordt om dit tegen den noorden
wind te beschermen ( hier en ginds
in V1. ). Z. horeboom, blz. 194.
OORD , OORDJE. Ieder oordje of stuiver-

ken brengt zijne gierigheid mede ,
hoe meer men wint , hoe meer men
wilt bijwinnen, of: hoerijker men is,
hoe gieriger men wordt (Br., Antw.
en Vi.). Oordje gierig is stuiverken
zot bet. : met het fluitje gewonnen
en met de trommel verteerd (VI. ).
Oordje zeker spelen , het zekerste tot
zijne betaling pakken ( Br., Antw. ).
Het mv. oorden, in Br., Antw. en
Kemp.: oden , in Limb. : ouden uit
: hij heeft geen-gespr.,bt:ld
oorden , hij heeft geen centen , hij
zit zonder geld. Ik heb geen oort geld
staat in 't Arch. voor Ned. Taalk.
( III , 312 ) verklaard door : ik heb
geen zierken geld , en oort bet. daar:
zierken , kleinigheid. Z. Weil. op
kleinood.
OORDGAT , mennegat (Waas). Z. oord
bij Weil.
OORDJESTEK , zeker spel (VI. ).
OORDUIT, uitgespr. ooroet, bet. in Limb.:
uit den weg, uit de voeten, van kant :

)
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maak u ooroet o f ge krijgt slagen . In
Br. zegt men : hieruit of het gat uit.
Z. bij Weil. : oord, dat Kil. vert. door:
locus , plaats.
OOREBEEST , v. , oorworm , fr. perce-

oreille, 1. vermis auricularius , pullo.
Misschien ware hoornbeest ook niet
slecht geschreven , wijl men dit insekt wel aldus noemen niag om

zijne twee gevoelhoorntjes en zijn
gekloven staart. Z. Belg. Mus. (1844,
blz. 193. )
OORJENDOOD, m., gierigaard, een die op,
een oordje zou dood blijven (Br.,
Antw.).
OORKLOKKEN , oorsieraad, in 't fr. pendants d'oreille (Br., Hagel. en Antw.).
OORLAP, 10 oorveeg , 2 1 oorkwaal, brand
aan de ooren , daar bijzonderlijk
de kinderen aan onderworpen zijn
( Oost- en Westvl. ).
OORM. Den oorm doorgroeid zijn , niets
meer te vreezen hebben van de eene
of de andere krankheid of ziekte
(Westvl.) Z. olm.
OOROET. Z. oorduit.
OORSLIJN of KUSZWENGEL voor : kussen of flawijn. ( Belg.- Limb.). Z. kus
-flawijn(309).
OORSLINGERS, m., een oorsieraad, oor
-ringemtblksofen
aan, oorhangsels, oorjuweelen, hangjuweelen , oorbaggen , oorhangers ,
oorbellen ( VI. ), venditie van.... oor
kruis , gouden ketting, enz.-slinger,
( Eecloonaar 16 Dec. 1860. ). Men zegt
in VI. nog : slingers ; te Wetteren
evenals in Br. ook : klokken voor :
oorklokken , te Eecloo : bellen , pendelokken ; hier en daar bij de boeren
zegt men ook : madanten, oorringen
met klokken.
OORT, ORT, v. (in de Kemp. langs Belg. Limb. oot , mv. ooten , uitgespr.) ,
wordt veelal gebr. in den zin van :
overschot, overblijfsel , brokken , fr.
,

reste. Het kind gaf de orten van zijn
boterfaam aan de hennen (L. v. Val-
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kenburg). Werp de ooten ale foei weer
voor ( Kemp. en Belg. -Limb. ). Oord
is bij de Iandliecleii het overschot
van 't ruige voeder der beesten, daar
zij het beste uitgezocht hebben
(N. Arch. 452 ). Van hier de oude
vlaamsche spreekw. : 't is nu orte ,
't zal nog wet voeder worden, en : sa -

vonds oirten, sijn 's morgens goet
voer. Oort of ort bet. eigenlijk : wat
overschiet, wat overblijft , wat af- of
weg valt , wat men niet wil , wat
verstooten wordt. Prof. Meijer zegt
dat oirte , orte : overblijfsel , spoeling bet. en hij verwijst naar den
Teuth. waar ort of bleyfset , averloop, vert. is door : retiquie, residuum,
super ftuum ; orten bet. bleyven, en
verorten (speyse) : walgen, nauseare,
tabescere fastidire , enz. Het eng].
orts ( stukken , brokken) dat met ons
ort of oort overeenkomt, wordt door
Horne afgeleid van 't angelsaks :
oretten , ville facere. Reinwald acht
ort eene verbastering of samentrek
bij Kil. voorkomende-kingvahet
oor -ate , oor -ete , 1. retiquice fastiditi
,

pabuti sive cibi , esca super/inca.
Volgens Schütze's Idioticon en 't
.Brem. -Neclers.-Worterb. is ort 't
geen wat het vee op zijschuift of ver
orten dit op zijschuiven ,-werpt,n
verwerpen zelf. Z. Arch. vr. Ned.
Taalfa. ( IV. 345-47.) en ook oord bij
Weil. die dit w. zeer wijdloopig en
geleerd verklaart. Z. ook otje.
OORTEN of ORTEN , o. w. , bet. hier en
daar in Vl.: verstooten , verwerpen ,
verkwisten, in geene waarde houden,
niet achten, er meê lorren : gij moet

met dat eten , met uw kleed zoo niet
oorten, het heeft immers geld gekost.
Bij Kil. bet. horten : stooten, en in
den slag van Woeronc (v. 7968) :
voorstooten. Z., over de ware beteekenis van oorten of orten, Weil. op
oord , en ook den uitleg van het
spreekw. : de hongerige koe die ort

)
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niet in 't .arch. vr. Ned. Taatk.
( IV. 43I.).
OOSDRUP, huisdrup en ook huizendrup,
bet. in Vi. het overstek van het dak
dat buitenwit staat om den regen van
den muur te houden, huisdrup, drup
van de huizen, dakdrup. Kil. heeft :

oose , oosie , oosdrup , huysdru p , 1.
suggranda , enz. en leidt het af van :
oos of hoos, van : hoosen, quod guttas
cadentes hauriat sive recipiat , Z.
Bild. (II , 303) op oos. «Int eng!. is.
ooze als nw. en ww. bekend voor
Bene trage of taaie druppeling. D
en op hoos (I. 321.) en bij ons
oozen , eus , voor hoos, en euzet. »
(blz. 120.) alsmede heuze , heuzie
( blz. 187. ), hetzelfde als hier oose of
oosdeup.
OOST , Oost- Indië , v. in Holl., is m. in
Limb.
OOSTE, v., het overhangend hout, afhangende takken van wilgen en andere
boomen (Oostvl.). Dit w. schijnt ons
niet anders te zijn dan eene andere
uitspraak van horst (2® blz.195. ) of
van hurst (hurt) (10 en 20 blz. 200. ).
OOSTERSCH , bijv. , en bijes. Gerookte visch of vleesch met een
eigenaardig smaaksken zegt men
oosiersch te zijn of te smaken (Z.
Belg.-Mus. 1844 , blz. 188 ). Edoch 't
is meer het vleesch of de visch die
een aardigen , een slechten smaak
heeft , omdat het begint te bederven.
Die hespe is at oostersch ( Oost.- en
Westvl. ).
OOSVAT, o., houten schepper om de booten, enz. uit te oozen (Antw. ).
OOT , OOTE, ook ate en wilde ate , in VI.
hier en daar hetzelfde als in Br. en
elders : dravik, wilde haver, een onkruid dat met de haver veel gelijkenis
heeft , bij Blanc. heet het ook : ge
hgd. dravich, wilder-bardehvn,
haver, engs. bearded , wild haver,
wild oats, fr. coquiole, 1. aegilops. Men
ziet dan dat oats in verband staat met
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ons oot, dat misschien wel verwant
kan zijn met ood. Z. oolijk.
OOZEN , V. mv. , de oozen druppen , uitgespr. : d'euzen druppen. Z. oosdrup.
OOZEN (EEDZEN), een nat uitwerpen, b.
V. als de bleekers met de langvormige
spaan , of als de boeren die den aal
over het land werpen, in 't algemeen
water of welk nat ook van eenen
kant naar eenen anderen Overschieten, te Waas : wegslingeren, al werpende scheppende ledigen b. v. : een
boot , een put , eene gracht, enz. uit
Antw. en elders) , te-ozen(Br.,
Brussel en Lokeren : eeusschen
ooschen ; bij Kil. posen , hoosen ,
1. e f fundere , aspergere , inspargere.
Bild. zegt op oos, doch niet al te juist,
dat, in 't vlaamsch dialekt , oozen
voorheen ook : druppelen en sproeien
was.
OP. Weil. zegt « In zamenstellingen met
werkwoorden geeft op aan dezelve
eene dubbele beteekenis ; die van
eene beweging of rigting inde hoogte
als :opkomen, opstaan, ophoopen; die
van eene veroorzaking, van opening,
als : opdoen, opsluiten, opbreken. In
dit geval vervangt het de plaats van 't
bijw. open. Uit deze dubbele beteekenis ontstaan er vele figuurlijke, waarvan deze vier de voornaamste zijn.
10 bet. deze zamenstelling een zijn ,
eene beweging of werking op de oppervlakte van iets , als : opdrukken ,
opgieten. 20 Eene herhaling van die
werkzaamheid die door het enkele
werkw. reeds is uitgedrukt, als : opbruinen , opschoonen , op frisschen ,
opbrouwen , optieden , opkoken , opkuischen , opschuren , opkeren , enz.
30 Eene geheele voleinding van iets,
als : opeten , opdrinken , opstoken ,
opvoederen , opschrijven , enz. enz.
40 Eene bestemming van het toekomende als : opleggen, opdoen , opsteken, opzetten. Alle andere figuurlijke
beteekenissen kunnen gemakkelijk
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onder een van deze hoofden gebragt
worden. » Volgens dit gezegde des
geleerden Weils. kan eenzelfde werkw.
vele verschillende beteekenissen hebben, volgens dat op : omhoog, ergens
op of over, ver, d. i. eene voleinding
of vertering van iets, b. v. in opschrijven , voor : verschrijven , beduidt.
Bij eene menigte werkw. worden er
al eenige van deze hunne beteekenissen in de Woordenb.gemist. Einde
merken wij opdat in 't Z. althans,-lijk
in Br. en de Kemp. op voor : open,
zelden of nooit gebruikt wordt : trouwens wij maken hier een groot verschil tusschen : eene straat op- en
openbreken ; tusschen : op- en openslaan ; op- en opensteken; tusschen :
op- en openzetten : een pak optrekken
is dit naar omhoog trekken , en het
open trekken is het opendoen.
OPAARDEN , OPEERDEN , b. w. , ophoopen, een barm aarde geven : de aard
Br. en elders ).-apelsordn(V.
OPBEUREN, b. w., ontvangen : geld, penningen opbeuren (N.-Limb.). In N.Br. heeft het ook deze beteekenis en
zelfs die van : ter leen nemen, b. v.,
hij moest, om dat te koopen, geld opbeuren , d. i. opnemen. Z. Hoeufft
(434) ; in Br. en Antw. zegt men :
geld lichten : hij heeft, om dat land te
koorpen, geld moeten lichten, of ook
Ophalen : hij heeft duizend francs op
zijn huis gehaald.
OPBINDEN, b. w., opbossen, opbundelen
of opbusselen : het graan , het hout,
het stroo opbinden ( bijna overal) ;
in Limb. bet. opbinden, (iemand iets)
wijsmaken , of, in Brab. : opladen ,
opstooten, enz. Iemand de kousen opbinden, iemand kastijden, ook : iemand in zijn nopjes zetten (Z.-Limb.).
OPBOEIEN, b. en wederk. w., oppoetsen,
opschikken : boeit u op (hier en ginds
in VI. ). Z. boeien ( blz. 62 ) , bij Kil.
opboetsen, en opboeijen bij Weil., die
zegt dat Kil. op-boetsel voor : opboei 55
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set heeft; zoodat opboeienwaarschijn lijk opboeden van : boeden , hetzelfde
als boeten , boetsen , bootsen , poetsea, beteekent.
OPBOESEN, OPBOSSEN (o als korte oe),
b. w., opkioppen in al zijne betee
kenissen , als in die van : opslaan,
door kloppen wakker maken , oprossen , enz. Z. boesen , blz. 65.
OPBOFFEN, b. w., iemand opböffen, d. i.
te veel doen eten. Zich opboffen, zich
door veel te eten al te zeer opvullen ( Br. ); als 0. bet. het : opslaan
hij bofte er cluchtig op (Z. böffen, 66).
OPBOTSEN, eigenlijk : opstooten , tegenstooten , doch r. Kortrijk ook : bij
geval ontmoeten.
OPBUSSELEN , b. w. , in bussels of bondels opbinden , opbondelen , opbos
: basset dat stroo op ; ook : een-sen
kind in den bussel doen. Z. bussel
(86) en bunselen (85).
OPDAGEN, b. w., dagen, dagvaarden
hij heeft al de getuigen opgectaagct
( Kortrijk en omstr.).
OPDIENEN , b. w., voordienen , opdisschen : iemand opdienen. De tafel is
opgediend (Br. Limb.). Opctienen ter
tafelen vert. Kil. door : instruere
inensarn cibis.
OPDOEN , b. w., bijdoen , bijleggen , hijvoegen : doet er een franc op; verteren , verkwisten : hij heeft at zijn
geld opgedaan (Br. en elders); afdoen,
voltrekken , voleinden : ik moet vanclaag mijn werk nog opdoen ( Westvi.) ; bunselen, busselen, opbusselen
of bakeren , inzwachtelen : is het
kind at opgedaan ( Br., VI., Antw.,
cant. Axel en elders)?
OPDOPPEN voor : opdoffen (Br.
OPDRAAIEN , b. w., wijsmaken , doen
gelooven wat niet waar is ( Br.
Antw., VI. ); in Br., Hagel. en elders:
opdringen : gij zult mij uwen wit
niet opdraaien.
OPEERDEN. Z. opaarden.
OP END OP , OP END UIT ( uitgespr. op
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en dop , op en duit ) , volkomen : hij
getijkt zijn vader op end op gelijk
twee druppelen water ( Br. ) ; Kil.
heeft : op en wt. Z. over op ende uit:
hetArch. van N. Taalk. (ill. 171)

OPEN, veel voor : openstaand gebr. b. v.
deplaats van leeraar is open (overal);
ook voor : ledig , onbewoond : dat
huis staat open (VI. ). Wij gebruiken een overgroot getal werkww.,
met open saamgesteld , die niet
allen in de Woordenb. opgenomen,
nochjuist vertaald zijn. Die werkwv.
beteekenen alien : openen , opendoen of openzijn op de wijze door
het werkw. uitgedrukt : openbreken,
openzetten , openstoolen , openloopen,
opengraven , openwerpen , enz., d. i.
openen door breken , loopen , graven, enz. Z. ook op. Open, met
sommige werkw. verbonden , bet.
uiteen , verspreid , gespreid , h. v.
openspreiden , openleggen , openzetten, openwerpen, openstrooien , opendragen, openwaaien, enz., enz.
OPENLUCHTIG , bijv. , dat open lucht
heeft, luchtig, fr. ouvert, doch vooral
't fr. aéi'e : de werkplaats moet openluchtig zijn. Vanhier : openluchtigheid , luchtigheid , verluchting , fr.
aeration, welk Sleeckx ook door
tuchtwerking vertaalt : op de openluchtigheid , de goede vertuchting van

het gesticht zou dienen nauwer gelet
te worden ( Beurzen - courant van
Gent, 1860).
OPE1IKNECHT, m., metsersknaap : een
melselaarsbaas, of, zooals ze dat zeggen , een truweet geeft twee oper/cnechten werk ( Limb. ). Opperen,
staat in de Woordenb. verfr. door
faire le métier cl'aide -maçon , d. i.
een metselaar dienen. Z. opperman.
OPETEN. ilij heett al de boter opgeëlen,
hij alleen is met al het voordeel
doorgegaan (Gent). Dat kan ik niet
opeten , dat kan ik niet verkroppen
of verteren (bijna overal). Men zegt
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in Br. ook : de zon, de lucht eet de
kleuren op, voor : doet ze vergaan.
OPGAAN , o. w. Opgaan of gaan vert.

OPHELPEN , b. w. , helpen opdoen of
verteren : die dronkaard zou mijn

Kil. o. a. door fermentescere , in 't
fr. fermenter, d. i. opgisten, werken,
en deze beteekenis heeft gaan of op-

gaan nog : 't bakset is aan 't opgaan ;.
alsook die van : soldaat worden : in

( Br., Antw., Kemp. ).
OPHOEPELEN, zich schielijk wegmaken
of heengaan (N.-Br. ).
OPHOOPEN of AANHOOPEN , b. w. , hetzelfde als : aanaarden , aankuilen

ons dorp moeten er zes opgaan

de aardappels ophoopen ( Br., VI.,

(Br., Antw., Kemp., Limb.).
OPGEKROPT , deelw. van : opkroppen
meer in 't Z. gebr. dan opgepropt, d.
i. : tot boven toe opgevuld : de kerk

Limb.).
OPHOUDELING. Z.. ophouden.
OPHOUDEN, b. w. Weil. zegt dat ophou
beteekenis van : opvoe--deni
den verouderd is ; dat is onjuist,
althans voor Limb., Br., Antw. en
andere zuidelijke gewesten, alwaar
de boeren nog dagelijks zeggen : een

bier, mijn geld, enz. wet ophelpen

:

was opgepropt van volk, of gestampt
vol, dat men in Br. en Antw. ook zegt.
OPGERIDDERD , gereed , bereid , klaar.
Z. opredderen ( bijna overal).
OPGESTREKEN DOMEN , 't zelfde als,
blz. 9, afgestreken komen, d. i.: aan
-komen(V1.)
OPGEUREN , in N.-Br. bij de beschaafde
lieden gebr. voor : oprispen , of,
gelijk men elders zegt : opzuren ,
opwerpen , oplappen.
OPGEVEN , af- of aangeven, grommelen,
hetzelfde als : opspannen, opspelen :
hij gaf geweldig op , omdat hij mis

-luktis(Brab.)
OPGEWEERT, bijw., behalve , uitgezonderd : den. oest staat goed , opgeweert
het vlas (cant. Axel).
OPGEZET. Z. opzetten.
OPHAKKEN , b. w., met eene hak oplichten of opkappen : den grond, de
aardappels , de vruchten der aarde
ophakken ( Br. en elders ).

OPHEBBEN , b. w. ( iemand, iets ), bijna
hetzelfde als : beet hebben, in de mot
hebben : ik heb hem op , ik ken hem
goed ; ik weet wat hij in den schild
voert. Ik heb het op, ik begrijp het
( Br., Antw.). Ophebben, bezwangerd
zijn : die koe heeft een kalf op ( Br.,
Belg.- en Hall.-Limb. ). Eene druppel
ophebben. , te veel jenever gedronken
hebben ( Br., Hagel. en Limb. ). Hij
heeft at eene druppel of drij op , d. i.

gedronken.

kalf ophouden. Ik ga dit kalf ophou. den , d. i. niet ter slachting mesten,

maar het doorhouden om het koe of
var te laten worden. Vanhier : ophouder of ophoudeling, een dier dat
men ophoudt of opvoedt.
OPHOUDER. Z. ophouden.
OPHUFFEN , b. w., opheffen , optillen
(N.-Limb. ).
OPIAAT , o., slaapdrank (Oostvl., Malde
opiatum. Oudtijds-ghem);van't1.
zei men ook : opie, 't welk bij Chaucer in 't engl. voorkomt (Bild. II, 304).
OPKAMER , v., in een gedeelte van Limburg en elders zijn, voornamelijk bij
de boeren, de kelders weinig diep,
dusdanig dat het gewelfsel derzelven
boven den algemeenen vloer van het
huis komt en daardoor de kamer,
die er boven ligt, een weinig hooger
dan de anderen is : bovenkamer ,
opkamer , kelderkamer ; in Westvl.
ook : hoogkamer (G. Gez. ).
OPKAPPEN , b. w., doorkappen , oplichten, opaarden, ophoopen, aankuilen,
balken (29) , aanhullen. Z. bil (188)
en hulle (199).
OPKEREN, b. w., bijeen of op een hoopje
keren : keer het graan wat op ( Br. ).
OPKISSEN, b. w., ophitsen, wordt vooral
van honden gezegd (Antw. ).
,
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OPKITSEN , ophitsen (N.-Br. ).
OPKLEEDEN , ophullen , opsieren , opschikken , net aankleeden : die jong-

man is naar áe laatste mode opgekleed
(Br.). in dien zin gebruikt men ook:
opzetten, opsieren, enz.
OPKLEFFEREN , o. w., opklauteren, op klimmen ( Br., Kemp. ) ; bij Flant. :
opklaveren , 1. in attum rapere. Z.
klefferen, blz. 248.

OPKLOPPEN. Het is opgeklopt wil zeg
dat de misse reeds begonnen is-gen
( Westva. ).
OPKOMEN , o. w., bezuren , bekoopen,
straf lijden om eene bedrevene faut :
gij hebt mij beklapt, maar dat zal u
eens opkomen ( Limb., Hagel., Br.,
Antw., Kemp.) ; in N.-Br. gebr. men
ook : opkomen ten naaste bij in den
zin als het hgd. a,u fkommen : liet zat
hem raar opkomen , het zal hem

slecht opkomen.
OPKRABBEN , o. W. , in lagen stijl voor:
opkramen , heengaan , vertrekken,

fr. déguerpir, décamper : krab op, of:
krap het op ( Br., Antw. ).
OPKRIJGEN, zwanger worden (Limb.).
OPKUISCHEN, b. w., in 't Z. in een anderen zin gebr. als 't door `Veil. opgegeven en door anderen vertaald wordt,
b. v. : een huis opkuischen bet. :
liet huis teenemaal uitkuischen, het
zij wasschen , het zij uitvagen of
uitkeren ; zoo zegt men ook : het
koper , het tin opschuren , d. i. niet
op nieuw opschuren , maar : eens
teenemaal schuren.
OPKUNNEN. Met weglating van een ander w., als geraken : hij kan niet
meer op , of : hij kan niet meer op of
neer, of : niet meer achter- of voor
hij is weinig bemiddeld , hij-warts,
weet niet meer van wat hout pijlen
te maken ( Br., Kemp. en elders).
OPLADEN , ook : opleggen , b. w., wijsmaken , doen gelooven : ze hebben
hem daar wat opgeladen. Doch dit
kan ook beteekenen : men heeft hem
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daar 't lijf met eten opgevuld ( Br.,
Antw. ).

OPLAPPEN , b , w. Duiven oplappen is :
duiven uit de hand laten opvliegen.
Iemand oplappen , iemand laten loopen of varen, zich ongemerkt van
hem ontmaken. De maag lapt op,
als zij 't eten terug in den mond
opwerpt ( Antes. st. en pr. ). Z. opzeuren.
OPLEGGEN, b. w., geld opleggen is in de
Woordenb. verfr. door : amasser de
t'argent, doch in Br. bet. het : bijleggen , meer geven : wilt ge den boek,
dien gij gekocht hebt , mij overlaten,
ik zal een franc opleggen ; inleggen ,
gezouten of gesuikerd in den pot
leggen, fr. con/ire : b. v. snijhoonen,
asperges , kooien , abrikozen , enz.
opleggen. Ik mag geese opgelegde
/abuizen ( Br., Antw. ). Bij J. Ruysbroeck bet. opleggen : ter zijde leggen, vergaderen. Z. oplappen.
OPLOOP, m., voor : oplooping, van : oploopen , fr. s'enler , se glonfler,
grossir. Men geeft in Vl. den naam
van : oploop aan blijnen ( blaren)
op de voeten, aan steenzweren op
den arm of elders, aan opzwellingen
van muggen- of vloeibeten.
OPLOOPEN. Eene oorveeg oploopen , een
oorveeg ontvangen ( Limb. ).
OPLOOPIG, bijv., oploopend, korzel ( Br.
en elders).
OPNEEMDOEK of OPNEEMVOD , doek of

vod waar men den natten vloer mede
opneemt, in 't fr. torchon. Opnemne n.
staat in de Woordenb. in den hier
gemelden zin , doch opneemdoek of
-vod niet , noch ook : opneemvodden
dit is een grof weefsel, nog-goed;
gemeender dan werkensargiegoed
( Waas, Br., Antw., Kemp. ).
OPNEMEN , b. w., inventaris nemen van
al wat er, b. v. in een sterfhuis te
vinden is : mijn gebuur had nauwe
zijn hoofd neergelegd, of ze wa --lijks
ren daar om de vneubels op te nemen.
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Vanhier : opneming ( Br., Antw. en
Limb. ). Den weg of bedweg opnemen zegt men , te Lampenhout en
omstr. en licht nog elders , om te
beduiden dat men den bedtweg
ergens begint om te gaan om weêr
te komen ter plaatse waar men begonnen was, en aldaar is de beêweg
uit.
OPNEUKER, m., bij 't gemeen volk : oor
zegt er-veg,opdril(Lmb.)Mn
ook : opzet.
OPOFFEREN. God eene goede ziet opofferen, d. i. sterven; 't wordt veel gezegd
van iemand wiens dood niet veel
droefheid veroorzaakt : cte jongen is

naar Mexiko, mochte hij Gode een
goede %iel opofferen. Men zegt ook :
't is maar eene ruit uit een glas.
OP OF NEER. Kwaad op of neer, hij zal
toch algelijk de waarheid moeten
hoorgin , d. i. : kwaad of niet , enz.
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OPPERMAN , m. , iemand die oppert,
metsersdiener, nmetsersknaap (Willebroek ) ; het is, zegt Bild. ( II, 5041) te
recht verbasterd van : operman (1.
operarius, werkman ), gelijk Huygens
het schrijft.
OPPERS. Z. opper.
OPPERSTE (het) , voor : hoogste zolder,
de hoogste stagie of verdieping. Delfortrie ( blz. 506 ) zegt op : overste :
t« Opperste est employé á Gand comme
synonyme de zolder, grenier, étage,
Ie plus elevé de la maison, engl.
an upper-room. » Men zegt in Vlaand.
ook : den opper- ( ipper- en upper- )
zolder; te Eecloo liet ipperste (i scherp
uitgesproken).
OPPERWAARTS. Ik wil opperwaarts uit,
d. i. onder geen voorwaarde ( Kortrijk ).
OPPOFFEN, b. w., opvullen, opproppen:

iemand met aardappels oppo fen

(V1.).
OPPAS, m., voor : oppassing : die mensch
en heeft zijnen oppas niet, hij wordt
niet opgepast. Men zegt dat bijzon
oude , arme of zieke-derlijkvan
menschen (Br., VI. en elders ).
OPPEKKEN , opsmukken , opschikken

( Westvl. ). Z. opboffen , dat men in
Br. zegt.
OPPOLZEN , o. `v. Dit w. bet,. dat de
plooien eens liemds op het hert niet
plat liggen : als ge uw hemd aan

dit meislcen pekt zich te veel op voor
haren stand (Antw.).

Z. polzen, en bolsteren (68).
OPPREEUWEN, b. w., verslijten, fr. abi-

OPPER , m., bet. in Br., Antw. en in de
Woordenb. : hoop, mijt, tas; doch in
Br. is het maar een klein hoopje of
mijtje, terwijl eene mijt een groote
en wel getaste hoop is : het hooi in
oppers zetten is heel wat anders dan
in eene mijt. Opper is licht een diminutief van : hoop. In Westvl. is opper
heel wat anders : te IJperen bet. het:
een vriend in 't algemeen ; te Poperinge en omstr. : een minnaar. Dit
ligt mij als oppers : ik denk daar gedurig aan (Westvl. ).
OPPERAL , de opper Heer, God (VI. en
elders) .
OPPERKNECHT. Z. operknecht en opperman.

mer : gij draagt altijd uw zondaagskleeren , ge zult ze welhaast opgepreeuwd hebben (Kortrijk). Preeuwen

eenen knop uwer broek vastmaakt,
dan kan 't niet oppolzen ( Hagel.)

bet. bij Kil. : stelen , rooven , hei
wegnemen.
-melijk
OPRAPEN ( zich ) , opstaan (Westvl. ).
OPRAPEN, b. w., opschikken, oppoetsen,
herstellen (kleederen ) ( Ill.-Br. ).
OPRASPEN , b. w., oprapen , opnemen,
bijeenvergaderen, opdoen : die mees-

ter gebruikt al het volk dat hij kan
opraspen. Bij meent wat te krijgen,
maar hij en zal niets opraspen (Leuv.
en omstr.).
OPREDDEREN of OPRIDDEREN, 'tzelfde
als : redderen : ridder dat hier wat
op (bijna overal). .
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OPRIJDEN , o. w., voor het leger allerlei
getuig en goed moeten vervoeren :

( Br., Antw. ). Iemand den boel opscheppen bet. in Limb.: iemand eens

mijn vader heeft dikwijls voor de
Franschen snoeten oprijden ( Br. ).

goed de waarheid zeggen , hem zijne
oorgin wasschen , of, gelijk men in
Br. en Antw. zegt : iemand zijne za-

OPRIL , de schuinsgebaande toegang van
den berm van eenen - dijk tot de
kruin van derf zelven ( N.-Br. ) , van
de dijken noemt men dit in Hol!. :
stoepen. Z. Hoeufft (436) en Tuinman.
OPRITSEN of WEGRITSEN, o. w., heimelijk wegloopen (Br., Antw. ). 't Is
samengesteld uit : op en ritsen voor:
rutsen , bij Kil. hetzelfde als : rotsen,
slibberen , loopen.
OPROBBELEN ( zich ), met eenen keer
of haastig opstaan, enz. Toe! robbel
u wat op ! (Oostvl. )
OPRODEN , uitgespr. oproeien, b. w.,
bijna hetzelfde als : uitroeien, b. v.
eenen kant of bosch oproden is : den
grond ervan omhakken om er de
stronken of struiken en wortels uit
te halen, wanneer het schaarhout afen de boomen uitgekapt zijn. Delf.
(blz. 300) meldt upgiaerodet voor :
uitgerood of uitgei'oeid, en bij Maerl.
Rijni,bijbel, V. 32901, komt : uproden
ook voor : uitroeien, en, zegt J. David,
voor : afhakken ; maar dit laatste
zegt veel min. Z. roden of roeien.
OPROEIEN , opwerpen , oprispen : mijne

maag wil niet oproeien ; oproein gen,
oprispingen ( Brab. ). Z. roeien.
Plant. heeft : opripsen , 1. eructare ,
fr. routter de la gorge.
OPROEP, m., voor : oproeping, fr. appel:
hij deed een oproep tot het volk (Br.,
Antw.. Limb. ).
OPSCHAREN, OPSCHEREN, b. w., bijeen,
op een hoopje scharen of krabben
met eene kromme schop , met eene
hak of gritsel : ge moest tiet mest eens
opscheren ( Br. ). Sleeckx verfr. opscharren door : ramasser, doch dit
fr. zegt iets meer.
OPSCHEPPEN voor : opdisschen : men

schept goed op in dit hotel. Het is er
ranee opgeschept, het is er meê gedaan

ligheid zeggen, of : zijne zeven hoofdzonden opzeggen. Z. Hoeufft, 436.
OPSCHIETEN, o. w., opstuiven, driftig,
grammoedig zijn. Vanhier : opschietend voor : gauw kwaad , korzel,
oploopend (Vl. en elders).
OPSCHOTELEN , het eten met de schotel
opbrengen ( Kemp., N.-Br. ).
OPSCHUDDEN, b. w., (iets) al schuddende
ergens in- of opdoen (Br., Antw. ).
Doch in Limb. bet. glen koffie opschudden : den koffie in den pot gieten om hem op de tafel te brengen.
z. schudden.
OPSCHUREN, b. w., zegt iets meer dan
schuren : schuur het koperwerk wat
op ( Br. en elders ).
OPSLAG, o. en m., de draad of het garen
des wevers dat door het schietspoel
aan de webbe of schering wordt gevlochten , en door het getouw als
op de schering of het lijnwaad wordt
geslagen ( Br., West.-Br. ).
OPSLOOVEN , b. w., opslaan of in Br.
omslaan , b. v. de mouwen, het onderste der broekbeenen omvouwen ,
fr. trousser , relrou5ser : de weg is te

vuil, sloof uw broek wat op. Zij stond
daar met opgesloofde mouwen (VI. ).
OPSMIJTEN , o. w., opwerpen : mijne
maag smijt op. Hij smeet dit en dat
op , om alzoo achter de waarheid te
geraken (VI., Br. ). Z. smijten.
OPSNAREN wordt omstr. Kortrijk gezegd voor : opeten als iemand doet
die verhongerd is.
OPSOLFEREN , wijsmaken , met veel
moeite iets opdringen : ik zat hem
dat wel opsolferen (Antw. st. en pr.,.
ook in N.- Br. Z. Hoeufft, 336.)
OPSPANNEN , o. w., hetzelfde als : opspelen : is me dat opspannen voor zoo's

kleinigheid! ( Br., Kemp., Antw. )
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0. w., ook : op zijnen poot
peten of opspannen , in gramsehap

OPSPELEN,

over iets uitvaren , met veel geraas
kijven , veel gedruisch maken, tegen
iemand opstaan : die jongen speelde

wat op, omdat zijn vader hem geen
geld meer gaf. Men ze g t ook : de beest
spelen, den duivetjagen (Br., Antw.,
Kemp., N.-Br. ). Z. Hoeufft, 430.
OPSPOREN , aansporen , aanzetten ( Ki..
Br., N-Br. ). Z. Hoeufft, 436.
OPSPREKEN , 0. w., hetzelfde als boven:
opspelen , zich uitlaten : ge moet gij

daarom zoo niet opspreken , ik had
geen erg in wat ik zegde.
OPSTEKEN. Zijne ooren opsteken , goed
toeluisteren. Boter opsteken is met
zout wel doorwerkte boter in potten
steken ter bewaring : opgestoken

boter is beter 01fl te koken als versche;
Kil. vert. opsteken o. a. door
cundere , recondere ( Br., Limb.,
Antw. ). Opsteken of : het opsteken,
heimelijk wegloopen : steek maar op.
liet weer steekt op : het weder klaart
op ( Br., Antw.).
OPSTOKEN voor : verstoken, opbranden:
het hout is opgestookt ( Br. , Antw.).
OPSTOOTEN , b. w., opdringen , wij sma

ken : ik heb hem daar wat opgestooten
( Br., Hagel. ).
OPSTOPSEL, 0., een heele of halve hoterham , een klein nagerecht , wat
kaas of wat fruit of iets anders dat
men nog eet om zoo den diseh te em-

digen : neem wat kees voor een opstopsetken ( Westvi. ).
OPSTUPPER voor : opstopper, oorveeg
( Limb. en elders).
OPTEL, m., voor: optelling evenals opstel, ook in 't Z. m., doch in Hol!. o.
voor : optelling : ik zou den juisten

oPv

OPTEREN , o. w., voor : uitteren , de
tering hebben (VI. ).
OPTIKKEN, 0. W., oppikken, met den bek
oprapen gelijk duiven en hoenders
doen , fr. embecqueter ( Westvl.).
Z. tik.
OPTREKKEN , o. iv., vertrekken : trek
maar op; ook : naar het leger vertrekken : mijn broêr moet optrekken,

d. i. soldaat worden. De nevel, het
weer trekt op, de nevel verdwijnt,
de regen houdt stillekens op ( Br.
en elders ).
OPTUIEREN, opbinden ( N.Br.).
OPVAART, v. : 1 0 den weg in 't hellen van
een berg , een dijk noemt men : opof afvaart , volgens dat men op- of
afvaart ; 2 0 hetzelfde als : mennegat,
opgang , toegang op een stuk lands
of eene weide ( Linib. ). Z. varen.
OPVAREN , o. w., oprijden ( met een
rijtuig ). Z. varen ( Limb.).
OPVAZEN, b. w., iemand met te veel eten
opvullen , met voedsel overladen
verkroppen : gij moet de kinders zoo
niet opvazen ( Vi. ). Jan de Brune
heeft het w. vazen : die zoo met

boeck -staven gevaest en opgevuld zijn
( Baneket werek , 234). In Br. zegt

men op- of overbo/fen. Z. opvijzen.
OPVEIJBZEN of OPVEUZEN ( IJperen).
Z. opvijzen.
OPVEZEN, b. w., 't zelfde als: vezen: zijn

been is opgeveesd ( Br.).
OPVIJZELEN, OPVIJZEN, b. w. : iemand
iets hoog opvijzen is : het iemand
sterk aanprijzen ; 2 0 ook iemand wat
op de mouw spelden of wijsrnaken
30 ophitsen , aanhitsen , opstoken
fr. aigrir ( Br. , VI. en elders )
omstr. IJperen zegt men in den
laatsten zin : opveuzen of opveurzen.

optet niet konnen maken van at de
misbruiken die ik betreur ( Br., Vi.),
ook wordt optette omstr. Kortrijk

OPVOEDEREN , b. w. , vervoederen of
door voederen verdoen , verteren
zoodat het gevoederde op is : de

gebr. voor : over of wat men hoven
't getal heeft : hebt gij een beetje

haver is opgevoederd : ge moet de
klaveren maar allemaal opvoederen,
morgen maai ik er versche (Br.,

noljes ten optelle, geef ze mij.
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Limb. en elders).
OPVOUWEN, als b. w., gedaan maken, er
een einde aan stellen : wij zullen het
ding maar opvouwen ; als lijd. w.

mijn scheermes op ( Hagel., Limb. en
elders ) , in Hol!. aanzetten ; 50 zwellen : zie eens hoe de buik dier koei opzet. Met opgezetten wil is : met voor-

het is met onze vriendschap , met
ons opgevouwen, d. i. gedaan ( Br.,
Bagel. en elders ) ; te Antw. : het is
e) meê gebeld!

bedachtheid, met opzet of opzettelijk,
fr. de propos délibéré ( overal in 't Z.);

OPWALLEN, o. w., eigenlijk : opborrelen,
I. ebuttire , stillekens laten koken

die attoes berrende ende waltende es
( Ruysbroeck, I, 279 ) ( Br., Kemp. );
in N.-Br. wordt opwatten ook voor
opborrelen en voor : 't liehtjes opwarmen van vleesch gebr. Z. Hoeufft
(437) en 't w. wallen.
OPWIPPEN, al wippende of met eenen
wip opspringen ( Vi. en elders).
OPZEELEN , b. w., eigenlijk : opbinden,
overdrachtelijk : iemand iets wijsmaken. Z. opvijzelen, opladen.
OPZEG , m., voor : opzegging : iemand
opzeg doen, dat is: iemand opzeggen,
b. v. dat hij zijn land moet laten
liggen , zijn buis verlaten ( Br., Vi.).
OPZET. Z. opneuker.
OPZETTEN. Wanneer de boeren het
graan, dat ze ter markt brengen, niet
kunnen verkoopen, omdat men niet
genoeg wil geven , dan zetten zij het
op kar of wagen en rijden er weer
mede naar huis of zetten 't ergens bij
een burger tot een volgenden marktdag , en dit heeten zij opzetten , 't
welk dus bet. : niet kunnen verkoopen : hebde van daag goei merkt ge-

had ? - 1%/een, ik heb moeten opzetten
(Oostvl., Br. ) ; 2 0 opschikken , op-

sieren : het vrouwvolk zet zich lieden
wat at te veel op; 30 prijzen , aanmoedigen , tevreden stellen : ik heb
hun daar wat opgezet. Met iets opgezet zijn, d. i. : met iets in zijnen
schik zijn , geprezen , tevreden , voldaan , gediend zijn : ik ben met at

bij Kil. : met opzet en wille ; 1. de industria ; omtr. Breda zegt men nog:
een knee/it opzetten.
OPZIJN, wkw., geherbergd zijn (Venloo).
Hij is op , hij bezit niets meer , hij
zit op straat ( Br. en elders).
OPZUREN, o. w., oprisperi (N-Br.).
ORDE, ook : orden en order uitgespr., in
Hol!. v., is in Br., Antw. en Limb. o.:

het order van Leopold. Het orden van
den H. Franciscus.
ORDENTELIJK, bijv., verbasterd van
ordenlijk of ordelijk, doch het wordt
z&Swel in . Zuid.- als in NoordNederl. gebr. voor : eerlijk, fatsoenlijk , fr. honndte : dat is een ordenlelijk man. De klemtoori valt op

dent.
ORDINAAL, m., zoo noemt men te Leuv.,
te Antw. eft elders : eene lage bolvor
mige flesch, van witgias geblazen en
met zuiver water gevuld , achter
welke men een Iampken of keersken
zet, waarvan de stralen , door het
water heen schijnende, een witter en
helderder licht verspreiden op het
voorwerp dat achter zulke flesch geplaatst is. Die heldere stralen zijn
talrijk volgens het getal ordinalen,
rondom het lichtje geplaatst. Kantwerksters , schoenmakers , enz. gebruiken meest zulk licht : Eng. Zet-

ternam schreef 's avonds veelal bij
eenen ordinaat.
OREMUS, m.; 't w. dat bet.: laat ons bidben, wordt in Br., Antw. en elders,
gebr. voor : langdurig gepraat , geschrijf , getaim of al wat lang duurt

uwen flauwen praat niet opgezet

en verveelt : wanneer zat hij toch
eens uitscheiden met zijnen oremus.

( Br., Hagel., Limb. en Vi. ) ; 4° slijpen , op den slijpsleen zetten : zet

ORGEL , in België en HoW. o., is m. in
Limb. waar men het ook bèzigt voor:
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hoogzaal , fr. jubé : de tengers zitten

op den orgel.
ORE ( uitgespr. : eurk met korte eu) ,
knorpot : die lastige (n)ork zal van

ze leven niets goed vinden ( Br.,
Antw., st. en pr. ) ; Kil. vert. orck
door : praefractus , cervicosus , en
orcicachtigh , o. a. door : re fractarius , contumax , durus. Z. hork,
blz. 195.
ORSALAAM. Z. ouselaar.
ORTEKROT , o., in Westvl. en elders:
vuil of slecht werk. Op blz. 196, gaven
wij holtekrot op als beteekenend, in
Oostvl. : krot, slechte zaak. Wij denken dat het : hortekrot of ortekrot
moet zijn, als samengesteld uit : krot
( Z. dit w. blz. 501 ) en orte ( Z. oorten ). Zoodat de zin van : ortekrot
eigenlijk zooveel zou zijn als : krot
of iet slechts , vuils , enz. , dat men
ort , d. i. wegstoot of wegwerpt.
Vanhier het werkw. : ortekrotten ,
d. i. met iets te werk gaan alsof het
ortekrot ware , of om er ortekrot van
te maken ; doch in Westvl. bet. :
ortekrotten , uitgespr. otte krotten en
ottepetotten : veel moeite , last en
beslommering met iets, b. v. met
kleine kinderen , hebben , maar in
Oostvl. bet. het : iets slecht doen,
slechte zaken verrichten. Z. krot ,
blz. 301 en oorten.
ORTEKROTTEN. Z. 't voorgaande.
ORTEN. Z. oorten.

OS. Vermoeide ossen stampen hard ,
d. i. als men iemands verduldig
einde gebracht heeft , dat-heidtn
men zich dan mistrouwe. Een os

loopt op vier pooten gelijk een hert,
maar niet zoo snel , alle menschen
kunnen, met dezelfde middelen, niet
even veel verrichten. Vriendelijke on-

derstand rijdt voor in den ossenwagen, de vrienschap is niet traag. 't Is
beter een ei ten tijde van vrede , dan
een os ten tijde van oorlog. Die met
jonge ossen ploegt , maakt kromme
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voren. Men zegt : dat de os vet is,
als in een huis , naar ongewoonte,
twee lichten te gelijk branden. Als 't
lult kalft de os bet. : dat zal niet
wezen ( Hagel., Br. en elders).
OS voor : ons : bie os, bij ons, te onzent.
Oos, pers. bijv., voor : ons : oos hoes,
ons huis. Oos kinder, onze kinderen
( Limb.).
OSSENBOER , m., een akkerman of kossaard die geen paard kan onder
maar zijn land beploegt en-houden,
zijn gespan vervoert met eenen os
(Br., Hagel., Limb., Kemp., N.-Br.).
Vanhier : ossenboerderij.
OST (o uitgepr. als de korte eu) wordt
in Kl. -Br. veel gebr. om iets groots
aan te duiden : wat een öst van ven
boom , van e peerd , van e verken !
Wij denken dat óst hier hetzelfde
doch verbasterde w. is als : hurst of
huts, blz. 200, of als : horst of hurts,
blz. 195.
OT , OTJE komt alleen voor in deze
spreekw. : hij heeft ergens een otje,
d. i. : hij heeft nog ergens een ver
schat (Z.-Limb. ). Wij aan -borgen
otje of odje voor eene verklei--zien
ning van het oude germaansche : od,
waarvan feod en alod , van welke :
feodaal , alodiaal afstammen. Ode,
verouderd woord, zegt Bild. (1I, 386),
doch in de samenstelling : kleinood,
allode behouden , bet. : bezitting en
is 't radicale van goed , zijnde eene
contractie van : ge-odet of 'ge-ood.
Men zie ook kleinood bij Weil. en,
lager, ouden.
OTTEKROT en OTTEKROTTEN. Z. ortekrot.
OTTEPETOTTEN. Z. ortekrot.
OTTER , m. Wanneer iemand dom , bot
te werk gaat, zal men hem verwijten:
:

doe stomme- of domme otter; zoodat
otter voor : botterik , domkop gebruikt wordt ( Leuv. en omstr. ); te
Antw. zegt men : hij ziet zoo scheel
als een otter. Te Teemsche noemt
56

OUD(
men ölter : een ijzeren speelbal van
kinderen.
OTTEREN, b. w., in 't marbeispel de
hand vooruit steken ( hier en daar in
Oostvi. ). Z. orten of oorten , waarvan het eene freq. schijnt te zijn, en

dus voor : orteren of horteren ( stooten) ; te Antw. : pooteren.
oU. De woorden, met on geschreven,
spreekt het volk in 't Hagel., Br.,
Antw., Kemp. en elders uit als a,
b. v. : hout, koud, smous, haat, kaad,
smaas ; in Westvl. wordt on als het
fr. ou uitgespr., b. v. : bout, Boutens,
boet, Boetens ; te Eecloo klinkt ott als
ei : hout , smout , zout : heit , enz.
OUD, buy. Oud gelijk de straat ( Vi. ) of:
zoo oud als de straat ( Br. en Antw.),
zeer oud. Het ligt onder het oud
ijzer, het ligt in den vergetelhoek,
het wordt niet meer geacht ( Br.,
Antw. en Limb. ). Oude apen leeren
muiten trekken bet., te Gent en elders, hetzelfde als in Br. en elders

een ouden hond willen kunstjes leeren, een ouden boom willenplooien of
recht maken, d. i. : het onmogelijke
willen. Als eene oude schuur in
brand staat , is er geen liiusschen
meer aan , wanneer een oud man
verliefd is, kan niets zijne liefde uitdooven ( VI. en elders ). Oude leur,
m., bet. te Popering. : eene oude
kleérkooper en verkooper , fr. (ripier.
Van kinderen, die korts na hunne geboorte oudachtig en i-imp elig worden,
zegt men te Antw. : dat zij het oud

manneken hebben.
OUDE , OUDTE , v. , ouderdom , leeftijd,
I. aetas , in 't fr. age , en geenszins

vieitlesse : hij is omtrent van mijne
oude ( Oost.- en Westvl. ) ; doch in
de laatste pr. klinkt het : oede.
Wij achten oudte als regelmatiger,
schoon men oude , evenals koude,
ronde , uitspreekt. Weil., die oude
en ouder voor : ouderdom opgeeft,
zegt dat het genoegzaam buiten ge-
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bruik is; dit is waar voor Br. en
Antw., gelijk het voor loll. kan
waar zijn ; doch men ziet dat zijn
gezegde voor VI. onjuist is, alsook
voor Limb. , waar men dagelijks
alder en auwer hoort , en voor de
Kemp. en N.-Br. , waar men : onder
( ouwer ) bezigt in den zin van 't fr.

age : dat kind is zeer groot voor zijiien ouder ( Z. Hoeufft , 438 ). Kiliaan
heeft : oude , oudde , ouder in beide
beteekenissen ( in die van : leeftijd, en van : oud van jaren ). Altar
staat bij Kero voor : aetas ; in den
Teuth. is het: alder, 't welk ook LapIandsch , Deensch en Zweedsch is,
in 't hgd. alter. Men vindt ouder
nog in Const. Huygens' Korenbloe
men , blz. 731 , 11 Deel , en zelfs bij
Meester Lucas. Men zeide ook eertijds : oudde voor : ouderdom, en oudheid voor : zeker tijdvak, b. v. Ie,
3e oudheid , ft. age , période. Meyer
heeft : oude , oudde en older voor
ouderdom
Des willen somige clereken scriven
Dat dc se[ verrisen in den ouden,
Gelike dat hi voer ter monde.
(Blornmaert, Oudvi. gedicht. III, 71.)

In den ouden bet, hier : in den leeftijd. Bij Maerl., in den Vos Jteinaerde
en andere oude schrijvers komt
oude , ouden , oudde in de beteekenis
van : aetas en van senectus voor.
OUDEN , ODEN voor : geld : hij heeft
ouden (N.-Limb.). Oude staat licht
voor : obrden, in Br. : oden uitgespr.
en daar ook gezegd voor geld : hij

heeft oorden. Z. ot, otje.
OUDER, m.., ouderdom (Kemp.). Z. oude.
OUDERSCH, bijv., hetzelfde in VI. als in
Br., Antw. en elders : oud : een

oudersche jongman , eene oudersche
jongedochter is een ongehuwde jongeling of dochter die al oud begint
te worden. Maar men zegt in Vi.

toch ook : eene oude jongedochter
voor : een reeds bejaard doch nog
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ongetrouwd meisje.
OUOTE. Z. oude.
OUSELAAR wordt te Kortrijk of omstr.
gezegd voor : akkergerief, landbouwgetuig , waar men het land med beploegt en bewerkt, als : ploeg, egge,
enz. Wij achten het eene verbastering van : ouwsataarn, of liever van
ors- ofosalaarn (Z. alaam, blz. 14).
Ors is hetzelfde als : ros , paard,
engl. horse, en os bet. niet slechts
een gesneden var, maar : alle lastdier,
als : paard, os of ezel, I. jamentum.
Ouw, auwe bet. : akker, hij Bild.
( II , 30-31 ) : aue , grond, en aver
(van : awe, ouwe, grond); doch het
bet. : bewassen grond en daarom
kreupelbosch , wildeinis , struweelen : hiervan averbezie , anders
boschbezie. Bij Plant. is ouwe oft

weilandt in 't fr. pâturage, 1. pratuîn.
ouw , OUWE , v., oot of schapenwijfje
dat reeds gejongd heeft ( Limb. ). De
Teuth. en Kil. hebben : ouwe. Bij den
laatsten en Plant. leest men : ouwe
of eye, I. femella, ovis lemma, in quit

Gesnerus, Suevis dicitur quae agnos
et reuiquas oves in pascua clucitur.
Men ziet dat ouwe met het I. ovis
verwant is, in 't engi. ewe a female
sheep; het oud hgd. ow bet. schaap.
OUWEERT , OUWEERTSCH , bijw. en

bijv., hetzelfde als blz. : auwaart,
afwaarts, herwaarts of hierwaarts.
OUWEL, v., zijkant van een ei (N.-Limb.).
OVEN , 0. W., liefkozen of zooveel als 't
fr. caresser ( Limb.). De Teuth. heeft

't w. : open voor : cussen , pachen ,
muntken geven , 1. osculari , en 't
znw. : open , cussen , pachen. des
monds , 1. osculum.
OVEN. Op den oven gezet zijn wordt in
Westvl. gezegd van meisjes, wanneer
hare jongere zusters vóór haar trou-

iven. Zoo goed of zoo zeker als een
koek in den oven , heel zeker ( Gent
en omstr. ). Het gaapt gelijk een
oven , het is licht om te vatten ( Br.
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en elders).
OVENBEEST , v., kakkerlak ( een gekor
ven diertje ) , welk laatste ook in
sommige plaatsen in gebr. is, fr.
blatte ( Brab. ) ; te Antw. : sc/mile-

bijter.
OVENBOOR. Z. ovenbuur.
OVENBUUR, 0., bakhuis datafgezonderd is
van de woning ( Antw. pr., Westvl.),
doch hier en daar in VI. spreekt
men : ovenboor uit. In Oostvl., langs
den Polderkant, zegt men : bakkeete
(blz. 28 ) ; omstr. Gent en in 't L. v.
Aalst : ovenkot of Pak/cot ; in Br.

bakhuis , ovenhuisfe. Kil. vert.
ovenbuer door : fabrica furni, pistrinum, furnile. Z. boor , blz. 69 en
buur,, blz. 86.
OVENDEKKER, OVENDEKKERKEN, DEK-

KERKEN , klein vogelken , zoo genoemd om de timmering van zijn
nest, die boven heel overdekt of toegemaakt is en zijne kleine opening
van terzijde heeft als een oven , zoodat de regen er niet kan in vallen. Hij
woont gemeenlijk tegen den waterkant in eenen struik of grasbos laag
tegen den grond ( Meetjesl., Waas )
elders in Vi. noemt men hem : ovenmetserken , in de omstr. van Mechel.
en Lier en in hemp.: overciekkerken,
ook uitgespr. : overdekselken. Het
gelijkt eenigszins aan 't winlerkoningsken , bij de vogelkundigen genaamd : troglodyte ordinaire, hgd.

geineinen zaun - schlüpfer , zaunköfig , fr. roilelet , eng!. wren.

OVENDWEER, verkorte uitspr. van : over
en dwedr. Z. over en weer.
OVENEIUIS , o., baichuis ( Br. en elders).
OVENJONG , een appel of eene peer in
deeg gebakken ( Westvl. ) ; te Kortrijk en elders : bollelniis.
OVENKOT ( Oostvl. ). Z. ovenbuur.
OVENMETSERKEN. Z. ovendekker.
OVENPAAL , m., ovenschop waarmeê
men het brood in den oven steekt
( Br., Kemp.). Kil. vert. het door
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infurnibulurn, en pala, well, alsmede
het fr. pelle, 't spaansch pala en 't
engi. peel met ons paal verwant zijn.
OVENSCHOOT , m. , ovenschop , zoo ge
noemd omdat men daarmede de
brooden , weggen , viaden , in den
oven schiet ( Limb. ). Pomey heeft
oven-spaecle , 1. pala.
Z. ovenpaal.
OVENSPAAN, o., ovenpaal ( Br.).
OVER. Alhoewel Wei!. en anderen dit
woorc!je breedvoerig behandelen,
willen wij er hier nog iets van zeggen
wat zij niet juist hebben. In 't Z. en
in N.-Br. wordt over meestvoor : den
verleden tijd gebr. : over veertien
dagen bet. daar zooveel als in Hol!.
voor veertien dagen , cl. i. veertien
dagen geleden; waar de Hou. : over
veertien dagen zeggen , zegt men
daar : binnen veertien dagen. Over
ti/ct of over eenigen tijd , over jaar,
enz. is : voor eenigen tijd , een jaar
geleden. Van over tang , sinds lang.
Nogtans zegt men in Br. , Antw.,
Kemp. en elders, b. v. : de week over
en dit bet. zoowel : de week te voren,
als : de week daar na. Over dood , hijna of zoo goed als dood , voor dood
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zich overeten , zich overgaan , zich
overwerken , zich overslapen , enz.
In de sanienstell. met sommige andere werlcww. bet. het: in twee, aan
stukken , kapot of iets dergelijks,
b. v. : hij sloeg zijnen slok over. Hij
heeft die plant overgetoupen , over-

geworpen , overgeslagen , enz. Hij
heeft die koor overgelrokken , d. i.
zij is in twee stukken getrokken, enz.
Wij zullen slechts eenige werkww.,
met over samengesteld geven, schoon
wij dit getal in het oneindige zouden
kunnen vermeerderen. Pdaar het zijn
eigenlijk geene idiotisrnen en daarom
moeten wij ons beperken.
OVER AARDE LIGGEN. Z. over.
OVERAL, m., kleedingstuk, of soort van
kiel dien men de kinderen over hun
kleedsel aandoet , fr. surtout ( Br. en
elders ) ; te Antw. : overtrek.
OVERAND , bijw., bij beurte , de eene
heurtelings achter den andere : wij

waken overand bij den zieken , d. i.
den eenen nacht ik, den anderen mijn
broeder. Zijneschoenen,enz. , overand
aandoen , den schoen van den eenen
voet beurtelings of over en weêr aan
den anderen voet steken : doe unie

hij sloeg hem over dood. Hij liet hein
over dood liggen (Antw., Kemp., VI.).
Dezen zin heeft Maerl. reeds : overdoet. Over aarde liggen , dood maar
nog onbegraven liggen (VI. ). Overschreef bet. niet eigenlijk : buiten de

muiten overand aan , om niet scheef

schreef of het spoor, maar : aan den
anderen kant der schreef of overschrijding der schreef(Br. en elders).

heeft ook het bijv. : over -ander, I. allernus, en: over-anderdagh, over-an-

Den dienst over of op het lijk doen,
den dienst doen in 't bijzijn van het
lijk. Over, in de samenstelling met
werkww., geeft aan dezen oneindig
vele beteekenissen , die wij voor een
goed deel in de door ons gebruikte
Woordenb. niet aantroffen. Over,
saâmgesteld met sommige werkww.,
wederkeerig gebr., heeft de beteeke
nis van : zeer, te veel, te nijg, h. v. :

te gaan. Wij verkiezen deze schrijfwijze voor : overhand, dewiji hand
hier niets te maken heeft. 2o Kil. die
overhand of overliands vert. door

alternalirn , per vices, alterna vice,
der-dagsch, b. v. : overanderdaghsc/ie
korlse , en 't werkw. over-anderen
I. alternare, fr. alterner, en over-anderlick , 1. alternalirn , allernis vicibus, hij Plant. verfr. door : t'un apris
l'aulre. Van dit and komt antwoord,
door Kil., Bild. en anderen : andwoord
geschreven OVERANDERENDAAGSCH of OVERAN DERDAAGSCH. Schoon eigenlijk : alle
twee daagsch beteekenend , wordt
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het in Br., Antw. en elders voor
ancierendaagsch gebr. : de overander
dat Kil. vert. door -dagschekori,
tertiana febris, is hetzelfde als ander-

brengen en overdragen worden omstr.
Breda en elders gebr. en hij Weil.
vermeld voor : verdragen, uitstaan,
moeite en ongemak hebben : die

daagsche koorts.
OVERBAFFEN (zich), zich overeten (Br,
Antw. ) ; elders zegt men : overbdffen.
Z. baffen ( 26 ).
OVERBEULEN. Z. beulen , blz. 49 en
diepvoren , blz. 94.
OVERBIEDEN , b. w., meer bieden dan
de zaak weerd is ( Br., Antw., Limb.
en elders ). Plant. vert. overbieden
door : offrir plus d'une chose qu'un

moeder heeft veel met heui' kind
overbracht of overgedragen.

attire , I. contraliceri.
OVERBLAFFEN, b. iv., bijna zooveel als:
overbluffen, d. i. iemand overschreeu
met scherpe woor- -ven,of:imad
den of bitse bejegeningen moedeloos
maken.
OVERBLIJVEN, o. w., niet meer regenen:
zou het (weer) van claag overblijven
zou het vandaag niet meer regenen?

Indien het veertien claag overblijft
zijn de rogge en tarwe binnen ( Br.,
Antw., Limb. en elders).
OVERBOFFEN of OPBOFFEN ( de e als
korte oe), b. sv., te veel eten geven,
te veel doen eten , overbrassen : die

moeder overboft haar kind. Hij is
overboft, men zegt ook : zich overboffen voor : te veel eten (Br., Antw:,
VI.); in 't c. Axel zegt men zoo wel
verpoft als overboft van iemand die
te veel gedlen heeft ; hiervoor hoort
men te Antw. ook : hij is verbobzakt.
Iemand overboffen is in Br. : iemand
met berispingen overvallen, wat men
ook : overbuffelen heet. Z. loffen,
blz. 66 en overbaffen.
OVERBREKEN , o. en b. w., in twee of
aan stukken breken : die balk brak op

drij plaatsen te gelijk over : hij brak
zijn sabel op zijne knie over ( Br.,
Limb. en elders).
OVERBRENGEN, 13. w. : het glas overbrengen , eens laten med drinken,
bescheed doen ( Br. . Kemp. ). Over-

OVERBUFFELEN,b. w., buffets geven,
overbluffen, met onheusche woorden
overrompelen of bestraffen ( Br.,
Antw., Kemp.); men zegt in Br. ook
overschuffelen. Z. buffel , hlz. 83.
' Wei!. heeft : overbobbelen in deze!ftle beteekenis.
OVERBUFFEN ( zich ) , zich overeten , te
veel eten ( Kemp. ). Z. overboffen.
OVERDAAN, vermoeid, overmeesterd : i/c

ben van dien kerel overdaan ( Westvi. ). Z. overdoen.
OVERDAT, gelijk, zooals : iets doen overdat het gaat , cl. i. gelijk het gaat
ik zal het doen overciat ik kan ( hier
en daar in VI.).
OVERDEKKERKEN ( verkeerd overdek
mde Kemp.'t zelfde-se/knuitgpr.),
vogelken als elders : ovendekkerken,
zoo genoemd omdat het zijn nest
overdekt.
OVEBDEN , m., zoldering boven den den
( Z. blz. 91 ) van de schuur ( Limb.).
OVERDOEN ( zich ) , te veel doen , zich
vermoeien : gij inoogt u niet overdoen. Vanhier : overdaan voor : afgemat, enz. (VI. en elders). Plant. vert.

overdoen door faire out/re ce qu'on
doit, i. facere ultra det'iturn. Z. over.
:

OVERDOOD LUIDEN, de doodsklolc luiden
(Vl.).
OVERDRAGEN , b w., ( iemand ) aanlda
de overheid of bij 't gerecht-genbij
beschuldigen , betichten. Vanhier
overdrager. Z. ook : overbrengen.
OVERDRAGER, paanderdrager (Kortrijk).
OVERDUIVELEN , b. w_, overbluffen,
bedremmelen, zoo door handelingen
als door spraak en reden (Br., Kemp.,
Limb. ). Bild. gebruikt bet w. in

zijn Liitis- en Kikvorschkrïjg, blz. 9,0.

ilfij, dien ge in 't worstelperk niet
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overciuivelen wzidt.
OVEREENKOMEN. Overeenkomen gelijk
volk en lien elkander wel verstaan
( Westvi. ). Overeenkomen gelijk kat
en muis of gelijk kat en hond , slecht
overeenkomen ( overal).
OVER ENT OVER, bijw., gansch over
,

hij sprong over ent over de tafel
( Antw. en VI. ) ; in Br. zegt men

over en dover.
OVER EN WEER, bijw. in de Woordenb.,

verfr. door : réciproquement , de part
el d'autre, t'un t'autre, bet. in Limb.,
waar het euver en lweêr, en in Br. en
elders in 't Z., waar het over en dweèr
wordt uitgespr. : heen en weder, hier

en daar : gij moet zoo niet altijd over
en dweêr gaan. Die hond loopt onderwege altoos over en dweêr. Pomey
'vert. over en weder door : ultro citroque , hue atque illuc , hinc atque
illinc. Over en weer gaaii, loopen,
ultro citroque commeare, etc.
OVERGAAN , b. w. , berispen , beschuldigen , verwijten : wat durft ge mij
overgaan (Westvi.); bij Kil. o. a. in-

vehi in aliqvem , maledictis aggredi,
con vitiis insectari , acriter corripere,
objui'gare,repre/iendere aliquem ,dus:
overbiuffen , overschreeuwen , enz.

Overgaan , breken , in twee gaan : de
koord ging over ( Br., Kemp. ).
OVERGANG, m., eene heerschende ziekte
of kwaal ( Kemp. en N.-Br. ). Voor
laatstgemelde streek zegt Hoeufft
dat : overgang eene besmetting is
die van den eenen tot den anderen
overzet of overgaat. In Br. , dan
toch omstr. Leuv., zegt men : 't is

ven overgang , 't is nen heelen overgang, als de eene of andere ziekte of
kwaal voorbijgaat of heerscht en
dat er velen te gelijker tijde door hetzelfde ongemak, als b. v. : den grippe,
den typhus , worden aangetast.
OVERGAPEN , b. w., iemand , iets al gapende (ziende) bekijken (Br., Antw.).
Ook Bild. gebr. het voor : overzien
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vrijmoedig overgapen ( De measch,

blz. 3).
OVERGELFSCH , schuinsch , overnuusch,
fr. en biais; bij Kil. : ghelfs, 1. obliquus.

Overhoecks , overdweers, 1. obliqud.
OVERGISTEREN, bijw., eergisteren.
OVERGOTEN. Van 't zelfde nat of sop

overgoten zijn , al gelijk de anderen
zijn, dezelfde fouten , enz. hebben
(Hagel., Br. enelders).
OVERGREDEN , o. w. , overschrijden
( Limb. ). Z. grejen, blz. 162.
OVERHAND, bijw., voor : overhands, fr.
alternativement , tour a tour ( Br,,
Antw., VI. ). Z. overand.
OVERHEMD , 0. , fijn gestreken linnen
horstiap ( Br., Antw., Limb. ); in Br.
ook : halfheind , en in de Kemp.
koinmesveur ( Z. blz. 275 geheeten.
OVERHÈR of OVERHEER voor : overheen : erges ( ook irges en urges),
toe/it euuerhèr gaon , ergens gauw,
lichtvaardig overheen gaan (Limb.).
Z. her.
OVERHOEDS voor : onverhoeds , wordt
heden nog gebr. in den zin van,
bij Plant., onverhoets, onverhoedts,
onverwachts, I. ex improviso.
OVERHOUDEN , 't zelfde als overblijven
't weer zat overhouden ( Limb.).
OVERJEUNEN, b. w., benijden : iemands
geluk of goed , enz. overjeunen
( Ijper. ).
OVERKNECHT ( euverknecht ) , ook : opperknecht, meesterknecht (Br.). Deze
knechi is in vele pachthoven de
peerdenknecht. De andere knechten
worden : han(d)werkers genoemd.
OVERKOMEN werd niet slechts oulings,
als Weil. zegt , maar nog alle dagen
gebr. voor : overeenkomen ; bij Kil.
en Plant. convenire, componere; het
bet. ook : zich overgeven : hij kwam
eindelijk over ( Vi., Br. en elders).
OVERKOMST. 'k Het' overkomst zegt men
in Westvl. voor : bezoek , volk.
OVERKORSTEN, als b. w., met eene korst
5 )
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omgeven , als o. w., met eene korst
overdekt worden (bijna overal in'tZ.).

Daar 't overkorst gemoed u 't hemelsch licht verduistert ( Bill., Voet
in 't graf, blz. 39).
OVERKUNNEN ( VAN IETS ). Ik kan daar
niet van over, fr. je n'en reviens pas
( Brab. ).
OVERLEED, OVERLEID , samentrekking
of verbastering .van : overleden, voor:
overladen, of van : overlegd, evenals
gezeid, geleid, voor : gezegd, gelegd :
hij is overleid van werk , hij is overladen of overlast van werk (Westvl.).

Kil. heeft : overleghen , in 't 1. oneraus, gravatus.
OVERLEZEN, b. w., bet. in 't Z. : 10 eene
vrouw, kinderen of mans overlezen,
d. i. eenige gebeden en 't begin van
S. Jans Evangelie over hen lezen ,
wanneer zij , b. v. ergens tot een
Heilige eene bedevaart zijn komen
doen ; 2° onttooveren, fr. exorciser.
Vanhier : overlezing , onttoovering ,
of de lezing over de bedevaartsgas-•
ten overlezer ; overleesboek , boek
waaruit men overleest. Z. belezen.
OVERLOOPEN , b. w. , aan stuk loopen ,
al loopende breken : hij heeft dat
booraken overgeloopen. Van een winkel , enz. waar niet veel nering is,
zegt men : men overloopt ze daar
niet. Zich overloopen , te hard loopen. Van iets, dat traag vooruit gaat,
b. v. eene ziekte die niet veel ver
zegt men : het overloopt-mindert,
hem ( voor zich ) niet ( Br., Antw. en
elders ).
OVERMANGELEN , b. w., verwisselen
( Oostvl. ); in Br. en Antw. zegt men :
vermangen, of, eenvoudig : mangelen ; in Westvl. : vermangelen.
OVERMIDS. Z. overmoets.
OVERMOEDS , bij v. , met grooten moed ,
zeer hard, overmatig : hij werkt zich
;

overmoeds. Hij kijft zich overnioeds
( Hagel.).
OVERMOETS , OVERMUTS , bijw. : hij
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heeft zijnen stok overmoets gebroken,
geslagen, enz. d. i. in het midden
overgebroken, enz. De balk is overmoets, d. i. in 't midden overgebroken, welk laatste w. eronder verstaan
wordt (Br., Hagel ). Het w. is licht

voor : overmids, bij Kil. in 't 1. per
medium ; overmids klieven vert. hij
door : dissecare, per mediumas secure,
en overmuts slaen is : over end over
slaen. Overrnidls breken verfr. Plant.
door : roinpre par Ie milieu. Edoch
't zou nog eerder voor : overgemoets
of overmoets kunnen zijn : van : overmoetsen. Men weet dat inoetsen of
mutsen ook : knotten , afsnijden wil
zeggen, in 't 1. mulilare, detruncare,
abscindere, enz. Z. overmoets.
OVERNOEN , overmiddag , onder den
noen : overnoen en al werken , heel
den dag werken ( Westel. ); in lor.
en Antw. hoort men : noen overal ,
over den noen heen zonder zijn werk
te staken.
OVERNUUSCH , in nuusche, schuinsclhe
richting : naai de linten overnuusc/r
op mijn kleed (Br., Antw. ). Z. overgelfsch.
OVEROOZEN, b. w., met eene oos oversprengen als lijnwaad, enz. ( Br. ).
OVERPAMPELEN, b. w., overfrommelen,
verfommelen , verfronselen , verkroken of verkreuken : gij moet dat zoo

niet overpampelen (Oostvl. ).
OVERPEIL , werk dat men boven zijne
taak verricht ( Meetjesl. ). Z. peil.
OVERPEIZEN, voor : overpeinzen.
OVERROFFELEN, b. w., iets overrof 'elen
is : over iets heen roffelen. Iemand
overroffelen is : iemand goed overslaan ( Br. ). Z. roffelen.
OVERRUISCHEN. Z. overuischen.
OVERRUKKEN , van elkander of in twee
rukken ( Br., Antw. ).
OVERSCHEUTE. Z. overschot.
OVERSCHIETEN, b. w., de aarde over de
ruggen schietswijze werpen en alzoo
de voren dieper maken en 't graan
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met aarde overdekken ( Br., Vi. ) ; in
't VI. zegt men ook : zeeuwen.
OVERSCHOFFELEN , OVERSCHUFFELEN, b. w., eigenlijk : met de schoeffel , schuffel , schuiffel of schup
overgaan ; verders als een schuffel
( Ir. parasite) te werk gaan , en overdracht. : overbluffen , overschreeuwen : gij overschufleitmij altijd (Br.).
OVERSCHOT , 0. in Hou., is in Br.,
Antw., Kemp. en Limb. m. : gij hebt
gelijk in overscheute , hier en daar
in VI. voor : gij hebt overschot van
gelijk , of: gij hebt meerdan gelijk.
OVERSCHRIJVEN ( iemand ) , schriftelijk
overdragen of aanklagen , fr. clénon
Vanhier : overschrijving , fr. cle'--er.

lation , dénonciation.
OVERSCHRIKKELEN , freq. van : over-

schrikken , 't welk Kil. vert. door
praeterrnittere , praeterire, oinittere,
bet. in VI., Br. en Antw. : overslaan,
overgaan, overstappen, voorbijgaan:

de St-Nicolaasfeest zat ook bij vele
kinderen overschrikkelci ( in Br. overgeschrikkeict ) worden hij gebrek aan
geld (Snoecks almanak 1840).
OVERSCHRIKKEN in 't L. van Waas : 't
zelfde als : overschrikkelen , dat men
er ook zegt.
OVERSCFIUDIJEN, b. w., al schuddende
van den eenen zak in den anderen
doen ( Br., Ha g el. en Limb. ) ; in
Limb. ook nog: overgieten, den koffie

overschudden.
OVERSCHUFFELEN. Z. overschoffelen.
OVERSLAAN, b. w., met slagen overdekken of overladen , wel afslaan,

OVE
bet. overslaan : in eene verkooping
iets toeslaan , toewijzen, fr. acijuger.
Vanhier : overslager en overslag, toeslag, toewijzing. Ik heb het werkw.
overstagen door de schippers van Br.
en Antw. hooren bezigen voor : van
het een schip in het andere over-

storten : die schors wordt te Antwerpen in de zeeschepen overgeslagen.
OVERSLAG, m. Z. overslaan.
OVERSPRINGEN , aan stukken springen:

de keling sprong over (Br., An Lw.
en elders).
OVERSPROEIEN, b. w., besproeien, over-

sprengen : oversproei de bloemen,

het lijnwaad eens ( Br., VI. ).
OVERSPRONG, m., plaats bezijden den
dorschvloer , waar men het graan
tast ( Kemp. ) , zoo genoemd , omdat
men gemakkelijk van den dorsch
over den dennewand tot in de-vloer
tasplaats kan springen ; in Br. : tas,
soms ook : hoog, en elders :.berm genoemd. Bij Plant. is overspronck oft
overghebouw verfr. door : saillie on
project de maison ; bij Kil. : over-

spronck of over-sleek door : podium,
projectura domus ; dus : een uitspringend gedeelte van een gebouw.
OVERSTEEK, m., of ook overzet, de plaats

waar de boot ligt , waar men over 't
water vaart (VI., Br. ).
OVERSTEKEN, b. w., hier en daar steken

in geven : mijn kleed is met zwart
garen oversteken. Die wesp overstak
mijn heel aangezickt ( Br., VI. ). Men
zegt ook : de kaarten oversteken ;
in Limb. : de kaarten ondersleken,

aframmelen : ik zat dien kwaaipoets
eens goed overslaan. De brei goed
overslaan om het graan er uit le
dorschen ( Br. ). Van hier heeft
men , in Limb. : overstag , halfuitge-

voor : dooreen of ondereen steken,
mengelen ( Br.).
OVERSTIER , bijw. , ten achtere : ik

dorschen graanschoof, ofbeter : een
graanschoof die uitgedorschen wordt
zonder de banden los te doen ; zoodat het graan er niet geheel uit is
(Z. baardslag en voorsiag). In Westvl.

gij komt altijd veel overstier ( Br.,
Antw. cii Kemp. ). Well., op stuur,
zegt dat : overstuur in Vriesl. : in

ben met mijn werk ver overstier; —
te laat, later dan noodig is, over tijd:

verwarring, en elders ( in loll. )
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verloren , verspild bet. : at uw geld
zal weldra overstuur zijn . » Wat bet.
stier? Stier, steur, stuyr, 1. tributuin,
vectigal, wordt door Kil. als een oud
gelders., saks. en hgd. w. opgegeven
in den zin van : schatting, en stieren
vert. hij, o. a. door : contribuere.
Overstier zou dan zooveel zijn als :
overschatting, of : niet zóó als het geschat of bepaald was. In Br., althans
F. Leuv., zegt men : overstiel, -- stiel
misschien eene samentrekking van
het door Kil. opgegeven : stighet ,
stijghet en stijghe, d. i. trap, schrede,
voetpad.
OVERSTIJGEN, overloopen tot den vijand
( Kortrijk ).
OVERTELLEN , b. w. , bet. in Br., Antw.
en elders niet : hertellen , maar :
tot het einde tellen : overtei die eieren

eens om te zien hoe veel er zijn. —
Overtellen, met den nadruk op o, het.:
al tellende aan den kooper overlaten :

voor hoe veel wilt ge mij uwe eieren
Over/ellen ? Ik tel ze niet over als tegen zestien en halven (fr. 1-50) het 25
( Leuv. ).
OVERTELLIG, bijv., te veel , onnut :

mijn hond is mij nog niet overtellig
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OVERTROKKEN. Z. overtrekken.

OVERTUIGD , overrompeld : die man

heeft thuis niets te zeggen, hij wordt
door zijn wijf overtuigd ( Kortrijk ).
OVERTULLIG. Z. overtellig.
OVERUISCHEN of OVERRUISCHEN. Zoo
noemt men, in de omstr. van Audenaarde , Ronse, enz., hetgeen wij
in Br. : slooren of sloorzaad , en de
Woordenb. : koolzaad of oliezaad
noemen , in 't fr. colsa , co/sat of
cólza, lat. brassica cainpestris ( veldof wilde kool ). Wij schreven 't w.
blz. 22 averuischen , afruischen
(Westvl.). Duidelijk is haverruische,
blz. 178 vermeld en aldaar : wild mos taardkruid ( herik ) beteekenende
eenzelfde woord. Z. sloor.
OVERVAAKT , ve!vaakt , die van vaak
overvallen is en niet kan wakker
blijven ( Br. , Antw. ).
OVERVAREN, overrijden ( met voer- of

rijtuig ) : de koetsier is de Maasbrug
overgevaren ( Limb. ) ; 't oud engl.
overraden , bet. ook : met kar of peerd
omverrijden. Z. varen.
OVERVLIEGEN , b. w. , intwee of aan
stukken waaien : met dat onweer

zijn er vele booroen omver- en overgevlogen ( Br. en elders ).

( Hagel. ). 't Is hetzelfde als : overtollig , dat men langs het N. der pr.
Antw. : overtullig uitspreekt. Kil.
heeft : over-telligh, over-talligh, over-

OVERVLOED , m., bet. oudtijds : watervloed, zegt Bild. ( II, 311 ) ; in N.-Br.
bet. het nog : overstrooming : mijn

tolligh, 1. supervacaneus, superflous,
fr. su_perflu, d. i. : nergens toe die-

land heeft door den overvloed veel
geleden. Maerl. ( Rijmbijbel, V, 6538)
gebr. ook : overvlieten voor : over-

nend , onnut , overvloedig. Delf.
( blz. 302 ) zegt dat het ook : vruchteloos , noodeloos bet. Men vergelijke
het hgd. überzdhlig ( overtollig ) , fr.

surnuméraire.
OVERTREK. Z. overal,
OVERTREKKEN, in den zin van : betrek
1. obnubilare, nubilo obtenebrare-ken,
( Kil. ). De Tocht overtrekt. Eene overtrokken tocht (Br., Antw. st. en pr.;
ook in N.-Br. Z. Hoeufft (blz. 443).
Elders zegt men : de lucht is betrokken.

stroomen.
OVERVOERSEL, o., asch, kort mest, dat
men over het land , of over de weide
voert en openspreidt ( Hagel., Br. ).
OVERVRAGEN, b. w., overeischen , te
veel vragen : wat kost dat, niet overvraagd , zutde ? ( Br., Antw., Kemp.,
Limb. ).
OVERWAAIEN , 't zelfde als : overvliegen
(Br. en elders ).
OVERWAS, o. en m., het overwassen van
iets , of wat overgewassen is; bij
57
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Plant. : overwas , overwassing , fr. te
surcroissement de quelque chose
b. v. : 10 een aanwas aan 't lichaam;
bij Kil. : overwas aan 't vleesch ,
1. excrescentia carnis , callosa et
superiva taro ; 2 0 wat ergens over
gegroeid is , wat, b. v. over de straten hangt en alzoo belemmering ver
lezen de veldwach--orzakt.Al
ters in VI. jaarlijks af dat de lieden ,
langs de straten wonende , hunne
hagen moeten scheren en het overwas weren om den doortocht vrij te
maken.
OVERWATEREN, b. w., onder water zetten , b. v. : lijnwaad , eene weide ,
enz. Hiervan : overwatering (veel in
België gebr.) ; Kil. en Plant. vert. :
inunctare , detuviare , adaquare.

OWLJ

OVERWISSELEN , b. w. , verwisselen
( Somerghem).
OVERZET , m., veer of veerdam , plaats
waar men over 't water zet; ook : een
overblijfsel of gevolg : die kwade
oogziekte is een overzet van zijnen
typhus (Vi., Kemp. en elders).
OVERZETTEN , o. gebr. voor : zich overzetten, aanhalig zijn, zich voortzetten, fr. se transmettre, se propager
die ziekte zet over, d. i. loopt voort of
over tot anderen (Br., Kemp., N.-Br.).
Z. Hoeufft op : overgang (blz. 44).
Schippers zetten maakanderen over
bet., omstr. Gent : 10 lieden van 't
zelfde ambacht of beroep helpen
elkander uit den nood ; 20 't fr. tes
loups ne se mangent pas entre eux.
0 WIJZEN. Z. o , aken.

0
PAA
P wordt soms in- de uitspraak achter
de m gehoord , b. v. : ik kwamp er
nooit. Hij nam.p het peerct vast. Hoe
noempt men dat ? ( Br., Antw. ) in
Limb. : kamp , {pomp , kromp , enz.
voor : kam , krom , enz. : een kromp
kind , doch : eene kromme stek. Men
schrijft ook : Dimpna, en Dimfna.
Wij denken dat ampt beier is dan
ambt.
PAAF STAAN. Z. paf.
PAAIEN , met de handen in het water
spelen om aldus den visch, terwijl
hij aan 't rogen is , te vangen ( Kl. Br. ) ; te Kortrijk is paaien door de
zakdragers gebr. : ze werpen den
teerling om te weten wiens beurt het
is van te laden en te lossen, en dat
noemen ze daar : paaien. Z. het w.
bij Weil. en elders.
PAAIKEN ( een vies) , o. , een vies , aardig, grillig persoon : hij is altijd een

PAA
vies paaiken (of man) geweest. Wat
vies paaiken van een dochter is dat !
(Br.). 't Is een verkleinw. van : paai
( ook pé ) , fr. un vieux papa , un
vieux genard. Paaikens in VI. en in
Br. : pékens, bet. geld : 't is een oorli
die paaikens (of pekens) heeft. 't Is
licht voor : ,paaistukskens , stukken
waarmee men kan paaien. Z. verder:
pad.
PAAL, PALE, werktuig, dat de vorm eenex
platte schup heeft, waarmede men
het brood in- en uit den oven steekt
( Antw., Br,, VI. ) ; in Br. ook en bij
Kil. : ovenpaal, 1. pata, fr. pette,
elders : ovenbuur en : ovenschop.
Met den paal komen aas het brood in
den oven is, te laat komen ( Leuv. en
elders) . Koekepate, eene platte schup
waarmede men de halfgebakken koeken in den oven omkeert (Westvl. ).
Z, paal bij Bild. ( II , 313 ), die zegt
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dat paal oudtijds : alle stok of staf
was en dat het woord één is met pal
in : pal staan ( vast staan ), van welk
pal ook pol voor steel is in : polaxt
en pollepel.
PAAL, in 't fr. pale, is, in de wapen
heerlijke stuk, 't welk op-kunde,ht
den schild de vorm van eenen paal
heeft.
PAALDE , m., slechte bolder ( hier en
daar in VI. ).
PAALDE, v., andere uitspr. van : peul of
pel ( hier en daar in VI. ) ; in Br.
en bij Kil. : palie , dop van kool-,
sloor- en van alle ander soortgelijk
zaad. Z. pel.
PAALKEN, o., scheplepel ( hier en daar
in Oostvl. ). Z. 't volgende.
PAALLEPEL, slechte uitspr. van : pollepel
( hier en daar in Vi. ). Z. paal.
PAANDER , uitgespr. : pentier, penner,
penjer, is in de Woordenb.: een teenen korf, fr. panier d'osier. Ja, maar
't is een groote , ronde en ondiepe
marktkorf, meest zonder eis en die
gewoonlijk op het hoofd gedragen
wordt ( Br., VI. en elders ).
PAANDERDRAGER, m., mouwvager, overdrager (Westvl. ).
PAANDERING , v. Te paandering gaan
wordt gezeid wanneer eene vrouw
eene andere kraamvrouw gaat bezoeken, eer zij haren kerkgang (234) gedaan heeft ( Westva. ).
PAANHUIS of PANHUIS, 't zelfde als in
Br. : kam (218) of : de plaats waar 't
bier gebrouwen wordt (Hagel., Belg. Limb. ) ; in Holl.-Limb. : brouwhuis,
brouwerij ; te Maastr. zegt men :
brouwershuis; nogtans heeft men daar
nog : het paanhuis van St-Servaas,
zijnde eene herberg en tevens brouwerij. Kil. en Meyer hebben ook :
panhuis voor : brouwerij. Hoeufft
(453) meent dat « een brouwhuis,
panhuis heette naar de groote ketels,
in den ouden tijd pannen genoemd ,
waarin zout, bier en andere dranken
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gemaakt werden. Z. Du Cange op
't 1. panna, 10 loco. Deze beteekenis
is nog overig in zout pan, en ook in
't engl. heet eene zoodanige a pann ,
in het platdeutsch panne. » Men denke
hier ook : 1 0 dat de brouwers meestal
hunne brouwerij in pannen zullen gedekt hebben , 2 0 dat zij groote lange
manden of korven in hun bedrijf gebruiken en dat die toen wel paner,
fr. panier, konnen heeten en vandaar : panerhuis, paanhuis, panhuis,
en 3 0 als er bij de brouwers draf te
verkrijgen is, hangt er eene korte
brouwersmand langs de straat uit.
PAAR. Dat is een ander paar mouwen,
dat is eene andere zaak (Westvl.,
Antw. en Brab. ).
PAAR of OMPAAR zoo veel als het fr. pair
Cu impair , paar en onpaar, even en
oneffen (Br., Antw., Kemp., N.-Br.
Z. Hoeufft, 445) ; in Limb. zegt men
daarvoor : paar of omp. Paar en
ompaar spelen , een spel dat bestaat
in te raden of men iets paar of ompaar in de hand houdt (Br., Antw.).
PAA.RDIG. Z. peerdig.
PAARLUTIG , bijv., uitgespr. : perlutig,
perlietig , in 't fr. coquet ( hier en
ginds in VI. ). Z. loet of leute.
PAARWIJZE, bijw., op de wijze als een.
paar (G. Gez. ).
PAASCHEN. Z. peisen.
PAASCHKEERS of PASCHENKEERS , v.,
eene groote versierde kaars die 's zaterdags voor Paschen gewijd en tot
Ons Heeren Hemelvaart des zondags
onder de hoogmis aangestoken wordt
(overal).
PAAT , v., in Limb. hetzelfde als in
Br. en elders : peet ( met zware e) ,
petemoei of meter; in 't hgd. bet.
pal/te en op sommige plaatsen van
Neêrl. peet , zoowel eene - meter
als een peter.
PACHTER, eigenlijk : een die iets gepacht
of in pacht heeft, b. v. : een boer
die eene hofstede en land van eengin
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heer huurt. Doch thans bet. het
vooral : een gegoede boer met ten
minste één werkpeerd en die ook
eigendommen bezit , jawel : een die
niets dan zijn eigen goed bezaait.
Zijne vrouw heet : pachthrse, dat heel
iets anders is dan : pachtster. De
woning eens pachters , zijn hof of
hofstede heet , in Br. en VI. : pacht-

hoort men de t bijna niet. Z. Hoeufft
(446) ; Kil. vert. : paddebloot door :
deplumis , en ook door : glaber, investis , glad , kaal , zonder haar. Van
iemand, die nog geenen baard heeft,
zegt men : hij is nog paddebloot; in 't
L. v. Waas spreekt men padder uit ,

hof, soms : pachthoeve ; in VI. ook :
pachtsho fstede, en ook deze pachthoven zijn niet altijd : gepachte hoeven

-har(140).
PADDEDREK , m. Z. paddegerek.
PADDEGEIIEK, omstr. Brussel uitgespr. :

maar : eigendommen der bewoners.
PACHTERIJ wordt soms voor pacht hoeve genomen , doch meest voor : al
wat van de pachthoeve afhankelijk is,
als : de bebouwing van de landerijen:

parregerek; omstr. Leuv. : paddegedrek, of : paddendrek; in Vi. : pudderek , puck- of podshoofclen , padden slijm, vorschenslijm, kikkerrik, hgd.
krotengi ft , fr. buffonine ; bij Kil. is
padden- gherack vert. door : bactrachides , ranarum foetus sive seinen,

dat is eerie groote pachtvrij , eene
slechte pachterij. Die man deugt niet
voor de pachterij ( landbebouwing)
( Br., Limb. en elders ).
PACHTERSE ( met den klemtoon op ers)
voor : pachteres , pachtersvrouw. Z.
pachter (Br. en elders).
PACHTHOFSTEDE. Z. pachter.
PAD, voetweg,-wordt niet dan m. gebr. in
vele streken der Kemp. en omstr.
Breda : wilt ge mij den pad eens
wijzen ? Z. Hoeufft (446) en Bild.
( II , 317) op : pad. In Limb. is voet
Het verkleinw. van : pad-pad,m.
is in de Kemp. : paaiken , ook u.itgespr. : puike.
PADDE. Z. haspelzog , blz. 176.
PADDEBLOEM, licht, hier en daar in de
Kemp. en elders, zoo genoemd, omdat dit stinkend onkruid evenals
eene pad afkeer inboezemt. Z. eppelein of epelijn , blz. 114 ; ook bij
Plant. zijn de paddebloemen : stint

kende wilde camille , fr. camomille
sauvage, herbe de chient.
PADDEBLOOT, bijv., eigenlijk : zoo bloot
als eene pad, wordt gezegd van jonge

vogelen die nog geene vederen heb
: ge moogt de vinken. nog niet uit -ben

ze zijn nog te paddebtoot ( Br.,-halen,
Antw., Kemp., N.-Br.) ; omstr. Breda

b. v. : paddernaakt, padclermoeder-

naakt voor : heel naakt. Z. duivels

ova ranarum ; hij heeft ook : pogghen-raff, saks., 't zelfde als : paddegerak. Pudde, poelde , padde, pedde,
puit , puut , pute bet. , evenals :
pogge , vorsch , in 't saks. is pogge
een vorsch , en in 't Hambursch
quaat pogge : eene pad , hgd. brute.
Gleereck , gherick , 1. viscera , exta.

Z. pipioen.
PADDEGEWAK, 't zelfde als : paddegerek

( Meerhout ).
PADDED. Z. paddebloot.
PADDEVAREN , zekere hooggroeiende
plant eenigszins aan riet gelijkend,
doch zonder hollen stengel en met
bladeren bijna als pluimen. Z. varen,
in 't 1. filix , thelypteris , fr. fougère,
engl. ferne , fearne , hgd. fahrenkraut, saks. fain of f arnkraut.
PADDEVERGIF , iets dat uiterst slecht
smaakt : 't is paddenvergif wat gij
mij opgediend hebt (Antw., st., pr.

en Westvl. ). Z. paddegerek.
PADDEVISCHKEN ( Turnti. ). Z. pipioen.

PAF , vervoegd met zijn of staan wordt
in heel Br., Antw., Kemp., Oostvl.- en
Westvl. paal gebr. in den zin van:
getroffen , verslagen , ontsteld , ver
verstomd, verbluft, onthutst,-basd,
,

,
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verbijsterd zijn of staan ; van ontroering geene woorden kunnen uitbren g en, niet weten wat antwoorden,
fr. stupe'fait : hij stond paf toen ik

hem zijn schelnierij onder den neus
vreef. Z. Belg.-Mus. 1843 , blz. 189,
ook, bij Wei!. : paf en paf, dat daar:
bol , opgeblazen het. ; bij Kil. : paf,
1. tumidus, inflatus, en bij l3ild. : pof,
zwelling , waarvan de Fransehen
bouffée , bouffir, enz. hebben. Men
mag uit dit alles opmaken dat pafstaan zooveel is als : opgeblazen, geslagen, beschaarnd, beteuterd staan.
PAFFEN, o. w., met geweld aan eene
cigaar of overstopte pijp trekken
( Kl. -Br. ) ; hard smoren , den rook
met zware walmen uit pijp of cigaar
ophalen (Antw., Kemp. en Limb.);
soms hoort men 't ook voor : baffen
(G). Paffer, een felle rooker.
PAFZAK , zwaarlijvtg menscli ( Kemp. en
elders).
PAG , V. , houten paalken of staakje dat
men in den grond slaat om er iets aan
vast te maken of om iets tegen te
houden : de koeien, enz. aan paggen
binden ( Hagel. ). Pag is hetzelfde
als in den Teuth. : peggfie , en als
omstr. Diest : peg. Z. dit woord.
PAGADDER, m., woord, van onzekere beteekenis, tot of van kinderen, schoolknapen, of andere kleine en geringe
personen gezegd , en drukt eene
zekere minachting voor hen uit om
hunne kleinte of geringheid. Het
zegt omtrent zooveel als : kleine
kerel , gast, kadë , klein manneken
0 dm klein pagadcierke zegt eene
moeder tot haar kind. fl/at kunnen

die steedsche pagadders van hunnen
neus maken ! ( Hagel., Br., Antw.,
Limb.) doch in VI., waar men voor

paqadder ook : patjakker zegt, bet.
het ook : een soort van landlooper, en
in Br. nog : een kind dat kramakkelachtig loopt. Wat is dit pagadder
voor een woord ? \ Tij achten het af-

)PAG
geleid van : bagaden (G) of: begaden (37), omdat kinderen de gewoonte nogal hebben van zich vuil
te maken of in 't stof te spelen ; 't bet.
derhalve zooveel als : vuileriksken.
Maar J. F. Willems dacht er anders
over: zie hierwat hij schrijft : « pagadder, Antwerpsch scheldwoord , doch
waarvan thans de onbestemdheid
hetzelve bijna onschuldig maakt. Het
drukt omtrent de beteekenis uit van
polichinet , Jan Claas , een veranderlijk personaadje. Het is het spaansche
pagador , betaalder. Wanneer de
Spanjaarden van het kasteel eetwaren binnen de stad kwamen koopen , namen zij eenen kerel uit de
voiksklas mede , die de verhouding tusschen de spaansche en de
nederlandsche munten regelde en
dus te gelijk voor tolk en betaalder
diende. Het volk, dat den Spanjaard
niet lijden kon en met den gehaten
pagador om den laatsten duit keef,
hechtte aan dien naam eene verachtelijke beteekenis )) ( Willems , Oud

J"Iaamsche liederen, 1848, blz. 506).
Eenpagadder is, in Antw. : een Antwerpenaar, geboren van ouders niet
of niet beiden uit die stad afkomstig.
De volbloed Antwerpenaar, uit echte
Antwerpsche ouders geboren , heet
daarentegen : Sinjoor. Volgens anderen zou de pagadder een op het kastee! geboren Antwerpenaar zijn. Maar
in een oud SpaanschWoordenb. staat
bij pagador aangemerkt, dat dit w. in
Spanje gebr. wordt niet slechts voor:
betaalder,, maar veel voor kwade
betaalder en in 't algemeen voor
slecht volk (canaille). Hier uit mag
men te recht besluiten dat de Span
jaards het deftige volk of de burgerij
zullen : senores ( sinjoors ) en 't gemeen volk : pagadores (pagadders)
genoemd hebben.
PAGGELEN ( wroeten ) , vroetelen. Vanhier : paggelaar, vroetelaar ( West-
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:1. ) ; jil Br. : baggeren , blz. 27. De
wortel van dit w. is pegge, waarvan
lager.
PAGIE. Men zegt in Br. van arm volk

't is maar ernie pagie of ermentagie, d. i. arm geschoor.

PALOTTENLAND. Zoo noemt men de landstreek , gelegen tusschen Geeraarts
, Ingen ( Enghien ) , Halle,-bergn
Brussel , Aalst en Ninove , en de be
woners van dit gewest heet men
paiotten ofpajotters (Br.).

PAJOELEN ofPANJOELEN, o. w., kiijschen , huilen : met welk laatste het

verwant is : als de kinderen slaag
krijgen , pajoelen zij ( Br. ).
PAK , 0., last, bet. ook, evenals : pakice1200c1 : grauw , janhagel , of, in Br.
geschoor ( Limb. ) ; paksken bet. te
Maastr. eigenlijk : het zondagsch
kleedsel van een jongsken. Iets van
't fijn pak , van 't gemeen pak bet.
iets kostelijks, iets gemeens (overal).

ik heb eenen goeden pak gedaan,
d. i. een goeden koop ( Br.).
PAKKEN, verstaan, vatten : ik kon den zin
van zijn voorstel niet pakken ; gelukken , in den zin van : hotten of vast-

kleven : ik wilde die gasten verzoenen,
maar 't pakte niet. Van iets gepakt
zijn , d. i. getroffen , bevangen , ontroerd , aangedaan zijn ( bijna overal
in 't Zuiden).
PAKZAK, fl1., pafzak of log, zwaarlijvig
mensch ( Br., Kemp., Antw.).
PAL , dat gedeelte eens ankers hetwelk
in het slijk hecht ( Willebroek ). Men
neme hier in aanmerking dat : pat
staan, vast of stevig staan is. Z. paal.
PALE , in Westvi. 't zelfde als : paal.
PALET, 0., wordt in 't Hagel. ook van
eene platte vuurschup gezegd en,
iemand op het palet zetten bet. daar:
iemand aan de deur zetten. Weil.
leidt palet af van 't fr. palette en dit
van 't 1. patetum , maar ons palet zal
voor : paletje (verkleinw. van paal,
eigenlijk : stok of steel) zijn. Want
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een ovenpaal en een palet is eigenlijk : eene houten of andere platvormige schup met korten of langen
steel.
PALIE , V. De pellen of peulen , bolster
of schelpen waar het kool-, slow-bloem- of ander soortgelijk zaad in
zit,. heeten in Br., Antw., Kemp.
palien , uitgesp. pöllen ; in VI. hier
en daar :paatcle,polje. Het groen of
loot van de meêkrap ( fr. garance)
heet ook : potje. Oul. schreeft men
ook : paetje , paelie , verwant met 't
l.palea , 't fr. paille , vanwaar : paillasse ( stroo- of kafzak ). Het neder
p/il, vanwaar : puister, bij-sak.i:
Kil. : bulster of bolster en thans hultzak, hetzelfde als : stroozak, welke
zak veel met graankaf, met sloorpöllen of met kort stroo gevuld wordt.
PALING, m., voor : glaclzak, slechte beta1cr, fr. pànierperce'(Gent en omstr.);
in Westvl. zegt men dikwerf tot
knechten : mijn paling zit nooit ge-

rust. - De paling reecil zijn eigen
eene zaak zoo schikken dat de kosten
er van vergoed of vergelcl worden,
profijt uit iets weten te trekken (VI.).
PALMS , PALJASSE , bestrooide stal : de
pat/asse maken , den stal bestrooien
( c. Axel ). Men ziet datpaljas van 't
fr. paillasse, stroozak of beter : stroobed , komt.

PALLEBBER , PALLEDDER , bijv., zat,
dronken : hij is pallebber of pattedder. Die jongen drinkt zich alle zondagenpallebber. Zijne tong slaat paltedder ( Br.) ; te Popering. zegt men:
hij is paltus.

PALLEPOOTEN, besmeuren door gedurig
met vuile handen vast te pakken

meiske, wat ligtgeaan uwen zuiveren
voorschoot te pallepoolen ? (Antw. St.
en pr.) Pal voor : pol. Z. dit laatste.
PALLETO. Z. palto.
PALLEUTER, iemand die veel klaps heeft
en weinig uitwerkt ( c. Axel). H. J.

Van Eck, in 'tArch. vr. Nedert. Taalk.
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( II , 178 ), wil dat het overeenkomt
met : leuteraar, 1. cessator. Doch wij
denken dat het eer met : lul , tulleman , lunteraar in verband staat.
PALLODDER , PALLOEDER , m. , bedrieger (Br., Kemp. ). Z. 't volgende,
ook lodder ( vod) en loeder ( voddeman , bedrieger ), blz. 34&.
PALLODDEREN, w., nogal veel in de
Kemp. en elders gebr. doch met eene
tamelijk onbestendige beteekenis ;
het beduidt : vleien, flodderen met
welk laatste het verwant is : of mis
ook met : lodder (vod ,-schien
blz. 344 ). Ik heb Item goed gepalloáderd , lachende gezegd voor : ik heb
hem goed afgerost. Z. palldteren en
palluffen, dat in denzelfden zin gebr.
wordt. Z. palleuter.
PALLOETER, 't zelfde als : palloeder.
PALLOOK , v., slee , wilde pruim ; bij

Kil. : Aalleken , holl. j. : sleepruymken , 1. prununi nanumn ( Brussel en
omstr. ).
PALLOTER, PALLOTEREER, een die iets
lief heeft. Vanhier : konijnenpalloter,
konijnenmelker ; duivennpalloter, duivenmelker (Brussel). Z. 't volgende.
PALLOTEREN of FLEDDEREN (126),
vleien , de mouw strijken , ook : bedriegen, verneuken (omstr. BrusseI),
't schijnt een freq. van : ploten , bij
Kil. opgegeven als een vl. w., dat
thans blooten is , en ook plooten uitgespr. wordt; het bet. : de wol van de
vellen of het haar van de huiden
afschaven. Vanhier tot den afgeleiden
zin van : flodderen en bedriegen is
er maar een stap. Men zegt ook dagelijks : ge zijt er mee geschoren, voor:
bedrogen, gefopt. Z. bij Weil. blooten en bij ons : blotten (62 ), eigen
-lijkontbe.Zpadr
PALLUFFEN , b. w., vleien, fr. cajoler,,

amactouer: hij weet hem wel te pallu ffen; ook : door vleien bedriegen, foppen : ik ben er leelijk aan gepalluft
(Westvl.). Z. palloteren en pallullen.
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PALLUL , PALLULLE, v., in VI. 1 0 pannekoek, weitenkoek : dat zijn gee Aallullen om den buik te vullen; 2 0 vooral :
prullen , vodden , klodden , lappen,
leuren, slunsen, lompen, flarden : de

pal/uiten slepen beur achter na. Die
arme kerel hangt vol slunsen ( z. dit
w. ) en pallullen. Pallul of Jan Pallul
voor : pallulder is m. en bet. :
voddeman , prulleman, kloddeman ,
lulleman, verdachte kerel, bedrieger.
Kil. vert. palullen door : impedimenta
( beletsels ); sarcinae, scruta, panni•
culi triti. Bij Plant. en Kil. bet. palt,
een stuk, 1. frustum , b. v. : een palt
lnoodts, en in Gron. zijn patten : oude
kleedaren (T. X1. 339). Palul, vanwaar
prul schijnt ontstaan te wezen, is
misschien voor : panlul; pan en lul
of lelle bet. beiden : lap. Of zou 't w.
Aallul een overblijfsel zijn van de
Spanjaards, bij welken palillos iets
van weinige waarde bediedde?
PALLULDER, m., een die pallult, lulleman, prulleman (VI.). Z. pallullen.
PALLULLEMAN , een die niet rechtdoor
handelt, prulleman, voddeman, kloddeman (Antw., Oost- en Westva. ).
PALLULLEN, b. en o. w., om den hals
liggen of aan den hals hangen om
iets te bekomen , vleien , flodderen ;
ook : bedriegen, in de kleêren steken,
vast hebben , iemand leed , verdriet
aandoen, in gevaar brengen : die vent
kan iemand leelijk pallullen. Vanhier
pallulder en pallulleman ( Oost. - en
Westvl. , Antw. en Kl. -Brab. ) ; in
Westva . zegt men ook : palluffen
omstr. Brussel , palloteren. Z. pallul
en pallodderen.
PALLUS ZIJN, dronken zijn ( Popering.).
Z. pallebber.
PALMEN (kinderspel ), zooveel als : heulen, maar op eene andere wijze. Men
neemt een stokje in de vuist , een
tweede grijpt den stok boven de vuist
zijns speelgenoots en zoo overands
voorts; hij die, als men ten einde van
;
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den stok is, de vuist boven heeft, is
eerste en mag 't spel beginnen ( Kl. Br.). 't Komt van : palm ( der hand ).
PALMSLAG , handslag , koopslag , bij 't
toeslaan van den koop , bij Kil. vert.
door : palmaria addictio , plausus
injectae dexterae. Wanneer een notaris openbaarlijk veilt, gebeurt dit,
onder vele voorwaarden , meest comet

PAN
Het Hgd. heeft voor baumeln ook
bammmmmein (Z. bommelen , 68) beteekenende : bengelen, d. i. : heen en
weer bewegen , en in Prof. Oertel's
Gramm. Wórterb. vind ik , voor dit
hammeln ook : panpelen ; dan de

(Antw.en Kemp.); in Br.is't : niet winst

beteekenis van dit w. verschilt mij
van het Geldersche woord te veel
om het daar door te durven verklaren, enz. (Z. 'faalk. flag. III, 62-5).
Pampelen kan ook een freq. zijn van :

van palmslag en Itoogen. Palmslag is

pampen of pompen, dat oulings : pra-

heel België door en in N.-Br. in gebr.
Hoeufft (4b0) schrijft «dat men hier
ook slag zegt : hebt gij den slag reeds?
Op sommige plaatsen van Neder Saks. wordt slag , palmslag : klappe
genoemd.))
PALM STEKEN , palmtakjes , op Palmen zondag gewijd, met een zekeren eer
gaan steken tusschen de te-bied
velde wassende granen, in den hof en
elders ( bijna overal ). Z. ook Hoeufft
(blz. 449 ).
PALSTER , m. ; palsters zijn stokken met
ijzeren pin of punt aan 't einde om
er zichzelven in een ijsstoel meé
voort te stooten (Br.). Bij Maerl. bet.
het : steunstok , bij Kil. : reisstok en
dolkstok.
PALTO, PALLETO, soort van lange ronde
jas, gewis hetzelfde als : panrok ,
paltsrok ( lange wijde rok ), een oud
basterdwoord , bij Kil. in 't fr. palletoc, ital. palletocco (Wei!.).
PALUF , PALUL , PALULLEN. Z. palluf,
pallul, enz.
PAMEELE, geerst, fr. sucrion (Popering.).
PAMPELEN , b. w., wordt gezegd van
het al te sterk of plomp hanteeren
van stoffen , zoodat deze niet wel
meer als splinter nieuw of versch gewasschen kunnen doorgaan (Brussel),
ook : foinmelen, of in Vl.: fompelen, d.
i. onachtzaam behandelen, kreuken ,
kroken, fr. froisser : ge moogt dat

len, evenals pomperij, pralerij beteekende. Of zou het met het fr. paleer,
1. palpare, uit Bene bron zijn?
PAMPERED, kweekera, zoogeren, voedsteren (Westvl.) , oppassen (Popering.).
PAN, v., de pan met den steel hebben, iets
goed vast hebben zoodat men geen
kwaad of iets verliezen kan : de no-

winst van pal jaslag en eerdieren

goed zoo niet pampelen (Br., VI. ). In
Gelderl.bet. pampelen: kwakzalveren.

tarissen, die geld leenen, hebben gewoonli.jlc het panneken met den steel,
d. i. zij hebben goeden onderpand
( Br. , Hagel. , Antw. , Kemp. ). Het

brandt op de pan : de pan brandde uit,
het roer ging niet af, of : daar kwam

niets van ( Vi. ). Eene pan maken, de
onderste lip laten hangen, zooals de
kinderen doen wanneer zij gaan ween en , krijschen ( Maastr. ). Iemands
panne vermaken of vertinnen , van
iemand kwaad zeggen in zijne afwezigheid : zij hebben uwe panne daar

goed vermaakt (VI.). Het is eene pan,
't is mis , 't is mislukt : 't is er maar
eene pan mede, 't is er maar stille
maar slecht mede. Licht is pan-kens,
hier voor : olla , holte , ledigheid.
( Br. , Antw. , Kemp. , Hagel. , VI. ).

't Is weer panneken, er bestaat weer
groote vriendschap, 't is weer bijgelegd (Antw.). 't Is pan af of't panneken is den steel af, de vriendschap

is uit (Waas). Van de pan krijgen,
slaag krijgen , gestraft worden ( Br.,
Antw.). 't Is vandaag panneken vet, 't
is overhoop (Antw.).
PAND is nog heden in al zijne door de
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Woordenb. opgenomene beteekenissen m. in 't Z. Volgens Weil. bet. het
oorspronkelijk : lap, stuk stof waar
een ander kleedingsstuk ver-uit
wordt of worden kan, in-vardig
't fr. pan, van 't 1. pannes. In Br., de
Kemp. en elders noemt men nog
pand : 1 die verdeeling of dat gedeelte van een stuk lands, van bosch
of weide tusschen twee rechte voren
in liggende; een pand is veel breeder
flan een rug. Wordt eene weide met
rechte voren doorsneden, dan noemt
men die verdeeling panden : ik heb
twee panden rapen gezaaid ; ik heb
drij panden hout , en vier panden
hooi gekocht , d. i. hout of hooi
staande op zoo vele panden. 2° Men
heet nog pand , b. v. : een gedeelte
vaartdi jks, baans, enz. tusschen twee
palen of anderszins afgeteekend : die
arme vrouw heeft eenen pand gras aan
de vaart gehuurd. In de pr. Drenthe
en gewis elders , noemt men ook
pand : het gedeelte in de wegen, wal
vaarten , dammen , welk door-len,
de markgenoten of inwoners onder
wordt ( Arch. vr. Nederl.-houden
Taalk. I. 339). 30 Vak of gedeelte van
een muur tusschen de steilen, in 't
fr. pan ( Hagel. en elders ). 40 De
breede omgang of gaanderij langs de
binnenplaats van kloosters, bij Kil.
vertaald door : ambituls , circuitus;
ook : de zuilengang of gaanderij , in
't fr. portique, 1. solarium : wij heb
regen onder den pand-benmtd
gewandeld. Zelfs de breede, lange binnengangen, zoo boven als beneden,
tusschen de kamers van een groot
gesticht, heeten hier en daar pand,
in 't fr. corridor , 1. ambulacrum. De
zuilengang in eene groote kerk heet
men te Leuv. ook pand of beuk.
PAND, eene soort van net welke men
in grachten en over wegen spant om
er vogelen (bijzonderlijk lijsters) in
hunnen vlucht mee te vangen (Waas),
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licht voor pandnet. Z. 't voorgaande
pand (gang).
PANDEN, b. w., land, enz. in panden
leggen of verdeelen ( Br., Kemp.).
PANDFEESTEN, foor, jaarmerkt, kramen
en winkels der foor, zoo genoemd omdat de kramen plogen te staan onder
de panden (portiques ). Z. foor (i32).
PANDOER , 1 0 simpele soldaat van 't voet
vele plaatsen) ; spotnaam-volk(p
dien men te Leuv. geeft aan de poli
naam ontleend-tieman.Lchsd
van de gekende Hongarische krijgslieden , die wellicht woeste en ruige
kerels waren. 20 Het is ook een kaart
dit spel spelen heet : pandoe--spel,n
ren, d. i. malkanderen afhoogen ;
wanneer men al de slagen kan halen
roept men : pandoer! is er twijfel, men
zegt: riske pandoer! Is dit spel zoo genaamd omdat men op zijn pandoers
te werk gaat (Br., VI., Antw.) ? Omstr.
Leuv. heet men de wesp, die van de
grootste soort is, ook : pandoer. Z.
piot.
PANDOEREN, 1 0 pandoerspelen, een ander
kaartspel als : jaspandoeren ( VI.,
Br., Antw. en elders); 20 duchtig
afrossen. Vanhier pandoering , afrossing, klopping , aframmeling, fr.
rossade : ik heb hem daar eerre goede
pandoering gegeven. Napoleon heeft
te Waterloo eene duchtige pandoering
gehad ( Br., VI., Antw., Kemp. ). Het
kom t wellicht van : pandours, gekende
krijgslieden. Z. pandoer.
PANE, fl uweel, fr. velours; panen, bijv. ,
van pane : eene panen broek. Een
panen oog , fr. un ceit poché. Een
panen oog slaan , eene blauwe oog
slaan ( Westvi. ).
PANEN (N.-Br. ). Z. pè en pane.
PANHES. Z. paanhuis.
PANHUIS. Z. paanhuis.
PANIEREN, b. w. Eenen weg panieren is:
hem van onkruid zuiveren en effen maken (Westvl.). Omstr. Breda wordt
Panieren gezegd voor: het effenmaken
58
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der zaudwegen. Op bepaalde tijden
worden de Iandslieden daar opgeroepen om de wegen in hun gehucht open effen te maken. In Br. noemt men
dit : pionflieren ofook : Icraweien ( Z.
blz. 290 ) ; en 't is of van : paan , in
N.- Br. 't zelfde als in Br. : pè, pessern,
en dus is 't: den weg zuiveren van
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PAP. Iemand de pap in den mond geven',
iemand het antwoord, om 't welk hij
verlegen is, helpen vinden , iemand
iets te verstaan geven : ik gaf hem de

pap in den mond en nog kon hij niet
antwoorden ( Br., Antw., Vi.). Ik ben
het zoo beu als kou pap, ik ben 't zeer

moede (Br., Antw., Limb.).
PAPENGULLEKENS. Z. ' t volgende.
PAPENHULLEKENS, de roode appeltjes of
de vrucht van den doorniaar ( omstr.
Lier ) ; te Antw. en in 't Hagel. ook
ken elk gehucht binnen de grenzen
van zijne banne of gebied. Het Icon : papenkullekens , in de Kemp. : pasook met paneet of met plan, vlakte,
toorskullekens, en hier en daar
papengullekens. Z. hulle deksel
verwant zijn ( Z. Bud. II, 3).
(
muts) en 't volgende.
PANJERS , bieruitvoerders die de tonnen
PAPENMUTS , v., is in Limb. hetzelfde
laden en lossen ( Dendermonde). Z.
houtgewas als in 't fr. fusain, bonnet
paanhuîs.
deprêlre, als int hgd. pfaffenbanrn,
PANJOELEN. Z. pajoelen.
spindelbaurn, in 't engl. spindeltree,
PANNE , 't zelfde als : pane. Panne is ook
or Prickwood, en bij Blancardus
de naam van een gewest hij Veurne.
anonyrnus of euonyrnus ; Kil., die
PANNEGATSLAAN of PANNEGATTEN.
papenhoed , papenhout en spin getWanneer,in de omstr.van Thien ., eene
boom heeft , zegt dat wij en de
weduwe of weduwenaar gaat trouFranschen het papenhoed heeten, om
wen, dan komt de jonkheid 's avonds
de gelijkenis welke de zaadpeulen
bijeen voor hunne deur en klopt
daar,
hebben met de vierhoekige priester, zoo lang de roepen duren , op
muts , in 't oud fr. bonnet de prestre.
potten en pannen , ketels , gieters,
Men noemt in Be Iu. - Limb. en omstr.
enz. om op den houwelijksdag bier
Maastr., nog papenm'uts , de zaadte krijgen, en dat heet men : panneknopjes van den roozelaar, omdat ze
gatstaan, pannegatten ofpannen. Te
ook de preekmutsen der priesters
Diest noemt men dit : toeten. In de
eenigszins slachten.
Brab. dorpen noemt men die hanPAPENTHEE. Z. pappenthee.
delwijze : de bef jagen , doch dit
PAPENVASTENAVOND, de zondag voor
wordt slechts gedaan bij iemand
den Vasten ( VI. ). Kil. vert. papen
die zich slecht gedraagt en met zijne
-avond door : dominica quin- -vaste
bijzet niet trouwt.
quagesima.
PANNEKLITS, m., een van klei gebakken
PAPLAMMER, PAPLANDER, PAPZAK, in.,
kniltker ( Bree).
dikke en trage vent (Westvl. ).
PANNEN. Z. pannengatsIaan.
PAPMEJSCH , dikke huismusch ( Dender
PANNENHUIS (Antw.). Z. paanhuis.
monde).
PANNENSCROP, m., pannenbakkerij , zoo
PAPPENTHEE of PAP EN THEE, pap gegenoemd omdat het gebouw aan een
maakt van zoete melk met kaneel
schop of overdekte plaats gelijkt
eiers , suiker en wat fijne tarwe(Limb.).
bloem gekookt ( Waas).
PANTEKRUL , aardige gek ( omstr. v.
PAPZAK , m., een die geern pap eet of er
Gent).
veel kan eten ( bijna overal ) ; in Br.
PANTSOEFELEN, huiken ( Westvi.).

't gras ; !ianieren , haneeren , van
t'aan , de baan opmaken ; of voor
banjeren, van ban : de wegen opma-

-
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en elders ook : dikzak , dikke vent,
moffer, trage kerel.
PARADIJSGOED , o. Zoo noemt men
hier en daar in Br. : de wilde uitgeschoten appel- en perenboomkens,
de schudpruimenpoten dienende tot
griffelstammen.
PARDAF , PAIIDOF bet. 1 0 slag of gerucht van eenen slag. Z. pardoens;
2° kiopping, rossing : pardat geven,
krijgen ( Vi., Br. ) ; 3 0 bitter of suikerij die men hij den koffie mengelt:
er is te veel parc/cf bij den koffie , en
vandaar ook : slappe koffie ( Br., VI.,
Antw. ). Z. boef (63) en klets (249).
PARDAFFEN , 0. w., drukt den klank uit
van eenen slag of van iets dat valt of
weggeworpen wordt; vandaar heeft
parclaffen of pardoffen verschillende
beteekenissen, als, 1). v. van : slaan,
opslaan, nervallen, hard smijten

hij pardafte er goed op. Dat ding
pardafte van boven af(Vl. en elders);
in Br. gebr. men 't ook voor : binnenslaan, duchtig eten : hij kan goed
pardaffen. Z. boffen, hlz. 66.
PARDOENS! Een uitroepingswoord als
men eenen zwaren slag hoort, als
iets met gedruisch valt : zoo zegt
men ook : boef! Wellicht zijn beide
woorden slechts klanknabootsend.
In Despars,I,261, leest men : een bor
doensch geschot. In Bremen is 't
-

perduus ; in Br. is 't: pardaf, pardoef:
pardaf! daar ligt hij.
PARDOF , PARDOFFEN. Z. pardaf en pardaffen.
PARDOTSEN , ploffen , neêrvallen ( Meetjesland ). Z. pardaffen.
PARET , PARRET , PORRET of PRET en
PREI , 't zelfde in Westvl. als in
Brab, en Antw. : parrei , porrei , in
Limb. : poor, fr. porreau, oud engl.

porets : te noenent eten wij pretsoep
(VI. ). Z. Delf. 509.
PARET, uitgespr. parret (met den klemtoon op ret), in Br., Antw. en elders
voor : part of poets, snakerij

PAR

zijne parelten spelen ; in Vi. bet.
paret ofprette : beslag, beschar. Vandaar : paretmaker of prettemaker,
beslagmaker, windmaker, moeskens
maker ( Z. 385) , potsenmaker.
PARETEEREN. Z. parreteeren.
PARETMAKER. Z. paret.
PARETTER, m., paretterse, v. Zoo noemt
men, langs den Westkant van Brussd , de handelaars in boter en kaas,
die in huizen en op markten deze
waren opkoopen , en ze te huis bewerken en bereiden om elders te verkoopen. Te Beersel, bij Brussel, te
Sint -Peeters-Leeuw, enz. zijn er veel
van die beter- en kaaspareltersen;
langs den kant van Leaven en in de
Kemp. : boterkremer ; in VI. : boter-

kutser ( z. blz. 71).
PARLASANTEN, PARLESANTEN, PERLESANTEN, 0. W., veel en snel of luidop babbelen , hoogdravend of met
gebaren spreken , razen , tieren , opspelen , kijven , vloeken : wat staat

gij daar zoo veel teparlesanten (VI.).
. Van Duyse en meer anderen hebben
het woord. - J. F. Willems schreef
in de Letteroefeningen ( Gent , Diicaju , 1854) : « Alleen zal ik den VIamingen te bemerken geven , dat hun

spreekwoord : ge moet zoo veel niet
pertesanten , van den Spaanschen
eedper los sanctos afkomstig is, hebbende de Spaansche soldaten in de
XVP eeuw tegen de ingezetenen van
België wat te veel deze woorden laten
hooren. )) Bild. kende ook parlas
-

santen:
En of tante
Parlassante
Als men aan haar kwam.
(Z. T. Mag. Ill, 124 en Verliand. der
Leidsclze Maatsclz. d. II , stuk II.)

PARMANTELIJK , PERMENTELIJK , in

Br. : perminlelijk, en te Antw. : promenSelijk, zeer duidelijk, klaarblijkelijk : ik heb het perinintelijk gezien
stellig, voor vast: het is perinentelijk
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waar; 't is zooveel als 't fr. perUnem
, évideinrnent. Kil. heeft : par--ment
mant, parmantiçjfi ( statig, deftig ) en
parmantetick , staetighlick, I. m.aguiflee Dehedendaagsehe beteekeniskan
er genoegzaarn mee in verbinding gebracht worden. In Yriesi. wordt parmantig voor : sierlijk uitgedost gebruikt; het komt van 't fr. parement.
PAROCHIE , van 't 1. parochia , wordt in
VI. en elders veel gezegd voor : dorp,
door welk laatste men in Br. veel
verstaat : de hoop huizen in den omtrek der parochiekerk gebouwd.
PAIIREGEREK. Z. paddegerek (4 5 ).
PAIIREI. Z. paret.
PARREN, PEIIREN of OMPERREN, b. w.,
omwerpen , omstooten , omstorten,

omklinken : pert eeniçje kruiwagens
gruis in rijen put ( Waas, K1.-Br.).
z. porren.
PARBET. Z. paret ( beslag en porrei ) en
Deif. blz. 509.
PARRETEEREN , o. w., uitschijnen , uitkomen , welstaan : dat kleed parreleert niet. Met iets parreteeren , met
iets in zijnen schik zijn : zij parre

krinotin ( Br. en-Lertnizod
elders ). 't Komt van 't fr. paraltre of
liever is 't eene verbastering van
paradeeren , in 't fr. parader.
PARSIJN , PASSIJN , in 't Meetjesl. voor
peterselie , Ir. persil , eng!. parsly,
hgd. petersitg of garten eppich.
PARTEKLJANG zegt men in Limb. ook
voor : patekiang.
PARUT, PRET ZIJN, ook : ridsch zijn, al
zijn geld kwijt zijn ( Brussel en omstr. ) , en in dat geval is men soms
onrustig gelijk een ritsig dier.
PAS. Hij doet het. van eenenpas, hij doet
het veelvuldig of wanneer het hem
invalt, of pas geeft. Benjan van pas,
die iets naar zijnen pas doet , als
hij het goed vindt , en op zijn gemak ( Br. en elders). Plant. vert.

ick wilt he/then na myne pas : je le
veulx avoir quand it me plaira on a

)
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won apoinct , I. at titheS.
PASCHEN. m., in 'tZ.Tepaschen ofte mei:

ik zat hero eens betalen te pasclien
of te mei ( Vi. ). Als paschen op een
vrijdag komt , nooit ( Vi. en Antw.).
PASCHENDIJSSENDAG als de slekken
bijzen , nooit (omstr. Brugge).
PASKENIE , fr. coulisse de théâtre (Kortrijk ).
PASSEKWEEPLEN voor : parsekweeren.
Z. persekweeren.
PASSELIJK, bijv., omstr. Breda voor
welpassencie, in den letterlijken zoowel als in den zedelijken zin gebr.

dal is een recht passelijk kleed.
PASS1EZONDAG, de zondag voor Palmen'zondag (overal).
PASSIJN. Z. parsìjn.
PASTEREN, PASTOREEREN. Z. peisteren,
pesteren.
PASTIJEESHONDJEN : van eenen die
iemand gedurig achterna loopt , die
van hem niet afgaat , zegt men : hij

loopt hem, achterna , hij volgt heiii
gelijk pasljkes hondken ( Brussel ).
PASTOORKENS , omstr. Breda , zekere
soort van blozende appelen , misschien om hunnen goeden smaak
zoo genoemd , evenals pastoorswijn
goeden wijn beduidt.
PASTOORSHULLEKENS (Kemp.). Z. papenhullekens.
PASTOR , in Vi. en elders voor : pastoor.
PATAAT, PATAT, enz., nardappel. Omstr.
Brussel, Leuv. , Antw. , en elders
zegt men : pataat , patalen , ook

patallen, patallers, potalters , palotIers; omstr. biest :potatlen; te Tessenderloo : poUt , poletten ; te Turnhout: palrassen ; te Gheel : patallers;
in VI. :patakkers,potakkers, patakken. Men hoort soms ook : petélters
enpataers, in 't engl. : potatoe.
PATAKKERS, m., aardappels ( Wetteren).
PATAPOF , dik opgedrongen persoon
(Antw.).
PATATERBOER , m., een die geern pataters eet, of er veel kan eten. - Een
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kleine hoer die hoofdzakefljk pataters
trekt ( Be1g.Limb.).
PATEE, m. en V., stoot, slag op de wang,
oorveeg : iemand eene goede paté
geven (Vi., Br., Antw.). In de Meierij
zegt men : patat ookpatot : hij kreeg
eene patot om zijn ooren ; in Br. en
Antw. hoort men ook : patat en Wafel : iemand eene ufafet op zijne kaak
geven. Patee is in'[ fr. pâté, taartje.
PATEEL , v., is geen verouderd w. maar
inBr., VI, dagelijks gebr. voor :platteel of eene platte aarden- of andere
schotel; van 't 1. patella of het fr.

plateau, van _plat ( schotel ).
PATEKLANG of PATTEKLANG , ook bate
kiting van het fr. bataelan of patac an, het eerste meest in Limb., hetl
laatste meest in Bi-. en Antw. geboord voor : boel of boedel , klikken

en klakken , bagage : hij wieip hem
met heel zijnen patekiang op't straat.
PATENT. Een vliegend patent, een patent
met hetwelk de kramers of kooplieden
van de eene markt naar de andere,
van 't eene dorp naar 't andere,
het heele land door mogen gaan
( Brussel en omstr. ) ; te Somerghem
bet. een patent : ( iets ) zeer klein.
PATER, PATEREN. Pater is op eenige
dorpen van VI. : een hoopje vias dat
te droogen ligt, en 't vias in hoopkens
te di- oogen leggen of zetten noemt
men :pateren; ook een strooien kappeken of deksel om het hooi tegen de
nattigheid te bewaren , en pateren,
het hooi met paters dekken. Z. kappellen (1). Het zal gewis afkomstig zijn van het I. partire, deden.
PATERAPPELS , soort van bruine , rosbruine appels ( Eecloo en omstr. ).
PATERNOSTER wordt nog heden , even-

als het oud eng!. pater-noster while,
bijna overal gebr. voor : een oogen
blik , of de tijd dat het lezen van een

paternoster of vaderons duurt
wachl eenige palernosters. ik kan
geen paternoster wachten , ik kan

PAT
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geen oogenblik wachten. Z. Hoeufft,
ljlz. 456. Men bezigt nog in den-

zeifden zin : een varIer ons, een weesgegroet. Paternoster wordt in de
Kemp., Antw. en Br. ook gezegd
voor : rug-graat , rugstreng.
PATERS ( zwarte ) , zwarte nalbessen of
de vrucht van den cassisstruik , fr.
groseitles noires ( Kortrijk ). Men
noemt deze bezen ook hier en daar
in Br. : moerbezen ; te Antw. : jeneverbezen , elders ook : paternoster-

bezien.
PATERSKAP , v., blauwe bloem , die den
vorm eerier minderbrodrskap heeft
( Hagel. ). Dit is waarschijnlijk dezelfde bloem als klokken ( blz. 55),
een vergiltige plant.
PATIEN, PATIJNE, te Kortrijk en omstr.
voor : hoiblokken ( blz. 191).
PATIETER. Z. petieter.
PATJAK, iets of iemand in slechten staat,
sukkelachtig , kramakkelig , kamant
( hier en daar in VI. ). hij ispatjak of
patja , hij is dronken (liortrijk). Van
hier :pa!jakken. Z. patrak.
PATJAKKEN, 0. w., gebr. in den zin van:
sukkelen of martelen , kramakkelen
of kramachelen ( Z. blz. 287 ) : door
den modder patjakken, d. i. : er door
baggeren of sukkelachtig gaan : laat

ze maar door de morre patjakken
wij zullen onzen oogst wet opdoen
( Snoeckxalmanak , 1860 , 41 ). Men
zegt ook in denzeifden zin : patjolken. Patjakken bet. eigenlijk als een
patjak, eene patrak, zich voorthelpen, en is hetzelfde w. als in Limb.
poeiakken of poejakken, dat daar
slaafs werken, zwaren arbeid doen
beteekent.
PATJAIKER , m., een woord dat in VI.
veel gebr. is en toegepast wordt op
kleine kinderen : dat is no kleine
paljakker; 't is dus bijna zooveel
als : kleine pagadder , en schijnt
sukkel , sukitelaar , kramachelaar te
heteekenen; in Limb. bet. :poeiakker
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of poejakker : iemand die slafelijk
of moeilijk werkt.
PATJASSEN, 't zelfde in Oostvi. als : patjakken.

PATJE, paatje ofpapalcen (Gent); in den
Tenth. bet. pat : peter.
PATJOLKEN , 0. w., boteren , met den
stamper in de boterkern overenciveêr slaan ( Oostvi. )
Heeft de maegd drymael gemolken
Uwe kern is al vul,
Met een uerken te patjolken
Hebt gy reeds een boterstul.
(C. Du Villers.)

Het bet. ook : patjakken. Z. J)mpelen.
PATRAK , v. Eene oude , slechte pats ak,
is een voorwerp dat oud , slecht en
versleten is , dat kraniakkelijk gaat,
h. v. : een versleten gespan (Br.); in
-

VI. : patjak. Het komt van 't fr.patraque , dat iets is wat slecht ge-

maakt, wat slecht, versleten, kapot is.
PATRASSEN. Z. patat.
PATRIJSESLEPER , rn., lange zondags-

frak ( Somerghem).
PATRIJSKEN zegt men van iets dat lekker, kostelijk , goed en waar profijt
of winst aan vast is : dieptaats, dat is
eenpatrijsken , 't is een goed plaatsken : die handel is voor hein een patrijsken ( omstr. Leuv.).
PATROS , v. mv. , patrossen , man en
vooral vrouw die met eene rughot
naar de stad komt , gelijk , b. v., de
waalsche kooplieden in eieren , kiekeus , duiven ( Leuv. en omstr.).
Z. botres ( blz. 72), perkoos en paretter.
PATSCH, v., pet, kiak (44), muts, fr. cas()uette ( Belg.- en Holl.-Limb. ).
PAVEN is de Limb.* uitspr. van : paffen.
PAUWEDETJE, 0., 't zelfde als : kabbertje,
baantje , lichtvink , lokvink , lichte
kooi , lokvogel , pronkster , fr coquette ( Oostvl. ); te Antw. zegt men:
pagadetje.

PE of PEË ( met zachtlange , ook met

PEE

zware e ). Z. peen.
PE ( uitgespr. met zachti. e) wordt gezegd
van een oud man : die oude pe, en,
dewiji de oude lieden nog aleens
grommelen en gierig zijn , past men
het w. pe ook toe op eenen grolpot
die lastige pe! Die gierige pe zou op
een oordje dood blijven. Vanhier het
verkleinw. : peken , peete, waardoor
men verstaat : grootvader, en ook

een oud manneken. En , dewijl de
grootvaders veelal tot doopsgetuigen
hunner kindskinderen genomen wor
den , bet. peken ook : peter. Pc is
-

voor : paai , peer of pe're ( van 't fr.
pèi'e) of ook voor : peet, eene ver kor-

tiug van: peter, I. pater ( Br., Antw.,
Hagel., VI.). Z. pee, peen en pees.
PEBOER, m. Z. peenboer (Kemp.).
PEE, PEER (met scherpl. e) voor : Peeter
( Br., Antw. ) ; elders : Peter, Pieter,
Piet , Pier : 't is nepeer zegt men te
Leuv. voor : 't is ne kerel. Z. pe.
PEEL, m., in 't Hagel. 't zelfde als in Br.
pijl, stroopijl, stengel : peten van
patatters, d. i. de pijlen, stengels of 't
houtachti g loof der aardappels. In
Limb. is peel : de pin van eenen dop
( Z. 1 0 2 ) en eenen peel maken bet.
er : een draaienden werptol ( fr. tonpie) op de hand nemen en hem dan
weder op den grond smakken , waar
hij op zijne pin nog draait. De jongens zeggen in Limb. : mijn ijsdop
kan vier pelen doen , d. i. : men kan
hem weI vier keeren op zijne hand
nemen en weer op den grond werpen
eer hij ophoudt te draaien. Van dit
peel heeft men in Vriesl. : peelen, pieten , met inspanning arbeiden , lang
met iets bezig zijn ( Arch. I , 340).
Z. pijl.
PEEM, mv., pemen. Z. peen.
PEEN (uitgespr.pé ofpeë met zachtl. e),
mv. peën en niet penen , bet. in Br.,
Antw., hier en daar in VI., in 't c.
Axel en elders nog : wortel , fr. ca
rotte ; hij Kil. : pee , pote , 1. siser,
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ra(JZX eclutis ; zoo heeft men : gele
peën , roode of hollanc/sche pékens;
snikerpekens , bitterpeën ; witte peën
ofpasiinaken, fr. panais, enz. - Pe,
iiit g espr. met zware e, schoon't zelfde
w. als : peen , is hier en daar in Br.

en in de pr. Antw. 't zelfde als
hondsgras , fr. citiendent , een gras
waar de honden soms aan knauwen.

Kil. heeft : peën , peyen , ledgras
knoopgras , 1. agrostis , grainen nodosurn , caiiaria , graaien caninum.
Dit pegras of peengras heet in Br.
omstr. Leuv. en te Casterlee ook

pessem , pessemgias. Vandaar heeft
men : pesserniand of pélanci ; knobbe/pe, gras met gekuobbelde wor
tels; nestelpé, pe met lange en sterke
pezen. Omst. Thien., Diest en elders
wordt het pegras : petten , pellem,
mv . , petlernen , genoemd ; in de
Kemp. en N.-Br. : pennen, puinen,
puingras ; en omstr. Breda : paneii.
In Vlaanderen heet het hondsgras of
dat gras hetwelk de akkers beschadigt, hier :pein, mv.peinen; elders
-

peem, mv. pemen en penmen.
Doch door 1,)é , pessemen , peltemen, enz. verstaat men ook, in de
streken , waar 't w. in zwang is, in 't
algemeen : uitgeroeide stoppels en
alle uitgeroeid onkruid. Vanhier
pehoop , pessemMoop , een hoop stoppels en onkruid, en 't werkw. : peën,
pessernen , petternen : het land van
pé, enz. zuiveren. Hoeufft (45e)
meent dat panen , pennen , puinen
( en ook : pe, pein, peem ) verbasterd
is van : peën , zijnde dit gras alzoo
genoemd om zijne lange, voortkruipende wortelen. Het w. peen is uit
éénebron ontsproten metpees, pegel,
peil en pijl. Z. Bilds geslachtlijst op
al die woorden. Peen ispe-ing, zegt
hij, en werd voorheen voor alle spitse
wortel gebr. en men zei dus bitterpé
ofpeë. Pegel is 'tzelfde vi. als : bigget,
wortel van : biggelen , ' t geen eigen-
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lijkpegelen is en zwellen, big woi'
den, bet., welk big nog in 't engi.
-

overig is , doch eigenhijkpe-ig, d. i.
pe-vig is. Pegel en ook pegge
Qudtijds eene maat, is uitpe-ig samengetrokken. Peil of pijl is van
pi-en , ook pc-en ( stooten ) gezegd,
waarvan :pen en peen; zoodat peil
eigenlijk : stootstok bet. en
bij
uitbreiding : hoogte en diepte ( Bild.
op peil ). Met peen is ook verwant
pagge ofpegge, en pin. Z. Bud. op
pin , pen , en bij ors : poot , porren.
PEEN voor : bitterpeën of suikerij , gebrande bitterwortels die men bij
den koffie mengt ( Turnh. ). Z. peen.
PEN , b. w. Z. peen. Men zegt ook : afpeën , den pè of het onkruid van 't
land doen, en ui/pet/n, 't land van pe
en stoppels zuiveren ( Br. en elders).
PEENBOER, m., kleine hovenier (Kemp.).
Z. peen.
PEEPS. Z. pieps.
PEER, m., te Maastr. voor : vader, fr.
pére; in Br. zegt de burgerij : mompeer en mijn mompeer, en gemeenzaarn : pére , mijnen pére : en vanhier : péreinuls , voor : katoenen
slaapmuts. Zoo zag men nog over
eenige jaren de herbergsbazen met
een witten voorschoot en eene paremuts te voorschijn komen. Z. pee of
peer.
PEER , v. ( met zware e) , vuilpeer , oorveeg of, gelijk men in Br. ook zegt,
.3

peas : iemand eenige peren om zijn
ooren geven ( Br., Antw., Limb.).
Men zegt in de Meierij : acne peer
inlieblien , beschonken zijn : wat
heeft hij weer acne peer in! ook : hij
heeft hem weer gepeërci ; alsmede
hij heeft den prins gesproken . Eene
peer aanhebben bet. in Westvl. ook
bedronken zijn.
PEEIIDACFITIG, bijv., genegen voor de
peerden, of : om met peerden om te
gaan : die knee/it is niet peerdachtig
( Br., Hagel., Limb.).
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PEERDEN. Z. peerds.
PEERDENBEUL, m., vilder of iemand die
oude, versleten paarden koopt om ze

le dooden ( Westvi. en elders).
PEERDENI3IE , peerdenvlieg ( Westvi.).
PEERDENBLOEM, heet in de Woordenb.
fr. pissenlit , cleat de lion , in 't 1. taraxicuni, d. i. kankerbloem, schorftbloem, enz. Doch dit is een ander
kruid als de wilde suiIerij , fr. chicore'e sauvage , waardoor velen ook
het fr. pissenlit verstaan. Op sommige plaatsen noemt men : peercien
de kruidkundigen in het-bloemwat
1. chrysanthenum lacustre heeten. Op
sommige plaatsen van Br. noemt.men
ook peerdenbtoent : een vergiftig
plantje met witte bloemkens dat
veel in sommige hossehen staat en in
de kruidhoven genaamd wordt : ane-

mone nemorosa.
PEERDENBOEVER, peerdenknecht, voerman ( VI. ). Z. boevcr (65).
PEERDENBOEVERKEN, o.,peerclenwach[er, m., kwikstaart , waarschijnlijk
zoo genoemd , omdat dit vogeltje de
gewoonte heeft van achter de paar
den in de versch omgeploegde voren
zijn voedsel te zoeken ( Oost.- en
Westvl.). Z. koeiwachter (71).
PEERDENDRANK, m. Zoo noemt men een
geneesmiddel , zeer slecht , sterk of
bitter, en, bij gevoJg, moeilijk om in
te nemen : de nieester heeft me clear
een peercienciranic voorgeschreven
( VI., Br., Antw. ).
PEERDENGEREK , 0., het paardentuig,
fr. le harnais hij Kil. : ghe-reck,
;

ghe-re/ce , 1. ornatus , apparatus
instrurnentum , armatura , arma. —
Arme equestria komt bij T. Livius
voor in den zin van : paardentuig
( Brussel en omstr.).
PEERDENHORZEL, PEERDSHORZEL, uitgespr. peersussel , is in VI. 't zelfde
als , in Brab. : eene peerdenvlieg,

fr. taon ; Kil. heeft : peerclslcorzel
flandr. I. vespa , cralio. Z. peren-
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wesp en peerdenbie.
PEERDENKEUTEL, m., peerdenvijg (Br.
en elders).
PEERDENKNECHT of STALKNECHT , in

Br. 't zelfde als inyl. : peerclenboever.
PEERDENMAND, v., mand waarmee men
gewoonlijk de paarden bestelt ( Vi. ).
PEERDENOOG , V., wagenwiel., vijffrankstuk ( hier en daar in VI. en Br.).

PEERDENPROSSER , peerdenkoopman of
-tuischer ; 2 0 peerdenmishandelaar
( Waas en elders).
PEERDENSURKEL, uitgespr. peerdensulker, een kruid, van de familie van den
surkel of zuring, door de kruidkundigen genoemd : lapathurn ac'utuni,
runex acutus of maaimus, nervosus,
obtufolius , en in de Woordenb.
palich, peerdig ofpaardig, fr.parelle,
patience ( Br.). Edoch men noemt die
plant ook : kalveren bladeren , maar
dit wordt vooral gezegd van den
walerpeerclig, 1. lapatuin aqualicuin,
wiens blad wat breeder en langer is
als die op velden of in weiden groeit.
PEERDENVOET of PEERDSVOET , in Vl.
't zelfde kruid, als in de Woordenb.
paardenklauw en bij Blanc. : paarcis
klauw , hoef blad , fr. tussilage , pas
d'âne , I. tussilago , hgd. rosz-huf,
engl. colts -foot tote-foot.
PEERDENWACHTER ( Oostvi.). Z. peerdenboeverken.
PEERDEN\VESP. Z. perenwesp en peerdenhorzel ( Br. ).
PEERDENWORTELS , wortels of penen
die men tot voedsel voor het vee en
vooral voor de paarden zaait ( OostNl. ).
PEERDIG, bijv., zegt men, in 't c. Axel en
elders in VI., van tochtige merries
bij Kil. : peerciighe merle , flandr. i.
heete, 1. equapruriens; elders in Vi.
zegt men : peerdsch.
PEERDS zegt men in Br. en elders zoowel als peerden , in den 2en naamval in samengestelde woorden als
peerdsgetuig , peerctsboonen , peerds-

,
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voet, peerdsvtieg, peerdsdrank, voor
peerdengetuig , enz. In Limb. bezigt
men altijd : peerds.
PEERDSCH of PEERDIG , bijv. , heet
( Westvl. ). Hij is peerdsch bet. in
Vl. en 't L. V. Waas ook : hij is een
goed voerman : hij is niet peerdsch ,
d. i. niet gewoon om met peerden
om te gaan. Z. peerdachtig.
PEERDSHORZEL. Z. peerdenhorzel.
PEÊRE , v., kleine hooischelf, die de gedaante van eene pedr heeft (Westvl.).
PEERETER. Z. pereneter.
PEÊREWESP. Z. perenwesp.
PEERS. Z. perzik en piersch.
PEERS , PERS bet. eigenlijk : lange roede
of staak, in 't fr. perche, en in Vl.
hetzelfde als, in Br. en 't L. v. Waas :
wip : eene gaaipers , vogelwip of vogelroecle. Bij Maerl. komt : pertse of
pericfie dikwijls voor in den zin van :
spar, stang, staak; Kil. vert. : peertse
door : pertica , sudes ; ital. en
spaans. : perlica. ; engl. perche. In
Westbr. hoort men ook : persje en

pirsje uitspreken.
PEES, PEERS. Z. perzik.
PEES, een gierige pees, een vrek ( Brussel
en omst.). Z. pé en peen ; hier en
daar in VI. bet. pene ook : gierigaard.
PEES , V. ( zachtl. e ), wortel van een
plant of boom , fr. racine : kap de
pezen over en de boom zal vallen
(Br.). Pees en (in den Vos Reynaerde,
v. 494 , 131 ï) pese wordt ook voor :
touw, koordje gebruikt, b. v. : wiel
boogpees. Bij is de pees af, hij-pes,
is ontbonden, ontmoedigd (Westbr.).
Pees is verwant met pessein. Bild.
zegt op 't w. pees , v. door de vorming , evenals : peer en peen , van :
de puntig toeloopende gedaante
waarin zich de pees als verhard uitvloei sel van den zwellenden muskel

vertoont.
PEES , V. ( scherpl. e ) , oorveeg , slag ,
kaakslag : hij kreeg eene felle pees
om zijne oorera. Iemand eerie pees
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draaien bet. in 't L. v. Waas : hetzelfde als in Br., Antw. en VI.: eene
pees geven. Vanhier : peezen, kaak
geven : hij peesde er voor-slagen
goed op. Of pees eene andere uit
: pees, in den zin van -sprakivn
zenuwpees , snoer , koord ; ofwel
van : peers , dat in VI. : roede en in
Z.-Limb. : perzik bet.; ofwel of 't
voor : peis ( vrede ) of het fr. pièce
is, beslissen wij niet.
PEES ( scherpl. e ) , van 't fr. pièce , heer
en vrouw in 't kaartspel : schuppen-

pees. Vanhier : peezen , bellepeezen,
een zeker kaartspel ( Br., An tv.,
Hagel. en elders).
PEESCH. Z. perzik.
PEET , v., wordt thans in Br. slechts
voor : petemoei of meter gebr. Elders
verstaat men er ook peter door , in 't
hgd. pathe. Vanhier de verkleinw. :
pekken , petje , waardoor men soms
ook het meisje bedoelt dat men ten
doop geheven heeft. Bild. zegt dat
peet eene samentrekking is ( wij zeg
verkorting) van : peter. —-gen
't Is nog de rechte peet niet wordt in
't Hagel. gezegd van iemand of van
iets waar men niet zeer tevreden over
is ; omstr. Leuv. zegt men : 't is de
rechte pee of peer niet. Z. pee.
PEETERMAN, m., zeker soort van Leuvensch bier ( Br., Antw. en elders) ;
te Gent bet. het w. peeterman : in 't
fr. fond de boutique.
PEETJE of PEEEN (Vl. en elders). Z. pé.
PEETJELAP, PETJELAP, peetlap. Z. lappeter (326) (VI. en elders) .
PEETMAIL ER , m., vriendschapmaker,,
peismaker ( Meetjesl. ).
PEETSCH , v., perzik en S. Jans Evangelie ( Z.-Limb. ). Z. 't voorgaande.
PEEZEN. Z. pees.
PEG , PEGGE , v., dun gescherpt houtje ,
paalleen of pijlleen of houten nagel ,
waarmee men iets, b. v. vogelnetten
vastmaakt. Vandaar het w.: peggen,
met eene peg vastmaken ; doch het
-
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bet. ook : knoeien. Men zegt ook
een pegger voor : slechte schoenlap
is pegge,-per.IndTuthoisa
pegghe hetzelfde als : kijle (.kegel ),
en beitel , 1. cuneus , en als dobbe ,
prop , 1. obslrut-ctoriurn. Peg schijnt
de wortel van : pegel , waarvan
peil of pijl eene verkorting is , en
ook wel : steel , stengel, bikkel of
pikkel bet. Z. Weil. op : pegel , peil,
Bild. (II) op : peen , pegel, peil, pijl,
en het merkwaardig art. van Nic.
Beets , 2e proeve van Etyinologie in

't Taalk. ]Mag. (IV, 97-110) , bij ons :
peen , en bij Kil. : plugghe (houten
nagel ). Z. prengel.
PEGEL beteekent van ouds eigenlijk
maat in 't algemeen ; te Antw. en
elders is 't nog heden : een meetstok
waarmee men den inhoud van vaten,
enz. meet. Iemand op zijnen pegel
zetten bet. : hem eene bepaalde
maat van eten en drinken geven, hem
op vast rantsoen stellen ( Br., Antw.).
Vanhier 't volgende. Z. verders de
Woordenboeken.
PEGELEN , b. w., meten : een stuk wijn,
enz. pegelen. Verders bet. het in
VI., waar men ook : pekelen zegt :
iemand de spijs wat nauw meten,
wat scherp bedeelen , zoodat men
daar te weinig krijgt om te leven :

die mevrouw pegelt beur dienstboden
wat nijig; en vandaar ook : nauw, gierig , spaarzaam zijn : alles is in dat
huis gepekelde. Kil. vert. : peghelen
door : metiri, mensurare, mensuram
designare ; metiri vasis capacitatem;
doch hij heeft het ook in den zin
van : nauw bedelen , 1. modice sine
parce dare. Deze beteekenis heeft
pegelen nog in N.-Br. en ook die
van : langzaam opbieden, weinig te
gelijk bieden ; in 't Hagel. en elders
bet. het : aanhoudend afdingen en afbieden : gij moet niet pegelen , het
is niet minder; in Br. is dit : prenkelen. Vanhier : afpegelen, afdingen;

PEI
in Br. ; afprenkelen ; te Antw. : 'af
-djangelen, in N. -Br. bet. : uitpegelen

iemand door te koopen , zonder betaling of anderszins, langzamerhand
uitzuigen. Z. Taalk. Mag. ( I ,
en Hoeufft (458) : pegelen, in den zin
van : peilen , is in 't Nedersaksisch
pegeln , maar dit w. bet. daar ook :
lang en langzaam drinken, en elders:
ineens uitdrinken. Z. prengelen.
PEGGELEN, PEGGEN, houten die men in
de zolen der schoenen steekt ( L. v.
Waas ). Z. peg en, bij Kil. : plugghe,

1. clavus ligneus, cuneolus.
PEGGELING, v., voor : priegeling (Leuv.).
PEGGEN, PEGGER. Z. peg. In den Teutte.
is peggen vert. door : cavillare.

PEGRAS , peen- of puingras. Z. peen.
PEIL , m., vastgesteld werk , taak , dag
-werk(Gntoms.,Mjel)Ht
is samengetr. van : pegel ( maat) ;
bij Kil. peyl, flandr. i. taecke, 1. pensum. Z. pijl.
PEIN ( Westvl. ). Z. peen.
PEINZEN , eigenlijk en in Holl. overden
overwegen , beteekent in Br. ,-ken,
de Kemp. , N.-Br. , VI. en elders een
denken. Het wordt-voudig:men,
veelal peizen uitgesproken. Z. peinzen bij Hoeufft (458).
PEISEN , uitgespr. : peisken of paasken ,
bet. in 't Meetjesl.: het kussen van de
relikwiën in de kerk ; in Br. heet dat
( wij hoorden het ten minste in onze
jeugd ) : den peis of pezerik kussen.
Peis of pais is van 't I. pax , vrede ,
en wordt in Br. en elders voor : relikwie gezegd, gewis omdat de priester, die relikwies laat kussen, plach
te zeggen : pax tecum.
PEISPUNEN, uitverzoening kussen (Maastr.) . Z. poenen.
PEISTEREN , PESTEREN , in Br., Antw.,
VI. en elders dagelijks gebr. voor :
pleisteren, welk min goed is ; in VI.
bet. het ook : koeien of eene kudde
schapen , enz. langs de straten of
in de weide hoeden ; in Br., en wel
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langs den Zuidkant van Leuv., bet.

pels , pelt , pettier , pelser , peluw ,

peisteren, pastoreeren : het vee in de

pels , pelt , peltier , pelser , peluw ,
fr. peau , petteterie , pelisse , ,velure ,
1. pedis, vetlus, pallium, velum, hgd.
pelt, engs. peel, ital. pelle, alsmede de
werkw. : pellen , peuten , 't fr. peter,
het 1. vellere, vellicare, engl. putte en
pill spruiten allen uit ééne en dezelfde
bron voort. Hoeu fft zegt op : pellegoed : « Mogelijk heeft het w. (pelle)
wel eenige betrekking tot het Keltische of Bretonsche : paden , een deken of overtrek van een bed. In 't
Suio-Gothische het. pelt : zeker fijn
lijnwaad onder een verhemelte van
hetwelk nog heden ten dage in
Zweden ten platte lande de bruidegoms geplaatst worden. Zie Ihre, die,
op pelt, no 1, aanteekent dat de Finnen het dak of lijnwaad in 't alge
: pellawa heeten. » Z. Weil. en-men
't Taalfa. flag. (I1, 186) op peul, enz.
PELDER , m., baarkleed, hgd. bafhrtuch ,
leiehentuch , fr. poele. Vanhier :
maagctenpelder , een wit baarkleed
dat men over de baar van dooden
spreidt : en schudden er godvruchtig

weide mogen laten grazen. Kil. vert. :
pesteren en peysteren , dat van ééne
bron is met het lat. vastere , door :
nutrire, curare vastere herbarn, en
ook : repascere , impasci , pabutari ,
oud fr. pasturer, pattre , en peyste,

ringh door : pastus , refectus. Z. ook
poester.
PEITSEN, van het hgd. peitschen (geeselen, slaan ), bet., in Limb. en omstr.
Breda : slaan, kloppen.
PEZEN. Z. peinzen.
PEK , PIK , is m. in Limb. waar het peelt
klinkt, elders o.
P E KEL , m., in 't Zuiden.
PEKELEN (Westvl. ). Z. pegelen.
PEKEN .( Br., Antw. ). Z. pe.
PEKKEL. Z. pikkel.
PEKKELING (VI. ). Z. pikkeling.
PEKKEN, 't zelfde als : petje (Br., Antw.).
PEKKEN , o. w., hard aan iets werken :

ik heb mogen pekken om in tijds get/aan te krijgen (Antw., st. en pr. ) ;
in Westvl. wordt pekken veel door
de kinderen gebruikt voor : pik/ken
in den zin van : nijpen , krabben;
bij Kil. ook : pieken of steken ; te
Kortrijk bet. pekken 't zelfde als
elders : plekken, blijven hangen, d. i.
laat in de herberg zitten.
PEKKING, rammeling, priegeling (Antw.).
PEL, v., oulings : allerlei bekleedsel, omkleedsel of overdeksel , zooals : een
baarkleed , in welken zin pelle nog
hier en daar gebr. is, een tafellaken,
enz. Vanhier : pellegoed.. Thans bet.
pel in Hou. : dop van erwten , boonen, eiers, enz.; maar in Br., Antw.,
Vi. en de Kemp. is pel : het fijn vliesje,
het dun schelleken , pelleken of
schorsje dat de aardappelen en
andere veld- en boomvruchten overdekt, alsook het vliesje, dat over het
wit der eiers onder de kalkachtige
schaal is, of dat over de gogen komt.
De ww. : pel of vet , peut , .patie ,

,

rondom cie plooien van eten waagden pelder (G. Gez. Kerkh of bloemen )
( Oost.- en Westvl. ). Peltier is voor
peller (d voor l) en dit voor : pelle
.

dat bij, Kil. : bare-kleed bet. en bij
Plant. in 't fr. poêle pour mettre sur
la bierre des morts. Over 't spreekw. :
helder noch pelder Z. helder, blz. 183.
.

PELDERIEN, PELDERIJN, PELDERIN, o.,

hetzelfde als 't fr. pilori, paal, pronk
schandpaal , staak ( Oostvl.) ;-pal,
in Br. : schabetleken en staak ; bij
Kil. : piloryn , pellaryn , pellarin , I.

nuinellae pubticae, columbar, vulgo
collistrigiunn, angl. _pilloy :
Een perkment in acht dagen
Is dat geen schoon gewin?
Myn kussen aen de galge,
Myn boutjes aen 't pilorin.
(Oud Vl. liederen, blz. 531.)

PELLEBAKSKEN , o., baksken van boom-
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schors gemaakt en door de wevers
veel gebr. om hunne spoelen in te
leggen ( Westvl. ).
PELLEGOED , o., in Limb. en N.-Br. die
soort van linnen of stoffen waarvan
de tafellakens gemaakt worden , en ,
omstr. Breda , ook : tafellakens, ser vetten , handdwalen , handdoeken.
Z. Hoeufft (459) en pel bij ons.
PELLEN, b. w., afgeleid van : pel, bet. in
Holl. : uit de pellen doen , van de
doppen of schel ontdoen ; in Br.,
Antw. spreekt men pellen in dezen
zin : polen en soms : peulen , in de
Kemp. : puilen uit. Pellen , dat in
N.-Br. eigenlijk voor : schellen, van
de schel ontdoen, gebr. wordt, bet. in
Br., Antw. en elders : de pel (vliesje,
schei of velleken) aftrekken , b. v. :
pataten , rapen, appels pellen , en dit
is iets anders dan aardappels , enz.
schellen, welk laatste in Br. en elders
bet. : de pel of schel met een mes af-
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paner, in 't fr. panier.
PENEWARIE , v., is te Brugge : een win-

kel waar men in het klein verkoopt ,
eene slijterij, en de winkelier met
den kleine wordt daar : een penewarier , in Holl. slijter genoemd. Het
angelsaks. : penega weorthe bet. in
't neêrd. : penneweerde , penninckweerd ; bij Kil. is penninck waere
penninck-waerde vert. door : merx, en
pennink-waeren of -waerden door :
divendere, en penre weerde vercoopen
bet. bij Delf. (304), fr. vendre en detail , in 't Holl. : slijten. — Pene of
penne is eene samentrekking van :
penrink , engl. penny.
PENEWARIER. Z. 't voorgaande.
PENGEL , koorden waarmeê men de wip
recht houdt ( Oostvl., L. v. Aalst. ).
Pengel is voor : bendel of `vendel
met verwisseling van d door g
( Z. blz. 88 ).
PENKELEN. Z. prenkelen.

snijden. Met iemand een ei te pellen
hebben , met iemand iets te doen of

PENNE. Z. pin.
PENNEPIS , eene verbastering van 't fr.

te bespreken hebben.( bijna overal ).

pain d'epice , peperkoek ( Westvl. ).
PENNER. Z. pender.
PENNESCHRIJVER noemen de boeren :
een vogelken wiens eiers gemarmerd en als met de'pen geschreven
zijn ( N.-Br. ); in Br. is 't : schrijver.
PENNESTEELKEN , pennehouder , fr.
porie plume (Br., Limb. en elders).
PENNING, m. Gekend als een kwade penning, overbekend (Br., Antw.). Pennink is ook : een groote nagel met
platten kop (Westvl. ).
PENNINGSKEERS, doodskoers, fr cierge
ntortuaire ( hier en daar in Westvl. ).
Z. spillicht.
PENS of PENSCH , bijv., vookak , rot

Iemand de tong pellen , iemand uit
achter een geheim zoeken-horenf
te komen (VI. ).
PELLEVOGEL, m. Z. pepel.
PELMOLEN , m., wan- of kafmolen , molen om het graan van 't kaf te zuiveren (omstr. Diest ).
PELS. Iemand met zijnen pels aan de
deur - zetten , iemand buiten zetten
( omstr. Thien. ); te Leuv. zegt men :

iemand met zijn gat aan de deur
zetten.
PELSEN, b. w., afrossen, afslaan (omstr.
Thien.); te Leuv. zegt men daarvoor:
iemand aan zijn vel zitten, en in
Holl.: iemand den pels uitkloppen.
PELUW, uitgespr. : pull, is m. in Limb.
PEMEL, m. Z. pepel.
PEMEN, PEMENBOER. Z. peen.
PENDELOKKEN. Z. oorslingers (431).
PENDER , PENNER voor : paander ( Br.,
Antw. en elders); bij Kil. : pener,

( Antw.).
PENS , PENSE , v. nw., pensen, wordt in

Br. en Antw. voor : worsten, 't zij
bloedworsten, beulingen of verkensbeulingen,'t zij witte worsten, gebr.
Vanhier : bloeipens , in 't fr. bondin ; penssoep, het kooksel waarin de
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bloeipensen of ook de penserij gezod en zijn ; pensketet , ketel waarin
men pensen kookt. Het stak zoo vol
als een pensketel , d. i. gansch vol ,
kropvol ( Br. , Hagel. ) ; pensloren
soort van koren om de darmen te
vullen ; pensenkermis , feestmaal dat
men houdt wanneer het varken geslacht is. Men noemt de worsten
licht pensen , omdat men tot het
maken derzelve de darmen en ookal
andere ingewanden verbruikt. Z.
Taalli. iIag. ( III , 189). —De pensen zijn gekookt , alles is klaar. Pensen maken beteekent : pochen : maak

zoo veel pensen niet van dat mager
verken , maak van die zaak zoo veel
beslag niet ; pensenmaker, windma
Hagel. ). De mutsaards worden-ker(
in 't L. v. Waas : pensen genoemd ,
licht omdat zij van klein hout of
omdat zij lang gemaakt zijn. Immers
men noemt te Leuv. penserij de
ribbekens, alsook : het klein vleesch.
In 't L. v. Aalst verstaat men door :
.pensen : lorren, lompen, slunsen,
pallullen , van 't 1. : pendere ( han
zegt daar : die bedelerse-gen).M

loopt teenemaal gepensci of : de pensen hangen haar van 't lijf. Pease
bet. hier en daar in Oostvl. : een bedrieger of valschaard in het spel ,
fr. tricheur , tricheuse : o gij pen-

se! Mijn spelkameraad is maar ne
eense. Vanhier : pensen : in 't spel
bedriegen, valsch spelen, fr. tricker;
doch in 't L. v. Waas ook : wildstroopen , fr. braconner ; Tenser,
'tzelfde als in Br. : aaszak, fr. tri
fr. tricheuse ;-cheur;pnsg,
penserij , bedrog in het spel. Penseri-je zegt men omstr. Eecloo. Pensen bet. ook nog : nijpen, gierig zijn;
doch dan is het van 't fr. pincer.
PENSEJAGER , zoo noemt men hier en
daar in VI. : een wildstrooper, fr.
braconnier, en ook : een schacheraar.
Z. pens.
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PENSEN , in het spel twist zoeken ( hier
en daar in VI. ), 't is hetzelfde als :
gruizen , gronzen (167-8). Z. pens.
PENSENKERMIS. Z. pens.
PENSER, PENSEREGGE. Z. pens.
PENSERIJ , v., pensengoed , afval , als :
licht, lever, long, lummer, pootjes eis
ooren ( Leuv. ). Z. frut (134) te Ant^v.
in gebr.
PENSSOEP is in Br. hetzelfde als wat men
in Luid -Limb . puitlessoep (poetessoep) heet. Z. pens.
PENSU , PENSUTJ ES , soort van kabuis
( Westvl. ). Z. kauwel, blz. 227.
PENTEN. Z. pinten.
PENTJIKKEN. Wanneer de kinderen, met
marbols of knikkers spelende , niet
goed hunnen marbol met den wijs
duim voortrollen dat noe--vinger
men zij : pentjikken ; houden zij de
hand niet stijf en beweegloos als zij
hun bolleken doen voortrollen (stekken of stokken) dat heeten ze buk
en als zij de twee marbols-ken;
kunnen raken met de uitgestrekte
vingers, zulks heet : hulpen (Westvl.,
Kortrijk ). Voor pentjikken zegt men
te Antw. : eene Prut schieten.
PEPEL, m., vlinder. Dit dierken draagt
een aantal verschillige namen. In
Br. zegt men : pepel , pimpel , pampel : te Diest : piepel ; te St-Truid.
bipel ; te Tessenderloo : pippeling ;
in de Kemp. : pepel ,pimpel en fikkenteer; te Mechel., Lier en soms in
Belg. -Limb. : kleppenteer (249) ; in
Holl.-Limb. : pepel, its. en v. ; te
Antw. : schoenlapper; omstr. Antw. :
wiewouter en : somervoget ; te Aalst
en elders : zomervogel; in 't L. v.
Aalst : wemel , ook botervijver en
motlevijver ; in VI. , volgens de
streken : flieflouder , fzie f peter, fi fou-

tere , flie f outere , beuterschite ; te
Brugge : motte ; omstr. Rouselare
uwele , ulege , uleke ; te Popering.
he!lekapelle ; in Holl. : kapel , witje,
kapelletje , schoenlappertje ; in Gel-
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den. : spannevogel. Ruysbr. ( II, 222 )
schrijft ' : pepete ende spelthanen
( sprinkhanen ) en at selke dinghy
mochté si eten. Kil. heeft : pepel ,

op, 't fr. tache de beauté ( Br., Antw.,
st. en pr. ). In Limb. is 't : pepervlek.
PEPERLING , kampernoelie , fr. chain-

pimpet , vleke , vleken ( sax., sic. ),
vliegliwouter, vlicheltere , vijfeltere ,
schoenlapper ( holl. , fris.) , vlinder , kapel , sornervoghel ; 20 pel
flandr. i. :-laryn,pevoght
pepel , ook : pelle-voghel en pennevoghel. De Teuth. : pennenvogel ,
1. vivalter, papilio. In 't hgd. p feil holder , fifolter , falter , tag falter;
lichtmoet , schmetterling , tagschrnetterling , sommervógel , buttervuget
enz. in 't noordsch : sommer fugl ;
zweeds. fjaril, fruntimrnersmóssa ,
engl. butter fly , moth , fr. papillon
ital. far/'alla , gr. PouXn. Z. ruivogel.

PEPERNOOT , suikerbolleken dat de winkeliers aan de kinderen geven (Waas).
PEPERNOOTJE , o., pimpelmees ( Limb.,
waar men ook : biemees zegt). Z. biemees (52).
PEPPEREN, o. w., met smaak uit de pijp
smoren. Vanhier : pepperaar, een
die geerne een smakelijk pijpken
rookt ( Turnh. en elders ).
PERDOEF. Z. pardoef (Westvl. ).
PERDOENEN , o. w., luiden , kleppen,
tampen, fr. tinter : het perdoent, zou
er eerie berechting uitgaan ? ( hier en
ginds in Vi.) Het is licht met het
fr. bourdonnar verwant.

PEPELZOT , PIMPELZOT , bijv., zoo zot

PERDOMINE , PERDOMINO , PERDOMINUM. Doe het al in eenen perdomni-

als een pepel , stapelzot , teenemaal
zot ; bij Kil. 1. delirus. De mees
wordt ook ,pimpel geheeten , zoodat
piinpelzot, zoo zot of ongedurig als
Bene races kan bet. ( overal in 't Z. ).
PEPER GEVEN , o. w., zijn uiterste best
doen , met drift te werk gaan ( V1.,
Waas ). Zij doen u wel de peper
d'once betalen, zij doen het u wel
bepeperen. Ik weet hoe veel de peper
cl'once gekost heeft, ze hebben het
mij daar wel gepeperd , zij zullen er
mij niet meer visschen (VI. ). Peper
geven zullen wij doen is een Antw.
volkslied; in Limb., de Kemp., Br. en
Antw. is peper m., in VI. en Holl. v.
PEPERBAL , PEPERBOL , soort van pe-

perkoekbolleken of pepernootje :
Heb ik eens wat peperbollen
'k Zal dan u zakken vollen.

( Br., Vl. en elders ).
P E PERDOOS. 't Is eerie peperdoos wordt
gezegd van iemand die gesloten of
geheim is, die niet veel zegt (Oostvl.,
Gent ). Sluiten gelijk eene peperdoos ,
zeer dicht sluiten (VI. ).
PEPERKOOR, v., bruin vlekje of pleksken
in de huid met eenige haarpijlkens

pignon jaune, 1. boletus.

num, doe alles in eenen hoop, of
alles te samen. Ik zal heel den perdomino nemen, in 't fr. je le prendrai
en bloc (Westvl.); in een oogenblik :
hij viel in eenen perdominé van al de
trappen, hij viel zoo ineens van al de
trappen ( Br., Antw. ).
PERELAAR , m., perenboom ( Br.).
PEREMUTS ( Leuv. ). Z. ph voor : pare,
vader.
PERENETER , m., wesp, perenwesp, fr.
guêpe ( Vl. ). Z. 't volgende.
PERENWESP. De wesp , in 't 1. vespa,
fr. guepe , zijnde dat geel gevleugeld
en geangeld diertje , een weinigsken
grooter dan de bie en dat zijn nest in
den grond heeft, wordt in Br. altijd:
perewesp , ook : pewesp uitgespr.,
genoemd , hetzij , omdat dit insekt
veel tusschen de perelaren takken en
Naders vliegt , hetzij omdat het de
peren afeet; doch het zit ook aan de
appelen , de druiven. Edoch men
hoort ook : peer(d)ewesp ( zonder d)
uitspreken; maar dit is minder goed ,
want de wespen doen aan de paarden
geen kwaad, ten zij ze in hun nest
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verstoord worden ; dus zien wij niet
waarom het zou moeten peerdenwesp zijn. In Vi. heet de perenwesp,
hier : fruitenier (134) ; daar : pereneter , appelbie , appelhurzel (19)
elders : aardbie (5).
PERIEINTJE, veel in VI., langs de waalsche grenzen , voor omgang gebr.
PERKEL , v., wilde perzik ( Vi. ) ; in Br.
noemt men ze veel : waanpers of windpers, d., i. pers van een waaiboom ,
in Vi. genoemd : perkelboom , d. i.
wilde perzikboom die uit den steen
of de kern gegroeid is. Sleeckx zegt
datpeerkel, fr. peche, en peerkelboorn,
verouderd zijn , doch in Vl. is 't van
dagelijksch gebr. Kil. heeft : perckel,
peercicel, 1. persicutn. Z. perzik.
PERKELB00M (V1. ). Z. perkel.
PERKOOS, ni. mv., perkoozen is 't zelfde,
doch anders uitgespr. w. als boerkoos (63) , een hovenier die zich
vooral met het kweeken van moesvruchten bezig houdt ; maar men
verstaat er soms ook door : een die
fruit en fijne tuinvruchten opkoopt
en te Brussel verkoopt. Het kan eene
verbastering zijn van 't fr. précoce ,
omdat die groenverkoopers al vroeg
hunne waar aankweeken. Doch in de
XVI ie en XVI I Ie eeuw was boericoos
in de omstreken van Brussel uitsluitelijk gebr. voor : uitgekozen boer.
PERLAAR , m., is de naam van een spel
in hetwelk de kinderen hun hoofd
omlaag stellen ( Meetjesl.) .
PERLAMOER voor : paarlemoer (op vele
plaatsen).
PERLIETIG, PERLUTIG. Z. paarlutig.
PERMANT, PERMANTIG ( Limb. en elders ); in de Kemp. : perrnantelijlc
in Br. : perrnentelijk of perm-intelijk,
bijw. Z. parmant.
PERMENTELIJK. Z. parmant.
PERS , mv. perzen. In 't C. Axel : perse,
persen en peers. Z. perzik.
PERSEN STEKEN of weg persen, heimelijk
wegloopen (Westvl.); te Antw. : weg-

PER

ritsen of : gaan reepen snijden.
PERSEN , uitgespr. messen, in Vi. en eldersvoor : strijken, met een strijkijzer
effenmaken : de plooien uitpersen.
Vanhier : persplank , strijkplank ;
persi/zer, uitgespr. ,pesijzer, en in
Limb. : peersiezer, strijkijzer ( Vi.
Limb. en elders).
PERSIJZER is in Limb. het strijkijzer der
kleermakers ; dat, waarmee men het
linnen glad strijkt , heet er ook
strijkijzer. Z. persen.
PERSOONLIJKE VOORNAAMWOORDEN
(de) worden in sommige streken van
't Z. achter ja en neen aangevoegd.
Zoo in Br. : Hebtgij datgezegd? Ant^v.:
jan 'Ic , ja ik ; mag ik dat hebben ?
Antes. : jau'ch , ja gij ; heeft hij dat
gezegd ? Antw. : jau'ena, joo'en , ja
hij ; zal zij, zullen zij komen? Ant«. :
jaw's , ja zij ! is het waar? Antw.
jau't, ja het; gaan wij ? Antw. : jait'1ra,
ja wij. Aldus met neen : neen ik
( nee'k ); neen gij (nee'ch ); neen hij
( neeën) ; neen zij ( nee's) ; neen het
(nee't) ; neen we ( nee-ëni ). Het
Diester en het Thiensche taaleigen
bieden reeds eenen grooten zweem
naar het hoogduitsch aan, bijzon
persoonlijke voornaamw.-derin
Zoo zegt men er : ich voor : ik ; wick
voor : mij ; oech voor : u (hgd. euch ),
es voor : het; noch voor : ook. Ook zegt
men : t'ures voor : te uwent. Geen
wonder dat die landstreek de benaming gekregen heeft van het : michland of mich- kwartier. Men tergt er
de lieden met hun toe te roepen :
ich , rnich en gee ! In Br. en Antw.
zegt men : t' alent voor : te uwent ;
t' eiclent voor : te hunnent.
PERSPLANK. Z. persen.
PERT. Z. paret en part in de Woordenb.
In Belgie zegt men : iemand eene
pert bakken voor : spelen : fr. jouer
une farce à quuelqu'u-n .
PERTELBOOM, te Gent hetzelfde als't hgd.
burzelbaum , fr. culbute ( Delf. 65).
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Einen burzelbaum schlagen of schies

, een tuimelaar of tuimeling ma--sen
ken , tuimelen , vallen, omvallen, fr.

faire !a culbute.
PERTIG , bijv. , fluksch , snel , vlug , gezond (Westvl. ).
PERZELAAR , PERZELEER , perzikboom
( Br. en elders ).
PERZIK, v., fr. peche, 1. persicum, wordt
uitgespr. in Br., Antw., Kemp. en
elders : pers of pès , 't mv. perzen,
pezzen ; perzenboom , _pezzeboom ,
perzelaar ; pezzebloem- ; in 't L. v.
Aalst : pezerik, ook voor eerbel ; in
't C. Axel : perse ; in Westvl.: peesch,
wilde peeschen , peeschenboorn ; te
Maastr. en elders in Limb. : peers of
pees en peesch , pee(r)zeboom voor :
perzikboom ; omstr. Eindhoven : pezieke , peziekenhout ; bij Pomey :
perze , perzesteen , enz.
PESELLE voor : peterselie (Vi. ). Men
roerse metten ingune ( ajuin ) en
7netten pecelle (Belg.-Mus. II, D. 132).
De Kortrijksche poort te Gent heet
bij 't volk : pecetle poort ; maar dat zal
eer van Petri -cella komen , omdat
deze poort niet verre stond van de
St- Peeters-abdij ( Z. Ch. De Grave,
:

Champs Etysees) .

PESIËTREK, PESI-J ETREK , het zachtjes
ter aarde werpen van den dop : het
tegenovergestelde is kappen (Z. 22I).
PESSEM , m. mv. , pessemen, pessemgras
en 't werkw. is in Westvl. : pessernen.
Z. peen.
PESTEL , m., in 't N. van Vi., grof stuk
hout, eiken balk , waar de zeilen van
een molen inschuiven , fr. axe de la
roue d'un moulin, arere; i tal. pestello;
spaansch pestillo : 135 koopere extra
zware en hoogstammige eiken, waar
veel pestels, enz., d. i. die voor-onder
pestels kunnen dienen ( Eecloonaar,
16 december 1860).
PETER , m. (van 't 1. pater), doopsvader,
peetoom ; doch men noemt ook : peter: het jongsken van wien men peter
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is : dat is mijne peter , dat is mijrf
doopskind ( Br., Antw.) ; te Diest :
eetere.
PETEROOM voor : peetoom , peter , welk
laatste , evenals peat , deftiger is
( Limb. ). Z. patemu en pact.
PETIETER , PATIETER, pink, kleine vinger, fr. petit doigt (Br., Antw., st. en
pr. ). Een klein petieterken, een klein
manneken, een klein dingsken (Br.).
Z. vinger.
PETIETJES , PETITJES , PETIETEN bet.
in Vi. : zwarte pokjes of plekjes of
een zekere uitslag bij koortsen, bijna
gelijkende aan vlooibeten, zegt Blanc.,

die 't 1. petechiae , sive petechialis
( febris ) van het italiaansch ,petechio ( purperen pokjes ) doet komen
en hetzelfde vert. in 't Vt. door
peper-koorts, bluts -koorts, hgd. fZeck1 eber , blutiecken , engl. petechial ,
leaver. Het fr. petéchies volgens den
diet. des diet. : « taches pourprées ,
semblables à des mor•sures de puces,
qui paraissent sur la peau dans les
fiévres graves, » vert. Sleeckx door:
petitsels, (roode) koortsvlekken, pestvlekken, pestpuistjes, peperkoren.
PETJE, o., in Br., Antw. en elders voor
petemoei of meter, en ook voor : het
meisje dat men ten doop geheven
heeft.
PETJELAP, peetlap (VI. ).
PETJ I K , PETJ I KKER , m., een die mank gaat. Petjikken, mankgaan (Westvl.).
Z. patjakken en pentjikken.
PETS voor : peers , roede ( L. v. Aalst ).
PETTE , dat Kil. heeft voor : pit, engl.
pith ( merg) is te Brugge nog in
gebr. voor : pit ( kern ). Z. Delf. 305.
PETTEM , PETTEMEN. Z. peen.
PETTEN, 't zelfde als : pettem.
PEUK , mv. peuken, in 't cant. Axel
vodden. In Holt. wordt een onzindelijk vrouwmensch weleens : vuilpeuk
genoemd. In Limb. bet. peuk geven :
slaan , afrossen, en peuk krijgen
slaag krijgen. Z. pook.
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PEUL , POL ( met korte eu-klank ) , pool
''tzelfde als : pel of peul bij Weil.
dien men moet nazien , en als, bij
ons : patie. Kil. heeft : pole , puele ,
peule en pelle voor : zaaddop. Vanhier heeft men : peulvruc.fiten, vruchten met peulen , als : peulboonen ,
peulerwten (Z. deze ww. ). Edoch in
Br. heet men die pellen of peulen
van erwten , enz., veelal : sluirnen
( Z. dit w. ) en door : palie, pötle , in
Westbr. : puilie of puilje, in Oostvl.
paaljic , verstaat men : de pellen
waarin het zaad zit van slooren- ,
kooien en de pellen die met deze
sloorpbllen slachten.
PEULBOONEN , uitgespr. poolboonen,
boonen die men peult of uitdopt om
te eten, in tegenstelling van snijboonen, boonen wier sluimen of pellen
men klein vaneen snijdt om te eten
(Br., Antw.).
PEULDER , hoenderkot. Z. polder.
PEULEMKEN , het doeksken dat men op
de wond legt als iemand gelaten is
( hier en daar in Westvl. ). Het w. is
eene verbastering Van : pelleken in
den zin van : bedeksel. Z. polder.
PEULEN, uitgespr. : polen, b. w., 't zelfde
als : pellen of erwten, boonen uit
de pellen of sluimen doen ( Br.,
Antw. ) ; in Limb. : schalen ; in Vl. .
plooschen. Bij Kil. is polen of pellen
in 't 1. : decorticare, deglubere.
PEULERWTEN , uitgespr. poolerwten ,
erwten die men peult en zonder peulen eet , doperwten , in tegenstelling
van sluimerwten, die men samen met
de peulen eet (Br., Antw. ). In de
Woordenb. zijn peulen : erwten wier
jonge, groenepeulen men te gelijk met
de erwten eet (Weil.). In Zeel. noemt
men de doperwten : uitdoeners.
PEULIJZER , o., as van eene ophalende
brug ( Venloo ).
PEULLEKEN. Z. polleken.
PEUM , PEUME , mv., peumen , 't zelfde
als : puimen of puinen, puingras, en
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ook : gedroogde stoppelen (Limb.).
Z. peen.
PEUNEN of PUNEN , peunhandje. Z. poenen.
DEUN ING , groote nagel met platten kop
(Westvl. )
PEUR , bij Sleeckx ook nog : peurangel ,
fr. ligne dorniante, hengel waarmeê
men peurt ; Kil. geeft het werkw.
_peuren op als Vlaandersch en ver
poyer , poyer -roede , 1. fus--zendto
cina, en tot het werkw. : poyeren.
filet de poyer visschen, bet. bij hem
o. a. figere anguillas in imo [undo
aquaruni. Hij voegt er bij dat de Viamingen pueren zeggen , als ware dit
pieren : met pieren (fr. vers de terre)
visschen , 1. lu7nbricis piscari anguillas.
PEUREN , gezoden aardappels , enz. het
water afgieten. Z. peur en pdrren.
PEUTE , v., takjes of rijshout in bundels
gebonden (VI. ). Z. poot en peuter
(stok).
PEUTER , m. mv. ,peuters zijn een soort
van mutsaards van dikke boomtak
meestal gekloven worden -,ken,di
of andere dikke kluppels : die peuters zijn goed om den oven te stoken
(omstr. Leuv., Brussel en Vilv. ). In
Zuid. -Limb. bet. peuter , v. , slag,
klap , oorveeg : de ondeugende kinderen krijgen dikwijls peuters van
hunne ouders. Vanhier komt gewis
het w. : peuteren, poteren, en peutering, dat in de Kemp., Br., Antw. en
Vl. : afrossing, klopping , slagen ,
fr. rossade bet. : die kwaaipoets
kreeg daar eene felle peutering. Z.
poot.
PEUTEREN , PUDDEREN wordt hier en
daar in Westvl. gezegd voor : frutselen , vies en traagzaam eten, en pen teraar, puddereer voor : frutselaar.
PEUTERING. Z. peuter.
PEUZELZAK , m., zak waar de peuzelrij
of het te peuzelen eten in steekt,
knapzak ( Deinze ).
60
:
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PEZE, m., gierigaard (Vi.). Z. pees, pd.
PEZEL, m., plaats eenen trap of twee bo•
ven den grond verheven met planken
gevloerd, dienende tot legplaats van
graan. Vooral in het N. van VI. heeft
men vele van deze graanzolders :
zy (de mier) legde dan ook uyt hoe
zy haer huysje bouwt , en welke
plaets haer dient tot - pezel (Vaderlander, 25 juni 1854). Bij Kil. is
pijsel een Friesch w. dat : keuken, en
pi/seel, een Zeeuwsch w. dat : kleerkast bet. Maar pijsel zal met peuzelen
in verband staan.
PEZEN bet. 1° met de hand iets wegen,
in 't fr. peser ( r. Thien. ) ; 2 0 zeer
hard werken : die jongeling moet al
goed m-eé pezen (Vl., Thien. ) ; hiervoor zegt men hier en daar in Holl. :
peelen, en in Vriesl. :pielen (Z. Arch.
I , 330) ; doch dit w., hetwelk in die
streken ook : lang aan iets bezig zijn
bet., is dan 't zelfde als peilen of
pijlen, pijlen in den grond slaan, iets
wat grooten arbeid kost en lang
duurt. — Pezen, b. w., is de pees op
den boog of 't wiel spannen.
PEZENWEVEN , o. w., zich met kleinigheden , met prullen en vodden bezig
houden (VI.). Vanhier : pezenwever,
iemand die zich met beuzelarij ophoudt, die diepzinnig of nauw van
geweten is of schijnt te zijn, fr. uit
scrupuleux ; en pezenweverif , prullerij , scherpzinnigheid :
Ik ben ik van die kniezers niet
Die altyd knuffen , altyd klagen,
De pezewevers die men ziet
Die niemendalle zoon verdragen.
(Snoecksalm. 1860, blz. 49.)

PEZENWEVER , PEZENWEVERIJ , enz.
Z. 't voorgaande.
PEZERIK, m., bet., behalve bullepees, fr.
nerf de bceuf, ook : de roede Beniger
dieren, als van 't varken ; van de navel pees , bij Kil. : pezerik van den
navel ,1. umbelicus, nervus unibelici
(Br.) en in 't L. V. Aalst is het ook
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de uitspe. van :.perzik.
PEZIEKE, enz. (Meierij). Z. perzik.
PHARO, of beter : faro, m., Brusselsch
bier. Het w. komt van de Spanjaards
die dit bier vergeleken aan den wijn
die te Faro, in Spaanje, gewonnen
wordt.
PIANE , traagzaam : -al wat hij doet is
piane piane. — Pianewys , langza merhand (Vl. en elders ).
PIANG, m. , geld : hij heeft veel piang
(Roerm.). Z. pre en paai in de Woordenboeken.
PIBBEREN, o. w., twee marbols op elkander laten vallen (St-Nikolaas).
PICHEM , pichemken, klein zwak kind.
Waarschijnlijk is 't eene verbastering
van : pygrnée (Meierij).
PICOT , zeker kaartspel waarin men maar
eenen slag mag ophalen (Waas) ;
,piccolomini, in 't kaartspel boston,
heeft dezelfde beteekenis.
PIEK. Z. pik.
PIEKAAR, m., rechtstaande hemdsband
( Gent). Voor : pikkaar van : pikken?
PIEKEPOKKEN , o. w. , op eenen stoel
zittende, achter- en voorwaarts waggelen ( hier en daar in Westvl. ).
PIELEWIE , spotnaam aan een soldaat
gegeven ( Maastr. ).
PIEMIES , m. (spotn.) , dwerg 't zij man
of vrouw (Maastr.) ; van pygmee?
PIEMPAMPOENTJE, of PIENPANTPOENTJE. Dit w. spreken de kinderen , in
Zeel., al zingende tot liet dus genaamd Lievenheerenbeestje, dat zij
laten vliegen.
Pimpampoentje,
Vlieg over 't groentje,
Vlieg overal,
Waar ons liefheertje 't vinden zal.

PIENTSCHEN, (omstr. Sotteg.). Z. pitsen.
PIEPDOEN. Z. piepen.
PIEPEDOL , m., aardmuisdol (Meetjesl.).
PIEPEGAAL, ook uitgespr. pipegale, puppegaal, krui- of kordewagen; bij Kil. :

pijpengaat, vehiculum trusatile minus. Het w. is samengest. uit : piep

PIE

( 475 )

of pijp , piepen of pijper , en gaat,
welk laatste voor waal kan zijn.
Trouwens uit Petegem , bij Audenaarde, zond men piepenwaat, voor:
piepegaal. Nu waal kan eene samen
zijn van : wagel , dat op-treking
ettelijke plaatsen de uitspraak is
van : wagen. Dat de g de w ver
niets bezonders : heeft men-vangtis
immers niet : walen en gallen, fr.
gaulois; Willem en Guilelm; weer en
guerre; Walterus, Tauter en Gualterus of Gauthier,: Want en Gant, enz.?
PIEPAUW. Z. pij lpauw.
PIEPEL, m., vlinder. Z. pepel (Hagel.).
PIEPELINGBERGEN. Z. piepkenduik doen
(biest, en hier en daer in de Kemp.).
PIEPELIN-G. of PI,IPELING., allerlei kleine
trekvogels , die rond de maanden
september en october doortrekken,
en alsdan gevangen worden. Mennoemt ze naar hun gepiep in 't L. van.
Waas : piepeting, in Br. : pijpeting
die pijpetingskens zijn lekker; te StTruid. heet men ze :. sijpers of cijpers..
PIEPEN, o. w., door spleet of gat kijken,
loeren, gluren : hij piepte door het
sleutelgat. Vanhier de uitroep : piep!
om te zeggen : gij loert op mij, maar
ik heb u in de mot : piepdoen, loeren.
(Antw. st. en pr.); in Br. zegt men ook:
piepen en kieken en in 't Meetjesl. :
kiekelen (240). Vanhier heeft men :
piepenborg spelen. Z. 't volgende.
PIEPENBORG,'t zelfde spel in Br., Oostvl.
als bij Kil. : piepmuys of borghspel ,
fr. jeu de cache-cache, als te Antw.
ajonkaart (blz. 13), als te Leuv. Ionkaart (Z. blz. 347 ), als te St-Truid.
stopspelen, als schuilhoek of schuil
spelen , als te Deinze : duiks--hoekj
kenweg spelen , en elders : duikerkenweg (109) en als in sommige
streken van Oostvl. en elders : pieperkenhendrik spelen.
PIEPENWAAL (Petegem ). Z. piepegaal
PIEPERKEN , hier en daar in Vi. : een
kusje dat men als hoort piepen;

PIE

omstr. Kortrijk zegt men ook : piepet otje.
PIEPERKEN , PIJ PERKEN of BOSCH PIEPERKEN is een klein vogelken
( Kemp..) ; omstr. Breda heet het ook
« p-ieperkerc of pipieperken , naar het
geluid pipie ( zegt Hoeufft 461 ) 't
welk het maakt. Het is van eene
blauwachtige kleur, weswege het ook
wel blaauwkopje genaamd wordt.
Hetzelve moet zeer vruchtbaar zijn als
doorgaans 15 of 16 eitjes leggende. »
Dus is dit 't zelfde als : keèsmees.
PTEPERKENDUIK.
Daer is niets zoo slim ais- de vlooyen;
Zy verbergen zich tusschen de plooyen;
Zy byten u den rugge, borst en buyk ,
En spelen in uw hemde pieperkenduyk.
(Snoecksalm. v. 1844, blz. 44.)

Z. piekenborg.
PIEPERKENHENDrRIK.. Z. piepenborg.
P1EPETOTJE. Z. pieperken ( kus).

PIEPJONG, zeer jong. ( Limb. ).
PIEPKENDUIK , 't zelfde als piepenborg.
PIEPS , PEEPS , 't zelfde als in de woordenboeken : pips ( Limb.).
PIER, PIERWORM , m., bij de Ouden ook
pyr. Men zegt in Br. : zoo magera.ls een
pier voor : zeer mager. In 't N. van VI.
zegt men van een mager kind : 't es
ne pierwurm. Op iets staan zien als
eene hen op eenen pier, met stomme
verbazing op iets staren ( Antw. ).
Bild. leidt pier af van : pi-en, of aan
als wortel van : peuren.-zieth
Z. dit tv. en porren.
PIERE , val om vogelen, ratten, muizen,
enz. te vangen (Vl.); bij Kil. is't ook een
Vl. w., in 't 1. pedica, laqueus quibus
ferce capiuntur, en Sleeckx verfr. het
door : lacet, piepe; het bet. ook nog
in 't Meetjesl. en elders : duivenkot,
of 't zelfde als in 't L. v. Aalst : kijkuit
(241). Denkelijk staat dit w. voor :
pierebord,piereval of iets dergelijks;
van 't werkw. pieren, dat eigenlijk:
pieren zoeken of vangen beduidt ;
doch overdrachtelijk : 10 iemand be-
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spieden, beloeren, starlings bekijken,
in welken zin het hier en daar in VI.
voorkomt ; 20 iemand zoeken uit te
hooren (KI. -Br.). Van deze beteekenissen komen die van : foppen, om
den tuin leiden, welke de Woorden
hebben.
-boekn
PIEREN , o. w., turen , met veel moeite
op iets , dat zeer klein is, zien : op
kleinen druk pieren ( Antw.). Z.
piere.

DIERENKOL (pietenkot) is een, als de
aardbezem, met ranken voortloopend
onkruid , met gele bloemen , dat
het volk soms : boterbloemen heet,
en de kruidkundigen : ranunculus
bulbosus , ranunculus acris noemen
( tusschen Leuv. en Mech.).

PIEREWAAIEN, o. W., eigenlijk: zich
heen en weer bewegen als de pieren,
doch in Limb. : op den draai zijn,
of 't zelfde als in Br. : op zwier zijn :
hij pierewaait den geiteelen dag ; te
Maastr. ook : vallen.
PIERIG of PIRRIG, bijv., gestoord, gram
(Kemp.); de Teuth. heeft : pijrich ,
van pijr, vol pieren, lumbricosus.
VIERING, m. , 't zelfde als : pier (Hagel.,
Belg.- en loll-Limb.). Men moet een
pieringsken in 't water werpen om
eenen visch te vangen bet. in gemelde
streken 't zelfde als in Br. : men moet
een witvischken , in Antw. : een spie
een baasken in 't-ringske,Vl.:
water werpen , om eenen snoek of :
kabitjauw te vangen, d. i. men moet
een klein besteden om een groot te
krijgen , men moet een klein geschenkje geven om eene grootti wel
te bekomen.
-da
PI ERO, juk (Sottegem) ; piero of peerken,
klein staande blekken of koperen
Iampken (omstr. Antw. ).
PIERSCH, bijv., in Vi. 't zelfde als bij Kil.
peersch, bij Sleeckx :peers, en in de
Hol!. Woordenb. : paars.
PIERSJE. Z. peers.
PIERTOTJES, siroop op zekere dikte ge-

)

PIE
kookt en in papier gegoten voor de
kinderen ( Kortrijk).

PIERWURIVI. Z. pier.

PIEST, homp, groot stuk, b. v. van vleesch
of brood ; gewoonlijk is dik er bij
wat dikke piesten van vleesch zijndat ( cant. Axel) ! Mogelijk is het
van 't fr. pièce.
PIET , PIETEVOGEL, een klein vogelleen
in 't algemeen (L. v. Waas). 't Woord
zal eene verbastering zijn van : pieperken of van : petieterken. « Piet , zegt.
Bild. ( II , 34 ) , naam waarmee men
de kinderen de vogeltjens leert noemen. Van : pi-en (piepen) of pieten.»
PIET, in., FF voor : pier en vanhier : pietenkol voor : pierenkol (omstr. Leuv.
en Meehel.) ; in 't L. V. Waas : pies
of teek, welk laatste in Vi. en bij
Kil. : pier bet. ; 20 een soort van
klophengst of hengst die slecht gesneden is , waarvan slechts een teelbal uitgesneden is , omdat men den
anderen niet krijgen kon ( Kemp.,
Br., L. v. Waas ). Licht is dit peerd ,
dat ruin noch hengst is , zoo genoemd omdat het zich wegtrok als
een piet ( pier) , wanneer men bezig
was met het te lubben.
PIET, PIETE , PIT, v., planken bruggetje
over een gracht of dijk gelegd. In
Westvl. zegt men : piet ; in 't L. van
Naas : pit. Verders bet. piet in 't
Hagel. en elders de plaats waar men
bij zekere werpspelen als vast staat
of de voeten moet zetten : uwe
scheut telt niet, want gij zijt over de
piet ; ge moet juist op de piet blijven.
PIET, 1 0 koes , stil. Zich piet houden
houd u piet, zijt stil, verroer u niet,
zwijg. Hij was zoo piet als een muisken; zeer, heel, fel, heel en gansch :
piet zuur, fel zuur; piet stil, heel stil;
piet dood, kiks- of mors dood , fr.
raide mort. Iemand piet bezien ,
iemand fel en starlings bekijken
( Hagel., Br., Antw., Kemp., L. v.
Aalst en V. Naas). Zich piet houden
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is, te Antw., bij het marbolspel, zijne
hand juist ter plaats houden waar het
behoort. Piet is gewis voor' : pier;
en dus zou 't eigenlijk zoo stil ,,zoo
dood als een pier zijn. Z. koes, 272.
PIET , in de Kemp., N.-Br., VI. en Holt.
voor : Pieter, Peeter of Peter; in Br.:
Pee, Peer, Pirre, Peeler ; in Limb. :

Peeter, Peer ; in VI. ook : Pier,
oulings : Pir. Vanhier de familienamen : Piersens, Pirsens. Ge zijt weer
Piet boven Jan bet. in VI. : ge zijt

PIJK. Z. pik.
PIJ K ENS. Z. paai trens.
PIJL , O. wordt veel gebr. voor : halm ,
pijp, stengel, steel of stekjen, stamken van plaatgewas , fr. tige ; gras

maken hunnen-pijl:denush
nest van gerspijlkens ; stroopijl
stroohalm of stroopijp , 1. calamus :
die brave man heeft nooit iemand
een stroopijlken in den weg geleid ;
haarpijl, fr. poil, itaIj. pelo, I. piles,
capillus : geen haarpijl breed ( Br.,

weer zoo frisch en gezond als te
voren, ook : ge zijt nog eens tot
welstand gekomen. Z. jan (207).
PIETDOOD. Z. piet, bijes.
PIETELEER , PITELEER , m., het eerste
hier en daar in VI., het tweede hier
en daar in Br. en Antw. gebr., een
mansrok met korte of met lange en
smalle slippen. Op vele plaatsen
noemt men dit ook : scheer : de slip-

Antw., Kemp.) ; 't w. is ook in N.-Br.
gebr. Hoeufft zegt (478) «pijl wordt
hier nog algemeen gebr. in de beteekenis van 't I. calainus , arundo,
schijnende de oorspronkelijke te zijn
en om de gelijkvormigheid , naderhand ook die van : telurn , sagitta
( fr. ( oche ) te hebben aangenomen
zoo zegt ; men hier : graspijltjes ,

pen van zijnen piteleer hangen tot
op de billen. Het w. komt van het
fr. pet-en-l'air, kort vrouwenkleed,

Op gelijke wijze noemt men in 't
Nedersaks. de jonge spruiten van
het riet : reet-pile , en worden in die
taal ook pilen of pijlen genaamd de
even uitspruitende vederschachten
der vogels , waarvan men in 't
Bremisch-Niedersbchsisch Wörtenb.
meent dat, in hetDitmarsche, de jonge
ganzen en eenden : pielken genaamd
worden , iets wat ook bij ons , die
pijlen zeggen, plaats heeft. » In Limb.
roept men tot de eenden : pielen !
pielkens ! Z. pile. Bild. leidt pijl,
evenals piet af van : pi-en of pa-on,
stooten , steken , en vandaar : _piek.
Wij denken dat : pijl , peil ,pegel,
pegge, pees, pilaar, fr. wilier,1. eilus
uit ééne bron ontspruiten en iets
wat lang , dun , puntachtig voortschiet, beteekent.
PIJNEN, b. w., in KI. -Br. nog gebr. voor
bewerken , opwerken , bearbeiden ,
b. v. : dei deeg opwerken : de peper

nachtrok, slaapjak.
PIETENKOL. Z. pierenkoI.
PIETER , PEETER (St). Ik heb Sint-Pieter, ik heb een sleutel (bijna overal).

St-Pieter op ohs Heer leggen of stel
iet slechts na iet goeds eten-len,
( Oost.- en Westvl. ) ; in Br. : zijn
wittebrood voor ( zijn roggebrood )
eten. Te Gent zegt men van eenen die
manlegaat : hij gaat St-Pielers Op,
St-gaafs neér, omdat de eene kerk
op eene hoogte, de andere in eene
laagte staat.
PI EIEREN. Z. gepieterd (blz. 148).
PI ETSVOGEL. Z. piet.
PIETJE. Z. pitje, enz.
PIETSEBOL , m., slechte marbol ( StNikolaas ).
PIEWANTEN. Z. pijwanten.
PIEWITVOGEL voor : kievit (VI.).
PIEZEKANT of PREDIKANT , meikever,
molenaar (N.-Limb. ) ; te Leuv. en

Brussel : preekheer.

/zaarpijl: een pijltje hooi, stroo, enz.

pijnt zijnen clèeg. Pijnen-koebar
was out. : zwoegen, zegt Weil.; Kil.
vert. liet door : operain dare , labo-
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rare , elaborare , niti , conani, d. i.
trachten , pogen , moeite doen, werken. In dezen zin werd het bij de
Ouden veel gebr. : zoo heeft Ruysbroeck (I , 526) : selen wi ons pinen
Item na te voig-hene in desen IIII sedeleken dogeden. Dit pinen , thans
pijnen , is afgeleid van : pine , thans
pijn , hetzelfde als het fr. peine , het
engl. pain, moeite, arbeid. Het engl.
without pains no gains bet. : men
heeft niets zonder arbeid. Z. over
pine Bormans, leven van S. Christine,
blz. 282, op 't vers : en gaf haer pine,
d. i. en dat deed haer moeyte , dat
kwelde haer, enz. Z. pezen.
PIJNEWARIJWINKEL, m., kruiderijwinkel, vetwinkel ( hier en daar in VI.).
Z. pennewarij.
PIJP , PIJPE , eigenlijk iets wat hol is of
eene lange, ronde holte heeft. Vandaar : tabaá^spijp, schouwpijp, enz.
Zoo noemt men de broekbeenen :
broekpijpen (VI.,Br.,Antw. en Limb.).
De gaten der konijnen en andere dieren heeten : konijnenpijp, enz. (Br.,
Antw., Kemp. en elders) ; de halmen
van riet, graan, enz. : pijp, rietpijp,
stroopijp , graspijp ( Br. en elders
meer ). Een steenput noemt men te
Popering. ook : pijpe.--'t Es een pijpe
is een Vlaandersch gezegde dat bet. :
't is eene pan , 't is eene blaas , zoo
wij, Brabanders, zeggen, voor : het is
ruis. Dat is eene andere pijpe , dat is
eene andere zaak (Westvl. ). Met een
anders pijp den baas spelen , met
eensanders goed of pluimen pronken ( Gent ). De pijp aan Merten
geven , het opgeven , den moed verliezen, er uitscheiden (Vi., Br., Antw.
en elders). Eene vuile pijp rooken ,
ergens slecht van afkomen (Antw.).
Z. de Woordenb.
P'1JPAUW, PIEPAUW, rood, zwartgespikkeld , rond diertje (Popering. ), ook :
hemelbeestje, Onsheerenbeestje , en,
in Br. en Antw. : Lievevromvbeestje

PIK
(338) en ook lcapelleken genoemd.

PIJPELING. Z. piepeling.

PIJPEN wordt veel samen met grijzen

gezegd , b. v. dat kind grijst en pijpt
den grondigen clay, d. i. dat kind
doet niets dan veeenen en huilen (Br.).
PiJPE.R , m., trompet- of hoornblazer
( Belg.. -Limb. ). De Teuth. heeft hier
: pijpper, 1. istulator, musator;-vor
van : pijp , 1. fistula , of pijpen , piepen ( op den hoorn ).
PIJPERKEN. Z. pieperker.
NJPESTOP, pijpendopje , pijpdekselken
( Limb.) ; in Br. ook in Limb. en
elders : pijpstopsel.
PIJPEVAG.E.R (piepevager ), pij pkoteraar,
fr. cure pipe ( Limb. ).
PIJPKAS, houten kasken om- tabakspijpen
in te steken ( Oostvl. ) ; in Westva.,,
waart w. ook gehr. wordt, zegt men.
meer : kastote (25.
PIJPKOTER , PIJPKOTKREER , een dun:
stekje om de pijp mee uit te keu teren
( overal in België).
PIJRS , andere uitspr. van :. peers of
peersch, fr. perche, roede (Meetjesl.);.
in Br. : wip , vogelwip , vogelroede.
PIJWANTEN (piewanten) , grove hand-

schoenen zonder vingeren. lenianci
eene piewante draaien of geven ,.
iemand eene oorveeg geven (Westvl.).
Z. pij en want in Weiland.
PIK en PIKKEN. De pik is een snijdend
werktuig waarmee men pikt. Pikken
is met de pik afkappen. Ons volk
maakt een juist verschil tusschen
pikken en maaien; het eerste geschiedt met de pils, die korter is van
mes en van steel en met de rechte>
hand gezwaaid wordt al kappende,
het tweede met de zeisen, die een langen steel heeft en met twee handen
te gelijk gezwaaid wordt. Men pikt
het graan en soms ook de klaver,
maar men maait het gras en ook de
klaver. Vanhier : pikker , die pikt.
Pikkeling, m. (Br. ) , in VI. : pikkerling, pekkerlinge, pikhoop, omtrent
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een armvol of de hoeveelheid welke
neen in eens, of, juister, in vier of
vijf streken afkapt. Een schoof bestaat gewoonlijk uit twee samengebonden pikkelingen ; pikhaak, de
haak waarmee de pikker de pikkelingen bijeen houdt ; pikhamer, hamer waarmee men de pik op het
argetuig scherp klopt ( Z. arren , 21;
haargetouw , blz. 171 en haren,
blz. 177 ). Pik , in Vl.: pikke , en 't
w. pikken, is in VI., Br., Antw. en in
N.-Br. gebr. Doch de landslieden
zeggen in lestgenoemde streek meest
pikkel voor : pik, en pikkelen voor :
pikken. Kil. vert. picke door : falx
fruinentaria , messorea falx qua frumentum inciditur, en seyssen door :
falx foenaria, foeniseca. In Limb.
zegt men : zicht , zichten , zichthaak
voor : pik, pikken, pikhaak.
PIK A PIK , met veel wrok, met felle nijdigheid : het ging er pik a pik ( Br.,
Antw. ). Z. pikkantig.
PIK of PAUW, spits of kop (spelden).
PIKHAAK, PIKHAMER, PIKHOOP. Z. pik.
PIKHAANTJE, twister ( Kortrijk ), schijnt
een andere uitspraak van 't volgende.
PIKKANTIG, bijv., bijtend, bitsig, nijdig,
afgunstig :pikkantig antwoorden. Op
iemand pikkantig zijn ( Br., Antw.,
Kemp., Hagel. ).'t Is verwant met het
fr. piquant , deelw. van piquer, met
onspikken, bikken, in 't fr. becqueter
( van becque , bek) ofwel met ons
pik , in 't fr. pique, haine, dent ( hei
haat, wrok, afgunstigheid).-melijk
Volgens Weil. is pik in dezen zin
voor : piek , van 't fr. pique , dat
eigenlijk steek bet., van : pikken, fr.
piquer, steken. , stooten. Het gaat er
tussehen die twee maar pik a pik,
d. i. ze zijn pikkantig tegen elkander
Z. bekantig (39).
PIKKEL, m., puist, klein gezwel (Kemp.);
in Br. : puchet, wuffel , en elders :
pochel, pokkel.
PIKKEL en PIKKELING of, hier en daar
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in Westva. ook : hugge, en in 't L. V.
Waas : leg. Z. pik ( zeisen).
PIKKEL en PIKKELEN , hetzelfde als
bikkel , fr. osselet, en als
met de pikkels of bikkels spelen
pikkeispel, bikkelspel; pikkelbal, bal
waar men mede pikkelt ( Br., Antw.,
Kemp. ) ; bij Kil. ook : picket en bie
-kel,.picn
en bickelen.
PIKKEL, m., voet of been van tafels, stoelen , enz. : een tafel met Brij pikkels.
Men zegt in lagen stijl ook pikkels ,
voor de voeten of beenen van menschen : hij heeft pijn aan zijne pik
Hij lag met zijne pikkelen-kels.
omhoog (VI. , Br. , Hagel., Limb.,
Antw., Kemp. ). Van dit pikkel komt
het w. pikkelen , ook beenen zetten
gezegd, snel loopen, snel gaan : God!
wat kan die jongen pikkelen. Kil.
heeft : picketen, biokelen, 1. desilire ,
exilire. Drijpikket is een tuig met drij
pikkels, een drij voet om eene kar,enz.
te laten op rusten, om op te zitten.
PIKKELBAL , bikkelbol (Br. , Antw.,
Kemp. en elders).
PIKKELEN , hetzelfde als pikken. Z. verders : pikkel en pik.
PIKKELSTOEL of PIKKEL , stoel zonder
rugleunsel als waar de schoenmakers
op zitten. De pikkelstoet van eenen
steenkapper is laag en heeft maar
eenen pikkel (Br., Antw.).
PIKKEN , PITJE , Pieterken (Br., Antw.,
VI. en elders).
PIKKEN , b. w., eigenlijk met den bek
oppikken , en dus evenals bikken
voor : eten ; doch 't wordt ook in ge
omgang gebr. voor :-menza
heimelijk weg nemen , stelen, fr. dérober : daar heeft iemand mijn geld
gepikt. Vanhier : pikker, pikkendief
en raske de pik ( L. v. Aalst, Br.,
Antw., Kemp., Limb. ). Kil. vert. :
pieken, o. a. door : furtim subripere ,
engl. picke , het gr. iretxety bet.
kammen, kaarden, scheren, en overdracht. : mishandelen. In VI. hoort

:bikkelen

,
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men ook : ik zei it pikken , vogel! ik
zal u hebben, wacht maar. Z. pik.
PIKKEN, 0. W., steken, bijten, prikkelen,
fr. piquer , b. v. als azijn of zout in
eene wond komt, dat pikt fel : een
mieren beet of de steek van eene wesp
pikt. Netelen pikken minder ( Br.,
Antw. en elders).

PIKKER , m. , dief en graanmaaier. Z. pik
en pikken.
PIKKERLING , 0., pikhoop (VI.). Z. pik.
1lKKEUR is van 't fr. piqueur, waarvan
het de beteekenis heeft ; doch men
verstaat er ook in 't Hagel. een veearts
door.
PlI{MIK, m., een maaltijdwaarop iedereen
zijn aandeel in eetwaar medebrengi
( Maastr.).
PIL. Dat is eene harde pit , zegt men in

't Z. voor : cliepit is niet gemakkelijk
01fl door te stikken. Pillen met de
vuist staan ofpitlen geveii, oorvegen
geven of duchtig met de vuist slaan
( Westvl. ). Z. verders pijl of peil
(taak).
PILE , V., tamme eend ; de wilde wordt
eudvoget genoemd ( a. Axel). Z. pijl.
PILKEN ofPELKEN, in Vi. hetzelfde als:
pulken , dat men in Br. hoort , d. i.
met de nagels afpeuteren : pitk zoo
niet in uwen neus. Men zegt ook
afpilken. Z. polken en pulken.
PILLEN. Een haanpilien is hem opsluiten om hem vet te maken ( Kortrijk).
PILLENDRAAIER en PILLENROLDER,
veel gezegd voor : apotheker (overal).
PIMMEL ( Limb.). Z. pepel.
PIMPELZOT, bijv. , pepeizot, dat Kil.
vert. door : clelirus, d. i. : zoo zot als
een pimpel ( Br. ). Z. pepel.
PIMPERMEES voor : iimpelmees (VI.).
PIMPERNOOT, druivenkever, fr. staphytin cite' ( Kortrijk en omstr.).
PIN of PEN, m., in Limb., en volgens Bud.
van pi-en , pe-ën , steken , beduidt
eigenlijk : iets wat Scherp of vooruitspringend of stekend is , volgens
Weil. : een puntig ding, een houten
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of ijzeren nagel ; ook de peel of spit,
waarop een kinderdop draait , heet
pin. Vanhier : pindop. Overdrachtelijk wordt pin, in Br. en Antw., en
ook : pìnent, pinijn ( Kemp.) gezegd
van iemand die scherp of gìerig is
liet is eene pin. hij is pinneken dun,
hij is nauw en gierig, 't is een gierige
. pé. In zijnepin zijn, gestoord, gram
zijn ( Br. ). Voor de pinnen komen
ofbrengen , voor den dag komen , te
voorschijn komen, ten blakke komen,
fr. paraltre, coinparaitre : in 't laatste
oorcieet zat alles voor de pinnen ko
men (VI., Br., Antw., Kemp. en
elders ). Licht is pin in den laatsten
zin nog voor : doel , doelwit , wit,
1. scopus, welk ook de oude beteeken is
was van dit woord.
PINDOP , m., een speeltop die grooter is
dan de kamptop ( Br. ). Z. kampdop
en kampnon, blz. 219.
PINENT. Z. pin.
PINIJN. Z. pin. Suikerpinijn, een soort
van wit -suikeren babbelaar die zeer
licht in den mond smelt (Antw. ).
PINK. Hij is hij de pink, hij zit warm of
hij heeft geld ( IJper.).
PINI{EL , PINKER voor : pink ( kleinste
vinger) en ook vinger in 't algemeen
mijn pinkerken doet zeer (VI. , Antw.).

P1NKELEN, dal men soms ook voor
pinken , pinkoogen hoort , bet. in
Westvi. : glansen , schitteren , glinsteren, blinken : in Vlaancirenpinkelt

't vlaamsche bier ult edel graan gezoden (G. Gezel). Pinketen is een
freq. van pinken , dat Kil. vert. o. a.
door : scintittare , ?nicare. Pincke
bet. bij Kil. : licht, kamerlicht, en

pinekei , I. lueerna simplex, hij
Sleeckx in 't fr. lanterne.
PINKELEN , b. w., afdingen , fr. marchander : ge moet niet pinketen, het is
geenen cents minder. Vanhier : pinkeleer, gepinket , afpinkelen ( Belg.
en Holl.-Limb. ); in Br. zegt men :
prenkelen ( Z. afprenkelen , 11 ) ; te
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Antw. • : afdjangelen , en djangelen
(94); bij Sleeckx en in Gelder!. is het :
pingelen. Onder 't w. pegel heeft
Hoeufft ook : a fpegelen voor : afdingen. Z. pegelen (466) of pekelen (467) :
ook : pengelen, prengel, prengelen of
prenkelen , alsmede 't Teal/c. Mag.
( 1, 253 en 3O).
PINKELS (de) zijn koorden die eene gaai pers recht en stevig houden (Westva.).
PINKEN , overleer, bovenleer , fr. empeigne ( Lier en omstr. ).
PINKER , mv., pinkers , 10 hetzelfde als
pinkel; 20 oogscheelhaar of een haarken van de oogscheel of. oogwimper
(Vi.).
PNNKHAAR, mv., pinkharen,'t zelfde als:
pinkers , fr. polls des paupières : dat
dier heeft pinhair rondom in de wimpers ( G. Gezelle, Westva. ).
PINKSLUMMEL en PINKSPUIME , m.,
groote snul , lummel , fr. imbécile
( Limb. ). Z. puime.
PINKSTER BLOEM, een kind met papieren
beeldekens behangen en dat andere
kinderen op eersen stoel omdragen
( Z.-Limb.).
PINMUTS (Limb.), 't zelfde als : perencuts.
Z. pinnemuts en pullemuts.
PINNE , v., 't zelfde gewas in Westbr. als
hetgeen wij (blz. 218) Icamil , en,
blz. 379, mii noemden. Men zaait het
als vlas, waarvan het de lengte bereikt, doch de stengels zijn dikker.
Van het zaad , genaamd pinnezaad,
laat men olie slagen, genaamdpinolie;
van het stroo bindt men lichte bes
genaamd pinbessems. Dit kruid-sem,
schijnt zoo genaamd te zijn geworden
om zijne pin- of pijlvormigheid.
PINNEKEN DUN, bijv., gierig, gierigaard,
een die nauw en gierig is, gortentelder (Antw., Br. ). Z. pin.
PINNEKENS HOUT of ZWART HOUT (Br.
en Kemp. ) , zoo genoemd omdat
men er kleine pinnekens van snijdt,
met welke men b. v. een lederen lap
ergens op vastmaakt.
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PINNEMUTS, v., mans- slaapmuts ( Brussel en omstr. ) ; in Limb. : pinmuts.
PINNEN. Z. pin.
PINNEZAAD. Z. pinne.
PINOLIE. Z. pinne en 't volgende pinraap.
PINRAAP , langwerpige raap , eene beetwortel slachtende. Men heeft : groene,
witte , purperen pinrapen ; het zaad
wordt pinraapzaad of enkel pinzaad
genoemd ( Br., VI., Kemp. ).
PINSEBAND, m., broekband, dienende
om de broek of den rok op te houden
( Westvl. ). 't Is samengesteld uit :
band enpinsen, hetzelfde als :pitsen,
nijpen. Z. dit woord.
PINSELDRINKGELD.'t Is licht van pinsen,
hetzelfde als: pitsen. Z. pontseldrinkgeld en pinsen.
PINSEN , PENSEN of SPENSEN , bos van
klein hout (Waas); in 't Br. en elders :
heidset of heitsel (blz. 180) of schaei. In 't L. v. Waas is mutsaard :
een bussel van klein en groot hout;
fasseels, of ook scheien , zijn bussels
van kluppels , of 't zelfde als in Br. :
peuters. Z. fasseel , fasseelhout bij
Kil. en verders : schans.
PINT, PINTJE. Op zijne pinten gaan bet.
in Br., Antw., Kemp. en elders hetzelfde als in N.- Br. : op een pintje,
om een pintje of om zijn pintje gaan ,
d. i. : den avond in herberg, kroeg
of estaminet doorbrengen. Pint is o.
in Limb. Z. pinteleeren.
PINTELEEREN of PINTELEN, pimpelen,
veel in de herberg zitten, in 't fr.
buvotter, choppiner, en ook : pinten,
bij Kil. : potitare , parcè pitissare ,
cgathos sorbillare. De wortel is pint,
eertijds de meest gebruikte maat, en
dus is het : veel de pint hanteeren of
ledigen.
PINTELEN. Z. pinteleeren.
PINTEN , uitgespr. : penten , b. w., in
Westvl. veel gebr. voor : versieren,
opschikken, paleeren : de school
werd gepint met bosseboom en blomme
( G. Gez. ). Vanhier : pinting, versie61
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ring. Pinten is duidelijk verwant
met het 1. p ingere , waarvan 't ven.

cliv. pinctus is , met 't fr. peindie
't engi. to paint , ' t deensch en
't zweedsch pynta , b. v. smagfuldt
pyntet ( smaakvol gepint ). Vergelijk
hiermee penseel , 1)ij Kil. ook : pinseet en pinceel (Plant. ) , hgd. Pinsel,
engi. pencil , zweeds. pensel, fr. pinceau , sp. pinzel , ital. pennello , lat.
penicillus.
PINT ESTEkK ER, een, die in de herbergen,
waar veel volk is, de pinten heimelijk
helpt uitdrinken en dan stillekeus
heen gaat ( Kortrijk).
PINTOB. Z. pindop.
PIOKKEN , kwellen , knijzen , plagen,
opstoken : die kwade jongens doen

ziet als malkanderen pio/cken. Gader
nitscheeden met uw piokkerij ? —
Pioklcer, opstoker ( Wesivi. ). Van 't
fr. piocher?
PIONNIEIIEN, o. \v., O[) bevel der gemeenteoverheid aan de straten wer
ken om ze te herstellen en effen te
maken ( Br. ). Dit w. is afgeleid van
pionnier, waarvan men de heteekenis
in de Woordenb. kan nazien. Kil.
zegt dat pionnieren in 't Vlaanderscli
is : spaclenieien , spaeyenieren ( van
spade ) , het werk der pionniers of
spaeyeniers doen.
PlOT of PANDOER , m., een soldaat van
het voetvoik , een die in 't algemeen
van kleine gestalte is, ook een klein
inanneken ( VI. en elders ). Dit v.
komt licht van 't spaansch piota , in
-

't fr. pied (voet).
PIP. De pip krijgen is zoo veel als : in
flauwte vallen ( Meienij ). Z. popper
of poeper.
PIPEGALE. Z. piepegaal.
PIPIOEN , tusschen Leuv. , Mechel. en
Brussel, hetzelfde als te Turnhout
paddevischken ; als te Meerhout
podstooler, en als hij Kil. : popelioenken, waardoor hij ook een zeker
klein wateninsektje verstond ; doch

)

vis
vooral de zeer jonge , zwarte gestaarte vorschkens die van het paddegerek voortkomen , in 't 1. foetus

'canarion caudatus , balrachis , gyrin'us. Gyrinus is in 't fr. fetus inforine
de grenouilies tIns 't zelfde als : paddegerek, en 't I. batrachis is in het gr.
1g rPocxlc , vorschken. Pipioen zal
;

eene verbastening zijn van : pod-,
ped- of puitjong. Z. kuilkop (306).
PIPPELING. Z. pepel en verders : pippehag in de Woordenboeken.
PIRKATON , perzik ( omstr. Breda )
omstr. Antw. : merkaton (373), waardoor men in Limb. de goede perzik,
die tegen den muur groeit, verstaat.
PIROOTJE RONDGAAN (voor), te Kortrijk
gezegd van 't arm volk, dat, omtrent
den kermis, oude potten, oude kleede
of aalmoesen rondhaalt om daar--ren
meé kermis te houden.
PIRRIG. Z. pierig.
PISKOUS, v., wordt gezegd voor : dochter:

die heer heeft vier kinderen, maar 't
zijn allemaal piskousen ; ook verach
eener vrouw ( Br..,-leijkbnamg
Antw. en elders ) ; het inv. wordt
piskazen uitgesproken.
PISMIER , mien, engl. pismire , bij Kil.

unierseycke ; in Limb. : aamzeik.
'PISSEN. hij heeft tegen den muur gepist
zegt men, in 't Hagel., Br. en elders,
van iemand die misdaan heeft, over
wien men misnoegd is en die
daarom niet wit meer is. Te Antw.
zegt men : de roede ligt in den pis,
men is misnoegd , gestoord , gram

zeg niets meer of de roei zat in den
pis liggen. In VI., vooral in 't West.,
zegt men : pissen van gramschap,
d. i. : zeer gram zijn ; en tot iemand
die gram is en tot bedaren moet
komen , zegt men : pie op eenen
blauwen steen. Pist er eens op bet.,
in 't L. v. Waas : speel er op met een
dubbelen hal : ga eens wat pissen is
in het fr. : va-t-en paître (Br.). Zwijgen gelijk een pisseteen , zich heel
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hoes houden (Westvl. ). 't Is at tegen
de eraan gepist , 't is al onnoodig ,
nutteloos , onmogelijk werk ( Br.,
Antw.).
PISTOLÈ , m., zekere langwerpige koek
van twee of Brij cents ( Br., Antw.,
Hagel.).
PISTOLEN DRAGEN, hoovaardig, trotsch
zijn : dat is de moeite wet w.eercl om
pistolen te dragen ( Hagel. )!
PISTOOL, o. en v., kamer in eene gevangenis waarin een- gevangen mits betaling mag zitten ( Br., Vi.).
PIT. Z. piet.
IP1TELEER. Z. pieteleer.
PITJE, PIETJE, PIT worden in VI,, en
't c. Axel voor : peet , petemoei
gezegd , en hier en daar ook voor :
kleine Piet of Pieter. Pietje is in 't

L. v. Waas en elders : de naam aan
eerie kat gegeven. Pitje de (lood, zegt
enen, in V1. en Antw., van de dood en
ook van iemand die fel bleek is : hij

ziet er uit als pitje (le dood. Piljepek is
't zelfde als, blz.388 : nzontjepe . Men
zegt ook in VI. : pitje van iemand die
verscheidene ambachten leert. Pietje
(Z. 2I4) is te Popering.:-ofpitjekacu.l
een goedaardig manneken en ook :
een lap om eenes ketel mee op te
nemen. Pitje rut , een worm of maai
in appelen, peren, noten, enz.
PITJELAP, peetlap- (Vl. ).
PITS , PITSKEN (een), in Br. en elders
't zelfde als in Limb. : bitje of bitske,
in 't ligd. bisschen, een klein weinig,
een weinigsken , een beetje , beetken, bikke, bitje ( Biest ), een beetsche ( Brussel ) ; bij Kil. : een belken ,
1. morsiuneula (Br., Kl. -Br., Antw.
en elders ). Pitse is bij Pomey : nijping, 1. velticatio.

PITSEN, b. w., in 't Z. en in N.-Br. veel
gebr., bet. : met duim en wijsvinger,
met de nagelen of met eene tang iets
drukken of prangen , nijpen of knijpen : die kwade jongen heeft zijn
makker fel in den arm gepitst (overal);
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doch in't Hagel. bet. het ook : steken,
pikken , bijten , b. v.: mijne handen
pitsen van de koude. Mijne ooggin
pitsen van dien ajuin. In de Baronij
van Breda bet. pitsen ook : nauwelijks

het voedsel aanraken , met lange
tanden eten : wat zit gij daar te
pitsen ? gij hebt weer niet veel honger. Overdracht. bet. liet, in't Hagel.,
Br. en elders : zooveel als 't fr. attra.

per, iemand vastnemen, duur doen
betalen : ze kunnen in dien winkel
iemand pitsen. Vanhier : afpitsen
( Z. blz. 11), afnijpen; uitpitsen, uit knippen ; doorpitsen bet. in 't Hagel.:
iemand door kastijding. of anderszins
wel betaald zetten ; verpitsen ( ziel, ),
fel gram worden, : ge zoudt it in dat
ding verpitsen , ge zoudt er van uit
uwv vel, springen. In Vlaand. spreekt
men uit : pientschen , pintsehen of
pintjen ,. van 't fr. pincer , dat zelf in.,
verband staat niet het oud 1. pinsare ;, Kil. , die pinssen en pitsen
heeft, vert. dit door : veilere, suminis

digitis premere, carpere vellican do,
detrahere, germ. pEetzen, gal. pincer,
ital. pizzigare , eng.l. proefre. Langs

de Phijnkanten: en naar Saksen af
hoort men ook : p/itsen. Vanhier
licht : pitsken , beetje , en : pitsclie,
een Saks. w. bij Kil. : eene zweep.
PITSTANG , nijptang , trektang, fr. pince,
pin,cette ( Limb. ).
PIZEL , eene in de schuur afgeslotene
plaats dienende, als elders de zolders,
om g:edorschen graan of zaad te leggen (N. van VI., C. Axel ). Cats , die
een Zeelander was, gebr. het w. :
piijzel. Kien via, er heden nog die
o ers , pi-jsels, kassen , vol aminelakens tassen. Bij Kil. en elders bet.:
pisel of pijsel , dat ook friesch is
keuken , en pijseet , 1. theca vestiaria
( kleerkast ) geeft hij op, als een Zeelandsch w. Z. Taatk. Mag. ( I , 176 ;

IV, 681).

PLAAG, v., bet. bepaaldelijk in Limb. : de
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vallende ziekte , en in N.-Br. voornamelijk eene aanstekende ziekte, als
de vallende ziekte en dergelijke kwalen. Z. Hoeufft (462) , Weil. en Kil.
op het woord.
PLAAGSTEERT, plaaggeest ( te Maastr.
plaagheisch uitgespr. ) , plaagduivel
( Limb., VI. ).
PLAAI, eene tamelijk dikke plank die op
den zul ligt en waar boven dan de
leemen muur begint (Antw., Kemp.);
in Limb. noemt men plaai : eene
plank op het muurwerk van een gebouw, waarop de spanribben genageld worden ; alsmede het hout of de
plank liggende op het muurken dat
in de schuur tusschen den dorschvloer en den tas is. 't W. staat in
verband met : plaat, plat. Z. plank
bij Bild. ( II, 352 ) en verder : pui.
PLAAIEN. Z. pladderen.
PLAAIEREN , o. W. , 10 't zelfde als in
Kl. -Br. : pladderen , d. i. 't lijnwaad
eerst eens in en uit het water plonsen
eer men het schoon wascht, 20 voortdurend in eenen ziekelijken toestand
verkeeren : hij is nooit gezond, maar
altijd aan 't plaaieren. Vanhier :

plaaierkwaal , plaaierkoorts ( Antw.,
st. en pr. ) ; in Br. : kwalsteren ( Z.
312 ). Zou dit woord niet in verband
staan met het bij Kil. en elders voortkomend : pacteren of plaeyeren, d. i
1 0 babbelen , snateren; 2m pleiten ,
oulings : pleyden , oud engl. pleten ,
thans to plead , fr. plaider, bij ons :
.plaideeren ; 20 spelen , jokken , engl.
to play ? Immers het w. wordt toef epast op eerie ziekte die niet ernstig,
doch langdurig is als het gebabbel
of geblaai der rechtshoven. Z. plod.
PLAAIERKOORTS , PLAAIERKWAAL. Z.

't voorgaande.
PLAAN of PLEIN, v., staat licht voor :
plaan- of pleinschup en is een steen bakkerswerktuig , dienende om den
grond , waarop men de versch gevormde tichelsteenen neerlegt, effen
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te maken (Kemp. ). Het komt van
1. planos, gelijk, effen, plat.
PLAASTEREN , PLEISTEREN , eigenlijk:
pleisters ( fr. ermmplatre ) leggen
geneesmiddels gebruiken, aan eene
wond meesteren : hij plaastert al een
heel maand , en 't is nog niets beter.
Vanhier : plaasteraar, een die pleistert , die plammottert ( Br. ). Z. plag geren.

PLAAT, v., eigenlijk iets wat plat of vlak is
(Bild. ). Het spreekw. : de plaat poetsen bet. : ontvluchten, wegloopen,
gaan loopen : 't is wel dat hij de
plaat poetste, want ik zon hem gerost
hebben. Die bankeroetier heeft de
plaat gepoetst ( Limb., VI., Br. en
elders ). Deze figuur is waarschijnlijk ontleend aan de oude gewoonte ,
die de dienstboden hebben, van alles,
in een huis dat ze gaan verlaten, op
te kuischen en op te schuren. Z. de
kreem poetsen (290).
PLAAT , PLATE , mv., .platen, eigenlijk
platte visch of platvisch als : bot,
tong , pladijs ( plat -ijs ), enz.; doch
in Zeeuwsch -Vl. : schol , mv., schol
ook pladijs , in 't-len,iWstv.
fr..plie. Z. liet w. pladijs , plades of
pla tdi j s, hgd. plateis, in de Woordenb.
en in 't Taalli. Mag. ( I, 253 ). « Platen, zegt Hoeufft, wordt hier (omstr.
Breda ) ook niet zelden gezegd ,
evenals in Zeeland en 't c. Axel , van
schollen , doch voornamelijk van die
der kleinere en middelsoort. In het
oud Nederlandsch heetten de schol
pladijzen.» Schol bet. in Br. : ge--len:
droogde pladijs : hij droomt van schol
en heet geerne platvisch ( spreekw.
in Vi.).

PLAATMEES of PLAATMUSCH, eene aschgrauwe mees , zoo genaamd omdat
zij haar nest timmert op het uitstekend stuk balks of plaat, of tussehen

de takken van een muurperelaar
( Br. ).
PLAATS , PLAATSENAAR. Plaats bet. in
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VI. : de plaats met de huizen die
rondom de dorpskerk staan , en een

gezegd : hij plaagt zich oen den kost
te winnen. In N.-Br. en elders
hoort men onder 't volk ploeg voor :
.

plaatsenaar, uitgespr. platseneer, is
een die op zulke plaats woont. Z. bij
tloeufft (466) plek, alwaar in 't neder
blek : eene opene plaats is ; en-sak.
eerie opene plaats , om de kerk met
huizen daar rondom staande , heet :
keritblek. Z. achterweertsch , blz. 7.
PLAGH. Z. plegen.
PLADDEREN , PLODDEREN (klanknabootsend ), 't eerste in 't L. v. Aalst ,
't tweede in Br. gebr. voor : met de
voeten in 't water polsen, trappelen,
met de handen of een stok, enz. in 't
water dobberen of duikelen. In Vl.,
omstr. Brugge, zegt men : plaaien

plaagde.
PLAGGEREN, 10 in de Kemp. 't zelfde als :
plammeusteren ; 20 vruchteloos geneesmiddels gebruiken : wij hebben

al jaren lang aan dat kind geplaggerd
( Anew. , st. en pr.) ; in Br. zegt men
ook : plaasteren. Het w. schijnt met
plak of plagge verwant. Z. plaasteren
en plenkeren.
PLAIZANT, PLAIZANTIG, ook pleizant
plezant , van 't fr. plaisant, bijv.,
vrolijk , vermakelijk , aangenaam ,
plezierig : eene plaizanle wandeling.

Wat is hij vandaag plezantig ! fVat is
het hier eerie plezante streek ! Plai,zantigheid , vrolijkheid ( bijna overal in

of pleien , b. v. : door Glen modder
.leien , door vuile wegen plaaien ,
d. I. er door tobben. In Kl. -Br. bet.

pladderen , eer men het lijnwaad of
kleedingsstukken schoon wast , ze
eens licht spoelen met ze in 't water
over en weer, in en uit te polsen. In
Gron. bet. ploeteren : in 't water
plassen zooals eenden doen ; doch
bij Halbertsma is ploeteren : met sop
frisch afwasschen, en ploeterig bet.
ook : smerig, morsig. Z. Taalk. Mag.
( II , 339-40 ). In Gelderl. bet. : plaeren, plaren, pieren 'tzelfde als : ploeteren of met water morsen : waartoe
't gewasch, geptasch, geptaar ( Snuiter, Huis- en Winterleven , 25 ); het
Nedersaks. zegt : pladderen , en wij
voorheen : pladeren , plaelleren. Z.
Taalk. Mag. ( III , 63). Doch Siegenbeek ( ib. 301 ) acht plaren : een ver
pladeren , bij Kil. vert.-kortingva
door : blaterare , garrire , iniportunè
toqui , hetzelfde dat wij , zegt hij , in
gemeenzame taal wel eens plauderen
noemen. Z. plaaieren.
PLAFFETUUR (Leuv.). Z. blaffetuur (57).
PLAG (g als zachte k) , m., doek. Z.
plak.
PLAGEN (zich) wordt in Limb. en elders
voor : zich kwellen , zijn best doen

't Z. en in omstr. Breda ).
PLAK, m., mv. plakken, een vier- of drij
kantig doek dat om den hals, over de
borst of in den zak gedragen wordt ,
en vandaar : snui fptak , maat- of tesschenpla.k, neusdoek ; halsplak, borst
omslagplak, hals- of omdoek-plak,
voor vrouwen ; kamerzaak , schotelplak, enz., schoteldoek, enz. (Holl.
en gedeeltelijk Belg.- Limb.). Plak, in
Limb. bijna als plag uitgespr., is eene
verbastering van plagge, dat in Holl.:
groes , rusch bet. Z. plagge bij Bild.
( II , 351 ), die zegt dat het eigenlijk :
belage (overdekking) is : praeteritum
van : beliggen , en bij Weil., bij wien
het een dekkleed en lompen , vod
-denbt.
PLAK , PLEK , v. en m., bet. niet alleen
slag met de plak, fr. férule , maar
slag met de hand , kaakslag en ook
slag in de hand tot teeken van vriend
: geef hem liever eene plak in-schap
de hand als op de kaak. Iets op den
plak halen of iets op den plek koupen is iets op borg of zonder geld
halen of koppen. Vanhier : plakken
of plek f en (VI., Antw.).
PLAKET, m. en v., fr. plaquette, was nog
-

.
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over een veertigtal jaren een Luiksch
geldstuk dat 52 centiemen deed. Men
zegt soms nog : dat kost vijf plaket

stoet onze hoede in tegen-ten.gl
eenera plaket de 1000 kilos (Br., Belg. Limb. ). Placke , ptecke was oudtijds
een muntstuk van verschillende
waarde.
VLAKKE, v., boterham, ook eene dunne,
groene zode of eene schadde van
mindere soort, dienende tot mest ,
enz. Vanhier : piakhoop, een mest
plakken ; plakzicht , een-hopmet
tuig om de plakken af te hakken
( N.-Limb. ); in Br. noemt men die
plakken : afhaksel of ha{csel. Het w.
is slechts eene andere uitspr. van :
plagge, schadde of afgestoken heideturven. Z. plak en 't Taatk. Mag.
( I, 320-25 ). Z. plak of plag.
PLAKKEN, PLEKKEN, b. w., 1° met kalk,
enz. bestrijken , bepleisteren : een

muur plakken. Een boterham pte{k-

ken. Vanhier : plekker, dat te Leuv.
ook zooveel is als 't fr. pla fonnezrr; plaksel ; 2° vuilmaken , vlek
gij hebt uw boek Zoo geplakt-ken:
( overal ) ; 3° blijven hangen als Bene
plaaster, pleisteren of onderwege in
de herbergen te lang blijven zitten.
Vanhier : ptakptaaster; 40 kaakslagen
of plakken geven (Br., Antw. en
elders ). Z. plak.
PLAKKEN , o. w., te borge nemen , koopen zonder geld te geven : Vlakgen
en borgen zegt men in VI. Vanhier :

_

plakschutcien.
FL_, KPLAASTER , PLEKPLEISTER , v.,
een pleisteraar, of iemand die ergens,
b. V. in de herberg, ondervoege, of op
de reis, te lang blijft ( Br., Antw. en
elders); ook iemand die altijd tehuis
blijft, die van zijnen stoel niet te
krijgen is ( Limb. en elders).
PLAKSCHULDEN , schulden die men gemaakt heeft met op den plak te halen : plakschulden hebben ( Vl. ) ; in
Br. en Antw. : in het

krijt staan
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De godgeleerde Petrus Curtenius
gaf zijnen zoon deze drie lessen :
1°... 2° zich voor plakschulden te
hoeden , enz. » ( Jan De Brune , Jok
en Ernst, blz. 161).
PLAKSEL, PLEKSEL, o., al wat dient om
meê te plakken, als boter, pap, leem,
kalk, enz.; doch op vele plaatsen en
wel in Limb. : stijfselpap, bloempap,
lijm enz. in 't fr. cone ; in Br. is piekset ook de aan den muur geplakte
kalk of leem : het piekset is van den

muur gevrozen.

PLAKVOETEN , fr. pleinpied , ook vul- of
volvoet (Westvl.).
PLAKWAAIER, vlieger (kinderspeelding),
fr. cerfuolant; ook waaier (Westvl. ).
PLAMMEUSTER of PLAMMUISTER, v.,
iemand die plammeustert, een slordig vijf; ook een kaaksmeer (Br. en
elders) .
PLAMMEUSTEREN of PLAMMUISTEREN,
't zelfde als piamnmotten, en bij Weil.
plammoten, met vuile handen betasten, bezoedelen, onordelijk behandelen , met de handen vuilvlaken ; ook
met vuilnis bezig zijn (Br. , Kemp.).
Men zegt hiervoor in Br. ook : sinuisteren en, in de Kemp., plaggeren. Het
is samengesteld uit paten en meusteren, dat een freq. schijnt van : morsen
niet Gene ingeslopen t er bij. Z. plainmodderen.
PLAMMODDEREN, b. w., met de handen
onordelijk , slordig behandelen , aan
of in iets wroetelen en alzoo bemorsen :
zit gij in uw eten zoo te plainmoderen ! ook : overvloedig streelen :

wat

zij kan haar kind niet zien zonder
het, ie ptamrnodderen (Antw., st. en
pr.). Het woord bestaat uit plamn, voor
palm, en modderen (382). Z. bij Weil.
planintoten en bij Hoeufft plamnooten,
welk laatste, omstr. Breda, bet.: slordig en onordelijk iets doen, b. v.

wat

plantoot gij uw boterliane. zoo! d. i. wat
smeert gij uw boterham zoo slordig
en ongelijk. Bij Meyer bet. plantooten
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onordentelijk behandelen , ondereen
roffelen, ruwelijk ondereen mengen
hit. sehrijftptammotten en dat is, 0.
a. met de handen iets slordig, oneer
lijk enz. behandelen. Dit paimmotten is samengesteld uit : palm en
otten voor : horten. Z. plammeusteren
en oorten (45).
PLAMMOTTEN ( Kemp. ). Bild. ( II , 353)
zegt « dat ptamnioot of piamoot hetzelfde is als pleng uit, op iemand die
met water morst, toegepast , en palmen hetzeiftie als plengen. Dat hiervan wederom het werkw. piammolen
ofplanwteu is, is kenbaar. » Z. plammeusteren en 't Arch. vr. Nec/en.
Taalic. (II , 179), alwaarplainooten,
en bij J. de Brune, patinoten bet.
door verfrornmeling vuil maken.
PLAMMUISTEREN. Z. plammeusteren.
PLANK, 0., plat van de voeten, fr. la p/ante
des pieds, I. planta (L. v. Aalst,
Br. en Antw.).
PLANKIER, m., 0. , hij Weil. eene zoldering van planken, fr. planc/ter, esplanade, of eene plank die over de stoep
tot dekking eener goot ligt ; maar in
Zee!. en in het N. van VI. is 't de steenon stoel) die langs de stallen loopt
en deze!ve van de bocht scheidt , of
bijna hetzelfde als blz. 77 1mei, fr. trot-

to/n, hgd. fussleig neben c/en s/rasse,
ook een voetpad langsheen de huizen,
te Antw. : stoep ; te Oostende voorland. l3ild. ( 11552) meent dal het 't
zelfde is als het oude plan/cîse, houten
beschutsel; doch het zal wel het fr.
plane/terzijn, van :planehe, plank, 1.
planeet. Z. luif, 353, en plots.
PLANKIES, 't zelfde in Vi als : plankier.
PLANTEIT, buitengewoon veel, oveivloedig (Kemp.). Z. over dit w., dat in
Gron. en N.-Br. gebr. is, Hoeufft
(463-4) en Delf. (305).
PLANTGOED, 0., al wat dient om geplant
te worden, als : kooiplanten, plantsoen (Ur., Kemp., Meetjesl. en elders).
Hier en daar zegt men ook : zetgoed.
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PLANTSEL , o. , 't zelfde als : planigoed
(L. v. Aalst).
PLANTSOEN , papier met nummers opgeteelcend , waar men op de doelen
naar schiet (Antw. St. en pr). Z. blazoen, blz. 59.
PLAS. Eenen plas zijn oogen uittreden,
in eenen plas zoo treden dat het water er uit spat (hier en daar in VI.).
PLASDANE. Z. fl asdank, blz. 125, en bij
Weil. plasdank , bij Hoeufft , vleisdank. Kil.vert.piays-dane/c door: gretulatio adulatonia, d. i. : vleiersdank
(Meyer). In het Groninsch taaleien
bet. plassen : iemand door schoon
praten zoeken te behagen, en vandaar : plasdank.
PLASTER, plekster (Z.-Limb. ).
PLAT , bijv. , in zijne eerste beteekenis
niet verheven, dus niet gespannen en
als niet gevuld schijnende. Vanhier
iemand plat/rekken, d. i. iemands
beurs plattrekken of maken, iemands
geld afwinnen. Plat slaan , bescliamen , fr. bcittne a plate coutune, zoodanig slaan dat men niet meer veeL
wat doen of wat zeggen ( Br., Kemp.
en elders). Hij sloeg u zoo plat als een

zes/ce. Hij moet dit verstaan, het is zoo
plat a/s een zesken ofzisicen . Plat bet.
hier : zeer dun, en zes/een is in VI.
hetzelfde als : negenmanneken , een
allerkleinst geldstukje. Vanhier, in
overdrachte!ijken zin : plat/iroe/,
pia/zak. 2 0 Ges1epen, doorslepen, fijn,
slim,doortrapt, doortrokken : gij zult

hem niet bedriegen , hij is den c/uivel te plat. Vanhier de uitdrukkingen : 't is ne platte Jan; no platte
Herten; no platte kerel ( Br., Antw.
en elders ). 3 0 Niet hard , zacht
week, malsch : de boter is plat;

platte kaas;platte boon ; platte menten; plat kind ( Z. platte kinderen).
Hij sloeg hem zooplat a/s eene mispel. Vanhier : platte brooikens bakken, een geschil met zoete woorden
of toegenegenheid willen bijleggen
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( Br., Antw., Kemp.). Plataf liggen
zegt men van volwassenen die zoo
hard ziek zijn dal ze het bed moeten
houden : nu ligt mijn broeder platal. In Holl. zegt men ook plat liggen.
Kil. heeft in de 3e beteekenis : plat

ende murve, 1. mollis.
PLATBROEK of PLATZAK , een laffe 'en
moedelooze mensch, ook een die den
onnoozele uithangt maar heimelijk
vol streken zit ( Br., Antw. ).
PLATENGE. Z. platijn.
PLATIJN , een ding waar men den kaars
-snuterop
legt ( Kortrijk ).
PLATIJN , 'PLATINE , muil op houten
blok, of houten voetzolen met hooge
hakken en bruin hard leder over de
teenen. Nu in N.-Br. spreekt men
platijn ook : plalengen uit , en in
Zeel. en N.-Vl. platine of eenvoudig
bloken, d. i. : blokken of klompen ,
voor welke platijnen men thans
holle blokken draagt. Plant. vert. het
door : galloches, seinelles de bois et de
cuir, Kil. door : calo, calceus ligneus,
Gal. patin, angl. patte, gr. PÏ^.avzat,
1. crepidae. Passow teekent op
P^a^rn ( pantoffel) aan , dat deze
soort van schoenen alleen de zolen
bedekte en dat de Romeinen ze te huis
gebruikten. Platijn is in Br. en VI.
ook : eene rondvormige, dunne ijzeren plaat. Z. het fr. platine.
PLATINE. Z. platijn.
PLATKIND. Z. platte kinderen.
PLATLEGGEN, nederwerpen, nederslaan,
plat slaan ( Kortrijk).
PLATLIGGEN , PLATAF LIGGEN , voor
goed te bed liggen, hard ziek zijn (Br.).
PLATS, m. , zeker kostelijk tarwebrood
(Limb.). Bij Kil. bet. pletse ( een
oud w.) niet slechts : lap, stuk, maar
ook eene vlaai, 1. scriblita ; te Leuv.
en elders : /letsen. Z. plets.
PLATSE , PLATSENEER'. Z. plaats enz.
PLATSEN , PLETSEN , PLOTSEN , o. w.,
plonsen ( Limb. ). In de Holl. Woordenb. staat plotsen verfr. door :

tom,ber rudement.
PLATTEBANDENSCHAAF , schaaf om de

platte banden te schaven ( Leuv. ).
PLATTEBOONEN , in Br. , Kemp. , N.-Br.
en elders dezelfde hofvrucht als : labboonen (322) ; te [.euv. ook : wilde
vodden en in Westvl. plattepieters
genaamd , omdat die boonen plat en
week zijn.
PLATTE KINDEREN, kinderen die nog
niet droog zijn , die nog zeer jong,
niet hard zijn , nog niet loopen kunnen. Die man is al zoo oud en hij zit
nog in de platte kinderen ( bijna
overal in 't Zuid., ook in Overijsel ).
In het Taalli. MMlag. (II, 216) wordt
dit platte afgeleid van : gladde, vod,
lap , luier. Doch wij meenee dat plat
hier slechts is in den zin van week.
PLATTE PIETERS. Z. platteboon.
PLATTEZEUG, een diertje dat elders :pissebed en in Br.: wild verken genoemd
wordt , in 't fr. cloporle , hgd. kellerassel, ketleresel , Zweeds. grasugga.
PLATZAAD , o. , lijnzaad (Sleeckx ).
PLATZAK. Z. platbroek.
PLAVEISTER , handvol, pak : die metser

let niet op, hij laat heele plaveisters
mortel vallen ( Br. ). Het is eene ver

: pleister, kalk of mor--basteringv

telpleister.
PLAVUIS , PLAVUUS , plavei , plaveisteen,
vloersteen. Het 1e in gebr. in,N.-Br.,
het 2e in 't W. van Vl. en in Limb.
PLEDOMPEN is in Westvl. eene andere

uitspr. van plompen plotsen , klot:

,

sen , en drukt den klank uit van iets

dat in 't water valt.
PLEEG. Z. plegen.,
PLEGEN (gewoon zijn) heeft bij Weil.
en elders : ik plagt, heb gepleegd ,
doch Bild. en de Ouden schreven :
plach, dat beter is. Zoo heeft Ruysbr.

Eene devote suster die den sieren
goedertiere plach te wesen ; in Br.,
VI., Antw. en Kemp. meest : plocht,
plochten : IVij plochten dat te doen ;
in N.-Br. ik ploch en plocht ; wij
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plochten. Doch wij hebben in Br.
ook meermaals gehoord : ik , hij
,lach en proloog ; wij, zij plogen : te
Leuv. en omstr. : ik pleeg en zelfs :

pleegde, wij plegen. Het verl. deelw.
is in Vi. : geplegen , en in Br. zeer
veel geplogen : dat is nooit geplogen.
Z. Hoeufft, blz. 465.
PLEI V. en veel m. voor : plein, plaats
(Limb.).
PLEIEN. Z. pladderen.
PLEIN of PLAAN, bijw., heel en gansch,
zekerlijk, enkel , ten volle : het is
plein uit hooveerdigheia+ dat hij zoo
handelt ( Westvl. ). Dit plein is het fr.
plein , vol , of liever , 't engl. plain,
effen en het 1. plane, dat in denzelfden
zin gebr. wordt als ons vlaamsch
plein. Z. ook : plaan.
PLEIN , v. in Br. , o. in Holt. en veel
m. in Limb. , wordt voor : bleekerij
in den hof, of aan het huis gebr. : ligt
het lijnwaad at op de plein ? ( Br. )
PLEISTER of PLAASTER , o. en v., overdracht. : een vuil wijf, een ontuchtig
mensch : mijn geburevrouw is eene
vuile pleister ( Br. ).
PLEIT , werptol dien men onder arms
uitsmijt (Antw. ). Verwant met plets.
Z. dit w. en kampnon, blz. 219.
,

PLEITS , PLEITSEN , PLEITSKOP. Z.

klets, enz. waar 't eene andere uitspr.
van is (Meetjesl. ).
PLEIZANT. Z. plaizant, enz.
PLEK , v., stuk of zekere hoeveelheid
lands, fr. pièce : ik heb eene plek land
gekocht. Laat de koeien op de klaver
Houd de kiekens van de-plekon.
tarweplek (Br. en elders ). Z. verder:
plak in zijne verschillende beteekenissen, en bij Hoeufft (466) plek.
PLEKKE , KOEPLEKKE , klein hofsteê
waar men geen peerd houdt (omstr.
Kortrijk).
PLEKKEN, PLEKKER, PLEKSEL. Z. plak,
enz.

PLENKEN, o. w., oulings en gewis nog
hier en ginds : ronddwalen , rond-
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loopen , omzwerven , bij Kil. in 't
1. errare, vagari , divagari , en thans
bepaaldelijk : haagscholen (169) ,
haagstooten (170), hazen (179) of
rondloopen in stee van de school
bij te wonen ( Hagel., Belg- Limb.,
Maastr. en Aken ). In sommige streken van Limb. ook : 1° spelen gelijk
kinderen : de kinderen zijn aan 't
plenken; 2° in de gebuurte den avond
al koutende doorbrengen. 'tWerd ons
nog opgegeven voor : sukkelachtig
gaan. — Bij Kil. is plencker : een die
rond loopt en alzoo zijn tijd verspeelt.
Z. Arch. (I, 185, 204 ; II, 103, 368;
III , 377 ) , alwaar men een aantal
woorden zal vinden om het schoolverzuimen uit te drukken.
PLENKEREN , o. w., freq. van : plenken,
bet. dus eigenlijk : veel hier en ,daar
rond loopen, doch in 't Hagel. en
omstr. St-Truid. : alle kanten rond
bij verschillende personen-lopen
gaan om genezen te geraken ; ook
allerlei geneesmiddels aan een ziek
deel des lichaams besteden : ik ptenker at twee maand aan mijnen arm.
Z. plaasteren en plaggeren.
PLETS, v., ook pleits en pletsch uitgespr.
eigenlijk : lap, stuk, doch in Limb. :
plak, palet ; in VI. : slag of de klank
van een slag , klets , fiets , kaakslag.
Vanhier : pletsen. Het bet. ook , in
sommige streken : een in karreel
gelegden vloer langsheen de huizen
( Limb. ). Kil. geeft plets en pletse
op als een Lovensch w. voor : vlaai.
Z. pletsen en fiets , blz. 127, en luif,
253 ; bij Maerl. bet. plat : kaakslag.
PLETSCH ( Limburgsche uitspr. van
plets.
PLETSE-I ARVOETS , fr. nu-pieds (Oostel. ).
PLETSEBLOK, PLETSBLOK, blok waarop
men het garen met een houten hamer
of wat anders plet of plat klopt om
het zachter te maken ( Oostvl. en
Westbr. ). Z. pletsen.
62
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PLETSEN, van plets (slag)., drukt den
klank uit van ccii slag of van iets wat
valt, en vandaar de beteekenis van
kletsen , klappen , klakken , slaan
in de handen pletsen. Iemand op de
pletsen. 't ater
Waterof in 't wa
ter kletsen ( VI., Br., Antw., Limb. )
in VI. bet. het soms ook : plakken of
op den plak , d. i. zonder geld halen.
Bij Kil. bet. pietsen : 1 0 lappen; o met

de handen slaan of klappen ; 5° kne
den Vanhier heeft men : plet$kop
kaalkop; plitsepletsen, hetzelfde als
klitsekletsen (53) : het ptitseptetste
van den storiregen. Z. kletsen , klit-

Sen , kiotsen , plassen, plotsen en
fietsen (l7) , met welken pletsen in
verband staat.
PLETTEN, b. w., eigenlijk : plat maken,
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Pilo
en lorren , klodden en vodden , en
zoo noemt men kioci , kioclde : de
vod , lap of stuk doek waar men een
te heet ijzer meê vast neemt ( Kemp ,
en elders). Zoo zegt men ookin Limb.:

hij pakte zijn plodidien bij elkandeï
en vertrok , d. ì. in Br. : hij vertrok
met zijne klodclen en vodden of zijnen
boel. Overdrachtelijk is plod, plodde.
enz. 't zelfde als : lobbe (343) , kul
of saul , of als lef (530) , Int (556)

d. i. : een goedzak, of een goeilijk
vrouwmensch , ook iemand die oii
achtzaam, die traag en vadzig is; ook
cciie kat die altijd binnen zit en waarmeê de kinderen prossen ; verders
iemand die ergens lang blijft zitten,
b. v. in de herberg. Vandaar dat het
ook dronkaard bet. : een zatte plodde.

doch ook : plakken, b. v. : een boier
haai pletten, d. i. met boter, enz. be

Die is een eerste plodde , hij blijft
heele nachten in de herbergen zitten

strijken ( West.- en El-Br. ), omstr.
Brussel en Leuv. ook : breiden
breien of brijen ( Z. blz. 77 en 79).
Pletten bet. in den Teuth. : smeer,
I. abdomen. in de pr. Drenthe bet.
plette : de kale kruin of den schedel
van het hoofd of de platte overvlakte
van het hoofd, in den Teuth. : plat der

( Kemp., Br. en elders). Ook : kwade
jongen, een schalke : het is eene

clerckscap of cruyne.

PLEUROOGEN, 0. \v., schreien, weenen:
ge zult nog plenroogen ( Zuidvi. ). In
Br. : ge zult uw oogen nog wassciten.

PLEUTE. Z. plod.
PLEZANT. Z. plaizant, enz.
PLIJTSEN (Kortrijk). Z. pletsen en kwetsen.
PLINKEN voor : pinken en plenken. Het
bet. ook : sukkelachtig voortgaan.
PLOCHT, PLOCHTEN. Z. plegen.
PLOD, PLODDE, PLOT, PLOTTE, PLEUTE , PLOETE , v., doch, volgens toepassing , ook m. gebr. Dit w. schijnt
eigenlijk : iets gerings of onbeduidends , iets slordigs , slechts of verachtelijks te beduiden , iets van weinige waarde, b. v. : slechte huisraad,
slechte kleederen , kortom : lappen

plod van ne jongen , hij is alle katten te kwaad ; ook : 't is een jong plod
van jongen (Br., Antw. ) ; in VI.
bet. plotte , plote , pleute soms ook

te Kortrijk ook : klets of
kluts ( 12244 en 249), doch meest
lodder , loeder,, loflèr , int ( Z. die
vw. blz. 54 en 557), d. i. deugniet,
schurk , bedrieger. Wat is plodde
voor een woord ? Plotte , bal , is in 't
fr. pelote. Verders bet. het : een allergeringst muntstukje, een soort van
korten degen. Plote of bloole is : een
geploten schaapsvel ( Kil. ). In de
Amathea onomastica leest men :ploVO(lde ;

tas, apeditius languidis dictus ; zoodat ptote bijna zooveel zou zijn als
een laffe kerel , een luiaard die longs
de straten loopt , en die bij gevolg
niet veel beteekent. Edoch wij achten
p l odde verwant met : plonder , met
plagge of met klodde. Plonder,plunder bet. : huisraad en ook : kleerage,
en vanhier 't w. : plunderen , hgd.
piundern , dat dus oorspronkelijk
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bet. : den huisraad, de kleerage, alles
wat in den huize is rne&iemen ; in 't
hgd. bet. plunder : versietene klee
deren, klodden, lodders of vodden,
en piunderinarki bet. : oude kleerof voddenmarkt. Zoodat het Lirnburgseh ploeten voor kleedingsstukken, duidelijk met plonder in verband
staat. Verders kan plodde ook wel
hetzelfde woord zijn als : plagge
of plugge , die beiden iets zeer
gerings , iets zonder waarde , iets
slordigs , eene klad en vlek, vodden,
klodden, lompen bet.; en vanhier hij
Kil. : plagglien , bier uitverkoopen
en p'aggher, bierverhooper. Dat de g
en cl zich samen verwisselen heeft
men in : poge en podde ( pad of
vorsch ) en 01) blz. 88 gezien. Emdelijk datp!oct in verband kan staan
niet kiod , kiodcle (53) : trouwens
daar zijn meer gevallen dat p1 zich
mei ki verwiaselt als in : klappen,
klakken , hgd. plappern , in 't Meetjesl. ook :ptapperen;plets, pletsen en
kiets , kletsen ; plas, plassen en klotsen ; plek , plak , plagge ( vlek ) en
kiad , enz. In 't L. v. Waas wordt
plodderen ook : klodderen uitgesproken.
PLODDE, v., ziekte, plaag ( Kemp. ).
PLODDEN , 0. v. ( afgeleid van plod ) , de
plod spelen , als eene plodde handelen, d. i. : goeilijk, lui, schurkachtig
zij n ; ook : iets on achtzaam verrichten,
verkwisten, vuil werk verrichten, met
iemand of iets slordig , onordelijk te
werk gaan ; ook : ergens lang blijven
zitten, vooral in de herbergen, veel
drinken ( Kemp., Hagel. en elders).
Vanhier licht het freq. : plodderen.
PLODDEREN , 0. W'., in 't water bezig
zijn, het heen en weer roeren : als een

kind maar mag plodderen, dan is het
tevreden. De eenden plodderen in 't
water; de kiekens in het zand ( Br.,
Antw., Kemp. ). Vanhier : plodder,week , de week voor de kermis , om -
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dat er alsdan veel gewasschen en
geplodderd wordt ( Kemp. ) ; in 't L.
v. \Vaas bet. : plodderen of kiodde
(54) , b. v. : door het slijk , door-ren
den zand plodderen, er door baggeren
ofstappen. lien zegt voor plodderen
ook : flodderen ( 1 9) en pladderen.
PLOEDEREN , o. w., babbelen ( Limb.);
't hgd. : plaudern bet. ook : babbelen , fr. babiller, jaser; bij Kil. : pia-

teren , 1. blalerare ( fr. blatérer )
Z. pladderen.
PLOEG. Z. plagen. Bij Bild. is pleeg

I

(charrue) , dat in 't Z. en ook bij
hem v. is, hetpraeteriturn van plegen
( oefenen).
PLOEGER , die de ploeg voert, ploegman
of 't zelfde als , in Gelderl. : bontemeester ( hier en daar in N.-Br.).
PLOETEN, v. mv. ( Limb. ). Z. plod.
PLOETSCHEN, o. w., verwant met : plassea, pletsen en plotsen, bet. in Limb.
het water met gerucht in beweging
brengen , b. v. met een stok in 't
water slaan.
PLOG. Z. plegen.
PLOMP of PLUMP, een der kleine hareii
die voor aan de oogdeksels staan;
men heet ook plotnpen, niets slechts
die haarkens , maar de oogdeksels
zelven , h. v. : de onderste , de hovenste plomp. Dit w., in gebruik in
Belg.- en 11011.-Limb. , schijnt denzelfden wortel als pluim te hebben
( Z. Are/i. lii , 377).

PLOMP, mv., plompen , ook : walerplompen , waterlelie , waterroos , engl.

waterlily , hgd. seerose , seeblurne,
wassernymphe, seernummel, I. nyrnphea , fr. nénnphai ( WestvI. ). Vanhier : plompeblad , plompenbioem
vastdrijvende op de plompen ( Bild.,
Elms , blz. 16). De kleine plompen
zijn in 't ft. rnorrène.
PLONKEN ( in het water), duiken : pIonsen of plonzen ( Westvi. en elders).
PLOOG. Z. plegen.
PLOON, verbasterde uitspr. van : plaan,
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plaanboom , fr. plane , 1. platanus ,
acer major ( Br.).
PLOOSCH, bij Kil. : ploosche, is een VI. w.
hetzelfde als in Leuv. : slafirn; in Br. :
pet, peul, en in 't Noorden : dop. Vandaar 't werkw. plooschen , in Limb. :
keveren ; in Br. : polen of peulen ; in
Hou. : doppen, uitdoppen. Plooschen

en omstr. wordt plug voor : pluk
gehoord, b. v. ! eene naakte pluk, eene
vrouw zonder fortuin. Z. plugge.
PLUKKEN ( voeder) of kruiden (0),
't zelfde als in Br. : voeder doen of

wordt in VI. niet slechts van erwten
en boonen gezegd , maar ook van :
noten : noten plooschen; in Br. : noten
sloesteren ; in Limb. : noten luiten.
Plooschen is verwant met plukken ,
met 't fr. éplucher, in 't had. is het

PLUKKEVORT, bi j v., doorrot , heel slecht,
heel en gansch verdorven : dat hout
is plukkevort, d. i. : heelverrot of ver
haar kleed was plukkevort ,-mold:
d. i. gansch versleten ( hier en daar
in VI.-). Yort is : verrot, vermemeld,
bedorven; dusbet. liet eigenlijk : zoo
rot als pluk. Ten ware plukke hier
stond voor het oud piugge , iets
van geringe waarde, ook een ruw en
onbeschaafd mensch. Doch thans
bet. : plug wat anders.
PLULLEN, v., poetsen, prullen, vodden,
pallullen ( IJper. ).
PLUMP. Z. plomp.
PODDEL of POEDEL , m., 't zelfde als
poddelhond ( Limb. ).
PODDEL- of POEDELNAAKT, bijv., gansch
naakt, moedernaakt ( Z. Limb. ).
Het w. is samengesteld uit : naakt
en poedel, en bet. dus zooveel als :
naakt gelijk iemand die zich poddelt,
ofwel is poddel voor : podde (padde)
en dan is 't zooveel als : paddebloot.
PODDELEN, POEDELEN, (o of oe als
korte en uitgespr. ) b. tv. , wasschen
en plassen, in het water omplassen :
zich puddelen. , zich wasschee , een
bad nemen ( Limb.) ; te Maastr. wordt
poddeten meest gezegd van een
kindje in een badkuip wassehen : het
kind is gepoddeld. Vanhier : poddelaar
of poedeleer ; poedelbak ; poedelhond,
enz. Z. plodderen of pladderen. Poederen bet. ook : misschieten. b. v.
op jacht of op de schijf niet treffen
(N.-Limb. ).
POHDELHOND, POEDELHOND, m., kleine
hond, schoothondje (omstr. St-Truid)
ook : waterhond , fr. bartiet , in 't

abhi lsen , schalen , abschcclen.
PLOOSCHEN. Z. 't voorgaande.
PLOT, PLOTE. Z. plod.
PLOTSELINGS, plotseling (bijna overal).
PLOTSEN of PLOETSEN, uitgespr. : plotschen (sch als in 't hgd. ). Z. ploetschen.
PLUIMBAARDEN, o. w., menkelen van
blijdschap en als zegepralenci : ziet

heng eens pluin2baarden ! ( Westvl. )
PLUIMKEN. Een pluimleen op zijnen hoed

steken , zich om iets roemen of fier
zijn (VI., Br. en elders ). Er steekt
geen ptui7nken op, het is niet schoon,
niet treffelijk (Meetjesl. ); te Oost
pluitnken 't zelfde als -endis:
bootje (65).
PLUIMKENSTEKEN, o. w., schoolduiken
( Somerghem ).
PLUIZEL , PLUIZELING, uitpluisel ,
pluisje, vlokje of haarachtig vezeltje,

fr. éptuchure : als men pluk, trekt
vliegen de pluizelkens weg. Pluizeting drukt meer een collectieven zin
.

uit (Westvl. ).
PLUK , m., pluksel , geplokken of gepluisd lijnwaad , hgd. geschabte leinwand, tweeds. linneskaf, fr. charpie,
1. earptura (Vl. , Br., Antw. , Kemp.,
N.-Br. ). In 't laatste gewest gebr.
men : pluk of plok in een tegenover
zin als de oorspronkelijke,-gestldn
b. v.: ik zal een goeden pluk ( d. i.
veel) te betalen hebben ; te Maastr.

vergèren : zie ! ge hebt lijk at een dik
_pak geplukt (Hagel. ). Kil. heeft : de
vruchten plucker, 1. legere tegumina.
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hgol. pudel , pucle/liund ( Limb. )
een dik poezeligkind (Maastr.). Z. hij
Hoeufft (469)poele/cen.
PODSHOOFD , pots/toofd , pads- , putspunts- , puitshoofd, puddegerek, meest
in 't mv. gebr. : jonge kikvorsch of de
eerste gedaante van eenen puit of
vorsch , nadat hij van het pocide- of
paddegerek ( 452 ) gescheiden en vrij
is, maar nog niet heeft dan kop
en steert. Al die gemelde vormen
worden hier of ginds in Vi. gehoord;
in 't L. V. Aalst : popeloenen , in Br.
hoort men : pipioenen doch meer
ponipeloenen, dat ook inKl.-Br. gebr.
wordt ; en pompetoeren omstr. Lier;
in de Kemp. : paddekultekens ; te
Turnh. : padclevischkens ; te Antw.
(W1;/c022, elders: kuil/cop, fr. teard, Kil.
heeft popelioenkens. Wij meenen dat
pompeloen, popeloen , pipioen eene
verbasterde uitspr. zijn van : poggel
podcteljoug. Pogge ofpodde bet.-jong,

Icikvorsch.
PODSTOOTER , te Meerhout en elders in
de Kemp. hetzelve diertje als pods
hoofd.
POEDELEN. Z. poddelen.
POEDELHANDJE , een poezelig handje
( Maastr.).
POEL)ELNAAKT. Z. poddelnaakt.
POEOEREN, POEIEIIEN, b. w., opzetten,
vleien, opbeuren : poeiert hem maar,
hij zat tevreden zijn ( Br. , Antw.);
in de Kemp. bet. het meer : iemand
onaangename dingen zeggen; in VI.:

bedriegen : hij is er IeelijIc aan gepoeierd ; hij Kiliaaii is poeyerert hetzelfde als : poteren, en dan is 't met

porren verwant. Z. 't volgende.
IOEDERING , POEIERING , v., een pak
slagen , eene afrossing , borsteling
hamming of kiopping ( Br. , Antw.,
VI.).
POEIAKKEN , POEJAKKEN , POELAKKER
enz. ( Limb. ). Z. patjakken, blz. 461.
POEIEREN , POE(ERING. Z. poeoleren
cnz,
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POEF. Z. i)of.
POEFELEN. Z. poffelen.
PORFEN. Z. poffen.
POEIET , POEIJET , m., vuilerik , een (lie
zich bemorst ( Maastr. ).
POEKEL. Z. pokicel.
POEL, PIJL, v. (fr. poule) , een kieken van 't
vrouwelijk geslacht : die klok heeft
13 kiekens , zes haankens en zeven
poelekens ; verders : eene jonge hen
die al legt of zal be g innen te leggen.

Vanhier : poelei, poeleiken : die poeteiers zijn zoo liliksems klein ( Br.,
Kemp.). Hoeufft zegt (469) dat men
omstr. Breda door poeliën, hoenderen
verstaat en ook eene kleinere soort
van hoenderen niet veel grooter dan
de zoogenaamde knelt/es; men zegt

daar ook : poeleneier : het zijn
slechts poeleneieren : het zijn zoo 'n
kleine eiers. In Limb. en VI. spreekt
men pul uit, en dit bet. er ook : een
kieken van 't vrouwelijk geslacht.
POELENIER, eigenlijk hocnder- of kiekenkramer., Ir. poulaillier , doch in 't
algemeen : een winkelier van allerlei
gevogelte, als : hazen, patrijzen, sneppen, enz., fr. marchand de volailles
( Limb. , Hagel. , Br. , '\Vaas ) ; Kil,
heeft ook : poelier, dat nog te Antw.
en in 't L. v. Waas gebr. wordt.
POEL1ER , dat Pomey ook heeft. Z. poelenier.
POELJE, PULJE, 't zelfde als : poel, jonge
hen die nog geen eiers legt (C. Axel).
POEN. Hij heeft geen poen, hij heeft geen
geld ( L. V. Aalst). Poen is 't zelfde
als hij Kil. : poyiil, - poynt oft poynt
parisis is een oud vlaandersch w.
't zelfde als : halve mijte. De mijt
was een muntstukje van de kleinste
soort. Vanhier : poijiitsoen , pun tsoen.

(( Ponen , uutponen , eigentlich das
strafgeld erlegen , wir brauchen es
ober audi (iii' zahien, auszahlen
überhaupt , das geld herausgeben
( Bremen). ))
POEN, zoen, kus : krijg itt van it een poe-
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neen ( Hagel., Belg. -Limb., Maastr.,
Kemp. en N.-Br., Hoeufft, 470). Te
Hasselt heet de moeder haar jong
poeneken : mijn poeneken-stekind
:

kom bij moeder. In Br. en Antw. zegt
men voor dit laatste ook : poezeken,
poezelken. Nu, poes bet. bij Meyer :
zoen , en poesen is bij Kil. osculari ,
basiare, kussen. Z. poenen en bij
Hoeufft: pooleken (ái69) en poen (470).
POENDERAAR , POENDEREER. Z. poen -

deren.
POENDEREN , niets beduidende dingen
doen , frutzelwerk doen : wat poen
hij daar alweer? te Kortrijk ook -dert:
potten , geld sparen. Vanhier : poen
frutselaar , prulleman , fr.-der,
Iripoleur (VI.). Z. de werkw. : pinten
en poeneken.
POENEKEN. Z. poen.
POENEKEN, b. w. , frutselen , snuffelen,
(Venlo). Z. poenderen.
POENEN , POONEN , PEUNEN , PUNEN ,
b. w. , kussen , zoenen , omhelzen

zij poenden elkander in liet scheiden;
in 't Hagel. en Belg. -Limb. klinkt het
omtrent als : poenen of pennen ; in
Ilol(.-Limb . pennen en poonen ; te
Maastr. : punen. Vanhier heeft men :

poen -, penn-, poon- of puunhandje,
kushandje : een puunhandje geven,
een kushandje geven. « Poenen is
hoogst waarschijnlijk niets anders
dan het oud Neêrd. _poenten : poenten
of poenting maken beteekende zooeel als : overeenkomen , eene overeenkomst , een verdrag maken , fr.
(hire une transaction : b. V. eene
verzoening ter gelegenheid van een
moord , enz. Zoo mocht in sommige
gevallen de belediger of misdadige
met den gekwetste of beledigde , of,
in geval van doodslag, met de naaste
bloedverwanten een verdrag of ver
maken, dit noemde men :-zoenig
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van 1440 ('s Rijksarchief, nl> 544,
biz. ?00 ) leest men : onder beide
dese voirs-bancken (van Meerhout en
Vorst ), hoeren my toe alle breucken
en forfeyten... Mair of dair af poenctinge gemaeckt worde, soe behoirt
my toe die helft ; en als dair yemant
gevangen wordt die d' lyf verbuert
heeft ende niet en poent die levermyn
meyer den meyer van Thienen, enz.'
Bij Kil. is poyntinglie een Vlaandersch w. hetzelfde als : bede, settinghe , schattinghe. Men zie ook :
zoen bij Hoeufft (470), die wel uitlegt
hoe zoen, kus, peys, fr. bouche, enz.
in verband kunnen staan.
POENHANDJE. Z. poenen.
POENSEL , POENSEM of POENSEN , o.,

een groot vat , dubbele bierton (Br.);
Kil. heeft : poynsoen wijns, anderhalf
ame , en merkt op dat het eigenlijk
van een aam franschen wijn gezegd
wordt.
POENTJE, kusje ( N.-Br., Belg. -Limb.).
POEP. Z. pop.
POEPERS. Z. poppers.
POEPOEËN. De boeren op het veld en de
koeiwachters in de weide roepen
elkander door den schreeuw poepoe!
en daarvan 't werkw. poepoeën (Kl. Br. ).
POER, POERE, voor : poeder of poeier dat
in 't Z. veel gebr. wordt voor : buskruid, een w. dat het volk nooit gebr.
,

't Is at poeier naar de musschen, 't is
al boter aan de galg gekletst , 't is
vruchteloos ( Gent ). Net Los poeier
schieten, iemand lasteren zonder van
hem kwaad tekunnen zeggen (Kemp.).
Poer en poger is bij Kil. 't zelfde als :
poyerroede, vischroede.
POERKARREKEN , o. , doodskarreken
met twee raderen (St-Nicol. ).
POES , m., kwast : hij heeft een poes aan

de namuts (Limb.).

poenten, ,poencten of poeling maken.,

POESJENEL , POESNEL (vlaamsche uit-

en zulks geschiedde door een zoen
Ot Endkus te geven. In een akt

spr. van 't fr. polichinelle ) , windmaker, beslagmaker, franskiljon.
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POESTER , koeier of koeiwachter (Vi. ).
Dit w. is eene andere uitspr. van
pastor, herder, koeiwacliter, (l och 't
kan ook staan voor : peistereer ,, van:
peisteren, van 't I. pascere; enz. Poest
is bij Kil. een oud w. dat : ossenstal
bet , en /Joesten , een Geldersch
Friesch en Saksisch vr. dat blazen
bet. en vandaar : poester, puyster,
puester, sax. sicamb, blazer, blaas
balk. Z. hoover (65).
POESTEIIEN , in 't marbelspel , schieten
van op de l)laats waar de marbel
ligt ( Soinerghern).
POETES komt voor in poetessoep , in
Limb. hetzelfde als : penssoep (460).
POETI, POETJE. Z. pooiken.
POETS, V., snakerij , enz. : iemand cciie
poets bakken , iemand eene poets
spelen : poets weder poets , iemand
met dezelfde munt betaald zetten
(Jijna overal); poets wordt in Br. en
elders voor : kwaaipoets , snaak of
liever voor : een die niets kan gerust
laten, gebr. ; in de Kemp. bet. het
hond ; in VI. soms : slappe koffie.
POETSAARD. Z. poetsjaar.
POETSEN , 't zelfde als het hgd. putsen
b. vr., kuischen, schoonmaken, afvagen , blinken , b. v. : schoenen , koper, tin, enz. poetsen ( VI., Br.,
Bagel., Limb. en elders). De plaat
poetsen, zich wegmaken, wegloopen,
verhuizen (Br., Antsv., Limb. en
elders), met de lantaarn optrekken,
of bankeroet gaan of spelen ( VI. ).
Men zegt ook veel : oppoetsen (opsieren , opschikken ). Bild. gebr. in
Zijne Mengelpoëzij ook : putsen
poetsen in dezen zin. In Limb. heeft
putschen en pennen eenig betrek.
POETSJAAR , POETSJAARD , licht vôor:
poetsaard, een die snaak van aard is,
doch , ornstr. Thien. en St-Truid.
een die uit spel altijd moet plagen;
in Br. en Antw. : kwaaipoels , ook
kwaaiputs , kwaaipits uitgesproken.
Vanhier het volgen(le.
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POETSJAARDEN of POETSJAREN , b. en
0. W., poetsen verrichten , plagen
om te spelen , iemand door snakerij
plagen : clie jongen moet me gedurig
poetsjaren. Vanhier : poetsjaar ( Hagel., omstr. v. St-Truid. ). Het is
licht voor : poetsaarden. Z. poetspal
-lern.
POETSPALLEEREN , o. w., poetsen verrichten , ook : aan 't een of 't andere
frutselen. Van hier : poetspalieerdei',
een (lie poetspalleert, ook : een kwaaipoets of een poetsjaard ( Br. ).
POF ( o als korte oe ) , m., 't zelfde als
pofzak, pafzak, d. i. dikzak (Westvl.).
Op c/eu pofdrunken , op eensanders
kosten drinken ( VI. ). Z. pof mi de
Woorenb.,
d
boef (63), bof en boffen (66). Op den pof gaan , op den
pof halen, ook : ergens geerne blijven

eten (VI. ). Pofkrijgen, geven, slaag
krijgen , geven ( Br., VI. ). Daar is
geen pof, ook : daar is geen poffen
of poffens op, daar is niet op le
pochen of stoffen ( Br. ). Z. poffen.
POFFELEN , voortd. w., van : poffen,

drukt het geluid uit, dat groen hout,
aan den heerd Le branden liggende
of in heete assche stekende, nmakt
( Kemp. ) ; in El-Br. bet. po[,Ieien
bijna hetzelfde als : foffelen (131),
d. i. aan iets frutselen of lang bezig
zijn, iets aanhoudend verrichten, cii
vanhier : poffeling , hetzelfde als in
Br. : tatfeling of afrossing.
POFFELING , POEFELING. Z. 't voorgaande.
POFFEN, o. w., een pof, slag of geluid
laten hooren. Vanhier dat het in VI.
voor : kloppen , klappen , veesten,
openbreken gebezigd wordt; bij Kil.:
flatus ex venlriculo emittere , engl. to
puff; in de Kemp., Antw. en Br. voor:
hard lachen : hij tackle dat lijf pofte.
In den Fingal ( I, 32 Z. Nieuw Arc/i.
174)• wordt het voor het kloppen
van het hart gebruikt ; ook te veler
plaatsen voor : boffen of pochen ; en
1

POL(

496 )POL

te Antw., St. en pr., voor het braden
in 't vuur van kastanjen , h. v. : kastanjenpoffen, d. i. ze laten doorbraden of openpoffen ; in 't Meetjesi.
1)radefl , bijzonderlijl appelen ; in
Gelder!. bet. het ook : smeulen. Van -

hier : poffelen.
POFFER ( o als korte oe uitgespr. ) ,
de ketel van een stoomtuig (Br.).
Men noemt te Leuv. en omstr. poffers : een soort van peulerwten die
poffen als men ze uitdopt. Poffer is
ook : pocher, pronker ( Br., Kemp.
en elders).
POINTILLEN of PONTILLEN komt voor

in : op Zijne pontitten zijn, d. i.
puntig , nauwkeurig , nauwziende
zijn in of om hetgeen men doet : die
meid is fel op hare pontillen. Men
zegt ook van iemand, die gauw ge-

stoord is : dat hij [ei op zijne pontillen is ( Hagel., Antw., Br. ). VgI. het
fr. pointille , pointilleux.
POKAAL voor : bokaal , hgd. po/cal
( Westvl.).
POKE, v. Z. pook.
POKKEL, POEKEL, in de Kemp. hetzelfde
als in Br. : puchel of wuffel , puist;
bij Kil. : pocke , pocket , pucket , 1.
pustula. In Limb. bet. : pokket , m.,
in 't hgd. pucket , elders puc/tel,
buchel, pochel en boc/iet, hult en rug.

POKKENIER , m., die pokdalig of van de
pokken geschonden is ( Kortrijk).
POL, rn, polleken, o. hand, meest : kinderhandje : kom , geef mij eens nen

potte. Aus uw polleken als ge iets
krijgt. ]Jiaak uw pollekens niet vuil
(VI., Waas, Br., Antw., Kemp.); hier
en daar in Vi. ook : bevallig kindje,
en kleine koek; doch in Br. en Antw.:
klein rond broodje, bepaaldelijk te
Antw. en Kemp. dat broodje 't welk
de boeren van 't overschot des deegs
voor de kinderen bakken; te Brussel
zijn pottekens : een klein roudvormig
gebak gemaakt van peperkoekdeeg.
L Pol 5 bij Bild. ( 11 1 561 ) , die het

voor eene verbastering acht van : bui
( hoofd, top ) , en polle, polleken, bij
Kil. en Plant., bij wie pol nog : een
bijsiaper is.
POLAK , m., zekere drijhoekige appeltaart : die polak kost cleij cents, maar
hij deugt niet ( Aalst).

POLDER, PEULDER, m., hot, hol, afgeslotene plaats in de stallingen waar
de kiekens of boenders slapen, en
daarom noemt het Kil. ook : hoender-

polder, fr. poulaillier , angl. puitry
d. i. hoenderkot ( Belg. -Limb., Hagel. ). Ook de plaats waar de knechten in den stal slapen, en ook : bed
(Antw., st. en pr. ) ; verders is 't een
zoldering boven den dorschvloer of
de stallingen dienende om hooi , uitgedorschen stroo, enz. op te tassen;
ook nog cene plaats of kot waarin
men alle versleten of ongebruikt getuig ter zijde werpt , in 't hgd. potterkammer, in'tfr. décharge. Samenst.:
hennenpeulders , enz. Polder komt
van : poten of poelen , dat hij Kil.
graven,. uitgraven , holmaken bet.
Nu dit poelen heeft tot wortel : poet,
eigenlijk : uitholling, diepte, put .,
waterplas, en is verwant met het 1.
pains en 't gr. ir)o. Z. Bild. en
ook polk en polder bij Weiland.
POLDEREN , b. w., op den polder of ter
zijde zetten : het hooi polderen. De

hinnen

Zijn

at gepolderci ; over-

drachtelijk : plaatsen, uithuwelijken

die man heeft zijne kinderen goed
weten te polderen ( Hagel. ).
POLDERKALF, POLDERKOORTS. Z. dit
laatste.
POLDERKOORTS , POL1JERKALF , de
ziekte, meest de koorts, welke de
werklieden in de polders hij het afdoen van den oogst krijgen en waarvan zij veeltijds sterven (VI.).
POLEN, b. w., zegt men in 't Z. veel meer
dan : peuten ofpelten , d. i. uit de
polen of doppen doen, fr. pêler, écosser , b. v. : erwten , boonen ( Belg.-
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Limb, Br., Kemp. ) ; in K!.I3r zegt
men ook : boekweit polen en boek
weilpelder. Uitpolen wordt ook overvoor : uithoo drachtelijlc gebr.
in

ren : hij meende mij uit te poten,
maar ik vatte het seffens ( Hagel.).
Samenst. : poolvrueht , poolerwten,
poolboonen. Z. pool en peulen (473).
POLFEREN Z. pulferen.
POLIJSTEIIEN, dat Kil. heeft, hoort men

in Br. nog al voor :poijsten, I. p0/ire.
POLITIEK , buy., slim , fijn, loos, geslepen , arglistig : hij is politiek , hij
houdt zich geslepen. 't Is een politieke ( bijna overal).
POLITOOREN , 'tzelfde hij de schrijnwerkers te Antw. als : polijsten. Vanhier:
politoorset, datgene waarmee men po
-litor.
POLK, m.,wortel van : polken. in Westvl.:
putje , hol , kot in den strootas , een
bed op 't stroo en ook , in lagen
stijl : een bed in 't algemeen ; verders , een muizenkot , muizennest,
hennenkot. Het w. spruit uit éénen
stam met : ponk, pooh, polder, poel,
waarvan hij Kil. : poe/en of polen
( uithollen ) en misschien kolk.
POLKEN, licht afgeleid van :polk, b. iv.,
met de vingeren peuteren of ergens
in wroeten , met de handen uit den
grond halen door de aarde uit te
krabben. Men zegt, in Vi. : patakkerspolken, en G. Gez. dicht
De jonge wiedster gaimt heur lied
Van 's morgens vroeg aen 't polken.
In Br. en (Antw.) is 't :pulken : in

zijnen neus pu/ken.
POLKERNAAKT , bijv. , moedernaakt
( Z.-Limb. ) ; elders in Limb. : pod-

de/naakt , poedelnaakt.
POLLEKEN, ook : polken uitgesp. Z. pol.
POLLETTEN, pannelcoeken ( Popering.).
POLLEVIE, hiel ofachterlap eens schoens:
dat veeg ik aan in ijne pollevieën (Br.,
Antw., SE. en pr. ) ; men zegt ook

dat veeg ik aan iiijn achierlappen,
dat trek ik mij niet aan. lieC zijnen

POM
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pollevie vuur ketsen over straal, veel
op de straat loopen (hier en ginds
in Vi.) ; te Leuv. klinkt het :poltevier, mv. pollevieren. Z. pollevij in
de Woordenboeken.
POLLIER. Z. poelier.
POLS die na de pap slaat , flauwe 1)015
(Westvi.).

POLS , POLSKEN , hetzelfde als : ponk,
ponksken, d. i. : spaarpot, ook : geheime koffer of plaats waar men den
spaarpot in bewaart , fr. trésor ( hier
en ginds in Vi. ). Z. polsen.
POLSEN, 0. W., heeft, behalve de heteekenis der Woordenb., nog die van
waden , Ir. passer h gué , diep door
water of slijk gaan : wij moesten wel

een voet diep door den ?nor/der polsen ( VI., El-Br., Br. en Antw. ).
Z. polsten. Bild. ( II, 562) zegt dat
pols, waarvan :polsen, veellicht eene
verbastering is van : poelstok , als
dienende voor poelen en moerassen ( te peilen).
POLSTEN is gewis maar eene andere
uitspraak van : polsen en het. hetzelfde als : polken : polakkers uit de
aarde polsten ( Kortrijk).
POLSTER , in N.-Br. gebr. voor : bolster
of bulster, d. i. : hoofdpeuluw of
oorkussen; van : pool, pet (dop ).
POLSZAK, m., soort van schepnet om
med te polsen ofte vissehen (Kl. -Br.).
POLVER, PULVER , buskruid , is o. in
loll., m. in Limb., waar het polfer,
porfel kliiikt. Vanhier : polferinagazijn voor : kruidmagazijn, polferho
, kruidhoren ; polferwagen ; in-ren
Br. zegt men :poeder, poeier, poeierwagen, enz.
POMMEL , brij, moes van appelen, peren,
pruimen, dienstig om vlaaien of taarten te bakken ( Maastr. ) ; omstr.
Leuv. : appelspijs, hij Kil. : poinmeye
of appelnoes , 1. c/bus ex pornis eonfectus , vulgOpomatum, fr. pomade
it. pomata , sp. poinada , van 't 1.
pomum , boomvrucht , als appelen,
63
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eJkZ. ; te Antw. : plainmet, p1amnic.ia
of viammade : eene appelpiam maaien

taart.
POMMEL, PUMMEL, POMPEL, dik vrouv
merisch : wat dikke pommel! (Br.,
Limb. arm elders) bij Kil. : pampoelie of pompoelie , I. niul'ier crassa

ventricosa. Z. machochel (360). Puinmet, m., heeft in loll-limb. ook nog
bijna denzelfden zin als mmmcl.
POMMELEN , 0. W., wroeten , slaven
( Kemp. ). Z. pommel.
POMPELOENEN. Z. podshoofd.
POMPEN. In cciie 'maande pompen , verloren moeite doen ( Meet,jesl. en
elders).
POMPERIJ , van 't 1. pompa , wordt nog
soms in Br. en elders gebr. voor :
pracht , ijdelheid : ik verzaak ook
den duivel, zijne werken en Zijne
pomperij.

POMPKOEK. Z. pondicoek.
POMPULIE , v., O.-L. -Vrouwen beestje
( Ronse ). Z. pommel.
PONDEL, PONDER, PUNDEL,PUNDER
en ook : pungel, knipwaag of 'tzelfde
in Limb., N.-Br. en Gelderl. als in Br.:
eusel , uisel (HO). Vanhier : pondelen , ponderen, met zulke knipwaag
wegen en overdrachtelijk : iemand
polsen; Kil. vert. : pondel door : sta1cm a , trutina, aequipondium, en 't
werkv. : ponderare ,pendere , angi.
ponder. In Limb. zegt men : pander,
pundel en pungel, en 't w. punderen,
in N.-Br. : ponder, en 't w. ponderen.
PONDER, m ., ponderken, tarwen broodje
van een pond ( hier en daar in VI.).
Men zegt te Eecloo en elders nog
vierponder- , Zes-, ac/etponder, enz.
d. I. : een brood van vier, zes of
meer ponden : loop eens gauw een
-

roggen zespondei'

halen . Ponder hoort

men soms ook voor : paander uitspreken.
PONDERKEN , klein nageltje ( Westvi.).
PONDKOEK, peperkoek, lekkerkoek (Br.);
in 't L. v. Wans : pompkoek. Is dit

)PON
laatste voor : pomp- ofpraalkoek, tYu

het eerste misschien voor : pontskoek zooveel als : geschenkkoelc, van
pontsen,pontsennen, (I. î. : elkander,
zoo als vrijers doen , geschenken geven?Z. MeyerofKil. op dit ponlsen.
Of zou 't ook niet poukkoek moeten
zijn? Z. ionk, ponksken.
PONGEL, PUNGEL,m.,pakom ledragen
hij nam den ponget op zijne se/wit.ders. Verders bet. ponget, pongelen

vodden , lompen , slechte Icleederen
en, in 't algemeen : iets wat geene
waarde heeft : dat is een ponget van
een kleed, van een kerel, euz. (Limb.)
Z. ponk.
PONK, bijw., krak, juist : ik zal ponk om
zes uren daar zijn ( Belg. -Limb. ).
Z. kiks, bots, krak (9 1 ) en pront.
PONK, m., ponksken, 0., spaarpot, schat,
geld dat men wegsteekt en bewaart
voor eenen kwaden dag. Pook, verdokenschatnaaide taal der Zeeuwen,
zegt Tuinman. Dit w. is heel Vi. door
van dagelijksch gebr. ; zoo zegt men
daar : hij zit niet de ponken. Hij
bezit eenen groolen ponk, zijne beurs
is wel voorzien , hij is rijk
Kan het volk uit d'armoê raken
En allengs een ponkske maken.
( Genisch Vosken.)

Het bet. in VI., vooral in Oostvl., nog
hetzelfde als elders : muik, mouternest ( Z. blz. 395, 6 en -7 ). Vanhier
het ww. ponken , sparen , voor den
spaarpot zorgen , een schat vergaderen , potten , gierig zijn : hijponkl
ponker , een die ponkt of pot : en
zou men nu nog een ponker vinden
wiens hert niet en breekt van medelijden (Snoeckxalm. 1855) ; ponkster,
een spaarzaam , gierig wijl'. Ponk

is hetzelfde w. als : pang , dat in
Gelderl., Drenthe, Zweden en elders
in gehr. is ; in de pr. Drenthe bet.
p ing, punge, pongel : 1 0 zak, buidel;
o de inhoud van dien zak 3" dracht.
;
Punge is in 1 Geldersch : gelditeurs,
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in het Breeinsch - Nedersaks. en
Sweedseh ook : buidel , geldbuidel ,
zakje. Van dit purge komt pon gel,
dat in 't Geldersch , evenals penje ,
een bosje bijeen geoogste aren ( in
Br. : zang, in Overijsel : schobbe ) is.
Vanhier het ww. pongelen , oogsten ,
aren lezen , fr. planer, in Overijsel :
schobben. In 't Gothisch verandert
de n in g , en is het pugg , dat in 't
hgd. geldbeutel , fr. bourse bet. Z.
Delf. 307-326 en boven :poke en polk.
PONKEL , kolk , diepte in eene beek of
rivier, ook : polk : mijn ponkelken
gaat nooit droog. Vanhier : ponkelen,
hetzelfde als : konkelen (1275) : hij
popkelt hem diep in zijn bedde (hier
en daar in Westvl. ). Z. ponk.
PONKELEN. Z. ponkel.
PONKEN, PONKER, PONKSTER. Z. ponk.
PONKKOEK. Z. pondkoek.
PONSCHOTEL , v., langvormige houten
schotel om de boter te beeren (38) of
te persen in de botertobbe (Westvl.).
PONSELDRINKGELD. Men zegt te Kortrijk
en omstr. : een pinseldrinkgeld aan

deji koetsier, enz. geven, hem wat
drinkgeld geven. Wij achten pinset
voor : ponsel , afgeleid van : ponssen
of poetsen , puntsen , bij Kil. vert.
door : stimulare , pungere , en vanhier : poyntsoen , puntsoen , 1. stimutus.
PONTER , de bindboom met welken een
kar of wagen hooi, stroo wordt vastgeraakt ( Breda en elders ).
PONTIND, soort van appel ( Waas).
POOI KEN voor : peerdeken of veulen
( Hagel. ) ; in do kindertaal- : peerd
( Kemp. ) ; hier en daar in VI. roept
men een veuleken : poetje, poetje; te
Zwevelghem : poeti.
POOJAKKEN, hard werken(Limb.). Z. patjakken (461) .
P00K , POKE, v., 1 0 zak of buik : pijn in
de poke hebben. Vanhier : pookzak ,
overdrachtelijk : dikzak ; luispoke ,
luizepook en , omstr. Eecloo : luis-
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pokke voor : luiszah, deugniet ; doch
pook ofpoke alleen bet. ook : deugniet,
aardige kwant , fr. potisson (Antw.,
Oost.- en Westvl. en Zeel. ). In de
Kemp. ook : groote zak; bij Kil. is
poke , pok-sack : een haren zak , fr.
poche , engl. poke ; en ook is 't een
Vlaandersch w. dat : haren kleed bet.;
20 ondermatras, onderbedde (Hagel.).
Kil. vert. dit poke of kulckt door :
culcitra ( bolster, bulster, stroozak,
kafzak , bed van peulen , vlokken of
noppen ) ; 3 0 dik ineengedrongen
lichaam , iets als een pak of vracht ;
b. V. : een dik ineengedrongen
mensch : dat kind is pook voor zijnen
ouderdom. Vanhier : pookbeenen ,
kleine mismaakte beengin ( omstr.
St-Truid. en Thien. ). Houd it stil of
ge zult pook krijgen , houd u stil of
ge zult een pak slagen krijgen ( K1.Br. ) ; peuk krijgen of geven bet. in
Limb. ook : slaag krijgen of geven.
Poke wordt ook gebr. voor : droesem
in het ingewand der dieren ( Nieuw
Arch. 265 ) ; bij Kil. is dit vert.
door : ingluvies , d. i. : de krop der
vogelen , fr. la poche des oiseaux.
Het hedendaagsch engl. pocket is het
verkleinw. van 't oudere poke, en
vanhier heeft men : pick pocket ,
tesschendief, beurzensnijder. Z. verders Weil. op : pook , alsook : polk
en ponk.
POOL , mv. polen , in 't Z. meer gezegd
dan peul. Vanhier : poolvruchten ,
vruchten met polen , pellen of doppen, als erwten , enz. Maerl. (Rijmbijbel, v. 15799) en Bormans (Leven,
van S. Christina , blz. 205 ) , hebben ook : pole voor : pel. Bij Kil. en
Plant. komt : pole, polue , peulue
voor in den zin van: pel, hoofdpeuluw
of hoofdkussen.
POOLSCHE POP wordt gezegd van
eene ongetrouwde doch bezwangerde

vrouw : zij moet eene poolsche poep
laten ( Meierij ).
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POOLKEN. Z. polkeri.
POON- of PEUNHANDJES , zoenbandjes
( 11011.-Limb. ). Z. poenen.
POONEN. Z. poenen.
POOR , PEUR , v., ijzeren of houten staaf
met een tros pieren aan om paling te
vangen. Vanhier : pooren of poren,
met de poor visschen ( K1.-Br., Br.,
Antw., St. Cfl pr. ) ; in 't Meetjesi. en
elders bet. peur : een hengel, en hiervan: peuren, hengelen of met de peur
paling vangen;peurlood,lood dat men
aan het snoer hangt opdat ze zinken
zou. Sleeekx verfr. poor door : ligne

POOS, V., in Br., Hagel., Limb. en elders
eene wijl tijds dat men aan iets bezig is. Zoo noemt men : eene poor
luiden, een wijl tijds luiden (overal
Poosluiden zegt men te Kortrijk
voor : bij tussehenpoozen luiden
voor een doode. In Br., Hagel., Belg.en Hoil.- Limb. bet. poos : de tijd dat
de boeren of voerlieden met hunne
peerden op het veld of elders werk.
zaam zijn : in vier poozen is dat stale

dormante pour la pche des anguilles. Kil. verwijst van : peure, peuren
( fl andr. ) naar : poyeren poyeren. Nu
poyer , poger -roecle bet. bij hem in 't

gens de zwaarte des werks : in Br.
b. v. rijdt men met de peerdea in
het veld van zes tot omtrent tien
uren ; in Limb. duurt de poor soms
een halven dag. Z. verders poos en
pauze hij Weil. en Bild.,welke laatste
meent dat poos het praeteritum is
van het onbekend geworden piezen
(staan) ; in den Teuth. : pose oft reyse
'tzelfde als : maal : een pose , eenmaal.
POOSLIJK, lijk van eerste klas, zoo genoemd omdat men voor eene eerste
klas dikwijls hij poozenluidt (Leuv.).
POOT, m., v. en o. volgens de beteekenis,
mv. pooten en poten. 1 0 Poot ( met
zachti. 0 ) bet. wel : loolje , spruitje,
plantsoen , doch dit noemt men in
Br. eigenlijk : fluit (130) en scheut ,
griffel ; poten (v.) zijn afgekapte
boomtakken , die men van hunne
takjes zuivert en zoo in den grond
steekt om ze tot boomen te laten
opgroeien . Samenstel. leanada poten,
wilgepoten ; in Br. bestaat er
onder de boeren een spreekw.

1. fuscina , drijtandige vork of ook
een hengeiroede , en poyeren 1° keuleren , peuteren , 1. fodicare ; 2 o met
den poorstok of de poyer visschen,

1. figere anguillas in irno fundo aquarum , lumbricis hamo sive fuscinae
uffixis angui ll asvenari. Kil. leidt pearen, of pueren af van : pieren , omdat
men met zulke aardwormen viseht.
Weil. acht peuren misschen verwant
met : beurem ( tillen , heffen ). Edoch
het zal eer verwant zijn met porren
dat steken, stooten, geweld of moeite
doen , bewegingen doen , trekken,
optrekken, wekken , aansporen , aanzetten, aandrijven, enz. bet.
POOR , m., porei, prei : poorsoep ( Belg..
en Hol1.Limh.).
POOREIT , soort van kriek met langen

steel : witte , roode, zwarte pooreiten
( Popering.).
POOREN. Z. poor.

oin.geploegd. Die voerman rekent zes

francs per poor. De poostijd verschilt van gewest tot gewest en vol-

POORT . De poort gesloten vinden , geen

poten zullen tioomen worden, d. i. ik

gehoor vindep ( overal).
POORI ER, hussel hout met dikke kiupl)elS . Vanhier : poorterstoleken (Waas).
Poort beteekende vroeger : stad , en
poorter : borger eerier stad of een
die de stadsvoorrechten genoot.
Z. poot.

zal eens groot worden, cii aisdan zal
ik de macht hebben om u betaald te
zetten ; in VI. is dit : poten z, ntten
-

wilgen bedi/gen ( Z. dit w. blz. 3t).

In 't L. v. Aalst en elders in VI. bet.

appelpote hetzelfde als : appelboom.
Poot is verwant met het gr.

Jl
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plantboomije , spruit ) , vanwaar
JtU12d planten. Bud. ( ii , 365)
schrijft op 't w. poot ( 'voet ) : « Wat
echter , - indien ons voet van poot
kwam , en dit liet oorspronkelijke
ware? Hier kon men veel over bij bren
gen, doch wij zullen alleen aanmerken
dat oud Engl. en Franschvanpooton
steak beteekenen. Dus-mideljk
is in de eerst gemelde taal potent
een staf, stok , stijl. De Franschen
hebben hiervan hun potence ( galg,
eigenlijk stijl ) en poteau , staak,
enz. Bild. heeft gelijk; trouwens in
Br. en VI. bet. pote, ook uitgespr.
peutt : stok en zelfs : een bos stokken,
mutsaard. Edoch in dien laatsten zin
zegt men, en beter neuter in Br.
enpoter (niet poorter) in VI., voor
mutsaard (Z. Betg.JUus. 1844 5
blz. 189) ; maar peuters zijn in Br.
meestal : mutsaards van dikke boomtakken ; bossen van kleiner takken
heet men : Iieidsels (180), en, hier en
daar in Westvl. : henne/ce. Samenst.
poter-of poorterstok/cen , stokken uit
poters ( Westvl. ). Kil. heeft : poor:

ter/een , I. (ascieutus urbanis foe is
aceommodus, d. i. houtbussel voor
een stadsheerd geschikt. Van dit

peuter of poter leiden wij peuteren
of poteren af, en dit v. bet. dus
eigenlijk : met een stok wroetelen.
o Poot , in Br., Kemp en elders met
scherpl. 0 uitgespr., wortel, peen, fr.
earotte, en plant, scheut, en te Leuv.
ook kiester van tulpen of wortels van
dahlias beteekenende , houden wij
voor hetzelfde v. als poot met zacht!.
0. Inderdaad de wortel of pee heeft
immers den vorm van eenen stek,
stok of Irnot ( voet ). Vanhier : geel

p001ev , bitter pooten , seliorseneetpooten. Te Diest zegt men : pool; te
Leuv. : poot, pee en wortel ; te Mech.
en in VI, : wortel; te Antw. : meest
peën, voor 't geen Kil. door : siser,
radix eciulis , carota suballida ver-

•
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Laait. Pool ( voet , fr. pied, potte
en dat wij ook als hetzelfde vi. aanzien als poot in de opgegevene zinnen ) komt voor in : op zijnen poot
spelen , d. i. opspelen , opspannen
luid en woest tegenspreken , zijne
redenen met klem en hevigheid
bloot leggen , koppig , lastig , gram
zijil, van zijnen neus maken ( \TL,
I Br., Antw., Kemp., Limb.). Op zijne
poolen vallen, altijd tegenpreutelen
willen gelijk hebben ( VI. ).
POOTELEN, b. w., in VI. meest poortelen
uitgesproken , bet. aldaar : door veel
in de handen te nemen , of te overtasten ( iets ) benadeelen , bevuilen
bemorsen ; vuil, onzinclelijk maken,
verfrommelen ; ook : onachtzaam be
handelen : gij moogt met dat goed zoo
niet poortelen. Het is afgeleid van
poot (hand) en dus is er geene r bij
noodig. Z. poot, pottelen , pooteren en debbelen (00).
POOTEN. Z. poot.
POOTEREN , o. w., heimelijk inpalinen,
in 't spel bedro g doen. Als bij 't
marbolspel degene , die moet schieten , zijn afstand wat dichter hij
neemt dan hij mag , roept men : hij
pooterl (Antw. St.). Z. peuteren in
de Woordenb. , pootelen en otteren
(44)
POP, v. , eene medecijn fl esch welke de
landslieden tot hun eigen gebruik
van zekere kruiden en vochten berei
den ; ook : een onkruid in de tarwe
( Kemp. ); ook : een stroobundeltje
dat men onder de pannen der daken
steekt om deze dicht te maken. Vanhier 't werkw. poppen : die pannen

zijn niet gepopt, maar gestreken voel
kalk ( Kemp. , Br. en Limb. ) ; ook
wijfje der vogeltjes, zegt Wei!, en pop,
in dozen zin, is in 't Z. veel gebr. Eiiidelijk scheut of fluit van wissenhout
die men in den grond steekt om te
groeien ( Limb. ).
POPELJOEN , POPPELJOENiENS , jonge
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POR(
puitjes maar met hOl) en steert
( L. v. Aalst ). 't Is eene verbastering
van : poggetjongskens of poddeijongs

-

kens , van : pogge ofpocLde en Jong.
Z. podshood.
POPELOEN. Z. popeijoen.

POPPER, POEPEII, m., aars ; men zegt

ook : poeperdoos ( Waas ). De poepers krijgen of he/then, benauwd
worden of zijn ( Br. en Aniw. ). De

poepers of het aan de poepers hebben
bet. in Br. hetzelfde als in Vi. : met
de poepers zitten , d. i. verle en,
g

bevreesd , benauwd zijn.
POLI, in. (o als korte en ), moed, sterkte
hiJ/ieeftgeenen pörin zijil lijf (Antw.).
Z. verder porren en peuren.
POREN. Z. poor.
11011R V. , muizenkot ( Westvi.).
PORREN (or uitgespr. met korten enklank ) , hard aan iets werken : daar
,

valt nog wat le pörren aan zulk een
werk ( Antw. ). Kil. vert. porren
0. a. door : nih , conan, con ferre
vices ( geweld, moeite doen ). In den
slag van Woeronc. vv. 17 en 483e,
bet. het : stooten, voortstooten, zegt
J. F. Willems. POrren , etteren , uitborrelen : daar pearl iets in die wond
( omstr. Leuv. ) ; in Westvi. bet. het
uitschieten , uitslaan ; bij Ruysbr.
( 11 , 19 ) : w ant 51 porren beide ate
ciien lioverdigheit grond ; en IV, 103,

ivant die menichvnldig/ie stornii en
beweghInghi die ate mmve porren.
Flier bet. porren : voortkomen ; en in
den Vos Reinaarde, zich in beweging
stellen ; bij Kil. : movere.
PORRET , PRET , PREI , porei ; in 't oud
engl. is het porets , thans leek , verwant met ons look. Het engi. porret
bet. sjalotto.
PORSELEIN , o. in de loll. Woordenb.,
is m. in- Limb. , Br. en elders.
PORSEN, b. w., met moeite dragen , torschen ( Kemp. en 't N. v. Belg.Limb.). Porsen is afgeleid van 't oude
pois, porse ofperse, stoot, gedrang

)Pos

en dit van : porren, peuren. Z. dit v
PORTAAL, o. , is ook te Maastr. hetzelfde
als te Leuv. : denter ( Z. 9 ) , in 't
fr. corridor.
PORTIEIIIGE, v., portieres ( Brugge ) , in
het Friesch : portierske.
PORTIJGIEZEN , soort van rood bruine
en sappige kersen ( Brab).
POS , voorz., tot : van/tier pos daar
(Limb.). Z. bis (56).
POST, m., 1 0 koop of hoeveelheid van
iets dat in een oproep verkocht
wordt en een artikel uitmaakt : ver-

kooping eenerparlij eiken en dennen
uilgeroeide poslen. ik ga dien post
koopen ( Br. , Kemp. ) ; 2o plaats,
dienst : die meid heeft at zes posten
gehad , maar ze waren naar slecht
( bijna overal ) ; 3 0 eenen post pa/cken, roet haast vertrekken, zich spoedig verwijdei'en ( Waas ). Z. posten.
POST , boon die men niet hoog laat
groeien, maar van boven eenen grooten bos doet maken (N.-Limb. ).
POSTELEN , POSTEREN 0. w. , vragen,
aanhoudend vragen : hij stond daar
,

te vragen en te postelen. Ge moet niet
blijven paste/en , g' en zult toch niets
opdoen (Br., Antw., Limb.) ; het bet.
in Br. : grommen, preutelen, kijven,
maar in dezen zin ze g t men in 't
hagel. en St-Truiden : posteren : hij

posterde toen hij vernam dat hij mislukt was. Men zegt ook : tegen poste.
len voor : tegenpreuteten (Br., Antw.).
Wij leiden postelen af van 't 1. post alare , fr. postuter ; doch Kil. vert.
postelen ofstampijen door : insuttare,
ventosé minari , en dit komt meer
met de 2e heteekenis overeen. Z. zanikken.
POSTEN, met moeite ergens door gaan, b.
V. door zand of slijk (Gent en omstr.);
in Br. zegt men : polsen , en dit bet.
daar, evenals hier en ginds in VI.
wadexi. Posten is bij Kil. in 't 1. cursi.

tare, discurrere, assidad cursilare..
POSTEREN. Z. postelen.
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POSTUUR , 0 , ei g enlijk : houding , enz.
( Z. de Woordenb. ). Zich in postuur

melaar, groller, tateraar.
POT-A- FAIRE of PANNELAP. Zoo noemt

stellen , zich stooren : iemand in zijn
postuur zetten , iemand erg , gram
maken : met een enkel woord kannien
hem in postuur zetten ( Hagel. en
elders ) ; 2 borst- of standbeeld

men in Br. de Auvergnols , die hier
le lande jaarlijks de potten en pan-

0

groot of klein , dat doorgaans geen
heilige voorstelt. In den hof van

A1't()s tC Wespelaar staan veel postu70fl.

De verkoopers dier beelden roe-

pen : kaap postuur — postuur kaup.
Men zegt ook van een koppig kind
of van een persoon waarvan men met
minachting spreekt: 't is een kwaad,

boos, koppig, vies, aardig, tech/k pos1uur ( Hagel. , Br., Antw. en Limb. ).
In 't Hagel. wordt postuur (v.) nog
gebr. voor : peerdenvoeder, als haver
en krokken ondereen gemengd.
POT, dat ook voor : spaarpot en schat
gebruikt wordt in vele Zuiderstreken , komt in vele spreekwijzen

voor als : 1 iemand op den pot
zetten , d. i. bedriegen ( Wetteren
en elders ); 2o ' is vuile pot, vuile
pohtepet is in Westvl. hetzelfde als le
Leuv. : vult boter,, vuile vise/i ; 't
is een pot nat, (I. i. : het zijn al
0

vo g elen van eender veeren , 't zijn
koeken van denzeifden deeg , 't
zijn al dieven van cciie kerk , ze
zijn alien met hetzelfde sop overgoten, 't zijn allemaal dezelfde mannen;
3°pol en God zijn, meester, overste
zijn, veel te zeggen hebben, met veel
geld ziuen(hier en daar in Vi). 4°Een

potje hioler hij ieiiiand mogen breken,
geerne gezien zijn , een voetje voorhebben ( Westvi. ). Sleeckx verfr. :
itij mag hetpolje breken, door : on lui

pardonne beaucoup. ik 'mag potteken
en panneken heeten en zwert marjanneken zegt het volk te Leuven om
iets te bevestigen.
POT is de uitgang veler woorden als

grow me/pot , knorpot , pro/pot, i-out me/pot , taterpot, enz. en bet. gi om -

nen komen vermaken ( Br. ). Z. potjedek.
POTAGERIJ voor : potage, en dit voor
moes of groensel : de potagerij is

heden eens zoo duur als over 20 jaar
(Br.).
POTAKKERS , pataten ( Audenaarde ). Z.
pataat.
I POThESSEM , POTTElEZEM, schuurhes
om potten , pannen en-scm,beni
kannen med uit te kuischen ( L. v.
Aalst) ; in Br. noemt men dit : wasc/tbessern en ook : iteibessern , omdat
dit bezemtje meestal van heide gemaakt is ; te Antw. sehrobbei-.
POTETEN , 0., gekookt of warm voedsel
(Westvl.); bij Blussé is het is een

rare potetert verfr. door : it est bien
sitigutier.
POTFLESCII , V., flesch van den inhoud
van ddnen pot , oude Brabautselie
maat, en van eenenbijzonderen vorm
( Br. en Antw.).
POTIEZE otSNUIFPOTIEZE, een snuif)ot
en overdrachtelijk : een snuifneus of
groote snuiver ( Westvl. ).
POTJEOEK , die rond gaat om te vertinnen ( Kortrijk ) ; in Br. : pannelap of
pot-k-faire geheeten.
POTS, V., klein hoofddeksel zonder of met
boorden datalleen'thjovenstedeelvai
den schedel bedekt , in 't fr. sohidé;
ook : eene ronde man-smuts, fr. bonnet

grec : te huis of in de kerk draagt hij
altoos eene pots. iienneken, neem uw
potsken af( Br., Antw., Kemp.).
POTSCHREVER , armzalige schrijvelaar
( Kortrijk).
POTSHOOFD (Westvl. ). Z. podshoofd.
POTSTOOT ( met scherpl. o ), vervalschte
uitspraak van : podshoofd (VI.).
POTTEBARKEIl, knikker uit kleiaarde
gehaklen ( N. -Limb.).
POTTEG1EZEN ,potten , schrafelen

PRA
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( Kemp.). Z. giezen (156).
POTTEGIEZER , POTTEGEEZER, rn , gîe
riga ard , potter , vrek. Dit w. wordt
in de Kemp. meest gezegd van : een
ouden gierigen vrek. Z. giezen.
POTTEREN , het eerste loopen der Icleine
kinderen met korte stappen (Kemp.),
het is verkort van : poolei'en. Z. dit

woord.
POTUIL, m., licht voor : bot uit , botbijt , botniuil , een zeer dwaze vent
( Gent).
POTWUITEN , een spotneam in 't c. Axel
aan een aankomend meisken gegeven. Z. wuiten.
POVER , POVEIIKEN. Pover bet. een mager , bleek man of ook : iemand die
aan den koude zeer gevoelig is
( \Vaas ) ; verders is pover en meer
poverken : een vogeltje wat grooter
dan het koningsken ( Kemp. ) ; in 't
L. v. Waas en elders in VI. is 't : het
roodbaardeken , fr.. rouge-gorge. Bij
Sleeckx is poverken op den sneeuw,
verfr. petit oiseau ct'Iiiver. Het pover -

ken zingt zoo wel van armoede, als de
nachtegaal van weelde, d. i. : de arme
verblijdt zich zoo wel in zijnen bekrompen toestand als de rijke in
zijnen overvloed (Antw. en elders).
PRAAIEN , o. iv., zeemans\v., bij Weil.
iemand op zee ontmoeten en met
hem spreken, doch het bet. ook
iemandop zee hoeën (190) (N. van VI.).
PRAAM , v., is in Limb. hetzelfde w. als
-

bij Kil. : braeme , bremnie , bremse
tl. J. paardenvlieg, 1. asilus : in de
praarn zitten of zijn is, in Limb.,
hetzelfde als in Br. en elders : in de
prang zitten of zijn , d. i. in 't nauw
zitten. Z. verders praarn , m., bij
Ibid. ( II, 372) en Weil., bij wien 't
drang , angst, verdrukking bet.
PRAATJ ES. Praatjes vullen den buik niet

bet. in Vi. hetzelfde als in Br.

woorden zijn geen oorden, d. i. woor

-

(IOU vullen den buik niet, met loutare woorden kan een arme mensch
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niet in 't leven blijven.
PRAATKOUS, v., babbelkous, snapachtig
meisje ( Br. en Antw.).
PRAKKEZATIE , overweging , fr. niédita110fl ( Limb. ).
PRAKKEZEEREN , o. w., over eene
of andere zaak denken, in gedachte
verzonken zijn, fr. ?nécliter : gij piekkezeert altijd ( Limb. ) ; Kil. heeft

pracktiséren, in 't I. versari in re allqua , meditari , en prackliseren om
glield te krijgfien ven. hij door
aeruscare , pecunias quavis erIe cotligere. In Br. en Westbr. heeft men
den vorm : prakkezijnen, dat aldaar
omtrent hetzelfde is als, blz. 109

ducizeneeren, in Westbr. gebr. en
uitgespr. dozzeneeren , d. i. : over
eene zaak twijfelachtig denken, als
bealuitlooszijn, onbepaald mijmeren,
dubben , dubbelen , malen , neuischelen , knibbelen , knauwelen of
zooveel als het fr. : chicaner , clii-

poler.
PIIAKKEZIJNEN. Z. prakkezeeren.
PRAKSIS of PRAXIS, v. en m., van het gr.
itp;, wil in die taal zeggen : doefling, oefening; 2 0 manier van doen;
30 boze streek, slimmigheid, fijnheid , enz. Deze beleekenis heeft het
ook in onze taal, in de welke men ook
praktijk of prultijk zegt, van 't 1.
practica , fr. pratique. Dal is de
praksis , dat is de manier van doen.

Die meester heeft eenen aarciigen
. praksis ( bijna overal ). Betrouw hem
niet, want hij heeftpraksis aan bieuii
(Hagel.).
PRAkTIJK , 0. , uitgespr. pratijk ( met
korte a ) , in 't hgd. praxis , wordt
ook in Br., Antw. en elders gebr.
0. a. voor : listen, boze trekken,
evenals als 't fr. artifice en het gr.
7rpccc, hij zit met pralijk of hij
steekt vol pratijk ( Br., Antw. ) , d , i.
hij gaat met boze trekken om ; ook
vert. Kil. : pracktijke door : tee/tue
artijicium , welke beide \YW. : listen,

PRA
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bedrog , loosheid , enz. bedieden.
z. praksis.
PRANE , praone of prone ( Brugge ). Z.
pront.
PRANG , m. als wortel van : prangen ,
doch v. als tuig, eigenlijk iets , b. v.
een stok of iets anders waarmeé
men prangt, drukt of knelt, b. v. een
gespalkte stok, tusschen welks openbarsting men iets knelt en vasthoudt
(Br.) ; 20 tuig dat het al te hard
draaien van een molen belet. Vanhier
de overdrachtelijke spreekes. : de

?noten loopt uit de prang, d. i. gaat
verder dan geoorloofd is ; 3 0 de getakte ijzeren staaf van de wip waar
de houten vogelen, die men moet afschieten , opgezet zijn : mijn pijl
vloog tegen de prang. Vroeger was
prang ook voor : muilprang of mullpranger, hetzelfde als : muilijzer,
gebit der paarden ; en vanhier hoort
men nog overal zeggen : iemand de
prang op den neus zetten, voor : bedwingen , inhouden. Z. Kil. op :
pranghe.
PRANGELEN. Z. prengelen.
PRANGEN, tegen wind op varen (Wei!.).
Vandaar is 't dat iemand zegt , wien
de fortuin niet gunstig is : wij moe

prangen om door de wereld te-ten
geraken, wij spartelen om door de
wereld te geraken ( Antes. st. ).
PRAT, m. als wortel van :pratten (pruilen ), doch in 't Hagel. v. : de _prat
hebben , zuur zien , pruilen. Prat is
een w. dat hoovaardig, trotsch bet. :

wat kan dat m eisje zich prat houden!
en pratte bet. bij Meyer : trotschheid. Wij achten : prat hetzelfde als :
part of pert ; bij Kil. is pratte, parte
vert. door : arroganrtia, astutia, doIns. Dat prat en part hetzelfde
zijn , blijkt hieruit dat men zegt

liet weer prat ; aye stoof prat ; hij
prat , evenals : liet weer , de stoof,
Eiij heeft peilen. Z. prut en preusch.
PRATMOES, o., een stoofcel van aard-

PRE

appelen met stokvisch (N.-Limb. ).
PRATTEN , pruilen. Het weer prat, het
ver schijnt te zullen veranderen.
Het vuur prat, het wil niet branden
(Br., Antw., Kemp. en elders ). Pratten bet. reeds in den Tenth. en dus
van ouds : pruilen , I. mussitare
niussare, mutire. 't Is dus verwant
met praten, het hgd. prassen. Z. prazelen.
PRAUWELEN, o. w., binnensmonds prut
-teln(Sckx).
PRAXIS. Z. praksis.
PRAZEL, m., voor : geprazet , gebabbel,
gefrazel, gesnap , geklap , fr. jaserie
(Br., Antw., Kemp., Hagel., Limb.).
Z. het volgende.
PRAZELEN, o. W., babbelen, veel en onnoozelijk klappen en snappen, zotten
praat vertellen , praten ( in Limb.,
Hagel. , Br. en Antw. ) ; in VI. ook
stil klappen of z®ó spreken dat men
bijna niet verstaan wordt , prevelen,
fezelen (123) , fazelen (122) , frazelen (132). Prazeten is een freq. van
praten, dat bij Meyer : mompelen,
morren bet. , en dat Kil. vert. door
7iiurmurare, m zutire. Hiermeê is ver
evenals ons : praten, preutelen,-want
pruttelen , het hgd. prasseln, freq.
van : brassen, eigenlijk : gerucht maken. Z. ook bazel, blz. 33.
PRE of PREE , v. , van 't fr. prix of 't 1.
protium, prijs , voor : paai of pei l
daghuur, weekloon of welke betaling
of geldgevine dan ook , hetzij aan
werkvolk , soldaten of anderen : ik

heb mijne maandelijkschepree getro k
Vanhier : predag. 't Is prins -ken.
vandaag hebben we dobbel-kensdag,
pree enz. (Vl., Br., Antw. en elders ).
PRECIES , van 't fr. précis , algemeen in
België en N.- Br. gebezigd voor : juist.
PREDIG, in Limb. voor : . preek, en predigen voor : prediken , in 't hgd. is 't
ook predigt, znw., en predigen.
PREDIKSTOEL. Van den predikstoel val

i., wanneer men trouwen gaat,-len,d.
64

PRE

(

de roepen in dekerk bekomen ( hier
en daar in Br. i en de Kern p).
P.REEKANT , 't zelfde als : preekheer
(omsLr. Thien.).
PREEKHEER , m. , meikever (Antw.
Leuv. , Brussel en elders ) , ook
maatder of molenaar, eikronker, enz.
genoemd. Preekheer,, een boterham
bestaande uit eene witte en eene
zwarte snede broods ( Br. , Antw.
Kemp., Belg.- Limb. en elders). Die
naam vanpredilcheer is ontleend om
de eenigszins gelijkenis van kleuren,
zoo bij dien boterham als bij den
kever, aan 't witte en zwarte kleedsel
van een dominikaan of predikheer.
PREEM. Z. priem.
PREEUWEN , b. w. , stelen , rooyen , ka
bassen (215 ) : een gauwclief heeft
mijne heurs gepreeuwti ( Antw., St. ).
Bij Kil. preeuwen : surripere , sith1e

gere , manticutari , invotare.
PRENGEL, m., stok, dikke stok, kluppel.
Vanhier : prengeten , slaan , met een
stok afrossen ( Limb. ) ; men zegt
hier ook : preugel, slaag , en preü-

geten voor : slaan of ranselen.
In 't hgd. bet. prüget : een stok en
prügeln : afslaan; prilget is in die taal
m
en : pre
ook : slaag. In Jioll. zegt
ge/en enprieget; in België veel : priggeten en priggel voor : slaan
slag. Doch prengelen , prangelen
freq. van: prangen, drukken, geweld
doen, bet. ook in Br., waar men ook
prenketen uitspreekt , in Antw., KI.Br. , Kemp. en elders : aanhoudend
drukken , geweld , moeite doen , hijzonderlijk in den handel, in het koopen en verkoopen om wat af te
dingen, en vandaar dat afpren ge/en
't zelfde is als : afdingen , djan ge/en.
Prenget bet. in N.-Br. : een die altijd
afdingt , een gierige en vrekkige
meusch ; te Maastr. : een dik kind;
elders in Limb. : iemand die stijf en
lomp is, een kinkel.
NIENGELAAB,een dieprengelt.Z.prengel.
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PRENGELEN. Z. prengel en pegelen, blk.
466.

PRENKELEN, AFPRENKELEN, prenice-

leer ., geprenket , enz. omstr. Leuv.
hetzelfde als : prengelen. Z. prengel.
PRESENTEN, eerst papier en dan zeildoek leggen op de openingen die
tusschen de verschillige berden van
de scheepsplecht zijn. (Kl. -Br., Willebroek).
PREST, m., 't zelfde in Westvi. als,
blz. 397, muizenkot.
P1IESTAKWESEMUS , van 't lat. prcvsta
qucesnrnns (laat ons bidden). Men
verstaat er door in Br. en Antw : een
priester zonder bediening en die
maar enkel mis leest, doch hier en
daar in VI. : een gierigaard.
PRET, PRETTE, van : pert of part; doch
in N.-Limb. en zelfs in loll. bet.
het : blijdschap , vermaak , en van
daar : pretternalcer, vreugdemaker.
PRETTEMAKER. Z. pret.
PREIJF'SLAG, m. Eenen preufsiag doen,
iets doen vat een ander niet of maar
moeilijk doen kan (Westvl).
PREUGEL , PREUGELEN , b. w., hetzelfde
als : priegel , priegelen ze hebben

hem dedrtijk gepreugeld ( Limb. ).
Z. prengel.
PREUGELING , priegeling ( Limb.).
PREUSCH voor : preutsch ( Brugge en bij
G. Gezel.), verwant met het fr.preux,
prottesse , in 't engl. proud en pride.
Z. preutsch hij Weil. en bij Kil.
prootsch ofpruytsch. Z. prat.
PREUT, V., gepreutet, tegenspraak : tegen
,

Oi'tzen Lieven heer is geen prent
( St-Truid. ) ; te Antw. bet. het w.
gat, aarsgat : geef hem nen schap

onder zijne prent.
PREUTEL , m., gepreutel of preuteling
( VI., Br. en elders ).
Laat gij moeder haren preutel
En uw vader zijnen ronk.

(Volksliedjes, 61.)

PREUTELEN, o. w., te Antw. bijna hetzelfde als blz. 83 : brutselen, of bijna
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't Lelfde als : bruisen of pruiseil als
kokend water, opborrelen met zeker
gebobbel ; elders zegt men daarvoor:
prössen en prösseten. Preuteten bet.
bijna overal in 't Z. : pruttelen
tegenklappen, babbelen, grom melen.
Vanhier : preutelaar,, een groote
lclal)per (in Vi.). Kil. heeft :preu-

telen of proteten , 1. murmurare,
mussitare, bullire cum murmure sive
bombo ( hobbelend koken ) ; in de
Teuth. is protelen en proetelen
't zelfde als : croenen, d. i. knorren,
grommen , enz. en proten of codren
en cotren 't zelfde als : calico., d. i.
praten, preutelen, prazelen.
PREUTELKAS, V. Z. preutelpot.
11 EU1'ELKOUS , V., preutelaarster ( Br.
en elders).
PREUTELMASTEL of PREUTELPASTEL,

bekijving, begrommeling : eene preutelmastet krijgen , overgromd of bekeven worden ( hier en daar in VI.).
Z. preutelen.
PREUTELPOT of PREUTELKAS , grom
preutelaar (Limb.).-melpot,knr
Z. preutelen.
PREUTEN , 'tzelfde als : pratten , pruilen
en preutelen ( Waas).
PREUVELEN , preuveling , verbasterde
uitspr. van : priegelen , priegeling
(Westvl.); in 't L. v. \Vaas hoort men:

preveten , preveling.
PREVELEN , preveling. Z. 't voorgaande.
PRIE. Z. prij.
PIIIEM, v., in Limb. uitgespr. : preen,
bet. aldaar : 1 0 p00k voordekaehel,
koterijzer ; 2 o breipriem, strikpriem,
breiijzer,, breinaald ; de laatste beteekenis heeft het w. ook in N.-Br.,
Antw., VI. en elders; bij Kil. : priein,
1. acus , stitus. In Br. en Antw. zegt

men: geen priem ofpriemken vleesch
aan zijn tijfhebben voor : zeer mager
of zoo mager als een graat of stek zijn.

Eenprieme werkens bet. te Kortrijk
een vierendeel daags werkens.
PRIESTERS, V., waar pruim onder ver-

staan wordt , noemt men in 1 Hagel.
zekere kleine , ronde , witachtige
pruimen.
PRIESTEIISSTOF , zwarte en blinkende
stof waarvan de priesters nogal veel
broeken laten maken ( Limb., Br.,
Antw. en elders).
PRIETPRAAT , m., rimram : ik kan met

dien prietpraat niet om ( Hagel. );
elders is 't : klap voor den vaak
pispraat of pispraatjes.
PRIEZEN , evenals : pries van 't ft. prise,
priser , wordt overal gezegd voor
snuiven , een snuiflcen of niespoeder
tiemen, hgd. ook :prise.
PRIGELEN, krengen ( zeer nauw dingen),
't welk men hier : kringelen uitspreekt ( c. Axel). Priegeten bet. gewoonlijk : met een stok slaan, van 't
hgd. prüget , prieget ( stok ) en prü
Zoo lezen wij in 't Are/i.-gein:sla.
vr. Nedert. Taatk. ( II, 181). Doch
wij aanzagen krengen en kringeten
voor eene drukfeil. Moet het niet
prengen, prinketen zijn ? Dewiji men
elders of liever : prenketen en prenge/en zegt.
PRIGGEL , PRIGGELEN , PIIIGGEL1NG

voor : priegel , enz. (Br. en, elders).
PRIJ is een scheldwoord of eene afkeurende benaming , doch welke niet
dan op eene vrouw of meisje wordt
toegepast, zegt Bild. ( II , 375). Zoo
zegt men : eene vuile, stinkende, eene
gierige prij. In de Meierij heet men
prij : een moeilijk te temmen dier.
Bild. acht prij ( kreng ) hetzelfde w.
als prei , porei ( plant ) en als het
eng!. pride, met preuts verwant , en
het fr. prude ( fierheid ). Ten bewijze
dat Bilds meening waar kan zijn, zoo
zegt men van een trotschaard : hij
stinkt van hooveerdij. Z. prat, prut.
PRIJS. De prijs is of de prijzen zijn nog
te geven , de zaak is nog niet beslist,
niet vast, nog onzeker : de prijzen
zijn nog le geven of de zieke er zal
van opkomen . IPIen zegt dat wij dii
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,jaar een schoonen oogst zuilen heb
maar de prijzen zijn er nog van-ben,
te geven (Br., Hagel. ).
PRIJSVOGEL SCHIETEN ( den ) , vogel
schieten om prijzen, of om prijs naar
de vogelstang schieten ( Limb. ). Dit
gebruik van naar de vogelwip te
schieten bestaat overal in 't Z. Men
weet dat het doel, dat op de stang
gevestigd is , bestaat in plankjes of
houtjes of iets dergelijks , vogels ,
prijzen , prijsvogels genaamd , en
die op stokjes , waarmee het toppunt der stang voorzien is, gestoken
worden. In Limb. noemt men die
stokjes of pijlen ook : prijzen ; in
13rab. heet men prijs : den vogel dien
men afschiet ; zoo zegt men : hij

meent dat hij den vogel afgeschoten
heeft, d. i. dat hij prijs verdient, en
overdrachtelijk : dat hij iets groots ,
iets lofwaardige verricht heeft ; te
Antw., in Br. en elders zegt men : op
de wip schieten.
PIRIK , PRIKT, in N.-Br. voor : prek ,
prekt en dit voor : preek, preekt
( e voor i ). Z. i,. ij, blz. -01.
PRIKKEN , b. en o. w., spelen met den
bal gelijk de meisjes dit plegen te
doen ; ook den bal , die omhoog
geworpen wordt, met de hand vatten;
en vanhier : prikbal, de bal waarmeê
men prikt : ich hub den bat geprikt
( Limb.) ; behalve deze beteekenis
heeft het v. te Maastr. nog die van :
ontfutselen, stelen of pikken.
PRINS VAN HALFVASTEN (de), een naam
dien men soms te Gent en elders
spotsgewljs geeft aan een aanzienlijken persoon ; te Antw. zegt men ook
:;potgewijs : mijnheer de greef ( van
hal fvasten ).
PRINSES , mv., prinsessen, in Br., Antw.
en in Vl. veel voor : prinsessenboonen of roomsche boorgen ; te I)iest :
ktealderboonen (147). Olinger zet ach ter prinsessenboonen slechts : fèves

blanches de la plus fine espèce.
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PRINSK ENSDAG , dag waarop men de
verjaring van den koning of prins
viert en dat men niet werkt maar
feest houdt ( overal ).
PRIOEN , belooning ( cant. Axel) ; 't w. is
licht een verbastering van 't 1. prae-

miujn ( loon ).
PRIT, soort van tori ( Kemp.).
PRITSCHEN , b. w., betalen : niet nieuw
valt er veel te pritschen ( Limb.).-jar
Het hgd..pritschen bet. : slaan , geeselen, doch eigenlijk met bridse
( fr. batte ) kloppen. Z. protschen.
PROCHIE , p'ochiekerk , bijna altijd in 't
Zuiden voor : parochie, enz. In het
oude schotsch heeft men : prochepriest, engl. parishpriest, voor ons :
parochiepriester; prochin bet. in die
taal parochie. Prochiaan of parochiaan beteekende vroeger : pastoor,
1. parochus. Vanhier te Brussel : de
prochiaan - straat.
PROEFDOCHTER , dochter die in een
geestelijk sticht haar proefjaar doet,
fr. novice ( bijna overal ).
PROFEET , een die met klem en nadruk,
met juistheid of op eenen toon
van zekerheid spreekt : 't is ne feite
^

profeet. Hij klapt tijk ne protect

( Br., Antw. en Limb. ). Van eene
vrouw zegt men soms in denzelfden
zin : pro fetebees.

PROFES , in Vi. 't zelfde als : professie.
PROFESDAG. Z. professen.
PROFESSEN , b. w., wordt gebr. voor
iemand als lid van een klooster inwijden, zijne plechtige geloften uit
: de bishop heeft mijn zuster-sprekn
geprofest. Vanhier : pro fesdag of professiedag, dag dat er geprofest wordt
Professing : de professing zal binnen
vier weken plaatst hebben (Br. , Antw.,
Limb. en elders ). In N.-fir. is profes-

sie ook in gebr. : zoo zegt men daar,
evenals elders , van eene begijn
dat zij hare professie doet of dat zij
geprofessied is, wanneer zij hare

geloften doet. Z, Hoeuf 1, 476.
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PROFESSIE , ook : professing , gelofte ,
kloostergelofte , inwijding , het doen
of uitspreken van geloften in een
klooster ; professiedag , dag wanneer
men voor goed als lid eens kloosters
wordt aanveerd; professie doen, zijne
kloostergeloften uitspreken ( bijna
overal in 't Z. ook in N.-Br. ).
PROFESSING. Z. professen en professie.
PROFETEBEES, v., is te Antw. eene vrouw
of dochter die op stelligen toon en
met gepaste woorden spreekt ; in
het Meetjesl. en elders : een net
meisje : zij is gekleed gelijk een profetebees. Pro fetebeziën zijn peerdenvijgen (omstr. Antw. ).
PIROFICIAT is in 't Z. en ook omstr.
Breda, de algemeene gelukwensching
die men iemand toebrengt om iets
dat hij gekocht of gedaan heeft : gij
hebt er meé gedaan , proficiat ! d. i.
ik wensch er u geluk over.
PROFIJTER, m., zegt men meest altijd
voor : profijtertje, dat men zelden in
't Z., althans in Br., hoort, voor het
blekken of koperen buisje waarin
reen de stukjes keers laat opbranden.
PROFITEEREN , b. w., nutten , eten,
drinken : wat vulde profiteeren ? Ik
profiteer hier niets (VI., Br., Hagel.
en elders).
PROL (in den wasch) , grauw goed.
PROMENTELIJK. Z. parmantelijk (459).
PHOMMEL, slechte uitspr. van prondel.
PILO MELEN (in), induffelen ( Westvl. ),
't schijnt een slechte uitspr. van :
inprondelen , indoeken , in de vod den rollen.
PROMPELEN, o. w., protelen, preutelen,
pruttelen, knorren ( Limb. ).
PRONDEL, In., prondeling, v., in heel VI.
gebr. voor : geringe of slechte voor
als : vodden, leuren, lappen,-werpn
lompen , prullen. Vanhier : prondel -

kamer of prondelkot, kamer of kot
waar men alle vuil of versleten goed
bijeen inwerpt; ook de plaats alwaar
zeen het vuil werk als wasschen, enz.,

)
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doet ; prondeirnarkt , oudkleerhoopers- of voddenmarkt; prondetwerk,
voddenwerk , knoeiwerk, slecht en
gemeen werk. i1et wele/cers goede

leven als met leuren en prondelwerck
gespeelt evert (J. De Brune , Bankets
Kil. heeft : pron--werck,blz.59)
del, prondselinghe , 1. sent/a, d. I.
oud ijzer, oude vodden.
PRONDELEN , hier en daar in VI. gehoord voor : pronselen of prondselen
( knoeien ). Z. Kil. en Weil.
PRONDELING. Z. prondel.
PRONDELKAMER, PRONDELKOT, PRONDELMARKT, PRONDELWERK. Z.
prondel.
PRONE. Z. pront.
PRONKAPPEL , appel die dient om te
pronken, pompoen ( Br., Antw., VI..);
in sommige gewesten zegt men ook:
pareerappel; in Limb. : bron kappei,
van : bronken , voor : pronken.
PRONKEN, o. w., bij Kil. : proncken, van
de lucht gesproken , bet. het in Br.,
Antw. en Oostvl. nog betrokken of
bewolkt zijn zonder dat er regen van
komt : hel weer, de lucht pronkt.
De wolken pronken. Men zegt ook in
denzelfden zin : liet weêr prat y
van het prelaat gezegd, bet. liet in Vl.
en Limb. : stuur worden, een streng
gelaat aannemen , hetzelfde als in
Br. : niorcken, pratten, bij Kil. 1. induere valium severurn , enz. Kil.
heeft : pronckende weder voor :
zwarte of overtrokken lucht ; en :

pronckende op-sicht , 1. frons nubila
( Z. pratten en bronken , biz. 81 ).
Te pronken staan, op de markt aan
den schandpaal staan : die deugniet

is veroordeeld om een uur te _pronken
te staan ( Antw. en Br. ).
PRONKING. Te pronkinge gaan. Z. Paan dering (451).
PRONSEL, in.,'t zelfde, in Br., Kl. -Br. en
elders, als bij Kil. : prondel, prondselinghe, 1. scruta, en als in Vl. : prondel (Z. dit w. ). Vanhier : pionselkot,
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hot waar men alle prullen en vodden,
alle versleten huisraad en kleederen
bijeen inwerpt.
PItONSELEN, 't zelfde v. nls hij Kil.
prondelen of prondselen en dat daar
bet. 1 0 knoeien , knoeiwerk doen;
20 a eerstiglijk
doorzoeken, doorsnuffelen. De eerste beteekenis heeft het
w. ook hij Weil. evenals die van
kwanselen of mangelen, in welken
zin als ook in dien van : verkwisten
het thans in Br. nog gebr. wordt
gij moogt met uw geld niet pronseten, gij moogt uw geld niet verkwisten . Van hier : pronsetaar, pronseirij,
verkwister, verkwistin g ; geronse1.
PRONSELKOT . Z. pronsel.
PHONT , Njv. en bijw., bet., in Limb.
juist, stipt : 't is pront zes uren; ook

vel gemaakt : liet portret is pront;
in Br., Kemp., Antw., St. en pr., Hagel. en elders: wel gevormd, siruisch
en schoon van gestalte , schoon,
fraai, net, fiksch, wel geschikt, treffelijk : 't is een pronte jonger , een
pront nieisken ; in VI. : fier, trotsch,
hoovaardig : .t es eene prane of
p reone zegt men , te Bru ge , voor :
een trotsch , behaagzuchtig , zot
vrouwspersoon. In 't Hagel. en elders : vlug, snel, knap, flink, fi ksch,
g

deftig : hij heeft pront geantwoord.
Pront kan met het fr. prompt of 't

1. promptus verwant of ook eene
verbastering zijn van : pronk voor
pronkend. 't Engl. proud bet. : fier,
trotsch.
PROS , V., eene kat waarmeê men prost,
ook een slordig vrouwmensch ( Br.).
PROSOEME , palm ( Popering.).
PROSPUT , put waar de vilders de afgemaakte peerden in steken, ook een
put waar men alle vuil in werpt
( Antw., Waas en elders).
PROSSELEN ( 0 als korte en uitgespr.),
in Kl. -Br. hetzelfde als te Antw.
preuteten , of als , blz. 83 , brutselen
( stillekens koken) en als buchelen.

Het is een freq. van : prössen ( o als
korte en ) of pruischen. Z. pruisen , enz.
PROSSEN (o als en uitgespr. ). Z. pruischen of pruisen.
PROSSEN , o. iv., is nagenoeg hetzelfde
als moosen (390) of als beulen (49)
het bet: , in Br., Antw. , Kemp.,
Oostvi. en Waas : met moeite verken , met zijn werk of zaken niet
vooruit kunnen , met vruchtelooze
moeite aan iets arbeiden , knoeien,
iets slordig en onbehendig verrichten, iets bederven, verkwisten, vermorsen , ruw en ongeschikt behandelen, mishandelen : hoe 1angei men
prost , hoe slechter meestal het werk
is. De doctoors hebben dien zieke
afgeprost, dood geprost, d. i. er
vruchteloos aan gemeesterd. Met de
kat prossen , er meh beulen. Met het
peerd prossen , hetzelve als mishandelen. In 't L. v. Waas bet. prossen
in peerden, vooral in slechte, handel
drijven ; in Br. wordt prossen ook
voor : villen , snijden en kerven,
de huid afteren gebr. Vanhier : peerdenprossei' ; gepros , gelcnoei ;
serij, knoeierij. Prossen zoowel als
prössen of pruisen kan verwant zijn
met bressen en brouwen ; het ligd.
protzen staat verfr. door : trans
porter la grosse artillerie, en aufprotzen , door : arnener l'avant-train.
PROSSER, m., die prost, die iets ruw
behandelt , knoeier , mooser , beul,
peerdenbeul , vilder,, peerdenvilder
( Br., Antw., Oostvl. ) ; doch te Antw.
en in 't L. v. Waas, vooral een die
versleten peerden koopt en afwaakt:
het beestje is af, 't moet naar den
prosser. In '1; L. v. \Vaas bet. prosser,
een die in peerden handel drijft.
Z. prossen.
PROT , m. , wind , scheet , poep , veest.
Vanhier : protten , een windje laten,
veesten , poepen , fr. peer ( Br.,
Antw. en elders). De prot van iets
-
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heblu?n is eene lage uitdrukking die
bet. : van iets den bras geven. Prot
zijn, dronken zijn : hij is slerreprot,
hij is zoo dronken dat hij geen
sterren meer ziet ( Kortrijk en
omstr. ).
PROTE, 't zelfde als prol (Westvi.).
PROTELEN. Z. preutelen en protten.
PROTEN ofproiten (Westvi.).
PROTOCOL of IROTEKOL , m. , gesnap,
ijdele praat , en ook : schoolvos,
neuswijze, prater,, preutelaar ( Br.,
Antv., Hagel. en elders).
PROTOCOLLEN, 0. CII IL W. , tegenpreu
over iets spreken : gij-teln,sam

hebt hier niets te protokotten , gij
hebt hier niets te zeggen (bijna over:protocoller. Z. protocol.
al). Vanhier.
PROTSCHEN , ook pritschen ( sc/i als in
't hgd. uitgespr. ) : 10 in 't water
slaan of loopen , zoodat het omhoog
springt op de beenen , de kleêren,
enz. Vanhier het Ij. w. beprotschen
( Z. blz. 43); 2 11 waterachti g kakken,
zoodat het gedruis maakt gelijk bij
buikloop ofafgank plaats heeft. Vanbier overdrachtelijk : gelclprotschel2
ofpritschen , (1. i. geld kakken , en
ook : betalen. Z. ook pruisen.
PROTTEN, 0. \V., pruilen (Kemp.); veesten, poepen (Br., VI.).
PROVENE , dischverdeeling ( Westvl., G.
Gez. ), porcie ( uitgespr. : pocie ). Z.
prove bij Wei!. en Hoeufft (477).
PROVISIE ( tij ) wordt als bijw. gebr.
en cIrukt een achterdocht , eene
voorbehouding , eene zekere ontevredenheid uit en is zooveel als
ondertusschen , niet te min : wij zijn
daar wet gedaan geweest ; maar hij

provisie zijn wij ons geld kwijt ( Br.,
Hagel. ). B!ussé en Olinger verfr. bij
provisie door : provisionnellement,
provisoirement; maar dat is 't hier
niet.
PRUILEMUILEN, prulmuilen in VI. nogal
gehoord voor : muiten (397) of preilen ; in Br. monken (388).

PRIJ

PRUIMBOOMEN , w. , bet. liet snorren en
brommen van de kat (Z.-Limb. ).
PRUIMELAAR, 0. m., pruimenboom (Br.).
Porney heeft : pruymeleer.
PRUIMEN , o. w. , ergens op pruimen,
ergens op staan kijken zonder er
iets van te genieten
Toe, Franschmans, spiegelt u daeraen,
En pruyrnt , zei Pierlala.
( Snoeckx aim. 1861, blz. a.

't Zal wel op hetzelfde uitkomen als

pruilen , fr. bonder , faire ía moue
( Oostvi.).

PRUIMENMUILKEN, o. ( proememuilke),
zoet , liefoangezichtje ( Maastr. ).
PRUISCHEN. Z. pruisen.
PRUISEN , PROISSEN of PROSSEN ( o als
korte en uitgespr. ), 0. W., hetzelfde
als in Hou.
proesen. Wei!. heeft
bruisen voor : schuimen , en pruisen
nagenoeg hetzelfde als bruisen, zegt
hij , is hij hem : opborrelen. Doch in
de meeste gewesten van het Z. verschilt de beteekenis eenigszins
pruisen, uitgespr. prössen of proissen,
bet. daar : eenzeker kissend of sis
send , een schokkend of bruisend
gerucht maken , als kokenci water
of brieschende paarden , sissend zieden : de ketel ziecit dat het pröst.
:

Het regent ctat het prost. Hij lachte
dat hij prösle, hij lachte geweldig
ook : overkoken, overspatten : de soep
pröst over. Een voilen buyck , daar
een vrolick hooft op staet , schuymt
en pruyst van vuile wellusten en oneerbaerheid ( J . De Brune , Blancket-.
werck 296 ). Bild. leidt pruis of
pruist (schuim) af van: pruisen , hetzelfde : als bruischen, en van pruisten
( niezen ), nu proesten uitgespr. Bij
Plant. is prossen : schuimen en langzaam koken ; bij Kil. heeft prossen
of pruysschen ook de beteekenis van
koken, zieden, wallen en bruisend of
opborrelend koken , 1. bulliendo,
bombum emitlere. Doch prossen bet.
hij hem ook : uitschieten , uithoRen,
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onthiernen ; van prosse , 1. germen.
Pruyssclien is ook : hikken, en pruis
ten : niezen. Protten ( veesten ) en
het daarvan afgeleide protelen of
preutelen ( in de Hou. Woordenb.
pruttelen ) €1. i. grommen , grollen
brommen en ook in 't 1. bullire
cum, murmure sive bombo, alsmede
Inulselen , prosseten en praten ko-

men uit éëne bron. Z. protsehen en
beprotsen (3).
PR[JISISCU , waar hard gekeven en ruzie

gemaakt wordt is het pruisiscit , of
gaat liet op zijn pruisisch , en dat
bet. : het is of g aat er niet pluis ,
niet puik ( Br., Antw. en Limb.). Men
zou het van pruis ( pruisman ) kunnen afleiden ; want de Pruis hoezemt, om zijne woest- en wreedheid,
iets verachtelijks in. Doch het kan
ook van pruis of bruis komen. Het
is , gaat er pruisisclt zou dus zijn
het gaat er bruisend , sehuimend,
hevig, geweldig, vuriglijk. Z. bruisen,
bruistig en pruistig.
PRUISTIG , bijv. , in 't Hagel. gezegd van
de verkens die heet zijn. Z. bruislig
(8) en bremstig (78). Het bet. eigenlijk : schuirnend omdat ridsige zeugen
schuimen.
PRULLEN , 0. w. , p7 1 vertellen , ijdelen
praat verkoopen, oft zelfde a is : 1111ten (355) ( Br. en elders). Pint is
waarschijnlijk eene verkorting van
prondel.
PRULLEWERK , PRULWERK , hetzelfde
.

als : prondeiwerk of vocidenwerk
(VI. , Br. , Antw. en elders).
PRULMUILEN. Z. pruilemuilen.
PRULWERK ( Br. ). Z. prullewerk.
PIIUT , ook draagsel , gestremd vocht dat
uit de oogen druipt : veeg dat prat
nit uwe oogen. Vandaar : prutoogen ,
leepe oogen (Antw. st); prat bet. in
Br., waar men ook pruts zegt , in de
Kemp. en VI. : gebrande bitterpee of
chicorei, alsmede slechte koflie : gij
hebt te veel prat op den koffie gedaan :

PRIJ
wij krijgen daar 's morgends maar
prut bij wizen. boterham. Hier en
daar in VI. bet. : op den prut gaan
voor den laatsten marbol spelen. Z.

prat hij Weil. en pruttig bij ons.
Prut wordt door het laag volksken
van Brussel gebr. voor 't I. rima pudendi.
PRUTOOGEN. Z. prut.
PRUTS , v. , en soms m. , iet wat niets

bijzonders, wat slecht is , wat niet
, bucht , vuiligheid , prullerij,
deugt , fr,
vodderij
bagatelles, guenitles,
niaiserie; ook prullen, nesten, slechte
praat, praatjes, ijdele klap : dal zijn
maar prutskens ; ook een man die
niets beteekent, een deugniet, prulleman, voddeman : dat es ne pruts van
ne vent (Vl.,Waas en ook in Br. voor
eenige beteekenissen). In Br. het.
pruts : slechte koffie , koffie waar te
veel bitterpee hij is. DrSnellaert zegt,
in 't Belg. -IJius. (1844, blz. 190)
dat pruts in VI. meer gezeid wordt
van personen dan van zaken. Vanhier : prutswerk, voddenwerk, slecht
werk of hetzelfde als : prutset- of

frutselwerk.
PRUTSELEN , hetzelfde in de Kemp. als
frutselen (134) of futselen : wat zit
gij daar le prutselen? Vanhier : ge-

prutsel, prutselaar, prutselwerk.
PRUTSELWEIIK , frutselwerk ( Kemp.).
Z. prutselen.
PRUTSEN. Z. pruts.
PRIJTSKEN. Z. pruts.
PRUTTIG , bijv. , misnoegd , stuur,, gestoord ( Westvi. ). Het is afgeleid van
prat, dat volgens Bild. (11, 383) scherp,
zuur bet., en vandaar bet. prul zien
zuur zien, en prat, voorprutmeik, is
zuur , bedorven of mat melk. Men
ziet datprut , protlen, pratlen, pruilen ( verkort van preutelen ) , praten allen dezelfde grondbeteekenis
hebben.
PRUVEN , in Br., Aniw., Kemp. en N.-Br.
voor proeven : prituf eens hoe goed

PUG
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dat die peer is. Z. oe door a vervangen lJlz. 417. Het hgd. prüfen bet.
bij ons : proeven, beproeven of probeeren.
PUCHEL of PUK[EL , V., klein puistje
op een gedeelte des lichaams ( Br. ).
Wanneer de puchels zeer klein zijn
zegt men te Antw. en elders ook
puchelingen en pokkelingen ; in
Limb. is 't voor : bochel ( buit) ; Kil.
schrijft : puckel, pocket, 't 1. pustuta,
pabula. Z. bochel en poehel.
PUCHELEN , 0. w., muiten , oproer maken. Vandaar : gepuc/tet, de daad van
puchelen , doch 't bet. ook : muitersvolk, gepeupei, gepuchel. Het schijnt
een voortduring van : pochen. Z. hochelen (6e) en huchelen, beiden licht
freqq. van : pochen.
PUCHELING. Z. puchel.
PUDDELNAAKT. Z. poddelnaakt of puide
-moedrnakt.
PUDDEREK. Z. puitrek.
PUF, m., opwerping der maag : 't is püf,
het smaakt niet, het waigt. Paf is
eigenlijk zooveel als : dol, muftig
(Westvi.).'
PUFFEN of POFFEN , o. w., protten,
veesten (Br., VI. en Limb.). Hij pöft,
hetwelk ook bet. : zijne maag werpt
op : hij is zoo dik dat hij pöft, d. i.
hij is zoo dik dat hij krocht of dat hij
herst. Vanhier : puffer, gepuf, put
ferij. Z. puf, pof en poffen.
PUFFEREN. Het vuur puffert , het vuur
prat, wilniet branden (Z.-Limb. ).
PUFFERKEN. Z. pofferken.
PUFTIG, bijv., vuil en vadzig (VI.). Muf,
muffig en muftig , gelijk men ook in
VI. zegt, geven iets min te kennen,
zoo kan iemand muftig zijn , d. i.
vuil, zonderpuftig te zijn , d. i. onrein en lui te samen. Puftig wordt
veel gezeid, onistr. Geeraardsbergen
't is een puftige vent.
PUG , V. , een steek ergens in bij middel
van een ijzer, enz. ( Kemp., Hagel.).
Vgl. 't I. pungere, steken, en hij ons
-

1Juli

pag (453), pegge (465) en ponk.
PUGGE, slag, vuistsiag ( Popering.). Vgl.
poign en pugnus.
Pijl, schutsel dat den dorschvloer van de
schuur scheidt ( Antw., pr., Polder).
Z. hoven : den newand of delewant en
plaai. Pui wordt in Vi., meest in
Oostvi., gebr. voor : puidofpuit als in
puirele, en het. overdrachtelijk ook
een onbekwaam, ziekelijk mensch.
PUID, IUIDSHOOFD, enz. Z. puit, enz.
PUIDEMOEDERNAAKT, PUITJEMOEDER NAAKT, PUITJENAAKT of PUDDE
eigenlijk zoo naakt-MOEDRNAKT,
of moedernaakt als eenepuit, en hetzelfde als : paddebloot, doch in 't
Vi. bet. het: moedernaakt. Z. padde
-blot
(45).
PUIDREK ( Westvi. ). Z. puitrek.
PUIEN , 0. W. ( voor puicien ) , alleen in
VI. gebruikelijk in deze spreekw. : de
katten puien , d. i. zij vangen puilen.
Men weet dat de katten daar mager
van worden. Z. puit.
PUIK. iVietpuik zijn , niet pluis of niet
te betrouwen zijn : hij is niet at te
puik (VI.).
PUIKEN , de wimpers heen en weer doen
gaan ; doch somwijlen bet. het ook
de oogen trekken. Vandaar : puikers,
oogwimpers ( Meetjesl. ).
PUIKER, m., hetzelfde als : fuik , in 't fr.
nasse. Langs de Polderkanten is zulk
een vischnetje zeer goed gekend
'k Zie maer iets te kort voor mij,
Had ik schuer of net, of puiker,
'k Deed er nog wat paling bij.
' ( Volksliedjes , Gent 1846, blz. 55.)

PUILEN , UITPUILEN , voor : peuien of

polen ( hier en daar in de Kemp. )

puilje of pölje hoort men ook en Kil.
geeftpuet, pole, als Gelders, en Hol!.
op voor : pet of pent. Z. ook puiioogen.
PUILOOGEN , 0. 'N., puiloogig zijn , puiI
oogen hebben : hij pui/oogt van
grainschap. Hij drinkt dat hij pulloogt , hij drinkt zoo fel dat het vocht
65
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hem uit de oogen komt. Zijne oogen
puilen lieni uit liet hoofd VI., Kemp.
en elders Kil. vert. : pnytoogen
door : öcuios exerere en Plant.
puylen oft oogen puylen, in 't oud fr.
coiiler d e s yeutx estre cliassieux
1. lippire; en : « drinken dat de
oogen puylen : boire jusqu'i ee que
les yeulx lily coulent 1. ad lacrymas
Were. Z. puilen bij Weiland.
PIJ1ME, in., 1 0 sul, snul, lummet; 2 o 't inv.
puinien bet.: puingras, hondsgras, fr.
clilenclent ( Maastr.
PUIN, V Cfl SOulS Ifl. 'Ezelfde als, hlz. 463
peen, pee, met zware e uit espr. d. i.
10 puingras hondsgras ; o allerlei
gras en onkruid dat de akkers l)eschadigt ook : de swppelen van
afgeniaaid re aan en andere vruchten,
die in den grond tusschen het vuil
kruid blijven steken : dat veld slaat
vol puthen (pr . Aniw., Kemp., N. Br.
en Limb.) in welke laatste streek het
inv. alleeii gebr. wordt en waar men
ook : puiinen hoort. Dat ventje zit
Vol 1)IIiflefl zegt men te Turnhout en
omstr. voor 't Brab. : dat nianne
ken zit ?net vesten of ligt niet ran
ken d. i. hij is arglistig hij is niet
rechtzinnig, niel te betrouwen. Vanbier heeft men het werkv. : puinen
't land van puitien zuiveren ; atpni
ven enz.
PUINEN. Z. puill.
PUIPEGALE. Z. piepegale, 't velk men te
Veurne ook : pipegole en pipekole
uitspreekt.
PUIBEK. Z. Inlitreic.
PUIST, m., 1 0 1 onderste, 't over g eblevene
van eenen boom die afgekapt is;
2 0 een toplooze en met hout begroeide hoomstronk hier en daar
in de Kemp. ); het w. schijnt met
post I. poslis stijl fr potean
verwant te zijn. Z. eerseinde of eerschot (114) of aards g at (5). Z. ook
mot(392) en het Limb. vot ofboks (67).
PUtT ofPUID, rn en v., kikvorsch. Dit w.,
(
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schoon in de Woordenb. vermeid'
schijnt ons belangrijk genoeg om
nog eens behandeld te worden. Tuinman (89) en Weil. melden het als
Zeeuwsch en dus is 't geen wonder,
dat het in Cats veelvoorkomtMaar het
wordt in gansch VI., in 't westelijk
gedeelte van Br. en in de Antwerpsche polders gebezigd voor : vorsch
(lat men te Antv., in cle Kemp. en
Br. zegt. In Oostvi. klinkt het
pail en ook al punt, doch in WesivI,
punt pate ; hot mv. klinkt in ZeeL
?)U/efl. Vanhier heeft men : puitoat
of aatpuit; puidernoedernaakt,puitje
naakt puitjernoedernaakt ; puitje
,

-

,

v/ada,' ; puils/Loofd, puitrek, pjtidrek
of puirek. Oulings schreef men 't
puyde, put/t (Kil.) ; pute in 't ieven
(

van S. Christina door Bortnans
I)lZ. 2,522 ; puut en mv. pude Vos
Ileinaerde v. 2508 ; punt enpute,
bij Macri. ; pand, hij Lod. van Volthem Pate paul pand pude is
hetzelfde w. als : pod pot podde,
pedde padde en beteckende oulings
zoo wel : pa d als vorsch. Vanhier
heeft men nog : podshoofd podstoo
ter, cii nog in eenige hedendaagsche
Woordenboeken : poddebaai'd poddeliaar, ft. poit [0/let. « Pod of p,
zegt Bild. (II, 3i9), wordt hij toepassing voor al wat vuil en afschuwelijk is gebruikt enz. » Iute staal
hij MacrI. en in den Vos Heinaerde overdrachtelijk voor: ontucli
vrouwniensch, en putesone voor -tig
hoerekind ; putier, hoer en hoereerder ; vanhier het fr. putain hoer).
De d wisselt soms met g en zoo
heeft men van : paid pudde podde
of pedde ; pugge, pogge. Pogge komt
in den zin van vorsclr voor in Reneke
Vos, naar de Lubbecksehe uit g ave.
Pogge, pugge is een forsch, zegt het
Brein. Niedersaks. Wörterb. Z. Taaik,
Mag. I 254-6 Pug bet. in den
Tenth. : padde pad Depogge zit
(
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ei in is een Gioningseh spreekv.
daL bet. : het jon g sken wil niet
gioeien. Z. Taalk. IJiag. ( II, 340 ) en
hij ons : kroci (97) en kreudel (9(3).
- Poggen ofkeuiien zijn in Gelder.
jonge verkens , ook elders pegskens
genoemd , verkleinw. van peg, in 't
eng!. pig, in 't neêrd. : bigge of vigge,
hgd. ferket. Z. kurren en kudde.
IU1TEVLADDER , PADDEYLADDER , uitgespr. : unileviader, m., slecht mes
( Westvl. ) ; 't v. is samengesteld
uit : pail en viacider. Z. fl edder (16).
PUITJE, verk!einw. van : pui of ntit, bet.
hier en daar in Westvi. : een arm
deerlijk, flauw kindje. Z. pui.
PEJITJ EMOEDERNAAKT ofPUlTJENAAIT,.
hetzelfde als : Pu idemoedernnakt
( Westvl., omstr. Kortrijk ).
PUITREK, PUIDREK, PIJDDEIIEK, PUIREK, PU1TDREK, PUDREK, P0I)REK, 0., alle dezevormen zijn hier
en daar in VI. gebr. voor het fr. frai
de grenouilte , of 'tzelfde als in Br.
pacidegerek , hier en daar in de
Kemp. : padclegewad. In dit laatste
'V. is gewad gewis hetzelfde als hij
Kil. : ghe-weyde , vert. , evenals

glierek , door : exta , interanea.
PUITS of PUIDSHOOFD , pots- of podsen ookputshootd , 't zelfde in VI. als
in Limb. : Icuitkop ; in Br. : pipioen,

paddesteert , poinpeijoen , paddevischkens , potstooters (495) , enz. d.
i. zwarte jonge vorschen. In VI. verwijten de wijven soms elkander
met den scheldnaam van: pots/toofd,
maar 't kan dan zijn voor : tots.- of
bot hoofd.

PUEKEL, 'tzelfde, in Br. en elders, nls
puchel ( puist ). Z. pogchel hij
Hoeufft, 471.
PIJL. Z. poel, poelje (495). Put zijn bet.
in 't Hagel. : bang zijn, gaan loopen.
PULFER, voor : palv€r, poeder, stof : te

puller verbrand of veiputferd , tot
stof en asch verbrand ( Leuv.).
PULFEREN , pölveren , branden , willen

)

PUN

branden : pulfert het vuur ( Limb. )?
PULKEN, 0. W., met de nagels of vingeren
aan iets peuteren : ge moogt aan die

puist niet pulken of ze zat niet genezeil. Wat zit gij altoos in nivea neus te
pulken ! Aan liet broodpulken , d. i.
er op zijde aan peuzelen. Gij hebt
0(111 mijnen grond geput/it, d. i. er
een weinig van afgepeuterd. In den
appelpulken , er stukjes uit nij pen.
Vanhier : afpulken, afpeuteren, afpeuzelen, afschelferen (Br.); omstr.
Brussel zegt men : pulkeren ; hier en
daar in VI. : pilken en polken. Ons
schijnt het v. met pellen verwant.
PULKEREN, freq. van : pulken, afschiltè
, peuteren , peuzelen : wat staat-ren

ge daar altijd in uwen neus te pu/heren ? - Wacht u van aan dat brood
te pulkeren ( Brussel en omstr.).
PULLEMUTS , v., gebreide mansslaapmuts, die door sommige arnbachtslieden ook gedragen wordt ( Westvl.);
in Limb. is 't :poelinuts ; in Br. soms
peremuts. Z. peer (463) ; te Antw.
tnpmuls. Het v. is samengesteld uit
muts en putte. Nu pol , polle het.
bol, hoofd en pulwe ; pu/ye , poive is
't zelfde als : peuluw of hoofdicussen.
PULLUS ZIJN, zat, dronken zijn ( Z. van
\l., Popering. )
PULM voor : peluw,, hoofdputrn , hoofdpeluw ( Westvi.).
PUMMELEN , 0. w., slaven , wroeten ( in
een deel der Kemp. ). Z. blz. 498,
pommelen.
PUNDEL , PIJNDER , PUNDEREN. Z. ponder (498).
PUNEN, b. w., kussen, zoenen (Maastr.).
Z. poenen (494).
PUNGEL , m., voor : pun.der of ponder
( unster ); 2° hetzelfde als , blz. 31 6,
kwerdel , of als hentels , d. i. versIetene kleederen : zie eens wat oude

pungel. hij heeft niet aan a/s harte/s
enpungels ( Hagel. ). Z. kartel (23).

PUNTEN , b. w., eigenlijk : een punt aan
iets maken , en overdrachtelijk : zeer

PUT
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nauwkeurig willen zijn in 1 maken
of doen van iets, en van hier : lang aan
iets bezig zijn , geen voortgang maken , den Iuiaard uithangen , bedrie-

gen : die wer/cmanpunt ze, of punt
ze aan. hij blijft punten aan dat
werk (VI., Kemp. en elders). In denzeifden zin zegt men ook : wetten of
sclierpen. In de pr. Drenthe bet.
punten : den grond met een ijzer
steken of pijlen tot opsporing van
keisteenen.
PUNTEN , POENTEN, b. w., kussen, zoenen ( l3elg.-Limb. ) ; elders in Limb.:
putselien, punen, pennen. Z. poenen,
poentje (494).
PUNTJE, 0. , verkleinw. van : pont,
schuitje, kleine sloep (N.-Limb.); in
de pr. Drenthe is punter : een schuit
van licht maaksel ( Arch. I , 341 ).
Puntje is te Antw. dat deel van den
os 't welk aan den harst grenst.
pijp, PUPPE , in VI. 1 0 : hetzelfde als
pop , vrouwken der vogelen , en 2o :
licht, fraai opgetooid meisje. Puppe,
steenpup , pijp ( hier en ginds in

Westvl. ) ; hij Kil. : poppe, I. avicuta
fen2e 1 ta. Z. pop.
PtPEGALE of PUPPEGALE. Z. piepegaal.
PUPS, m., lo dracht der oogen, fr. cliassie;
o voor : pip , V., zekere ziekte der
vogels. Pips het., in de Hou. Woor
denb.,in 'tfr. quiatapépie (Limb.).
PURGEERJAS, zeer langejas. (Z.-Lim b .,
Heerlen).
PIJI1IER\VENDIG , bijv. , purperachtig.
(G. Gez.) Z. wendig.
PUT. Op alle putten visch hebben , overal
vrienden hebben (omstr. Gent). Den
-

pat vuttuin als het kaI' verdronken is,
hetzelfde in 't Z. als in Holt. ; den
put de'inpcn , enz., d. i. middels gebruiken wanneer het te laat is. Put
wordt in 't Zuiden veel gezegd voor

rat : die jongen zal zijii 'vader nog
in den put krijgen. in 't Z. van Limb.
zegt men souls put voor : putwater.

pUz
- Men zegt in Br., VI. en Kemp.

putten in de aarde klagen , veel cii
gedurig , sterk klagen.
PUTBAAS, m,, de Overste van tien of
twaalf vaartwerkers, de deken, als 't
ware, van 'tgeen men noemt : eene
ploeg (Oostvl.).
PUTGEERD, V., puthaak, stank of dikke,
lange roede van eenen haak voorzien , om met den eemer water te
putten ( Limb. ) ; in Br. zegt men
ook : put- of born put roei

PUTLIJN, PUTZEEL, dikke koord, van ccii
haak voorzien, om med water Le putten ( Br. en elders).
PUTSCH EN,'tzelfdeals : poenen of pun ten.
PUTSCHRANK, m . , schrank of omheining
van eenen put ( Limb.).
PUTSEL is le Leuv. : de plaats bij de
rivier,, beek of poel , waar men het
noodige water voor eerie brouwerij
put. Doch het het. eigenlijk niet de
plaats waar men put, maar : den putsteiger of putzwengel : trouwens
Kil. vert. : pulsel ( evenals : putsteygher , putawengel , putgalghe)
door : to/tenon , pertica putealis.
PUTSHQOFD. Z. puitshOofd.
PUTTEN, veel drinken ( Limb. en elders).
\'anhier : putter. Z. ook put.
PUTTER , PUTTERSEOUW. De distelvink
wordt putter genoemd , omdat zij
ook water put. In loll. zegt men
pulkouw cii in Limb. : puttersicouw
voor : kooi eener distelvink.
PUUNHANDJES, kushandjes. Z. poeiien cii

Arc/i. vi. Nederl. Teat/c. ( III , 577 ).
PUUT, hijw., hetzelfde als : piet , nauv
keurig, puntig : hij staat erpuut op
te kijicen Br. Z. verders puit.
PUIJ'IJE , andere uitspraak van : pool/c
in den zin van : handje : kouwe
puntjes (Zeeland ).
PUZEN , andere uitspr. van : /CZCU , Ir,
peser , met de huurt de zwaarte van
iets kwikken ( omstr. Thienen ).
(

).
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R
R, JO Deze letter verwisselt zich nu en
dun met t als in : keiper, dotper, enz.
',1001' : kerpel , enz. (Z. bIz. 518); 2°
in Brab. en een gedeelte del' Kemp.
valt zij in de volksuitspraak weg ,
doch soms dringt zij cr nutteloos
in, als in: kornijn , bekronsei ,
enz. , voor : konijn , bekonsel , enz.;
3° zij ruilt in onze of in aanverwante
talen soms ook hare plaats met eene
andere letter, b. v. bron en born in
bornput; 1'OS, vroeger ors, in 't engl.
nog horse;branden, vroeger : barnen
of bernen ; urucnt, in 't hgcl. [urctu ;
treden door het volk terren uitgespr.
en vroeger terden geschreven ; »orst
in 't hgd. frost; drij, derde hgd.
dritte , oud friesch : tredde , enz.; 4°
zij dient op 't einde van vele Limburgsehe en eenige Brabandsche woorden
tot vorrning van het mv.: zoo zegt
men in Limb.: blad, mv. blader; rad ,
rtuier; vat, vater; gat, qater ; kind,
kinder; rind, Tinder; rund , runner;
ei, eier; in Br. en elders is de uitgang
van vele dezer en soortgelijke woorden: eren : btaderen , kinderen , enz.
HA , HAA, REI, v. ~ lengtemaat van omtrent de vier voeten, in gebruik bij
schrijnwerkers en metsers (Br .)
omstr. Leuv. spreekt men : rei, metsersrei uit. Bild. (II, 589) zegt dat
ra of rij en raa , 't zelfde is als roe
of roeae, lange stoke Rije of rijge dat
hi] hem en bij Kil. : regel , reeks, 1.
regula, series, norma bet., is hetzelfde w. Z. ra bij Weil. en rijg.
BAAD, BADE. Z. rode, roei.
BAAD. Rtuul nocii daad weten, buiten raad
zijn, niet weten wat doen (overal ).
Kwade raad doet ieder kwaad.
Raad na Jaad is te laat.

Houd u raacl bet. te Ursel : blijft gij

staan?

ro.uhe (ruw-, ruigheid ) , bet. SOOlS in Limb. : korst.
RAAIMAKER. Z. radenmaker.
RAAF, van het hgd.

v., rijf, hark, herk of 't zelfde als :
gritsel (165) ; overdrachtelijk : gierig
of spaarzaam mensch: 't is een rake
van een uni]; ook draak, in 't fr. cer]volant. Vanhier .raken , met de raak
werken , krabben , scharen , herken ;
opraken , afraken, enz. (Oost- en
Westvl. ), in ur. zegt men: qritselen,
In Limb. : reken. Z. verder bij ons :
reek en reken en ook bij 'Veil. en
Bild., en raecke bij Kil.
RAAK (OP) is 1t zelfde in Limb. als hlz.
'148 : op 't qeraak, op geraad, fr. it
RAAK,

t'aueuqle , approaimauuement, Bij
Kil. bet. raeck : ghe-val.

RAANNE, RANE. Z. ren, waarvan het
eene slechte uitspraak is.
RAAP, enz. Vanhier hceft men raapsmoui,
raapolie; raapbrood (robbrood), raapkoek ; raapkoot , kool met knods ;
braakrapen , rapcn op braakland gegroeid; klauerrapen , enz., rapcn
tusschen de klavers gezaaid. In iemantis rapen zit ten, iernand vergrarnmen, misnoegeo, iemand onderkruipen (Br. en VI.). Door de rapeti
geloopen hebben , bedrogen zijn : dat

meisje heeit door de rapen qeloopen
(VI.). Rapen steten, voor zijne beurt
te biecht gaan (bier en daar in Westvl.). Raap wordt op eene zakhorlogie
( Br. ) en zelfs op een lang hoofd
( Somerghem ) toegepast. Kil. heeft
oak raanuppct voor : raepaud, thans :
rabous», greene rabauw. Z. reup.
RAAPBROOD, RAAPKOOL, enz. Z. raap.
HAAS, 111., voor geraas , in den zin van:
klap , praat , gebabbel, gerabbel : fr.
rrulolage : 1vat anne raas is dat!
Annen raas ver/ellen, praa ljes vcrteBen (VI. , Br.). Z. razeD.

RAB

( 518RAD

RAASI3OL , m. , babbelaar , rabbelaar,
klapper, fr. radoteur (overal in 't Z.).
RAASDLG. Z. raastig.
RAASKAL , m. en V. , een die raaskalt,
raasbol , babbelaar, snapster, enz.
(Br.).
BAASKOP, 't zelfde als : raashol, raaskah
Iei ( Br. en elders ).
HAASPOT. Z. raasbol of prazelaar (VI. en
elders).
RAASTIG , RAZENTIG , bijv. en bijw.,
razend : een raastige hond. Die lionel
is raastig of razentig.Overdraehtelijk:
zeer, uittermate : hel is raaslig koud.

hij was razerttig kwaad. Dat huis is
raastig hoog ( Br., Hagel. ) ; in Limb.
klinkt het : razentig. Vanhier heeft
roei! in de laatstgemelde streek : vercaasten dat in de lage volksspraak
bet. : iets zeer slecht doen ; heel en
al verwarren : gij held heel het spet
verraast. Maar dit zal wel voor : verhaasten zijn , d. i. door overhaasting
verbrodden.
RABAUW , grauwe rabauw. Z. raboeling
en bij Houfft (480) rabauw , een in
Br. €fl Kempen goed gekende appel.
RABAUWSCH , voor : rabauwtsch of ra
bijv. , als een rabouwt : een-ioutsch,
rabousche keret , een ruwe, boosaar
dige kerel ( omstr. Brussel ). Plant.
heeft rabbauwen gaen, fr. belistrer,
-

marauder, 1. inendicare, scurrari,
en rabhauwerye , fr. marauclerie,
i. scurrilitas.
11 AB13ABBEL , v. , oorveeg ( Maastr.).
RABBELEN , 0. W. , rammelen of gerucht
ergens aan of nieê maken : wie rabbelt daar aan de deur ? ( Limb. ) Z.
verders Weil. en anderen.
11- AI3ENDIG ( rabbendig ) , bijw. , 't zelfde
als : labendig (32); r voort.
RABJEE , m., afval van iets, iets wat niet
deugt, fr. dejet ( Maastr. ).
BABOELING(a kort), m., een dikke roode
blozende appel, met rijnschen smaak
( Br. en elders). Deze is een andere
aPl Cl als de rabauw , als de groene
)

af grauwe rabauw. Het sap van dezeii
laatsten is zoeter. In de Woordenb.
staat rabauw verfr. door : courtpendu , capendu ; doch men verstaat
door cowrt-pendu in Br. en elders
een heel andere soort van appel dan
de rabauw. De korpendu is een
groene, zuurdere en fijnere appel dan
de rabauw en de raboelinq.
RABOUS. Z. rabauwsch.
BAD. 't Rad tOpt hem af, zoo veel als 't fr.

it perd Ia bonte. 't Rad staan, fr. faire
La roue ( hier en, daar in Limb. ).
RADDAAI. Z. raddij.
RADDAAIEN. Z. raddij , enz.
RADDIJ of RADDAAI. Raddij spelen is le
Brussel en elders , 't zelfde kinderspel als : rotten. Vanhier licht dat
men in Br. zegt : opraddaaien en
wegraddijen , voor : wegloopen. Op
raddaai gaan bet. in Br. : op zwier
gaan. Kil. heeft : rottegen voor : rond-

loopen, fr. roder, I. pervagari terras,
concursare , en dit staat licht in verband met rotsen : men zegt immers
nog veel in Br. en elders : rijden en
rotsen, ook : toopen en ketsen, d. i.
veel rondloopen. Kil. geeft het bijv.
rade , radde , op voor 't zelfde als
drave , d. i. gauw , snel , I. celer, ra
fr. rapide , citb , gal. rade.-pidus,
Z.rotsen, ritsen.
RADEL, rijf, fr. relteau, rape, i. rastruin,
rasteltion ( Westvl. -Brugge ). Z. raak,
reek, en bij ons : gritset (165).
RADE of RADEN. Z. rode, roei.
RADEN, goed voortbrengen, wel lukken

de tarwe is dit jaar goed geraden
. d. i. de tarwe is dit jaar goed gelukt,
goed van scheut ( Limb. ). Oudtijds
bet. raad : schat , weggeleide rijkdom ( Meyer en Kil. ) , en werd ook.
voor : voorraad gebr. Raden, hiervan
afgeleid , is dus zooveel als : een
goeden voorraad voortbrengen. Z.
raad , waarmed ook reeden verwant
is, hij Bild. ( II , 590 ).
RADENMAKEII , uitgespr. : raaimokcr,.
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en oo1 : rarna/cer, wordt in 't Z. en
ook in N.-Br. gezegd voor : wagenmaker, fr. cliarron; in VI. : wieteniaker. Z. De f. blz. 311.

RADOKKEREN, REDOKKEREN wordt gezeid van het gerucht van loopende
paarden en wagens : het racloli/cerde
op de kalsij ( Westvi.).
HADUINEN. Z. randuinen.
RAFFEL, V., menigte : er was eene roffel
volks bij elkander ( N..-Limb. ). Het
staat voor : raffelsehaar of raffelende
menigte. Z. rafielen.
RAFFELEN, b. w., rabbelen, d. i. veel en
schielijk spreken : hij iaffelt alles door
maikander ( Limb. ) ; in Br. en elders:
hij raiiinieft of batbett alles dooreen.
ItAFFELING , V., van : raffelen , in den

zin van : rammelen, rammeling, rossing, slaag ( Br. en elders).
RAGEFSHOOFD wordt in de Kemp. soms
gezegd voor : raagbol , raaghoofd.
Men hoort er meer : /ia/fmaan (173).
TIAGGEN , woest , wild loopeu, heen en
we)r loopen gelijk kinderen doen.
Vanhier : naraggen , naloopen , omraggen , in het wilde rondloopen
( omstr. Breda en Bergen-op-Zoom).
HAKE. Z. raak.
JIAKEL , hetzelfde tuig als raak. Vanhier : rake/en, 't zelfde als : raken
of reken, herken of in Br., grilseten:
rakel liet hooi lijeen. Ge moet de wegen wal oprakelen , d. i. effenmaken

(\Vaas). kil. heeft raeckelen en ook
reken en raecken , lo liet vier racekelen, d. i. met den rakelstok het
vuur roeren , 1. rulabulo ignem promere ; 2 0 hooi bijeen krabben, b. V.
voor : foenum raslello eradere of
coltigere, en 5 0 met debark krabben , fl. sarcier , 1. sarculare , engi.
to rake, 1. rastro corradere. Z. Lebroquy, Anal. Ling. blz. 279.
RAKELEN. Z. rakel, waarvan het afgeleid
is, en raak.
BAIEN (aanraken) heeft , in Westvl.
roc/i t, geroc/it.

)

RAM

RAKEN. Z. raak.
RAKKER , m., een die ruw of op zijn
beuls te verk gaat , ruwe en wreede
kerel , prosser , vilder,, deugniet,
schelm , verachtelijk mensch ( Br.
Antw. en elders) ; in Limb. zegt
men : rakkerl ; ' t w. is afgeleid van
rokken; hij Kil. : racken ( pijnigen),
van : rae/ce, pijn, pijniging. Bij hem
bet. racker : gerechtsdienaar, scherprechter , beul , beulslcnecht , ook
iemand die een laag en vuil bedrijf
uitoefent , 1. cerclo vile ac sordiduiii.
opus exercens, eloaccarius, angi. raeker. Wachter ven. : rocker door
/101110 vilis et abjeelus Ut sunt cloaccaril , exeoriatores et skmilia ejeetamenlo plebis , en leidt het af van
reeken , 1. ejiecre , omdat die lieden
,

uitvaagsels der maatschappij zijn.
Rakken bet. in het friesch : de ver-

trekken ruimen , en een vuil werk
doen. Z. Teal/c. Nag. (I, f 99). Plant.

vert. rackeii door : faire wuvres Vhs
eonnne curer les relraiels , ook 1. vile
opus faeere. Bak , rek , wrak beteekenden oulings : uitvaagsel , vuilig
heid , 1. alijeetamenla. Vanhier licht
gerak in paddegerak. Men heeft in de
H. Schrift : raeca.
RAKEEREN, o. w., rondloopen om iets te
betrappen ; bijzonder wordt het ge.
zegd van honden of jagers (Kemp.).
Bet komt van : rakker. Z. dit woord.
RAI{KERT , scheldnaam ( Limb. ). Z. rakker.
IIAKKETAKTAE , RAKKETAI{KEN, klanknabootsende w., die het gerucht van
rakkelaktak laten hooren (overal).
RAMEN, noesch bollen ( Westvi. ). Z. ramen bij Weiland.
-

RAMENTEN, mooschen ( Westvl.).
RAMERAATS, RAMERATS. Z. rammenats,
RAMME! , V., mv. rammeien , uitgespr.
raininijn , my. : ransinijnen , een
dunne balk of handboom, van hout
of ijzer , waarnied men (leuren of

poorten en vensters sluit. Kil. schrijft:

RAM
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rameye , 1. vects , en met zulk een
hancthoorn sluiten heet hij : rani.eyen,

1. vectibus rnunire.
RAMMELEN, onder ellander smijten (N.Br. ). Z. Hoeuff, 481. Z. rarnrnei.
RAMMEISTERING , een vreemd gerucht,
rumoer of geroezemoes ( hier en
daar in VI. ). Dit w. moet eene verbastering zijn van : rammelen.
RAMMEL , m., of gevainmel , o. , babbel,
gebabbel , geraas , gerabbel , rabbelarij : zwijg met uwen rammel. IVat
hebt gij toch veel rammets! Vanhier
10 rammelen , babbelen , klappen en
snappen ; ra!i1melaar , rammelerse,
enz. (Br., Antw. en elders); 2 0 ramrnet,
ook : het gewone klokkenspel dat
het slaan der uren of halfuren vooraf
gaat : ik 11001 den rammel van de
uur. Vandaar : rammelen : het ram-

melt op den toren . Het kwart voor
den achte is gerannnelct ( Br., Antw.,
St. en pr. ) ; 3° pak slaag : houd u
stit ofge krijgt rammet ( Br. ). Vanhier : rammelen. Z. bij Kil. : rammelen, remelen.
JIAMMELAAR , in 't Zuiden en ook in 't
N. voor : babbelaar , rabbelaar.
RAMMELEN. Behalve de onder rammel
gemelde beteekenissen, het. het nog:
slaan, afrossen, en vanhier ook
rannneling voor : afrossing : iemand

een cluchtige rammeting geven ; aframmelen , opramnelen , afslaan
opslaan ( Br. , Limb. en elders).

Rammelen , reminelen wordt omstr.
Aalst en Assche ook gezegd van
wulpsche lieden , en een remmeteer
is aldaar : een geilaard ; roept men
iemand na : rem , remrem , remtenitern , dan is zulks de grootste smaad
dien men hem kan aandoen ; ook
bet. rammelersc bij Kil. : een geil
meisje.
RAMMELERS, RAMMELAARSTER, v.,

babbelaarster , rabbelaarster ( Br.,
VI. en zelfs in loll).
RAMMELING. Z. rammelen.

RAM
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RAMMELKEES , m., snapper ( Olinger).
RAMMELKERT , RAMMELKONT , RAMMELKOUS, V., 't zelfde als rammelers
( VI., Br. en elders).
RAMMELPOT , rammelaar,, grompot of
knotteraar (VI., vooral in Westvl. )
Hebben wij geen recht van spotten,
Ms wij zulke ramrnelpotten
Zien verschijnen met een kruis.
(Thouroutsblad 187.)

RAMMENANT wordt in Br. gebr. voor

allerlei mengelmoes , overschot of
kleine hoeveelheden tesamen : hij

koopt alle rammenant onclereen . In
Limb. bet. de rammenanten : overschot van de tafel , fr. reliefs , engl.
the ren2nante , remanents. Het stamt
licht af van 11. remanere ( overblijven ). Kil. heeft : rapiarnus in den
zin van : merigelmoes.
RAMMENATS , RAMMENETS voor : rammenas, soort van langvormige radijs,
in 't fr. raifort; in Vi. zegt men : ra
en raineraats.Z. Bud. (11,398)-merats

op : ramenas.
RAMMENTEN , uitgespr. ramenten , hetzelfde als : moose/ten (390) of als

ravotten ( Westvl. ). Z. hij Kil.
rammelen , remmelen , waar het me
verwant schijnt.
RAMMETIEKvoor : rumatiek (Br., Antw.);

te Gent : romatiek : nat, vochtig : dat
is hier eene rammetieke kamer.. Het
komt van 't fr. rhuinalique,
RAMMIJN. Z. rammei.
RAMMOER veel in 't Z. voor : rumoer,

d. i. geraas , gerucht , Ir. lapage; hij
Kil. heeft men ook : rammoer, ro

: rumoer.

-moerv

RAMPENEEREN , RAMPONEEREN ( iemand ) , eene rampslaan , gebrekkelijk slaan , beschadigen , vernielen

(Westvl.); Kil. geeft rampen of
rampenéren als oud Vlaandersch op
en vert. het door : dira imprecari
convitiari , bespotten , in welken zin
het in den Reinaert, v. 103, voorkomt,
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Hier moghedi horen van Reinaerde,
Hoe hi si/n oom ghinc rampineren
en v. 849.
Upt oever stonden si vervolghen ,
Ende ghinghen na hein rampinieren. Het fr. is ramposner. Men zegt
ook : verramponeeremn.
RAMPENOO of RAMPENOOI , m. , het
zakje waardoor de koffie opgegoten
wordt ( Maastr. en Belg. -Limb.)
RAND komt voor in : uit den rand eten,
overvloedig eten ( Kemp.).
RANDE. Het weér is eene kwaai of slechte
rande , d. i. 't weêr is voortdurend
slecht ( IJperen ).
RANDEN, ook uitgespr. : rannen, o. w.,
schrikkelen, overslaan, achterlaten ,
^vat men gewoon is te doen , niet
doen : hij heeft vandaag gerand van
naar de kerk te gaan; ook : de school
verzuimen : deugniet, gij hebt weer
gerand. Het wordt in de Kemp. veel
gezegd van eene hen als zij geen ei
legt : de hen heeft vandaag gerand,
d. - i. niet gelegd ( Antes., Kemp. ).
Kil. vert. : randen , door : supersedere opere, omittere instilutum opus;
intermittere opus. Randen : dicitur
gallina cum intermittit ponere ovum
ad unum aut allerunm diem ; bij
Meyer is randen : het werk staken.
RANDER , m., beet , beetraap , fr. betterave : roode randers ( Westbrab.).
RANDOLEN ( met den klemtoon op o),
gebr. veel in Br. voor : rondloopen ,
ronddolen , van welk laatste 't een
verbastering schijnt : waar randoolt gij altijd ? Kil. heeft : randuyn en -- 1. currere cum im petu , e f fusé
vel pro f usè currere ; gal. : randon
ner -- en rotteyen, 1. pervagari terras. Z. 't volgende.
RANDUINEN , RADUINEN, o. w., heeft te
Antw. nog dezelfde beteekenis als
randolen of in 't wilde rondloopen
waar heeft die kwa jongen heel den
dag rond geraduind of geraveeld ?
RANK , bij v., zuur, bitter : ran/ce smaak

RAP

( omstr. Popering. ). Dit schijnt hetzelfde w. als het fr. ranee, d. i.
rans, ransch of ransig; Kil. schrijft
ranst , 1. rancid us.
RANK heeft in de Holl. Woordenb. slechts
de beteekenis van : tak , twijg , rijs ,
fr. branche, sarment; ook van : bras,
zooals : wijngaardranke , 1. sarmentum ; maar in Brab., Limb. en
elders : alle lange , dunne, plooibare
uitschietsels of loover als : erwtenrank , boonrank , aardbezenrank ,
hoprank , braamrank , aardsveilrank , en loover van alle kruipend
plantoewas. In Limb. , waar rank
altoos m. is , en ook in Br. en elders
bet. het zooveel als 't fr. vrille,
hechtrankje , slingerranksken , slingerken of de draad waarmee de ranken zich ergens aan vasthechten. In
't hgd. bet. ranke ook : sarment
en vrille. In Limb. is rank ook : een
ijzeren ring dien men op een opene
kachel of eenig ander vuur legt om
er ketels op te zetten. Rancke ,
rencke bet. bij Kil. ook : plooi,
plooiing , 1. fiexus , lexio, enz. Vandaar heeft men thans nog : kalverranken , d. i. het bovenste der knie
van een kalf. Kit. heeft ook : rane ken,
reneken in den zin van : plooien,
omslaan.
RANNEN. Z. randen.
RANSEL , m., wordt gebr. voor : slaag
hij krijgt ransel , hij krijgt wat op
den ransel ( rug ) , hij krijgt een pak
slagen (Limb.). Vanhier : ranselen,
afranselen , dat , evenals ranseling,
bijna overal gehoord wordt.
RANSELING, klopping, rossing ( overal).
Z. Bild. ( II , 402 ) en ransel.
RANTANTEN (iemand) , onder de handen
nemen : hij heeft hem goed gerantant
( cant. Axel).
RAP , v., soort van uitvloeisel , korst of
puist op het vel, vooral op het hoofd,
in of aan den neus, mond, enz. : die
kerel staat vol rappen en puisten
66
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(Br., Antw.); bij Kil. en Plant israppe:
roofken van de wonde, 1. crusta
vulneris , crustula scabiei , scabies
incrustata , sax. : rave. » Rappe bet.
bij Kil. ook : het ruig , schurft , en
vanhier : rappig. Rap en ruig bet.
ook : allerlei slecht volk : hij loopt
niet als met rap en ruig (Br., Antw.);
in dezen zin zegt men ook wel rapsodie en 't volgende. Z. reuve, roof.
RAPAILE, RAPAILJE , RASPALIE, o., het
gemeen volkje , liet schuim , ge
geboefte, janhagel, het laag--puchel,
ste gemeen : wat gaat ge met zoo'n
rapailie (Holl- en Belg.- Limb., Br.) ;
in Br. en 't Hagel. hoort men meer :
raspalie uitspreken. Het w. schijnt
verwant met : rapen of raspen,
zoodat het eigenlijk : 't opraapsel van
de straat zou zijn of wel : het krap
schuim , zooveel als iets-sel,ht
wat men verstoot en wegwerpt. Kil.
heeft : « raepalie , grex horninum
parvi valoris ex confusa multitudine
collectus , ook : quisquiliae , gat. rapaille, raspaille, angl. rapalt. » Men
hoort soms : rapsodie gebr. in den
zin van : raspalie.
RAPEKEIEN (TE) SMIJTEN, in den grabbel werpen , te grabbelen smijten
( Westvl. ). Samenst. : rapen en kei.
RAPELIJK, bijv., besmettend, besmettelijk : die ziekte is rapelijk (Westvl. ).
Z. aanhalig (3).
RAPELING, o., wat als verlaten is en
opgeraapt wordt, afval, bepaaldelijk:
afgevallen fruit dat men opgeraapt
heeft (Br.) ; bij Kil. : raepelinck ,
1. collecta, collectanea.
RAPEN , 't zelfde in N.-Br. als : oogsten
(429) of het nalezen der graanaren.
RAPEN STELEN. Z. raap.
RAPIER, o., de rapen te velde of : het
stuk lands met rapen bezet : wat
schoon rapier ( Westvl. ) ! bij Kil. :
raepier, flandr. roep-bucht of raeplandt, 1. rapina. Z. rogting.
RAPIEREN, RAAPAK KEREN, 't zelfde als:
-
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rogtingen ( Waas ). Z. rogting.
RAPPEN, van : rap , vlug , zich rappen ,
zich haasten : rap u eens wat , zegt
men veel in 't N. v. Oostvl.
RAPPIGHEID , v., hier en daar in Vi. en
Br. voor : rapheid.
RARIJM. Z. rouwrijm.
RASELEN..Z. razelen.
RASPAI LE, RASPALIE. Z. rapaile.
RASPEL, RASPELEN. Raspel, v., 'tzelfde
als .: rasp , fr. rape , en raspelen,
met dit werktuig bezig zijn, raspen ,
fr. raper ( Limb., Maastr. ).
RASPHOUT , rijshout of rijs (Oostvl. ).
RASSING, bijv., voor : ras of rasch, in den
zin van : snel, vlug, haastig, korzel.
Vanhier rassigheid (Westvl. ).
RASTEEL, RESTEEL, ROSTEEL, o., ruif,
ruifel, houten of teenen traliewerk
of ladder, boven de krib waarin men
hooi of klaver voor de peerden werpt,
fr. rátelier (Kl.-Br. , omstr. van
Berg-op-Zoom ) ; in 't c. Axel en hier
en daar in Westvl. rested. In Oostvl.
en hier en daar in Westvl. hoort men
meer rosteet , dat minder goed is. Z.
bin (56) dat in Br. gebr. wordt , en
reep dat Limburgsch is. Halma ver
rasteef : hooivork , fr.-stondr
Fourche à faner,dit isverkeerd. Plant.
heeft : rasteel,1. reap, fr. rastelier a
mettre le foing aux chevaulx. Het fr.
en het neêrd. is 'tzelfde als 't 1. ras
een verkleinw. van : rastrum,-telum,
fr. ráteau, egge, rijf (oulings : rieffe,
rieve ) , raak , reèk , hark. Hiermee
zijn verwant raster, vanwaar : ras
en misschien rooster.
-terw/c
RAT. Een rat slaan of ratten slaan , iets
heimelijk uit den huis dragen en
verkoopen om te snoepen, heimelijk
iets doen : die vrouw kan ratten slaan
als haar mean niet thuis is. Vanhier:
ratten ( Hagel. en elders ). Er zitten
ratten op het huis, hetzelfde in Westvl.
als te Kortrijk : er loopen ratten op
het dak, of, als in Br. en Antw. : er
liggen latten aan iel huis, of, als in

RAT
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Vl.: daar is look in de meersche (349)
Een schoon ratje zitten hebben , een
goeden spaarpot hebben (Westvi. ).
Eene rat of rot jagen , ergens aanbellen en dan loopen gaan gelijk
straatjongens doen ( Breda ) ; elders
heetdit : een muisjevangen; te Antw.:
een belletje naaken of : een beeldeken
plakken. Vreemde ratten , vreemde
gelukzoekers ( Vi.).
RAT, bijw., heel, ganschelijk, glad, effenaf : zijn been werd rat afgereden.
Dat stuk hout brak rat in twee, d. i.
in twee effene stukken (Antw., Br.
en Vi. ) ; in Brab. zegt men : zijn
heen werd glad, effen , gelijk of knak
afgereden. Rat is misschien één w.
met : rade, radde, een friesch w.,
hetzelfde als : drade , 1. rapidus ,
raptim, enz. ( Kil. ).
RATEL voor : raat (VI.) ; bij Kil. is
ratel, een oud Vi. w. hetzelfde als
honigh-rate, germ. rasse. Ratel is te
Maastr. : eene snapster. Vanhier :
ratelen , dat bij Weil. : klappen bet.
In Br. en Limb. bet. ratel ook : een
kruid dat tusschen 't hooigras staat
en bij Kil. vert. is door : crista galli
filipendutae sive rnillifolii genus,
,'istularia herba ; herba inutilis et
gratis noxa, sicamb. radet, i. zizania.
Z. radel.
RATELAAR voor : ratel ( Limb.).
RATELEN , rafelen : dit linnen ratelt.
Zijn hemdsband is gerateld ( KI. Brab. ). Ratelen wordt soms in
Westvl. gebr. voor het Brabandsche :
reutelen (ridselen ) als de bladeren.
RATISSE, v., haagdis (Westbrab.).
RATSEN. Z. ratten, van 't hgd. raise (rat).
RATTATOE , m. , soldatenkost , slechte
kost, aardappelbrij ( bijna overal ).
Men hoort in VI. en Br. soms ook : ra
en elders : rattatoit. Z. stomp.-deto
RATTEN, b. w. De rat is een roofzuchtig
dier dat al mee pakt wat hem aan
-sta.Sindegrofschmwenteling zijn wij gewoon onze

RAV

Zuidernaburen te betitelen met den
naam van : fransche ratten , omdat
zij hier te lande alles plunderden
wat kostbaar , en verwoestten vivat
godsdienstig was. Vandaar ook het
w. : ratten , in Limb. : ratsen uitgespr., voor : stelen, rooven, opdoen,
fr. marauder, voler ( Br., Antw. In
dezen zin en ook in dien van eten,
knabbelen gebr. men in Br. ook :
raspen en vissehen. Hier is niets te
raspen of op te raspen ofte visschen.
RATTENKLEM , v., rattenval ( Hagel. en
elders) .
RATTENSTEERT, iets wat allengskens
vermindert ( Westvl. ).
KATTIG, bijv., vuil, smodderig, kaal ver
-sletn(Kmp.)
RAUW, RAUWIG, RAUWHEID, RAUWIGHEID. Z. rouw.
RAUW, bijw., veel : hij is rauw gewassen
( Belg. -Limb. ). Ron heeft dezelfde
beteekenis in Overijsel.
RAUWAANSCH. Z. rouwaansch.
RAUWRIJM. Z. rouwrijm.
RAVEEL , m., iemand die slordig is , die
op zijne kleêren niet past (alom in
Oostvl. ). Z. raveelen.
RAVEELEN, b. w., vuilmaken, bemorsen,
besmeuren , besmeren : wat hebt gij
uw kleed fel geraveeld (Oostvl.) ; te
Antw. is raveelen : in 't wild rond
één met raduinen en-lopen
ravotten. Bij Kil. bet. : ravelen of
raveelen , o. a. : ronddolen , suffen
of hetzelfde als te Antw.: ravotten ;
ook bet. het bij hem : verwarren ,
1. intricare , in 't engl. to ravel , fr.
embrouitler. Vergelijk hier bij het fr.
ravaler, dat o. a. beteekenissen die
heeft van : kleinachten, misachten,
verlagen , bestrijken , bepleisteren.
Z. ravotten.
RAVETS bet. te Leuv. een gemeen , licht
of gemakkelijk airken een ravetsken spelen. Wij zullen er eens e ravetsken op afgeven ; te Antw. bet.
het : een straatliedje , een straat),.

:
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deuntje. Het is niet onwaarschijnlijk
dat deze zegwijze komt van den
muziekmeester Leo. Emm. Ravets ,
geboren te Leuv. 23 april 1763, en
overleden te Antw., waar hij zang
werd der Augus--mestrnogai
tijnen kerk. Had er ergens een feestje,
als jubel -, professie- of huwelijksfeest
plaats , Ravets was er bij en had seffens voor zulkdanige plechtigheden)
een deuntjevan eigen vinding gereed.
Zijn leerling heeft ons dit verzekerd.
RAVITS of RAVOTS wordt in Belg. Limb. gebr. voor : woest , dwaas ,
onbezonnen , al te gauw : gij doet uw
werk te ravits. Ravot , revot , wortel
van : ravotten , bet. bij Kil. : eene
bende schobbejakken , een hoop
slechte kerels , een deugnietenkroeg,
een hoerenkot, kortom : eene slechte
bijeenkomst alwaar veel getamboerd
wordt. Z. ravets.
RAVOTSEN, hetzelfde als : ravotten, doch
h. en d. in VI. bet. het : stooten en
stampen, het herwaarts en derwaarts
loopen van koeien , peerden , enz. :
olie koe is at sints gisteren aan 't
ravotsen.

RAVOTSING , v., rossing, smering, klop
ook : gestoot en gestamp van-ping,
peerden , enz. : hij kreeg eene goe
ravotsing (Vl. ). Gewis zegt men ook :
ravottirlg , van : ravotten , in den zin
van : raveeten. Het kan dus in eenige
betrekking staan met het eng).: to
rave. Z. ravotten en raveelen.
RAVOTTEN, te Antw. hetzelfde als elders
in de pr. van dien naam : jannen of :
langs de straten rond loopen, of hetzelfde als bij Kil. : raveelen, ravotten;
bij hem vert. door : turn.ultuari, luxuriari , popinari , angl. to riot. Ravotten wordt in Br. ook gebr. voor :
dwaas en ruw met zijne kleederen
of iets anders te werk gaan : gij zult

haast uw broek vaneen geravot heb
Vanhier : ravotter, ravotterij. -ben.
1RAZELAAII, RAZELEER, babbelaar, klap-
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per : ge zijt een eerste razeleer, ge

hebt gij altijd wat te vertellen ( Br. ).
RAZEKENS. Z. razens.
RAZELEN of RASELEN, o. w., freq. van:
razen, waarvan het ook de beteekenis
heeft, ijlhoofdig zijn , uit ijlhoofdig
allerlei ongerijmdheden zeggen,-heid
raaskallen ; bij Kil. : somniare inephas , furias. Het bet. in Limb.
ook : beven, bevend huiveren zooals
ouderlingen plegen te doen , fr. fris
Hiervoor zegt men in Limb.-soner.
ook : bazelen. Z. bazel (33) en vgl.
doddelen of duodelen (97), dudderen,
dudzeneeren (109) en bageren (27).
RAZELERS , RAASKONT , vrouw die gedurig raast of babbelt ( Br., Antw. ).
RAZEN, o. w., dat in de Woordenb. : een
luid , onstuimig getier maken bet.,
wordt meest in Br., Antw., Kemp. en
elders gebr. voor : babbelen, rabbelen , klappen en snappen of zagen ,

fr. jaser, nadoler : wat roast gij daar
alweer. Vanhier : raasbol , raaskal ,
raaspot , fr. radoteur , jaseur. Razen
bet. ook : in- en uitklappen, zooals
men in groote koortsen en in droomen ookal doet , ijlhoofdig zijn : de
zieke heeft den heelen nacht geraasd.
Kil. heeft : rasen, 1. insanire. Hier af
komt dronkenheit en rasen (Ruysbr.,
I V, 182 ) .
RAZENDIG, RAZENTIG, bijv., razend ; in
N.-Br., Kemp. en elders zegt men :
een razende hond ; in Br., Antw. en
Limb. : razentig; in't Hagel. : raastig.
Z. dit laatste.
RAZENS, RAZES, RAZEKENS, bijw., Brabandsche uitspr. van : reis , rei
-zens,.
RAZIANEN , o. w. , klappen , babbelen,
rabbelen (Westvl. ) ; in Br. en elders
zegt men daarvoor : reddelen , ram-

meten of razen.
RAZIG en GERAZIG, razend ( Kemp. ).
REAAL , bijv. en bijw., verbasterd van 't

fr. royal of van 't 1. regalis , koninklijk , wordt gebr. in den zin van :
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rijkelijk, mild, overvloedig, treffelijk,
deftig , grootschi : die heer is zeer
reaal. Hij handelt reaal. Het ging er
op die feest reaal ( Br., Antw., Limb.
en elders ). Reail, staitlick ( Teuth. ).
REBBE , REBBEKEN. Z. ribbe , ribbeken.

RECHTVEERDIG HAAR HEBBEN wordt
gezeid als het haar sluik nedrhangt
( Westvl. en Westbr. ).^^^^
RECHTZINNIG , in Br., Kemp., N.-Br. en
elders voor : oprecht, eerlijk : 't is een

REBBOOM , m., draaiboom , slagboom of
hekke waardoor eene baan , weide,
veld, enz. wordt afgesloten (omstr.
Leuv. ). Z rij- of renboom.
RECHT. Recht in zijne schoenen gaan ,

rechtzinnig mensch. 't Is de rechtZinnige waarheid. In Br. zegt men
daarvoor ook : 't is de rechtveerdige
waarheid, en in de pr. Groning. : 't is
eerlijk waar ( Hoeufft, 489).

deugdzaam zijn ( Vl. ), rechtvaardig
zijn : die man gaat niet recht in zijn

RECHTZWEER of EIGEN RECHTZWEER,
neef , nicht , eigen neef en nicht, gebroeders of gezusterskinderen hij,
zij is mijn eigen rechtzweer, fr. it est

schoenen (Br. ). Recht door , recht
aan, recht toe, recht uit, recht voor de
vuist, oprecht, rond uit (Br., Antw.).
Recht en deur, van nu voortaan (hier
en daar in VI. ). iJIet iets recht schieten , te recht komen , gelukken ( Br.,
Antw., Kemp. ) ; men zegt ook veel :
richt.
RECHT , RECHTEN. Waar niets is ver
heer zijn recht, die niet heeft-liestd.
kan niet geven (Br., Limb. ). Voor 't
recht dagen , te recht dagen, d. i. :
roepen ( België ). Onder zijne heilige
of kerkelijke rechten liggen , zijne
heilige rechten ontvangen hebben ,
berecht zijn of de laatste HH. Sacramenten ontvangen hebben ( Br.,
Antw., Kemp., Oostvl.).
RECHTEEN , eventjes (Westbr.).
RECHTEGEN , RECHTTEGEN, bijw., aan
eventjes , seffens : ik kom-stond,
rechtegen (Zuiden v. Westvl. ). Misschien is 't voor : recht even.
RECHTEVOOR , RECHTEVOORT , tegen -

woordig, nu , in dezen tijd (omstr.
Breda ). Z. Hoeufft (489).
RECHTSZWEERT , RECHTSZWAARD (c.
Axel ). Z. rechtzweer.
RECHTUIT, bijw., terstond , seffens , teffens, onmiddelijk : ik zat liet recht
doen (Westvl.). In het oud engl.-uit

zegt men : out-right voor 't huidig
engl. : presently, now, fr. maintenant,
sur Ie champ.... but since I am near
slain kill me out-right (Shakesp.,

Sonnets, 139). Z. Delf. 506.

:

m-on cousin germain , ma cousins
germaine (Oost.- en Westvl.) ; te Ninove zegt men : gerechtzweers en
anderszweers : zij zijra mijn gerechts
in 't c. Axel : rechtszweert.-zwers;
Z. anderszweer, blz. 18. Kil. vert.

rechtszweer ( een Vlaandersch en
Holl. v. ) door : patruelis, sobrinus,
consobrinus, autumns , germanus.
BEDDEL, REDDELEN. Reddelen wordt in
Br., Limb. en elders gebr. voor :
babbelen , klappen en snappen , rabbelen , revelen , fr. bavaraer , extravaguer. Reddel, m., gereddel, o., rabbeling , gebabbel , gesnap , gekakel :

zwijg met uwen reddel. Houd uwer
reddelmond toe. Reddel wordt ook
gebr. voor : reddelaar en reddelaarster. Reddelen is het freq. van : rel
of rallen , snappen , klappen, ra -len
gerucht maken. De wortel is rel,-zen,
een oud vlaamsch w. : gerucht , ge-

snap beteekenende.
REDDELEN , zich van eene helling laten
afglijden : hij reddelde van den berg ,
van het dak , enz. Vanhier : a f reddeten , wegreddelen, gereddel ( Hagel. ).
Dit w. schijnt een freq. van : rijden
en zou derhalve kunnen : rijdelen,
redden geschreven worden.
REDE. Iemand tot rede brengen , iemand
doen rede verstaan , iemand bedaren
( overal ). Te reden brenghen komt
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in dien zin al voor in Reinaert
( v. 1337)
Hoe men te reden brochte
Die dese overdaet wrochte.

Voor mijne rede , volgens mijn oordeel , voor wat mij betreft, (Oostvi.
en Br.). In de rede, redelijk, tamelijk,
tusschen beiden , ten naaste bij of
(gelijk in Br. ook) : tusschen de twee,
maar zoo at aan, zus en zoo , fr. passable of passablement : de oogst is dit
jaar maar in de rede. Is de jongen
braaf? Zoo at in de rede (Hagel., Br.).
REDUS (in) wordt gewoonlijk gezegd
voor : in wanorde, overhoop , ongedaan : alles was in redus ( Meierij ).
REE komt voorin :geene reeën met iemand
kunnen schieten, d. i. : met iemand
niet kunnen overeenkomen , hem
Beene rede kunnen doen verstaan
( Antw., st. en pr. ) ; in N.-Br. zegt
men dit ook, doch men gebr. zoo
wel beschieten als schieten. In Gelderland zegt men : geene ree met
iemand kunnen bezeilen. En hieruit
is op te maken dat ree geene samen
rede, zooals Hoeufft-trekingsva
(482) schijnt te meenen , maar eer
van : reede, ligplaats voor zeeschepen. Doch in.Limb. zegt men : geene
rie (d. i. rij, ligne) met iemand
kunnen schieten.
REE ( met zachtl. e ), v., voor : reu, rend
of rekel ( Br. ).
REE, REEUW voor : reeuwsch of gaalsch
(135) : een reeë smaak (Diest en
elders ). Z. reeuw, reeuwsch.
REEDEN. Z. reeën.
REEËN voor : reeden of reiden, thans
bereiden, d. i. op het getouw gespannen garen met reepap bestrijken
(Westvl.); te Kortrijk en omstr. bet. :
reeën of reen : villen, de huid aftrek
fr. écorcher : een bok reeën;-ken,
te Antw. en elders komt reeën voor
in : iemand, zich reeën en kteeën (Z.
fileeden, blz. 257 ). In 't c. Axel bet.
reeën : kammen : hij heeft hem het
-
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haar doorreed, hij heeft hem doorkamd, d. i. de Waarheid gezegd. » Bij
Halbertsma : reidekam, kam ; reyen,
kammen ; uutreyen , uitkammen;
reen, kammen ; oetreen, uitkammen;
in 't Groningsch is redekam : roskam
(Arch. II, 18). Zie rietmaker en reef.
REEF, v., en in Limb. rie f , rijf. Vanhier
het werkw. : reven , rijven , (N.Limb. , c. Axel ). Kil. heeft : rijve
rieffe , enz., 1. rastruin , in het eng!.
rake. Reef voor : schreef, zie reve,
reek en de volgende.
REEF , V. , draadje of rank aan erwten ,
boonen , enz. , dat men aftrekt eer
zij gezoden worden : trek de revery
goed af (Hagel., omstr. v. St-Truid.
en Hasselt ) ; in de Kemp. heet dit :
blies (60) ; in Br. : pees en veès, en
vandaar 't w. : pezen af vèzen. Reef,
ook rijf of rief uitgespr., zal licht hetzelfde zijn als het hgd. reif ( reep ,
band;) en bet. : al wat lang en smal is
en, volgens Wachter, alles wat dient
om iets samen te binden. Z. Hoeufft
op : reep (486) ; Weil. op : reef; Kil.
op : rif, rift ; Bild. leidt reef af
van : rijven of rijgen. Z. ook : roei
of rooi en rib, ribbe.
REEFKAM, groote kam (c. Axel). Z. reven
en reeën.
REEFTER , m. , omstr. Breda en bij.
Ruysbr. (III , 81. r. 12) voor : refter.
Z. dit woord.
REEGENOOT voor : reengenoot. Z. reen.
REEK , hetgeen voor het bebouwen en
bewerken, het bemesten en bezaaien
van het land betaald wordt, alsook :
het mest en het zaad , in het land
stekende ( omstr. Breda).
REEK ( met zware e ) , in Wesibr. hier en
daar, Br., Hagel. en beide Limb. : hetzelfde als in Vl. : raak, in 't L. v.
Waas : raket ; in Br. en Kemp. ook
grietsel, d. i. herk of hark, rijf. In
Holl.-Limb. is reek, m., elders alsook
in Hol!. v. Kil. en Pomey hebben :
reke , raecke , reecke , 1. rastrum ,

( 527 )

REE

raslellum ( grietsel) , en sarculum
,( kleine egge , fr. sarcle) ; in 't c.
Axel : reef, bij Kil. : rijve , riefl e ,
engl. rake ; bij Bild. ( II, 408 ) is
c( reek of riek : soort van hark, m. ,
als wortel van : reken (beter regen),
rijen ; waarvan ook het vuur in- of
oprekenen, d. i. schroffelen, schrab
fr. zegt racier met beter-ben,ht
klanknabootsing.
BEEK, REKE ( met zacht!. e) , in Vi. hetzelfde als in Br. : root , rote , d. i. :
rij of rei , regel , reeks, fr. ligne,
suite , rangee , deens. roeka. Te reke,
ter reeks , fr. a la suite : eene reke
boomera. Te reke staan. Kil. vert.
reke door : linea , ordo, series, enz.
Vanhier heeft hij het werkw. : reken,
1. aptare, instruere, enz. Bild. leidt
reeks af van : rijgen, c` als zijnde oor
reegs als in sleutelreels.-spronkelij
Dit reek , zegt hij , gebr. men in VI.
nog voor : regel, vers. » (? )
REEL, REL, RIL, RILDE, bijv., lang opgeschoten , slank , rank , fr. élancé ,
svelte (Antw., st. en pr., waar men
reet, met eene zware e, zegt ) ; in 't L.
V. Waas zegt men : rel, ril of smeer :
een rel meisje , een tenger meisje;
omstr. Audenaarde : rilde en dit bet.
daar en elders in Oostvl. : rank,
teeder , fr. délicat , enz. Volgens Kil.
is rael Vlaandersch ; nu- rael of reel
vert. hij door : tenuis , exilis , gracilis, gall. grele, graile, engl. gracit.
Ons reet schijnt het fr. gréie zonder
g. Het engl. to reet bet. wankelen,
fr. vaciller; Kil. heeft reel nog in den
zin van : uitgeput , uitgemergeld ,
schraal. Rit bet. in Drenthe : lang
vlak; in Overijsel : hoogte in-werpig
het wagenspoor; in 't hg. en plat. d.
is rille : eene lange sleuf, b. v. zoo
als door den regen in den grond
wordt gemaakt. Z. Adelung.
REEMEL is bij de huislieden omstr. Breda:
een bijweg, een toepad. Z. Hoeufft
(484).
))
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REEN, REIN, v. en m., voor : grens,
scheidlinie , paal , eindpaal , scheid
erven of lande--paltuschenw
rijen (Hagel., Belg. - en 11011.-Limb.);
doch in Limb. is de uitspr. : rein,
en 't w. is er m. Meyer heeft : reen
en rein; Kil. vert. dit door : terminus,
con/inium , limes. Vanhier : reen- of
reisgenoot, enz., bij Kil. : reen-ghenoot , 1. vicimus , confinus , affinis in
agris, d. i. personen die met hunne
huizen of goederen aan die van anderen palen , fr. limitrophes. Dit w.
komt nog dagelijks voor op de koop plakkaarten , enz., alwaar het vegenoten, en meer nog reggenoten uitgedrukt staat (Br., Antw., Kemp.,
omstr. V. Breda, Belg.- en loll.Limb. ) ; 20 reenen ( Hagel. ) , renen
en reinen ( Limb.) ; a freenen , afpalen
(Hagel., Limb.); 30 reenpaal, scheid
reenboom. Z. Hoeufft op : reen.-pal;
Vanhier heeft men nog in 't Hagel. en
elders : reenh ant , reenzijde , reen weg, reenvoor, reengracht, uitgespr.
rèkarit, enz., en beteekende : kant
een ander stuk-zijde,n.mt
reent of paalt. Z. grendel , grens bij
Bild.
REENBOOM , boom die tot scheidpaal
dient ; bij Kil. : arbor terminalas et
finalis, saks. reinbaum. Doch in Br.
verstaat men ook door renboom ,
soms uitgespr. : rijboom , ruiboonz ,
een boom of hout liggende dwars
over een baan , toegang , enz., op
twee of drij staken rustende en dienende om huis of erf , veld of weide
af te sluiten. Z. rijboom.
REENEN, REINEN, RENEN, o. w., palen,
aanpalen , aangrenzen , bijgelegen
zijn : mijn land reent aan de straat ;
2 0 afpalen of scheidpalen zetten : ik
wil mijn erf gereend ( omstr. Diest ,
Hagel., Belg.- en Holl.-Limb. ). Ree
bet. bij Kil. : reengenoot zijn en-ne
afpalen. Z. reen.
REENGAT. Z. rengat.
:
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REENGENOOT. Z. reen.
REENVOOR , in 't Hagel. 't zelfde als in
Br. : scheevoor, scheidlinie tusschen
twee stukken land.
REEP, rap, vlug (Kl. -Br. ). Het w. is ver
w. : reppen dat van-wantmeh
ouds : rukken, wegpakken, 1. rapere,
en ook : zich snel bewegen, zich haas
bij Kil. : fries. : movere ,-tenb.;
festinare. Z. roppen.
REEP , REPE ( met zware e) , v., in VI.,
Westbr., Kemp., Limb. en elders, dik
stuk plank met eene rij stevige tanden
voorzien, dienende om de zaadbollen
van het vlas af te trekken. In VI. zegt
men : repe , en Kil. vert. dit door :

instrumentuni ferreum quo stringitur tinurma, en liet werkw. : repen
door : stringere linuin. De Teuth.
heeft : repe dayr men viass me rept,
1. ratera, en 't w. repen, 1. raterare.
Doch dit repe van Kil. schijnt een
ander werktuig te zijn en wel een
soort van beuk- of vlashamer, waar
misschien de zaadbollen-men
van het vlas afklopte en ook houdt
Weil. : repe voor hetzelfde als : repel , welke laatste in de Woordenb.
verfr. staat door : brisoir ; doch
Sleeckx vert. het ook nog door : machine à dreger, drége. Ons reep is
een houten blok, in Br. ook : streep
genoemd, door wiens tanden men het
vlas rept of trekt ; het is voor : reep tuig , als afgel. van : repen, verwant
met of eer eene andere uitspraak
van : reppen. Z. repen , rietmaker,
reip en, bij Hoeufft, reep.
REEP ( met scherpl. e) , m., in Limb.
ook v., eigenlijk : iets wat gerekt
of gerept is en, volgens Bild. en anderen, eigenlijk al wat lang en smal is
en dus dienen kan om iets te binden;
vandaar de beteekenis van : touw,
koord , strook , riem ; 20 van hoepel,
waarvoor het veel in het Z., Limb. en
N.-Br. gebr. wordt. Reepen snijden ,
ervan door trekken , wegloopen ;
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van ruif in den peerdenstal of
hetzelfde als in Br. : bin en in Vi. :
rasteek; 't is in Belg.- en Holl.-Limb.
dat reep den laatsten zin heeft.
Plant. heeft : reup , fr. rastelier ; in
Overijsel is 't : reupe ; bij Adelung : raufe; in 't platd. repe ; in
't Breemsch : reep ; 40 van strengen
waaraan de peerden trekken ( pr.
Drenthe Z. Arch. I, 341) ; 50 in Limb.
ook voor 't Holl. : reepangel. Reepen
leggen, de reepangels in 't water leggen. Reep in den zin van : hoepel, fr.
Berceau , hgd. rei f, wordt in Limb. :
reip, dat ook nedersaks. is, uitgespr.
Bij Bild. is reep of rep voor : cirkel
of hoepel, ook van de andere beteekenissen. Z. Hoeufft op : reep (486).
Reep is eenigszins verwant met :
reppen. Z. repen en reef.
REEPAP , de pap waarmee de wevers het
op het getouw gespannen garen bestrijken en dit heet men : biet garen
reeën , d. i. bereiden (Westvl. ). Ree
staat hier voor reed, wortel van : reeden, thans bereiden.
REEPEL,REIPEL,REPEL,1 0 lange, smalle
strook : een reepel papier afsnijden
( Antw. st. en pr. ) ; 20 een kleine
reep, band of koord ; 3° een lang en
smal beddeken of plekje bloemen,
vruchten in den tuin wied dat reippelken bloemen wat uit (Kemp.). Reepet is een diminutief van : reep, in den
zin van : band , hoepel. Z. reep.
REEPEN ( met scherpl. e) , toereepen
(Oostvl.) ook o. w.,'t zelfde als : banden (29), hoepelen, d. i. met den reep
of hoepel spelen ( Br., Antw., Kemp.
en elders) bij Kil vert. door : ludere
circuto ligneo. Vanhier reeper, reep stok.
REEPLOEG , v. , (oe als oo) soort van
ploeg, in Duitschl. reebok genoemd.
Het voorste gedeelte dezer ploeg rust
op een gestel van twee raden voorzien , zoodat het een reebok gelijkt
( Limb. ). Z. Kil. op ree, reebock.
30
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REEPSNIJDER (scherpt. e) , m. , hoep- of
hoepelmaker, reepmaker (Br., Antw.
en elders ). Kil. geeft roeper als oud
op voor : reep-slagher, 1. reslis; saks.

reper.
REEPSTOK, m., 1 0 stok om reepen van te
maken, 20 hoepelstok of stok om meê
te reepen ofte hoepelen (Br., Antw.).
REES, REEZE, v., stuk hout of ijzer langs
eenen trap om zich vast te houden
(Westvl.); in Br. leen of leun. Rees zal
gewis voor rijs staan , en dit voor :
stek. Rees is in Vi. ook 't zelfde als :
res of reis , nauwelijks , fr. à peine.
Z. reis en rijzen.
REESEL of REESEM , m., voor : reegsel
afgeleid van reeg, van : rijgen; het
bet. dus eerre hoeveelheid dingen aan
gevoegd , samengeregen of ge--en
snoerd , of samenhangend bij middel van bindels of draden, derhalve :
tros , rits , reeks , busseltje , rei :

een reesel sleutels , juin , peën ; een
reesel vloeken (Antw. , st. en pr.); in
Br. , Kl. -Br. , L. V. Aalst en zelfs in
Westvl. zegt men : reesem of reessem
voor : reesel : een reesem aardbeziën.

Een reesem gearoogcle appelen, he zittoppen , perels , enz. Kil heeft ook
reessem, in 't lat. racemus : reessem
aj uyns , 1. uva vel restis ceparum ;
tros , duiventros , ajuinrist. Weil.
zegt, dat rits oulings, reessern was ;
het is dit thans nog en rits is in België nauwelijks gekend.
REESEMEN , b. w. , tot eenen reesem
maken, samenvoegen, aaneenri j gen,
aan elkander driegen, in trossen bijeen binden : reesem dien ajuin eens
(Br., Antw., Oostvl.). De galghen met
gheworghde lijken gereessemt (J. De
Brune , Bancketwerk , 396 en 397 ).
Kil. vert. reessernen door : conglobare , colligare, en bij Meyer is 't : in
een tros voegen. Z. reesel en sneezen.
REESTER ( Limb. ). Z. nester.
REET. Zoo spreekt men, omstr. St-Truid.
soms reep, fr. ratelier, uit. Bij Kil..
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komt reet ook voor in den zin van:
reèp of streèp. Z. 't volgende.
REET, REETE, v., van rijten ( scheuren,
vaneen rukken ) , eigenlijk : scheur,
spleet, kloof, groeb of grachtje, doch
wordt hier en daar in Br. en de
Kemp. gebr. voor zulk eene gracht
of waterpoel waarin men vlas of
kemp te reeten legt. Het vlas reeten
bet. : in de reet te rotten liggen. Vanhier heeft men : vlasreet , vlaspoel,
vlasgracht. Weil. heeft, volgens Kil.,
reet in den zin van werktuig waarvan
men zich bij de toebereiding van 't
vlas bedient , instrumentum quo
stringitur tinurn. Zulk tuig is ons onbekend ten ware 't hetzelfde zij als :
streep of reep . Vanhier : reten of
reeten, het vlas toebereiden, te rotten
leggen, bij Kil. is 't : stringere linum,
en ook : prceparare linum sive cannabim in aquis, q. d. reeden. Z. reten.
In 't nedersaks. is 't : rathen en rothen,
fr. rouir ; Olinger verfr. reet door:
rouissoir en routoir, fransche ww. die
ons in geene andere Woordenb. voorkwamen. Rotte , rootte is bij Kil.
hetzelfde als : reet , vlasreet, en het
vlas rotten of rootten vert. hij , evenals 't vlas reeten , door : macerare
linum. Z. Delf., 193 , op reete.
REET, v., voor slede of slee, een vierkan
wissen gevlochten tuig, die--tigvan
nende om den grond - te breken of
klein, fijn en murw te maken (VI.) :
verdilie van eggen , reeten, enz.
( Eecloonaer, 1861 ).
REETEN , vlas reeten. Z. reet, rete.
REETS, hetzelfde in Limb. als het hgd.
ritte, rist, bij Kil. bet. ritse : reete,
spleet.
REEUW, REE, m., doodsgeur, reuk door
een lijk verspreid : hebt gij den reeuw

in die kamer niet geroken? (VI., Br.)
In Westbr. bet. het ook : alle vuile
en walgende geur : wat een reeuw is
dat hier ! omstr. Breda bet. ree :
mest : ree in het land doen ; omstr.
67
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Diest is 't een bijv. in den zin van :
gaalsch (135) of geil of walgend,
maar hier staat het voor : reeuwsch.
Volgens Bild. (II , 409 ) bet. reeuw
eigenlijk : doodschuim, doodzweet.
Doch het zal eer : lijk beteekenen , en
vanhier heeft men dan : reeuwen ,
't zelfde als in Br. : lijken (339) ;

reeuwzweet , reeuwplek , reeuwroof
of reezweet, d. i. doodzweet, enz. De
wortel is ra , rae , raeuw , vanwaar
ook : rak , rek , wrak , 1. abjectamenla. Vanhier 4° de zin van al wat
vuil en walgend is; 2° van : gerak, gerek, en verders : wrae, dood lichaam.
Z. Taalli. Mag. (I, 299 1 500), Weï1. op:
ra , ree, reeuw. Hoeufft (483) vraagt
of ree ( mest) niet figuurlijk genomen zou zijn voor alle bedorvene
stoffe. Kil. heeft : reeuw, reeuwset
in den zin van : doodschuim. Doch
reeuwsel bet. bij hem ook hetzelfde
als : lijking of verzorging eens dooden.
Het angelsaks. reeuwe bet. : lijk, en
het ijslands. Iz,reaf en hreof : een
lichaam. Reeweg bet. in de pr. Drenthe nog : lijkweg of doodenweg. Z.
Arch. vr. Nederl. Taalk. (I, 343) en
bij ons : lijf poort en lijk (339).
REEUWE.R, afgel. van : reeuwen, lijkbezorger , lijker , lijkbidder, doodenvoerder, fr. croque -mort ; het mv.
reeuwers bet. overdrachtelijk : volk
zonder medelijden (VI.).
REEUWSCH , bijv., in VI. nagenoeg hetzelfde als : rijnsch of gaaisch (135),
d. i. spijzen, die zuur, wild, wrang
van smaak zijn : ik eet niet geerne

wilde eenden , ze zijn te reeuwsch. In
Br. en Kemp. zegt men : ree, en
omstr. Breda is reeuwscl2 : iets dat
bedorven smaakt of riekt : wat reeën
smaak heeft dat spek ! Kil. vert. :
reeuwsclt door : tollto acer. Volgens
Weil. en zijne afschrijvers is het tv.
verouderd en bet. het : geil. Maar 't is
nog dagelijks gebr. en bet. : geit, maar
dit in den zin van : walgend., flauw.

REG

Bild. vraagt zich af hoe reeuwsch ,
dat in echte beteekenis is : qui salavitate extabescit, met reeuw samen
antwoordt dat liet zich met-hangt,e
't ijslandsch en angelsaks. hreaf en
hreof ontmoet (Z. Hoeufft, 487 ).
REEUWSTROO, doodstroo (Westvl. ).
REEZEN voor : reizen (Westvl. ).
REFTER, m., zoo noemt men de gemeene
eetzaal der kloosters en andere groote
gestichten. Het komt van 't 1. re fec-

toriurn ( van rejicere ) , fr. re fectoire.
Kil. en Plant.' spellen het w. ook :
refter, en zoo wordt het thans nog
overal, zelfs in N.-Br., uitgesproken,
schoon Hoeufft (483) reefter schrijft.
REGAAL , v., vergif ( Westel. ). Bild.
(II, 410) zegt op dit v. : « regaal was
oudtijds eene verbasterde benaming
van rattenkruid ; doch bet. eigenlijk
't operment. 't Echte woord is : realgaat ( een spaansch woord) , d. i.
koningsgeel, o., als stof of metaal.
Cats gebr. het nog als vergif in Kon.
Uldrik en Phryne Bocena. — Anders
als uit het fr. overgenomen , is het
een ta fetgerecht of onthaal , en in
dezen zin was het in mijnen jonge
algemeen in zwang. » Bij-lingstjd
Kil. : regal, arsenicum, auripigmen-

tuin ; aconiturn , vulgo realgarum et
risagalluin , gall. realgat , angl. reagall. Plant. heeft : regael , ratten
-kruydt,
du reagal , 1. aconitum.
REGEL .Ergens den eersten regel schrijven,
veel te zeggen hebben ( Hagel.) ;
omstr. Breda gebr. men : regel
10 voor : richel , hgd. riegel ; 20 voor
eene lijnrechte reet , b. v. in het
hout; 3° voor : lineaal (Hoeufft, 487).
In den laatsten zin wordt het bijna
overal gebruikt.
REGELET, o., lineaal (c. Axel) ; in Br. en
elders : reglet.
REGEN EN SLEGEN ( door) , door alle
weêren, door alle luchtgesteltenissen
( omstr. Brussel ). Slegghe bet. bij
Kil. en Meyer : nevel , dunne regen,
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vochtigheid ; en slegqheren : nevelen,
of bijna hetzelfde als : zebberen of

miezelen.
REGENEN. Z. reinen.
REGENOOT ook uitgespr. : reggenoot (Br.,
Antw.). Men gebr. in Br. : regenoten
en reggenoten voor : palen , aanpalen : een stuk land regenotende , d. i.
palende. Z. reen.

REGENT (ets liet) en de zon schijnt is het
kermis ( of kennen ) in de liet. Z. over
deze spreekw. : 't Nieuw Archief,
blz. 294.
REGGELEN, b. w., voor : regelen, en dit
voor : lijnen op het papier trekken
ook in den zin van : iets in regels, in
roten of reien planten , zetten of

plaatsen : regel die koolplanten , die
rapen in de groeh ( Br. en elders).
REGGELOUD is de naam van eene lekkere groene pruim, die de Franschen
reine-claude noemen en dat Sleeckx
en van de Velde verduitschen door:
ringelode , in 't hgd. Reine-Claude,
kOtielle, mirabelle (Br., Antw.).
REGGENOOT voor : reengenoot. Z. reen.
REGISTER, o. in Holt., m. in Limb. en

Br. : eenen anderen register trekken,
op eene andere manier te werk gaan
(Br., Antw. en elders). Register bet. in
Limb. ook : 't kadasterboek.
REGLËT , 0., regel , lineaal ( Br., Antw.,
Kemp.).
RE[ , REIG , RIJ , metsersrei, enz. Z. reig
ofrijg en riji.
REl, REIE, te Brugge en nog elders in VI.
hetzelfde w. als te Antw. en elders
mi ; Weil. geeft het op als verouderd;
doch 't is van dagelijksch gebruik en
bet. : beekje, gracht, riool en evenveel als welke waterafleiding ; te
Brugge : alle waterloop : gij stört een

gelieele reie. Daar loopt een reitje
achter mijn huis ( G. Gez. , Rond
den Heev-d.). Kil. heeft : reye, ruye, 1.
aquaednctus , fossa pithlica, pro finens
flurnen. Het is verwant met : rif, een
friesch woord dat : beek bet.

)
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REIEREN. Reyeren bet. bij Plant. :beven.
Z. rijeren.
REIG voor : rij , lijn , metsers- of
schrijnwerkerslat of maat ( N.-Br. ).
Het komt ook in den Staten -Bijvel
voor en Kil. schrijft : riighe , rije,

1. radius, linea, versus; en regula,
ordo, enz. Z. rei, rij, rijg en rij!.
REIGEL voor : reiger ( Br., Limb. en
elders).
REIL wordt in vele streken gebr. voor
het Iloll. : spoor ( van den ijzeren
weg). 't Is uit het engl. rail overgenomen, doch zou heel goed tot ne
woord kunnen geijkt wor -deruitsch
den, als zijnde samengetrokken uit
regel, riggel, waarvan wij reeds in
België ontriggelen hebben gevormd.
Vanhier : reilweg , spoorweg , ijze
-renwg.
REIN , REINEN. Rein wordt hier en daar
in VI. nogal gebr. voor : regen , en
reman voor : regenen , waarvan het
eene samentreklcing is. Kil. geeft
reyn en reynen in dezen zin ook op
als Vlaandersch en Geldersch. MacrI.
heeft 0. a. in zijn Rijmbijbel
-

Die was met reyne gewassen sciere.
(V. 30709.)
En God...
En deed remco sonder eneghen vrede
XL daghen en XL nachten.
(Rymb. Sondvloet.)
Want het reinde altoos niet.
(Spieg. list. B. V, C. 41, V. 7.)

Het VI. rein , reinen is met het engl.
rain, en 't goth. rign, regen, verwant.
Regenen bet. in 't engl. to rain , in 't
goth. rignjan ; het Vi. het remt, dat
men in Vi. zegt voor : het regent, is
in 't engl. it rains. Het regende bet. in
't angelsaks. : hi/C rinde , in 't engl.
it raiiied , hgd. es regnete , het
reinde. Reynecli komt hij MacrI.,
(Rijmbijbel v. 33803) : « -41s twater in
regnech weder, voor in den zin van

't engl. rainy , t hgd. regneriseli,
d. i. regenachtig (ileif. 313). Lebroc-
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quy (Anal. Ling. blz. 279 , 2e note )
zegt rainwater, reynwater, eau de
pluie, regenwater; rainbow, arc-encie!, regenboog, rain, pleuvoir. Dans
les Flandres les gens de la campagne
prononcent reinen au lieu de regenen. » Op sommige plaatsen klinkt
het ook reunen. Ruysbr. schrijft :
rechenen. In Westvl. hoort men
't spreekw. : liet reint er af lijk van
een aande , d. i. het blijft er boven op leggen ; 't gaat er niet in , men is
ongevoelig voor hoon , smaad, enz.
REINEN. Z. reenen en reen.
REINEVAAN , REINEVANEN voor : reinvaar , reinvaren ( wormkruid) (Vi.).
Deze vorm werd van ouds gebr. Z.
Willems , Belg. -Pius. II , blz. 102 en
blz. 132 leest men : men cocse met
booccruit , ja en met reynvaen. Z.
kruidwisch, blz. 303.
REIP, omstr. Lier en Mechel. hetzelfde
als : hark of gritsel. Z. reep , repe.
REIPEL ( rijpel ). Z. reepel.
REIS, RES, REES, RESKENS, REISKENS,
RESSEKENS, REIZENS, REZZEKES,
RIESKENS , bijw., ter nauwernood ,

nauwelijks, eventjes, even, zooeven,
daar zooeven , pas , juist : ge zijt
maar res hier en ge wilt al vertrek
en elders ). Ik kwam, met-ken(Br.
mijne maat maar reskens of reistrens
toe (Br., Antw., VI. ). Men zegt in
Br. en VI. ook : reis era reis , res en
reis : dat huis staat reis met liet
ander, d. i. gelijk met het ander (VI.).
De kogel vloog reizens mijn ooren f,
d. i. even of naast, gelijk mijne ooren
af ( Br. ). Reis den grond , gelijk den
grond : het water staat reis en reis
net den kant. Mijn glas is res en
reis vol (VI. en elders. Z. Snellaert ,
Belg.-Mus. 1841, blz. 100). J. de
Brune bezigt ook : reys: by zoude doen
als de heydenen plaglitgn,diezich reys
de huyd lieten schrabben (Bancketw.
300 ). Oni hier reys en reys de aerie
ghesloten te houden (Embi. 44). Kil-
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heeft : reys, een oud v. in 't l,, aequiiz,
planos ( effen •) , en 2 0 reys , effen
grond, I. solum, gal. rez; 30 reys ghesplitst, 1. solo aequatus. Ons reis is
verwant met het fr. ras, bijv. en
deelw. van 't oude raire , met rater
en het lat. rasus, deelw. van : radere,
scheren; 't fr. rase campagne is in 't 1.
nudum soluna, agri aequata planities.
In VI. zegt men voor reis ook : res,
rees en arres ;_ in 't L. v. Waas : ressekens, resekens ; er zijn ook streken
waar men : riestkens zegt, en in Brab.
ook : mares, marreskens (maar reis);
te Antw. : reskes, maar even , eventjes. Z. Meyer op : reis.
REISKENS. Z. reis ( nauwelijks).
REISSTAL. Z. rijstal.
REISTER. Z. nester of rooster.
REITJE , verkleinw. van : rei, waterloop,
vuil beekje ( Brugge).
REITS en REITS , uitspr. in 't Meetjesl.
van : reis en reis. Z. reis.
REIZEN, uitgespr. reezen, weggaan, ver
zich ergens begeven (West•--trekn,
vl. ). Deze beteekenis had reysen ook
bij Kil. en Plant. die het vert., o. a.
door : proficisci.
REIZENDE PASSANT , veel gezegd voor:
voorbijganger : ik verkoop zoo al
wat aan de reizende passanten ( bijna
overal ).
REIZENS of REISES (razens), bijw. ,
effen : reifies den grond af. De kogel
vloog reizens mijn ooren af ( Br. en
elders ). Z. reis.
REK , o., in de Holl. Woordenb. in den
zin van : linnenrek, schotelrek, hoen
rak of eind wogs , doch Bild.-derk,
( II , 397 en 411 ) -zegt dat het onzijd.
geslacht wanspraak is, dat het m. is
als wortel van : rakken , en v. als
praeteritum van : rekken. Doch in
Limb. is het m. in alle zijne beteekenissen, en v. in Brab., Antw.,
Hagel. in den zin van : eind wegs,
streek, lengte. In den Teuth. is ree
vert. door : jacl s lapidis ;-kewgs
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en reek bij Kil. door : spatium; liet is
Bene rek ; ook nog m. voor rekbare
stof of iets dat rekbaar is ( Br.) en
voor schouwkleed ( Kemp. ); in Vl. v.
in den zin van rekbare stof, en van
pand of breide (77) , fr. trottoir.
REK , m. en v., zekere slijm waarvan
de vorschen voortkomen , vorschenslijm. Vanhier : puitrek , padderek ,
fr. gluant , [rai ( Westvl. ). Het is
hetzelfde w. als bij Kil. : gherack ,
gherecic. Z. paddegerek. In Brab.
hoort men ook het groene gewas, bestaande in ontelbare bladerkens die
op stilstaande water liggen , engerek
voor : eendrek noemen. Rak , rek
wrac bet. : abjectamenta en wrac
ook cadaver. Dit wrac is verwant
met : ree, reeuw. Z. Taalk. Mag. ( I,
299 ). Rak en roet bet. : het gemeen.
Z. Taalk. Mag. ( lI , 340).
REKBAAR , REKKELIJK , bijv., iets (lat
rekt of gerekt kan worden , fr. élastique ; rekbaarheid (Kemp. en elders).
REKE. Z. reek. blz. 527.
REKEN ( met zware e) , b. w. , met de
reek of hark (grietsel) werken , hetzij men op-, effen of fijn krabt, hetzij men iets bijeen schart of krabt
( Belg.- en Holl.- Limb., in een gedeelte van Br. en de Kemp. ). Doch in
beide laatste streken zegt men ook:
gritselen (136) , elders : harken , rijven. In N.-Br. bet. reken : harken en
vooral : het hooi op hoopen zetten :
dus bet. het daar eigenlijk : het hooi
opharken of door de hark op hoopen scharren ( Hoeufft, 590 ). Kil. en
Pomey vert. raecken, reken, reecken
door : rastro cogere , rastello colli-
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hemd , in 't fr. rochet , surplis (Br.
en elders); in VI. : rokét. Z. rokkelijn.
REKKEN (zich), zijn uiterste best doen :
gij zult u mogen rekken om hem te
krijgen , om eerst te zijn , enz.
( Oostbr. , Hagel. , Belg. - Limb. ).
Zich rekken naar zijn dekken, tering
naar nering stellen ( Limb. ). Ge rekt en gestrekt liggen , in 't lang
uitgestrekt liggen ( Br. , Antw. ). Z.
rekken bij Weiland.
REKKENS , hout waar men het vaas in
legt om te roten ( omstr. Kortr.). 't
Zal wel eene verbastering zijn van :
roedekens of roeilens.
REKKER. Z. rikker.
REKKEWIJD , REKWIJD , bijw. , zeer
wijd , zeer breed , zeer ver : de deur
stond rekkewijd open (VI.). Het wordt
alleen met open gebezigd ; in Br. en
Antw. wagenwijd.
REL. Z. ree!.
REMMEL of RUMMEL , m. , dikke stok in
een takkenbos ( Limb. ).
REMMEL , m. Een remmet van een huis
noemt men te Antw. : een huis dat
eenigszins in staat van verval is.
REMVAAR voor : reinvaar , hgd. fahrenkraut, fr. fougère , engl. ferne , 1.
f lix ( Kemp. , Geel ),
REN , RENNE , touter , schongel , fr.
bataneoire, escarpolette. Vanhier 't v.
rennen , op eene ren zich wiegen ,
se balancer , jouer a l'escarpolette ,
d. i. touteren , schongelen , biezebijzen (52) (Brugge, Kortr. en elders).
Er zijn ook plaatsen in VI. waar men

gere , granum resectum colligere ,
racere hurnum , sarcutare , angl. to
rake. Het vier reken of raecken ,
thans rekenen , en in Br. : reuketen
uitgespr., vert. hij door : condere
ignem cineritus, enz.
REKENING. Z. baat.

zegt : rennekokken, rennekoken, rij
en pittekokken,-dekon,pi
reunen voor : schongelen ; rennekoher , rijdekoker voor : schongel. Zou
ren misschien hier eene verbastering
zijn van renke, rancke , dat bij Kil.
plooi bet. en rennen voor : reneken
of rancketi , plooien , deflectere , declinare, divertere ? Z. schokkei.
REN , RENNE , wortel van : rennen, snel

REKKELIN of REKKELING , o. , koor-

loopen, is in de Holl. Woordenb. m.,

:
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en bet.: draf, loop, fr. galop, course,
maar in Limb. , VI. en elders is het
V. en bet., in de eerste streek : loop,
mijn of onderaardsch hol van konijnen, mollen , enz. ; in 't N. v. V1. is
renpee , uitgespr. raanne , eene afgeslotene plaats waar de dieren in
loopen, ook elders eene warande, in
't fr. garenne genaamd. Vanhier de
:spreektin. door de raanne mesten , d.
i. zoo uitmageren dat men door de
ren of door het staketsel der renne
doorkan (Axel). Pomey heeft : renre,
haezenrenne, en bij Kil. is renne

eelscliapraai; 2° vogelkooi, hoen lerkot; 3° renne van haesen of konijnen , 1. leporariurn ( warande ) en
cunicularium , cuniculus , konijnen
konijnenhol. Het goth. rinne-pij,
bet. rigole , canal , goutière. Z. Delf.
0

op rennen , blz. 512.
RENBOOM , m. , uitgespr. rijboom , ruiboom en draaiboom, een balk of boom
dien men op twee of drij stijlen over
eerie baan, enz. schuift om het renn en of rijden te beletten (Br. ). Z.
reenboom en slagboom.
RENGEL, m. , uitgespr. ringel (i voor e.
Z. blz. 113) is in Br. hetzelfde als

grendel ( fr. verrou , 1. repagulurn ,
hgd. riegel , bij Kil. ook rijchef en
.rijg/iet) zonder g en met verandering
van d in g (Z. blz. 88 ). Z. grendel
bij Bud. , die het van gerinaten , sluiten, doet komen en verwant acht
met ring. Z. renger.
RENGEK, rn., hetzelfde, omstr. Leuv., als
elders : kijker of kijkuit (2 t2) en als
spijker , d. i. duivenkijker of het
voorste uiterlijk deel van een duivenkot. Wij denken dat renger, en
zelfs rengel of 'ringel , hetzelfde w.
is als bij Kil. : rijchet of rijghet en
bij Weil. rigchet, lijst, lat en, outijds,
grendel ; in Br. en Antw. , pr. heet
rijgel van de venster, van de schouw,
enz. het platliggend berd waar men
't een en 't ander kan op leggen ; of

REP

zou renger van rennen afgeleid zijn ?
RENNE , 't zelfde als moer (384) , looi,
gemalen eiken schors bij de huidevetters gebr. d. i.': run of taan , fr.
tan , hgd. tohe , ' twelk bij Kil. : loo ,
loeve , tan is. Renne is slechts eene
andere uitspr. van : rigide , hgd.
rinde , engl. rind , d. i. schors , fr.
écorce, croicte , bij Kil. vert. door
cortex, crusta. Z. Delf. blz. 274 en 313,
V. Loewe en renne en Weil. op : run.
RENNEKOKEREN , hetzelfde als biezebijzen, fr. se balancer ( Westel. ).
RENNEN heeft , behalve de op ren
renne aangehaalde beteekenis , nog
die van : nedervallen , nederzinken :
hij rende langs de ladder af (Westel.);
en in Limb. die van : voor of hol
te maken als mollen of konijnen;
omstr. Breda bet. : rennen, doorren
zijpelen, doorzijpelen : de ketel-ne:
,

is zoo ondicht dat er alles door rent.
Lod. Van Velth. gebr. : rennen ook
voor : vloeien, loopen, 1. fluere. Ren
wordt soms voor : run--neofri
nen gebezigd : het melk rent at (Br.).
Men treft ook rannen en runnen
aan voor : zijpelen.
RENPEERD , RIJPEERD of LOOPPEERD,
peerd dat dient om te rennen of te
loopen zooals een koets- , een vigilantspeerd , ook zooveel als het fr.
cheval de setle , een peerd dat niet
moet werken , maar waarmee men
opgezeten uitrijdt ( Br. ).
RENS, RENSCH , RINSCH , andere uitspr.

van : rijnsch zuurachtig , amper,
( bijna overal ). Z. dit w. bij Weil.
RENUEEREN van 't fr. ruiner, ten onder
armoede vervallen (Eecloo,-gan,to
Somerghem) ; ook tenonder brengen,
doen arm worden ( bijna overal).
REP of RIP, m., snelle trek : hij trok met
riepen en de draad brak over ( Br. ).
REPAI-J E, melk, suiker en kaneel samen
gekookt ( Oostende). Z. rapailie..
REPEL. Z. reepel.
REPELEN. Z. repen en reppen.
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HEPEN ( met zware e uitgespr.) , b. w. ,
het vlas door de reeptanden trekken
om er de zaadbollen af te strepen of
te trekken : ons vlas is at gereept.
Sleeckx vert. repen door : dréger
en Kil. door : stringere linum ; doch
dit is eer : repelen of beuken (Weil.)
In Overijsel heeft (vlas) reppelen dezelfde beteekenis als repen in VI.,
\Vestbr., Br. en elders ; in omstr.
Leuv. en Mechel. zegt men ook : het
vlas strepen voor : de zaadknoppen
aftrekken. Repen is verwant met :
roepen, rugpen, roepen , welke Kil.
vert. door : trahere ( trekken ) , vel
(aftrekken) , carpere (afrukken).-ier
Ook schijnt het maar eene andere
uitspraak van : reppen , dat verwant
is met het lat. repere , rapere en 't
fr. r.avir, en bet. met snelheid trekken,
met snellen ruk trekken ; in 't 1. is
't ook : movere, enz. Bild. leidt reep
of repen af van : reën, strekken, rek
reppen en reep, repe.
-ken.Z
REPLEMENT , REPREMENT , o., wordt
alom in VI. en ook veel in Br., Antw.
en elders gezegd voor het fr. réprimande, engl. reprirando, berisping:

,gij moet dien knaap wat meer reprementen geven :
'k Roepe mea culpa vriend,
'k Heb een replement verdiend.
(C. Duvillers.

In Limb. bet. rapplement, van 't fr.
rappeler : vermaning, fr. avis : hé
heet e rappleinent kregen.
REPPEN, RIPPEN, met snel geweld of
snellen ruk trekken : hij repte met
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Schmidt's Schwab. Wort. blz. 427,
bet. rebben : zich krachteloos heen
en weer bewegen, met groote moeite
kampen, en verrebben : het sterven
van het vee ( Taalfa. 11. III.).
RES. Z. reis.
RESCH en RESSCHEN. Z. reschmand ,
rusch, enz.
RESCH en REST is op sommige plaatsen
van Westvl. de verkeerde uitspr. van:
rechts. Men hoort er ook : averesch ,
averest voor : averechts of slinks : de

avereste kant.
RESCH , RESCHMAND. Dit is eene mand
niet houtassche in, door welke men
lauw water giet om loog tot den
wasch te bereiden ; en dit loog bereiden heet men : den resch zetten ;
omstr. Leuv., Mechel. en Lier zegt
men : loogmand , aschmand.
RESEKENS , ressekens ( Waas ). Z. reis.
RESKENS of RESKES. Z. reis.
REST. Z. resch.
RESTEEL, in 't West. en 't N. v. Vl. voor:
rested. Z. dit woord.
RESTHEIL , o., in Oostvl. voor : respijt,
uitstel : er is geen 2nzi7iulje restheil.
RETSEN, b. w., met een retser ( zift)
ziften ( Westvl. ). Denkelijk is netsen
't zelfde als : ridsen of liever als :
rutsen of rotsen ( rijden , loopen) in
eene meer bepaalde beteekenis.
RETSER, m., groote zift ( Westvl. ). Z. 't
voorgaande.
RETTEKEN , o., troetelnaam aan kinderen gegeven : mijn rotteken ! Wat een
lief rotteken ! ( Br.). Men zegt er ook :

de bet en de draad brak over. Gij
moogt zoo niet reppen met liet koddeel, het peerd verschiet (Br.). Z. rof-

sjolleken , molleken. — Relteken is
't zelfde w. als : ratteken ( met a in e
veranderd ) , en te Antw. : kaddileken, boeteben.

fen en roppen. In den Tenth. bet.
reppen : clij muren , klauteren. In
Gelden. heeft reppelen , repelen
deze laatste beteekenis ook. Van hier
gewis reppels voor : rep pelstaken,
zijnde de houten staken waaraan
men de koeien op stal vastbindt. In

KETTEREN , AFRETTEREN , o. w., zeer
snel afglijden of afrijzen ( VI., Br. ).
Dit w. is verwant met : rijden, ridsen.
REU voor : roodkrijt, bolus ( Hagel. ).
REU,REUKEN,REUTJE worden in Westvis
gezegd voor of van iets dat weinig
waarde heeft. Kil. heeft : rood in den
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zin van : improbus , malus , fallax.
REUB, v., raap, knol, 1. raga, hgd. rube:
wat schoon stuk reuben ! Vanhier :
reubskoek ( Limb. ). Kil. geeft raebe
als friesch op voor : raap.
REUBRAND , m., ijzer om hout op te
branden ( Hagel. ). Samengesteld uit
rood en brand.
REUFEL. Z. roffel.
REUGEL. Z. rogel.
REUKELAATJE of BAKKERTJE (bloem ),
auricula, primula veris ( Kortr. ).
REUKELEN voor : rakelen of rekenen :
liet vuur reukelen , het vuur met een
rokelstok roeren , 1. rutabulo ignem
proruere ( Br. ) ; in Limb. raachelen.
Z. reken en rokelen.
REULING. Z. reunen en dering (92).
BEUNEN , 't zelfde als roeien , uitreunen,

uitroeien : dit bosch is uitgereund.
Vanhier : reuneling , verkort uitgesproken : renting ; in Brab. : uit
uitgeroeide boom- en andere-roeisl,
wortelen (Westvl., Brugge). Z. roeien,
roden en rodeling of roling.
REUNING , 't zelfde als : reuling of rodeling (Westvl. ).
REUR voor : roer, in den zin van beweging : in de reur zijn , in beweging
zijn (Limb.). Reure, licht voor : reurof roerinand is in 't Meetjesl. eene
mand om kinderen te leeren in
loopen.
REUS. Hij heeft den reus gezien, hij is
dronken ( Antw.).
REUS, bijv., twijfelachtig, in onzeker-

heid, niet wetende wat doen : ik ben
er reus rued , d. i. ik ben er mee ver
: hij is reus in den kop , fr. it-legn
est h bout de son Latin (Westvl. ).
Reus schijnt ons 't zelfde w. als : reis.
REUSELEN. Z. reuzelen.
REUSEN of REUZEN, hetzelfde, omstr.
Kortrijk , als in Br. : rijzen. Z. dit
woord en reuzelen.
REUTEL , m., wortel van : reutelen , hetzelfde als : dreutelen. Z. dit w. blz. 105
en in de- Woordenb.
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REUTELEN , o. w., kletteren of klateren,
knitteren , gerucht maken , rammelen : gij moogt in uw geld zoo niet
reutelen; 't w. wordt gebr. in Oostvl.
waar men hiervoor ook : kleuteren
of klotteren zegt. Bij Kil. bet. rotelen't
zelfde als : rateten, en bij J. De Brune
leest men : men moet niet te veel in
eens vriends asschen reutelen. Hier
bet. het : rakelen of rekenen , roeren.
REUVE of ROONJE , v., korst of ruw vel
van eene wond ( Westel. ), in Antw.
roof; in Kl. -Br. : rap. Het w. schijnt
verwant met : ruidig, in Br. en Antw.:
ruig uitgespr. , hgd. rudig , fr. rogneux, 1. rudis, ruw. Bij Delf. (316)
ziet men dat roef hetzelfde is als :
dak, oud hgd. hro ft , engl. roof,
ijslands. rhoof. Te Blankenberg bet.
roef het gedekte deel der schuiten.
REUZELEN, reuzen,vallen, uitvallen, uit
zaad , stroo slodderen,-rijzenva
fr. verser : draag dat zonder reuzen,
d. i. zonder dat er iets uitvalle of
uitstorte ( Westel.) ; in Br. zegt men
hiervoor : rijzen , slodderen. Kil.
heeft in dezen zin de werkww. : rijsen,
a(rijsen , 1. labi , delabi, a!ecidere en
rotsen of rotsen, 1. prolabi. Vanhier :
reuzeling , d. i. het fijne gruis, de
morzeling die onder iets, wat ver
ligt, b. v. : reuzeling van-morzeldis,
suiker ( Westvi.) ; in Br. zegt men
gerezen suiker voor : gruissuiker.
REUZELEN , RUISELEN is slechts eene
andere uitspr. van ruiselen, freq. van:
ruischen , waarvan het ook de bet.
heeft , ridselen , een ruischend gerucht maken als bladeren of iets
wat droog en rijp is : er reutelt iets
tussehen het struikgewas (Br., Antw.,
Kl. -Br. en V1.) ; bij Plant. : reuselen,
faire un petit bruit, 1. sucsurrare.
't Is schoon, wanneer, lijk ruischend goud,
liet koren sperkt en zwaeit
En reuzelende op en neder douwt
En wiegewagend waeit.
(G. Gezette.)
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In K1.-Br., te Antw. en omstr. wordt

reuzelen ook gebr. voor : stil aanraken, stillekens voorstooten, b.v. knik
spel. : aan iets-kersofmablinht
reuzelen. Aan uw haarbol niet gereuzetd , zulle. Z. ruischen bij Weil.
en bij ons. Kil. heeft ook : rijsseten en

ruysselen.
REUZELINGE. Z. reuzelen.
REUZEN. Z. reuzelen.
REVE , ROEIE , v., 1 schreef : reve of
roeie schieten , met een stuk geld
naar de schreef schieten ; 2 0 moeite ,
ruzie : dit kost snij veel reve of roeie.
Men zegt ook : roeis (Westvl.). Reve
of reef komt gewis van : rijven (waar
ook : rijf, rijve ), dat ook : schrap -van
schrabben beteekende en licht-penof
ergens nog bet. In Brab. hoorden wij
ook : naar de schrab schieten. Z. roei,
ribbe en , bij Bild.: reef, rij, rijf.
REVELAAR, lijnzaad dat van de Oostzee
komt.Revelaars kind, het eerste zaad
dat hier van dat lijnzaad gewonnen
wordt (c. Axel ). Denkelijk ontstaat
de naam van : Revel, dat eene stad in
Lijfland is.
REVEN , soms in Westva. overdrachtelijk
gebr. voor : zijne matten oprollen, fr.
plier les voiles, plier bagages. Z. verder de Woordenb. In het cant. Axel
bet. het nog : reken , harken. Vanhier : reef/c am. In 't hgd. is ri f fel ,
ri f felkamm : repel, fr. drège, brisoir.
Z. reef en rietmaker.
REZELING. Z. rijzaling.
REZOLUUT, bijv., van het fr. résolu, wordt
in Br. en te Antw. nogal veel gebr.
in den zin van : milddadig , geef
fr. généreux : hij is niet al-achtig,
te rezoluut.
REZZEKES. Z. reis.
LUBBE, REBBE , v., eigenlijk : streek,
lange streep of reep , zegt Bild.
(II , 417 ) en daarom worden vezelen
van kruiden en bladeren licht ribben
geheeten. Ook in Z.-Limb. wordt
ribbe ribbetje genomen voor :
,
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streep of striem ( fr. raie) eener
stof als zij regelmatig is en tot de
teekening dier stof behoort; een
krab , kerving of kratsing op een
meubel heet er ook : ribbe ; in
Westvl. heeft ribbe bijna dezelfde beteekenis, namelijk die van : schaard,
scheur, b. V. van eenen doorn, sneb
met een mes. Edoch in Antw. en
Brab. heet liet : jong raaploof dat
men daar voor potagie eet , ribben : die ribbekens zijn zoo goed als
spivagie. Bij Kil. bet. : ribe , rube:
raap , raapkruid , 1. rapulum. Rebe
beteekende in onze oude taal en
thans nog in 't hgd. rank : winrebe,
wijnrank, fr. cep de vigne. Ribbe is
verwant met : rif, reef, rijf. Z. reve.
RIBBEKEN, RIBBETJE. Z. ribbe.
RIBBELEN , TEGENRIBBELEN , gewis
'tzelfde w. als : rebbelen , rabbelen
doch h. en d. in VI. : rebelleeren.
RIBBENKAST , V. , geraamte ( Hagel.,
Limb. ).
RICHTE. In de richte of in de gerichte
,bet. in Limb., Gelder!. en elders :
recht voor zich heen , recht door,
fr. tout droit : gerecht of te gerechts
gaan bet. in 't fr. aller Ie droit
chemin, en dit is bijna het tegen
: den weg op zeven-overgstldan
gaan. Het gerechtste is langs hier,
de kortste weg is langs hier (Br. en
Antw. ).
RICHTEN ( bij Hoeufft rigien ), op boo:

pen zetten, tassen ( omstr. Breda).
RICHT SCHIETEN. Z. recht.
RIDDEN, oulings : riden. Z. rijden.
RIDDER, m., hengst of paard van 't mannelijk geslacht wiens teelballen niet
konnen uitgesneden worden omdat
ze weg geborgen zijn ( Kemp., Oostbr. ). Zou ridder niet afgeleid zijn
van : ridden of rijden, beven?
RIDDERAKKEN of RIDDEROKKEN, o. w.,
schongelen , op de schongelkoord
wiegen (h. en d. in Vi. ). Denkelijk
is het w. slecht opgegeven en- - zou
68
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het : ri:jdeirakken of rikkerakken
moeten zijn. De grondwortel van dit
w. alsook van : rifreepen, rijtakken
is waarschijnlijk : rid, rit, vanwaar:
rid en ridden, rijden, ridsen of beter
ritsen, enz., en die alien een beving
of liever beweging van de eene naar
de andere plaats , eene verplaatsing
schijnen aan te duiden. Wij lazen
ergens dat : ri of rI , in 't santskrit
bewegen bet. Z. rijden en 't Taalk.

Mag. ( 1V , l ) op : rediwagon,
rijdewagen.
RIDDEREEREN (zich) , voor het fr. se
retirer, zich weg maken (Somergh.).
RIDDEREN, 0. wi, werd ons uit VI. opgegeven met de beteelcenis van : slibberen, uitglijden ( van : slib, slibber
of slijm) ; bij Kil. is het ook : vallen.
Bij rijden ziet men dat het platduitsch ridderen , sidderen bet. , en
dit is een freq. van : ridden of rijden
( beven ). En wanneer men beeft han
men ligt uitschuiven en vallen of iets
laten vallen. Dan men deelde ons

rijdelen of redde/en, afrijdelen, uitrijdelen , doorrijdeten meê in den
zin van : met kleine brokjes af-, uitof doorvallen, of wat wij, in Br.,
ook wel : stodderen, afrijzen zeggen.
Rijdeten is licht ook een freq. van
rijden in den zin van : rijzen of
vallen.
RIDSEN. Z. ritsen.
IILEËREN, RIEËRING. Z. rijeren.
lIEF, bijv. en zelfst. nw. ( Limb. ). Z. rijf.
Bij Plant. is : rieve, grietsel of hark.
RIEK , m., vork met drij tanden , ter onderscheiding van: gaffel, die er maar
twee heeft , dienende om mest te
laden, land om te steken, enz. : men
werkt er ook meê, doch meer met de
gaffel, in het hooi (Br.,Antw., Kemp.,
N. - Br., Limb. ) ; doch in Limb.
spreekt men : reek met scherp!. e uit,
en 't wordt dus onderscheiden van
reek ( raak, hark), dat eene zware e
heeft. in Br. en Vi. zegt men ook
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grdep ( Z. 162). Rieck is bij Kil.,,
Pomey en Plant., die neck oft grepe,
rnestqaffet heeft, vert. door : tridens,
(urea. De vork, die men aan tafel
gebr. en die vroeger ook drij tanden
had, wordt in N-Limb. nog : riekske
en hij Kil. : riecksken, 1. furcitla geheeten , d. i. forket , ferket , fr. fourcliette.

RIEKPEER , in Br. gemeene en wrange
peer, misschien dezelfde als in 't N.
van Oostvi. : kraaipeer, en als, in de
Woordenb. : rietpeer; Kil. veit.
rielpeyre door : pyrum signinum of

testaceum ( ? ).
RIEM, in Westvi. voor : nestel, in welken
zin het hij Kil. als saks. getders. en
friesch 'voorkomt , I. tiguta. 't Is goed

riemen snijden uit een andermans
leêr, men kan met eens anders goed
gemakkelijk liefdadig zijn. Z. rijgriem.
REEMAKER. Z. rietmaker.
RIEMELEN, RIJMELEN, een duchtig pak
slagen geven ( Maastr. ). Het schijnt
-hetzelfde w. als reimeren , 1. rrdimere. Men zie dit laatste bij Ciarisse, Heimelijkh. der Heim., blz. 475
en Arc/i. lii, 377.
RIEMELINGEN, v., kleine brokskens : in
riemetingen slaan, in stukken slaan
of in zeer kleine stukjes slaan , fr,

met/re en mille morceaux ( Waas).
Waarschijnlijk is de wortel : rijm,
waarvan : rijmen , in 't nedersaks.
ook : riem. Z. rijm bij Weiland.
RIEP , 't zelfde w. als reep, bet. in de pr.
Drenthe : voetpad van kleine steenen
ter zijde van de straal, in 't fr. trottoir. In Overijsel en Gron. : ripe.
Z. Arch. I, 343.
RIEREEM. Z. rijgriem.
RLESCHOLDE, bijv. Z. rijscholde.
RIESHOUT. Z. rijshout.
RIESTE, bier en daar in Vi. 't zelfde als
biest ; rieste melk 't zelfde als : lest,
bienst of bieslemelk (Z. blz. 5) , het
eerste melk van eene hoe die vers
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gekalfd heeft ; rieste boter , 't zelfde
als : biesteboter, in 't L. v. Aalst :
bieze boter uitgespr., en bij Kil. :
-

biestighe boter, 1. butyrum e cotostro,
boter van biesse- of riestenielk. In
't Veurneambacht bestaat een gebruik van gewijd water met het
riestenielk te mengelen en dit aan de
verse koeien zelve te laten drinken ,
en dit heet men daar : de koeien

biensten.
BIESTER , m., het krom ijzeren blad
dat boven de schaars of 't schelpmes
der ploeg vastgemaakt is , dat men
naar willekeur kan af- en aanzetten
en dat dient om de uitgeploegde aarde
in de vorige voor om te werpen.
't Woord is in gansch het Zuiden gebr.,
doch in Limb. spreekt men : reester
uit ; in Br. : rister, evenals in 't hgd.,
ook : ruster en rooster, welk laatste
in 't Hagel. gehoord wordt, en in VI. :

nester:
Gy die geen taeye schel maer swanse[ lende baren
Met scharre en nester niet, maer met een
[ kiel doorboort.
(G. Gez. 24.)

Bij Kil. is 't : nester, reysler, rijster
oft ploegh-schuercler, in 't 1. rulla.
Plant. verfranscht : rijster oft regstre , ploeclischuerer door : l'aureille

de la charue , (er qui sépare et rejecte la eerre de la charue. Nu rulla
is volgens den Tetragloton : een ijzeren tuig om ploegen mede te schuren, en volgens Pitiscus : een tuig
waarmeê de ploegers de aarde van
het ploegijzer doen. Dit verschilt dus
teenemaal van ons nester.
RIET is in Br. de uitspraak van : roet of
rout ( ongel, smeer).
RIETMAKER (riemaker) , m., kamslager
of kammaker ( Westva) ; in het Groningsch is redkam : een roskam , en
bij Halbertsma ( die over liet friesch
schrijft) bet. reyen en reen : kam men ; uutreyen en oetreen : uitkam -

RIJB
men , en reidekam : kam ( Taai/ .
ei(ag. ). Doch riet is misschien : reet ;
nu reet is bij Kil. : instruinentuin
dentatum quo stringitur tinurn , dus
hetzelfde als : repel , reep. « Bij Delf.

(514) leest men dat het schotsch w. :
rippling, kam , kamreep bet.., in 't
hgd. ri f el , ri/felkarn , fr. droge, van
het Vl. : repen, hgd. ri(feln, fr. dréger
le tin , d. i. vlas braken of breken. De
rippling Marne is : « een kamvormig
ijzeren werktuig waarvan men zich
bedient om het vlas te braken. a Het
is dus zooveel als het Brab. : knap
(260), die echter van hout is, waarvan : knappen , elders . repelen of
beuken.
RIEZEKEN. Z. rijzeken.
RIFRAF , RIJFRAF , RIFTJE-RAFTJE ,
klein, gemeen volk (Westvl. ) : als

Nero op de planken danste voor den
rij fra f van zijn volk ( G. Gez. )
RIFTJE-RAFTJE. Z. rifraf.
RIJ , RIJG, RIJL , v., de eiken lat of maat
waarvan zich de metsers, schrijn
timmerlieden bedienen.-werksn
In Brab. zegt men -: rij of rei en rijg,
rnetsersrij , enz. In 't Hagel. : rijf ,
schrijniverkersrijl, en dit is eene ver
: rijgel ( richel ) ; bij Kil.-kortingva
o. a. regula ; Bild. (II, 420) geeft:
rijge als v. op voor eerre lat als : rië,
of als overoud adjectief : ri-ig of
rij-ig, vanwaar : rij ( rie) of rijge
( reeks) ; bij Kil. is rijghe, rijge
reghel.
RIJBALK of RIJGBALK. Z. rijboom.
RIJBOOM, m., boom of balk die dwars
over de straten , dreven , toegangen
of mennegaten (373) geschoven is om
het gerij met peerderi of gespan of
den ingang te beletten. Men zegt
ook , meen ik , raaibooni ( omstr.
Leuv. ). Z. bij Kil. : klapveken of val
zijnde een sluitboom aan eene-vekn,
weide, enz. dtijboom omstr. Thienen
en rijbalk in Brab.is ook : de lange balk
die in dezelfde richting als de nok,
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doch wat lager, ligt en de dakkepers
draagt. Het eerste deel des woords
schijnt ons rij of rijg , waarvan :
rijchel , of thans richel , en rijgel te
zijn , en dat Kil. door : regula , repagulum, obex, pessulus vertaalt.
RIJCHEL of RIJGEL, .n., dorpel of onderste buitenlijst eener venster : er
staan eenige bloempotten op den rij
mijner venster ; ook : de bank-chet
langsheen den binnenmuur eener
kerk of wat men in de Drab. dorpen
ook wel : gaapbank hoort noemen
( Antw., st. en ook pr. ). Z. bij Weil.
rigchel en bij ons : rij, rijg en schap.
BIJDELEN, RIJDEREN. Z. rijeren, rijden
en ridderen.
RIJDEN. Altijd rotsen en rijden, altijd op
loop zijn (Br. en elders ). Rijden
wordt ook voor: wroeten, met sporen
wroeten gezegd : de mol heeft dour
dien pand vlas gereden, vaneen gereden ( Br. ).
RIJDEN , RIDDEN, o. w., door de boeren
van omstr. Breda en in de Kempen
gezegd voor : beven , sidderen ; 't
w_ is afgeleid van : rijde , ridde,
ride of rede , dat oulings : koorts
bet. Bij Kil. leest men : ridde, rijde,
redte , rule , germ. sax. fris. sicamb. : febris , a trennore sive horrore : ritse sicamb. , i. ridde , ook :
reede, redde , rede ( oud ), febris.
Al deze en licht nog dergelijke vormen komen bij de Ouden voor in
den zin. van : koorts. Hoeufft zegt dat
rijden bij Kil. als verouderd voor
wij zagen alleen dat hij rijden-komt:
vert. door : agitari ira, in ferinento
jacere , irasei , eonzmoveri acri bile,
exagitari. In liet platd. zegt men :
ridderen voor : sidderen, waaraan
ridde en rilling verwant zijn, zegt
tioeufft. Neen rilling is verkort van :
rieëling. Z. rijdelen of rijeren. Somtijds komt ridde eenvoudig als : beving voor. Z. Hoeufft (493).
RIJDER, RIJER, m.,-afgeleid van : rijden,
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bespringen , in Br. , Kl. -Br. , VI. ,
Antw., Kemp. en elders : manneken van 't konijn; in 't L. v. Waas
heet het ook : reppen- of ripper; in
't Keulsch dialekt : reier. Rijer is,
omstr. Thien., ook de naam van
een witten , naakten zestienvoetiger
worm die het uitgedorschen graan
aan elkander hecht.
RIJDIG , bijv., heet, wordt gezegd van
eene merrie en van eene geit ( Vi.).
Kil. heeft : rijdigh zijn, 1. equire,
coïtu appelere, dicitur de equis.
BIJELEN (rijdelen), freq. van : rijden. Z.
rijeren .Vanhier : rijeling, rijling, vanwaar : rilling, dat dezelfde beteekenis
heeft ( gedeelte der Kemp. ).
RIJEN wordt veel gezegd voor : rijden
en rijgen. De g en d vallen veel in de
uitspraak weg : zoo zegt men nog :
rijtuig, rijpeerd, enz. voor : rijd tuig, en rijkoord , riereem, rijgat,
enz. voor : rijgkoord, enz.
RIJER. Z. rijder.
RIJEREN ( rijderen of rijelen) , o. w.,
huiveren , rillen , beven , sidderen
van koude , angst of anderszins , of
bijna 't zelfde als bij ons : grezzelen
(163) of griezelen (165). Vanhier
rijering, beving , siddering , huivering ( Limb., waar de ij als ie wordt
ui tgespr.) ; in een deel der Kemp. en
Belg. -Limb. zegt men : rijelen ( rij delen ), verkort tot rijeen, en rijeling,
rifling voor : rillen (beven ), ruing,
enz. Dit rijeren is een freq. van :
rijden of ridden. Z. dit w. bij Hoeufft
( 493 en 503). Plant. verwijst van
reyeren op : beven, en Kil. vert.: rijderen of rijeren door : tremere ,
trepidare, palpitare, horrere, saks.
reteren, en rijderinghe bet. bij hem :
siddering, schrik, schroom. Doch hij
vert. rijeren ook door : suf flam.inare , d. ï. door een rijer of rad
tegenhouden. Z.-spared
rijden of ridden.
RIJF (rief, Limb.) , bijv., dat Kil. vert.

RIJF

( 541 )

door : largus , copiosus , abundans ,
d. i. overvloedig, veelvoudig (Meyer),
ruim , mildelijk. 't Wordt door Weil.
als verouderd aangemerkt, dit is het
niet. Bij de Ouden en de schrijvers
van de 16 0 en 17 ,1 eeuw kwam het
w. gewis me-er voor. Ruysbr. heeft
(II , 189, r. Z ) : die vele renten heeft,
hi vergadert vele gelts echte hi ver
i. ruim--terivlc.R ,d
schoots, kwistig; rijffelick is bij Kil. :
plena nzanu, ampliter, largiter, liberaliter , en Cats : niet at te rijf, niet
at te vrecic. Maar in Limb., N.•Br.
en licht elders is 't woord van dage
er : mild, rijke--lijkschgebr.nt
lijk , verkwistend , niet vrekkig, niet
spaarzaam : het kind is riet.. Rij f
met iets zijn , rijf met iets omgaan ,
rijf weg geven bet. eigenljk : mild,
zonder spaarzaamheid , los , zonder
nadenken met iets omgaan of iets
weggeven. Rijf in of met de tong
zijn is : rijk, overvloedig in woorden
zijn, vlug ter spraak of: niet verlegen
zijn om woorden te vinden (N.-Br. ).
Men hoort, bij verbastering, ook wel
rijk in den mond. De uitleggers-ens:
van Van Heelu , Van Velthem , den
Leken Spieghel , enz. , hebben : rijp,
rive op verschillende wijzen verklaard; die het 't best van allen deed
is Dr de Vries op den Lek. Spieghel.
Z. Arch. vr. taalk. ( III , 378 ) en
Hoeufft (503).
RIJF , v., in Limb. rief uitgespr. 1° rasp
hgd. reibe ; 2 0 een onkruid dat veel
in de rogge groeit ; in Groning. heet
een zeker onkruid , dat tusschen het
koren wast : rijpeltocht. Bij Plant. en
Kil. is rieffe, rieve, 't zelfde als : rijf,
rijve, fr. rateau. Maar Kil. heeft :
rieffe ook in den zin van : bijscheute,
1. palmes foraneus.
RIJF , REIF , REEF , draadje of vezelken
dat aan sommige peulvruchten, als
erwten, princessen, enz. in de lengte
rond de peul is, en dat men aftrekt.

RIJG

Z. blies (60) of pees. Bild. zegt van
ra fet, vanwaar : ra. feeen, dat het van,
raven, rooven, ruiven en ruien komt;
maar zou rij feeen van ons rijf,.
dimiii. : rij fel, niet komen? Dan —ons
schijnt het zekerste dat rijf, rief
hetzelfde w. is als het hgd. reif
( reep) , dewijl dit vezeltje als een
reepband is die de beide deksels der
peulvruchten samenbindt.
RIJPELEN, UITRIJFELEN voor : rafelen,
fr. s'ef lier : alle weefsel dat niet gezoomd is, rijfelt uit aan de kanten
( Br., Antw., st. en pr. ). Z. rijf, reif.
RIJFELEN , o. w., zich heen en weêr bewegen, onrustig zijn, woelen, wroetelen bijzonderlijk al liggende. Zie
ze daar eens rijfelen op dat stroo !
Jongen , ge rijfelt uwe kleederen in
stukken. Ook een zeker kaartspel ,
dat men ook pandoeren heet , en
waarbij men twee zijner kaarten kan
verwisselen tegen twee andere daar
overgelaten , dit verwisselen is 't-toe
wat men : rijfelen heet. Vanhier
heeft men : rijfelaar , gerij fel, , afrijfelen , doorrijfelen , doen vallen ;
verrijfelen , overrij felen , bederven
( Hagel. ). Met dit rijfelen schijnt
roffelen, dat in Br. bijna denzelfden
zin heeft, verwant ; ook rij ffen en
rijffelen , bij Kil. : wrijven en het
laatste is ook een spel , 1. ludere fritillo, sortiri tesseris, enz., gal. ri f jeer,
an 1. ri f fele. Rijfelen en het hgd. ri ffeln , riefeln ( dreger le tin ) , kan
echter rijf tot wortel hebben , dewijl
men hier, juist als met de rijf, heen
en weer, achter- en voorwaarts beweegt.
RIJFRAF. Z. rifraf.
RIJFT voor : rijf, hark ( Kl.-Br. ).
RIJG, RIDGE. Z. rij.
RIJGBALK, RIJGBOOM. Z. rijboom.
RIJGEL. Z. rijchef.
RIJGETUIG ( riegetuug) , getuig van het
rijpaard; zoo zegt men ook : sjees- of
koetsgetuig voor het getuig der sjees
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of koets ( Limb.).
RIJGKOORD ( rijkoord ), rijgsnoer of rijg nestel ( Br., VI. ) ; in Limb. : rijcgriem (riereem ).
RUGRIEM, m., uitgespr. : riereemn, veter, rijgveter , rijgsnoer , rijgnestel
( Limb. ).
*RIJK, bijw., ruim : rijk Brij pond (Westv l. ).
BIJL of REIL. Z. rij, rijg.
RIJ LEN , RIJ LING , verkort van : rijelen
of rijdelen, en rijeling. Z. die ww.
RIJMELEN. Z. riemelen.
RUMEN, o. w., afgeleid van-: -rijdi (augl.
rime, zw. rim ), evenals rijpen van :
rijp, waarvan het den zin heeft : 't is

wit gerijmd. Het heeft van den nacht
fet gerijmd ( Br., Antw. en elders).
RIJMUREN, o. w., te Popering. 't zelfde
als in Westvl. : rijveuren of voren
maken. llfuur bet. in Westvl. 't zelfde
als in Br. : rug , pand , d. i. het bed
of reepel lands tusschen twee rechte
voren. Rijmuren is dus : 't land tot
ruggen of muren omploegen , doch
omstr. Popering. wordt het 't meest
gezegd van tusschen de hopplanten
in niet de ploeg te rijden om er diepe
voren en hooge ruggen te maken.
RIJN , RIJNGENOOT. Z. reen, enz.
RIJPTE , v. , bijna overal voor : rijpheid
gebr., doch in \Vestvl. is rijpte : eene
ziekte , gemeen bij honden en peerden, en die het uitvallen van het haar
vjroorzaakt. Het zal dan wellicht eene
verbasterde uitspr.• zijn van : ruifte
of ruigte.
RIJREEP, schongel (omstr. Antw.).
RIJ KEEPEN , o. w., touteren, schongelen
( omstr. Antw. ). Z. bijzen.
RIJS, en niet rijst, zegt men in 't Z., waar
het m. is , terwijl rijs en rijst bij
Bild. en anderen v. zijn : wij eten te

middag rijspap.
RIJS , m., koudelijk mensch ( St-Mart.Laathem ).
RIJSCHELFT, w., de schelft boven den
rijstal ( Br. ).

RIJV

RIJSCHELLIG, bijv., voor : ruwschellig,
ruig ( Rr. ). Z. rijscholde.
RIJSCHOLDE, RIESCHOLDE, biv.,1°vermolmd , rotachtig , wordt in Westvl.
van eenen boom gezegd die wielt
( Z. wielen) : die boom is rieschotde;
20 groen of rek dat op stilstaande
waters ligt. Het w. schijnt ons duidelijk hetzelfde als : ruwschellig, uit
raschellig, dat men in-gesprokn:
Br. ook van eenen boom zegt, niet
van dengene die ruw van schel of
schors is, maar wiens hout, als men
het bewerkt , niet levendig en sappig
meer, maar als morrelend en ver
-moldis.Zrng
RIJSEL, RIJSSEL. Z. rijzel.
RIJSHOUT, o., in de Woordenb. : rijs van
berken- of wissenhout , doch het
wordt ook veel, vooral in Oostvl.
en te Gent voor : klein hout of takjes,
hgd. reisholz , gebr. en in Br. ook
voor: takken om erwten, enz. mee te
rijzen.
RIJSTAL , stal in eene afspanning voor
de rij- of renpeerden (Br. en elders).
RIJSTER. Z. nester.
RIJTAK. Z. 't volgende en ridderakken.
RIJTAKKEN , een hout ergens met het
middenpunt opleggen, dan getweeën
op de beide uiteinden gaan zitten, en
zoo op- en neer gaan, d. i. een soort
van schongelen ( Kemp., Geel ). Rij
wordt ook gebr. voor aan den-taken
tak van een wilgen- , eiken- of anderen Strunk hangende, heen en weër
zwieren en dien tak noemt men :

rijtak.
RIJVE , v., kas, kist of fiertere (13), d. i.
relikwiekas ( Westvl. ); ook vert. Kil.
het door : feretrum , hierotheca ,
en rijvedragher is bij hem : kasboeve
(Z. dit bij Kil. ). Maerl. gebr. : rive
ook voor : kas, kist, 1. area : de
rijve waarin zijn (S. Franc.-Xay.

Lichaam berustende was ( G. Gez. ).
RIJVEN, o. w., belenden, aankomen, aanraken , aanschieten (N.-Limb. ) ; in
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Westvl. hoort men ook zeggen : een

ca-gel rijven voor : omslaan of afvijlen, fr. river nu clou. Rij ffen en 't
freq. rij ffelen bet. bij Kil. : wrijven.
Outings bet. rijven : schrabben of
schrappen, zegt Bild. ( 11 , 419 ). Vgl.
het hgd. rifeln , rauben en reiben.
RIJZEKEN, RIEZEKEN, RISEKEN, kleine
mutsaard of heidsel (180) ( Brugge
en omstr. ) ; bij Kil. bet. : rijs , niet
slechts takje, evenals het oud engl.
rise , riser , maar ook : mutsaard,

1. [ascis.
VIJZEL , RIJSEL , rijs , takje : ik heb een

koop boonrijzels gekocht. Vanhier 't
w. rijzelen of rijselen , hetzelfde als
in Br. : rijzen , d. i. rijstakjes ergens
b. v. aan erwten , boonen , enz. steken : rijzel olie bloemen eens (Westvl.);
in Br. en elders : rijshout , rijzen.
RIJZELEN. Z. rijzel.
RIJZELING, o., afgeleid van 't volgende :
rijzen , 10 wat afgevallen is, afval
b. v. graan , dat bij het afladen , enz.
uit de schooven op den ere valt;
20 klein graan dat door den zift valt;
3° drinkgeld voor de werklieden
( Hagel. ).
RIJZEN , o. w., heeft in heel Br., Antw.,
Kemp., Belg. -Limb. en gewis ook in
11011.-Limb. de tegenovergestelde beteekenis die de Woordenb. aan dat
w. toekennen, namelijk die van : val
afvallen , uitvallen , neervallen -len,,
doorvallen, dalen, neerdalen, zacht
afkomen. Deze beteekenis is-jes
zeer oud : trouwens de Teuth. vert. :
rijzen, afvallen, door : cadere, decid+ere ; Kil. : rijsen , aPrijsera ook nog
door : labi , delabi , defluere, descen clere, en ri/sende hagr door : cie flous
capillus ; Plant. heeft : liet loof rijst,
fr. les feuilles tombent, 1. decidunt

(rondes ; a frijsinghe des loo fs , fr. le
tombernent des feuilles , 1. denudatio
foliorum :
Hy tiet die open rose
Aen 't cruise hangen so root

RIK
Haer bladerkens liet zy risen
Die nachtegael bleef van minnen doot.
(Oud Vi. liederen, blz. 447.)

In de beteekenis van vallen , enz.

wordt rijzen meest altijd gebr. Zoo
zegt men : in 't rijzen van de bladerei,
d. i. in den herfst. De kinderen lieten
zich van den darn afrijzen. Wat is er
graan gerezen roet die droogte ( Br.,
Hagel., VI. ). Doch . h. en d. in V1.
spreekt men : rensen uit : het geld
reust heng in zijn zak, hij verkrijgt
veel geld. Het zaad reust , d. i. valt
uit. Mijn doos reust. Vanhier heeft
men : rijzeling, rezeling of reuzeting,
ook : gerezen, suiker (149), eigenlijk
doorgevallen suiker , stukjes gemor
suiker, doch in Br. meel- of poe -zeld
Waar men-dersuikbtn.

goud smeedt daar moet liet geld rijzen
( spreekw. ), d. i. waar men overvloedig wint, laat men veel wegval
licht gewonnen, licht verteerd-len,of:
( Hagel. ). Wie in Gelderl. van liet
riezen der bloesembladeren heeft
hooren spreken, die weet wel wat
men daar door bedoelt en dat rijzen
daar : af- of neervallen beteekent. Men
gebr. ook veel : afrijzen, afglijden ;
uitrijzen, uitvallen; doorrijzen, doorvallen ; neérrijzen , neêrglijden ( Z.
Taalli. Mag. IV, 398 ).
RIJZEN , b. w., rijshout ergens aan steken ( Br., Kemp. ). Z. rijzel.
RIJZUIL , zuil van 't rijpeerd (Br. en
elders ).
RIK , veel gebr. in Westvl. voor : rugge ,
hgd. rocken, zw. rygg. Rik in Br. en
Antw. en Rikus in de Kemp. veel
voor : Hendrik gezegd.
RIK is, in 't Z., de uitgang van een aantal
smaadwoorden , van bijv. nww. gevormd, als : botterik, dommerik, lom
1

stommerik , dwazerik , slim--perik,
merik , stouterik , zatterik , luierik ,
vadderik , schtcr fterik , slechterik
la/}erik., enz., enz. Men ziet dat die
uitgang dezelfde waarde heeft als :
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aard, b. v. in : lompaard, enz.
RIKKELEN, o. W. , krakeelen (Meetjesl.).
Z. krekelen (291).
KIKKER , REKKER , de groene puit die
gedurig rikkekikt , vooral bij regen
Een kikvorsch van-achtigweër(VI.)
het stach dat wij hier rekkers heeten,
of , beter , eenen groenen puit enz.
(La Patrie de Bruges, 5 Nov. 1853).En
verder : den rekker was gestoord ,
by wierd dat kraeklen moe (Ibidem).
RIL of SMEER (Waas). Z. reel.
RILDE, bijv., rank (Audenaarde). Z. reel.
RIMRAM, m., flauwe zeever, pispraat,
ijdele klap ( bijna overal ).
RINFELEN, b. w., de boekweit de pellen afdoen : de bloemyelder is;de boek
aan 't rin felen (Kl. -Br.). Rijt feten-weit
is gewis verwant met : roffelen, of, bij
Kil. ruytfeten ( morzelen of al wrijvende verslijten) en met het hgd. :
reiben , rau fen , ri fein .
RING of OLM bet., h. en d. in de Kemp.:
hetzelfde als ruwschellig : die boom
is ring d. i. dat er de ziel uitvalt
wanneer men hem zaagt , omdat het
hout verduurd is. Z. olm (419).
RING , RINK , m. , wordt ook genomen
voor : eene verzameling van huizen ,
als een ring aaneen gebouwd , b. v.,
rond eene kerk : zoo heet het dorp
van Sint- Peeters-Leeuw, ringvormig
rond de kerk gebouwd : teeuwrink
onder het «volk aldaar : de rink. Mis schien zal het w. voorkomen van het
gothisch rink, legerplaats waar de
Gothen zich rond de tent huns veldheers nedersloegen.
RINGEL , RENGEL , RINGELEN. Ringel
wordt in Br. algemeen voor : grendel
en ringeten voor : grendelen gebr.
Indien het niet verbasterd is van :
grendel , met weglating van de g,
en verandering van d tot g, dan is
het waarschijnlijk hetzelfde doch
verbasterde w. als rijchet , rijgel
( thans richel) en dat vroeger voor
grendel, 1. repagulum gebezigd werd.
;

RIN

RINGELAARKEN , o , ringelmusch , eerre
musch met een zwart randeken rond
den hals , fr. passereau des bols
(Z. van Westvl.).
RINGELEN. Z. ringel en ringen.
RINGELEN, RUNGELEN, o. w., dringen:
de straat was vol volk, hij heeft wat
geringeld om er door te geraken
( St-Truiden).
RINGELINGEL, hetzelfde als : tingetingel,
het , gerucht van klinkende bellen.
Vanhier : ringetingelen, tingelingelen
( Br. en elders ).
RINGELKORF , teenen mandje of korf,
waarin men hoellie uitzift ( Heerlen).
Z. singel.
RINGELOT , v., mv. ringetoten en. ringeloden , van 't fr. reine -Claude , bij de
Duitsehers : reine-Claude, königsp/laume , griineylaume (h. en d. in
't Z. ) ; doch in Limb. : ringelot of
rinklot ; in Br. en Antw. : reggeloud (531).
RINGEN of RINGELEN , b. w. , zegt men
in Br. en elders van de verkens, in
wier snuiten men een ijzeren ring of
iets anders steekt om het wroeten te
beletten. Z. verders de Woordenb. :
Weil. zegt dat ringen en ringelen
verouderd zijn ; althans is dit voor 't
Zuiden niet waar ; zoo zegt men in
VI. en elders : iemand ringelen voor:
iemand bedwingen.
RINGSTEKING , RINGLOOP , fr. course
de bague , ringloop (VI.).
RINKELEN (renketen) , o. w. , zeer snel
wegloepen (Kl. -Br. ). 't Is misschien
van : rennen , doch waarschijnlijker
van : rancken , reneken , dat bij Kil.
Germ., Saks. en Gelders. is en vert.
door : declinare, divertere. Ten ware
het iets gemeens hadde 1° met : rinkelrooien , bij Kil. ringlel -royen , 1.
circumcursare; 2 0 met rekken, vanwaar lekkelen en van dit : renkelen.
RINKET, RINKETTEN (in voor a ),1 4 ook
raket , raketten en rakken gezegd.
Rinkel bet. nog : houten beschot
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( Westvl., Brugge).

RINKETTEN, b. w., omhalsbrengen, ver
-dervn,
vernielen ( Eecloo ).
RINK LOT. Z. ringelout.
RINKRANKEN , b. w. , reppen , gewagen,
hippen (189), ronken : ik heb van

ons geburedochler weer wat hooren
rinkranien ( Hagel.).
RINNEN , RENNEN , o. w. , lekken , doorlekken , doortrekken, zijpelen , doorzijpelen , doorloopen , doorvloeien :
cie kan rint. De ketel is aan't rennen.
Het w., in gebr. in N.-Br., in een deel
der Kemp. en in Belg.- Limb., is zeer
oud en 'tzelfde als : rennen , loopen,
fr. courir en cooler ( vloeien) , hgd.
rennen , eng!. to run, oud engl. ren
De Teuth. heeft rijnoen, leycken,-ven.
en bij L. Van Velthem leest men
( I , B., C. h2) : ende ten seleen tide
ran daer wt water en bloes. In het
Passionael : en do- sijn bloet wt ran,
soe bat hi voor hem. Voor rinnen, in
den zin van : lekken, zegt men in Br.:
trènen en dreven (104) .
RIP, dood, weg : hij is rip ( Kemp. ). Het
komt licht van het : r. i. p. der
zerken.
RIP'PEN , 't zelfde als : reppen , doch in
Br. : met schokken of poozen sterk
trekken , rukken : ge moogt toch zoo
niet rippenn. Hij heeft de bet afgeript.
.Roppen, reupen zijn bij Kil. vettere,
carpere, trapere, trekken, aftrekken,
afrukken .
RIPPER, 't zelfde als : rijer ( Waas ).
RISCH , rissche. Z. rusch.
R ISCHLAND, o., weiland. Z. Hoeufft (494)
op 't w. en bij ons : rusch.
RISEKEN. Z. rijzeken.
RISP, V. , in Br., Antw. en elders, en ook

bij Kil. rispe voor : rups.
RISPEN , o. w. , in 't L. v. Aalst voor:
betten , wat men meer omstr. Gent
en in het Meetjesl. zegt. Rispen ,
rupsen , ropselen oft gorpsen komen
bij Plant. en bij Kil. ook nog : ruspen,
respen, voor in den zin van : ructare,

RIT

ruuctuare , eructare , dat : oprispen ,
opwerpen , opbraken bet. en overdrachtelijk : iets veel op de tong
hebben, van iets veel spreken , zoodat het met hipsen , hippen (189)
reppen, ringranken , ronken in nauw
verband staat.
RIT, RITS. Rit, voor : loop, is niet alleen
in Vriesland , waarvan Wassenbergh
zulks aanteekent , maar ook in N.-Br.
en op meer andere plaatsen van
Nederland gebruikelijk , zegt Hoeufft
(494). Op rits zijn is dus: op loop zijn.
Op de rits zijn bet. in Limb. en
elders : op den loop zijn, op trot zijn,
op de straat loopen , op wandeling
zijn. Rits is de tweede naamval. Vanhier 10 het bijv. : ritsch, ritsig, loopig,
heet , fr. en chaleur : ritsch zijn bet.
eigenlijk : ridsig zijn , doch omstr.
Brussel verstaat men er door : al zijn
geld kwijt zijn, wat in V1. rut zijn is.
2 0 ridsen of ritsen en ritten is eigen
verder, als b. w., is-lijk:open,
ridsen : in beweging brengen, prikkelen, aanzetten, aanvuren. De wortel
rid of rit ( vanwaar : riden of rijden,
hgd. reilen, en misschien reizen en rij
is verwant met het santskritsch-zen)
ri, ri (bewegen ). Bij Kil. is rit, ritte
een germ., saks., sicamb. w., vert.
door : equitatus , expeditio. Thans
heeft het hgd. rit nog den zin van
loop, wandeltocht te peerd.
RITSELEN , dat ruim zoo goed is als
ridselen, freq. van : ritsen of ridsen ,
b. v., het ritselen (reuzeten ) van het
gebladerte, wordt te Maastr. voor :
gritseten (105) of reken ( harken ) ge bezigd.
RITSEN,WEGRITSEN, wegloopen, ijlings,
stillekens heengaan, opsteken, vluchten , wegsluipen , wegvluchten :

zoo haast die jongen mij gewaar
werd , ritste hij weg ( bijna overal ).
Men zegt : heenritsen , opritsen, enz.
Z. ritse en ritten bij Weiland.
RITSEN, bij Ril. vert. door : nolare fun69
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ROD

durn el niensurarn vasis , wordt
omstr. Breda gebr. voor : liet tee1enen
der tonnen , vaten der bier- of azijnbrouwers , zeepzieders en anderen
met het merk van den trafikant
( Hoeuffl 495).
RITTEPATIE, bijw. , in eens, pIotse1ings,

rohôn, rogjan ( brullen).
ROCHELPOT, in., wordt slechts van oude
lieden gezegd voor : knorpot, dewiji
die lieden gewoonlijk veel hoesten,
fluinien en ook veel grommelen (Br.,
Antw. en Vi. ). Eil. vert. roe/idea
ruc/telen niet slechts door ; tussire

snel : /dj was rittepatie weg ( Br. ).

sereare C1LHi niurinure , maar ook
door : grunnire ( knorren ).

Bet bet. eigenlijk : op 1001), vertrokken , dewijl het samengesL is uit rit
( loop ) en patie , het fr. partie , vertrokken. Z. rit, rits.
RIVO , dood , weg : de man is rivo. Die
voget is rivo , weggevlogen ( lenip.,
Antw.).
ROBBEL, m., gerucht, gediuisch, fr.

tapage : ik hoor ne robbet op de
kamer; ook : lawijt : daar is wee r ne
ruithet in 't dorp geweest ( Limb. ).
ROBBELEN , 0. W. , bijna zooveel als
rabbelen of doddelen en dodderen
(63), d. i. gerucht, gedruisch maken,
zooals met karren , stoelen , enz.

liet roithelt op den zolder ( Limb. ).
ROBBROOD , 0. , voor : raapbrood, raapkoek ; in Limb. zegt men : reithe en
röbskook voor : raap, raapkoek; h g d.
rübe, ouder hgd. : rub ; hij Kil. heeft
men : roef, roeve , rof, rife; saks.

rof en roeve, 1. rapuni , gr.
engi. rape ; zw. rofwa, in den Teuth.
roebe en roelesiede , I. raparìurn.
ROBSKOEK , uitgespr. reupskook, I'aal)koek ( Limb.). Z. robhrood.
ROCHEL wordt in Westvi. nog , gelijk
ten tijde van Kil., gebr. voor : reulel,
fr. râle , en rochelen voor : reutelen,
hij Kil. rotelen. Weil. ook zegt op
rogchelen , rugeheten, dat het hedendaags , in navolging der Duitschers,
meermalen voor : reutelen gebezigd
wordt. Rochel, in de Woordenb. en
in 't gebr. v., is bij Bud. in. : den

rocket in de keel /ieblen.
ROCHELEN , 0. W. , in Westvi. voor den
doodsratel in de keel hebben. Z.
rochel. Bormans zegt dat : rogeheten
verwant is met het hgd. en 't goth.

ItOCHTING , ROCHTINGEN. Z. rogting,
en z.
RODE, ROEDE, BOEI, ROY, RADE, BIAY,
RATH , ROTH. Vele plaatsnamen van
dorpen of gehuchten gaan uit op, of
dragen den naam van : rode, roy, in
Br., VI., en in Limb. van : rade, roy,
b. v. St-Genesius-Rhode, St-Agatha-,

St-Brixius- , St-Peelers-Rhode ,
denrocle , Nieuwenrode , Vaenrode,
Attencode , Gelrode onder Cam penhout , en Getrode bij Aarschot
St-Baars-Rode ( Br. ) ; Herkenrode,
Kinroye , Gruitrode ( Belg. -Limb. );
Kerkrade, Wijnandsrade ( uitgespr.
Winnesraoi ) ; Venray , Starnproy,
'S Hertogeni-ade , fr. Rolduc , hgd.
Ilerzogenrath ( loll-Limb. ). Renderat/i (Rijnpr.). Zoo heeft men verders
nog in Br. : de roei , te Peuthij , het
rodeken, te Pepingen en te Heembeek,
Hageusrode , te Vlierbeek ; RuIlenrode , te JJvorp ; frondroi , te Ukkel
de diedsrode , te St-Genesius-Rhode,
enz. Ook in Limb. zijn verscheidene
gehuchten die men heet : het raatis
of het raoht. Wat mag dat rode, rol,
rade of rai beduiden? Wij willen
hier niets vaststellen. Edoch kanonik
J. .1. De Smet ( Etyinol. des norns,
etc., Reeueit de mérnoires ) , K. Stallaert, en meer anderen met hen,
meenen dat het eerie uitgeroden
plaats is , daar vroeger hout stond
fr. terrain essarlé , en 't moet dus
komen van : roden, uitroden, in den
Tenth. ook : raiden, aitraiclen, I. era-

dicare, extirpare, fr. cle'raciner, (le'rOder nu lieu boisé. Deze benaming

Rare
schijnt zeker voor wat Br., Ant'. en
Limb. betreft : trouwens in de oud
oorkonden is rode, roeie vertaald-ste
door : sartum. : zoo is Nieuwenrocle ,
bij Grimbergen , in een diploom
van 1177 vert. door : novum sartunt
( Z. Miraeus , IV, 382-83, en Hoeufft ,
Naamsuitgangen , blz. 103). Edoch
anderen denken dat riet hetzelfde is
als : roede ( fr. verge ) , dat oulings.
veel voor rechtsgebied gebezigd
Werd. Kil. vert. roede ook door : virga,

seeptruinn imperii, 20 justitiae signum
en 30 jurisdictio , zoodat roede een
teeken was van het gezag en van het
gerecht. Omdat de ambtenaars , als
teeken van hun gezag , eene roede
droegen : de roode roede was de
ambtenaar of rechter die voor groote
of krimineele zaken stond. Antw. had
vroeger ambtenaars : de lange en de
korte roede genoemd. In J. J. Raepsaet, ilémoires sur l'origine des
Belges leest men : « Nous avons encore une autre dénomination topographique dans Ie mot roede (1) ,.
telle que la roede de Thielt, de Dey,n-ze , de Jlenin en Flandre : J'ignore
Si le nom est aussi ancien que ceux
que je viens d'avoir indiqués (go,
gauw , have, hem, to, enz. ), mais au
moins il est connu chez les Anglais
sous 1e nom de rodel (2), et il signifie,
comme chez nous , une circonscription de justice et d'administration ,
ce qui me fait croire que le mot gau,
go ,.goes ou gauw signifiait , ancien
territoriale-nemt,icrospn
du pays , et les mots rod et roede
la circonscription politique et civile.»
Verder :. « I1 y a un grand nombre
de lieux sur la carte de 1'Europe
done les noms se terminent en rod,
(1) En Suisse , les cantons ruraux ayant voix
dans !'assemblée, s'appellent encore Rhodes, tels
sopt ceux. de Lausanne.
(2) Ducange. V. Roda, uit J J. Raepsael, btém.
stir Potig. des Beiges.
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et si , d'atprés mna conjecture , Ie mot

signitie la circonscription politique
et civile d'un pays , d'un pagus, que
Tacite et César appellent civitas, que
dira-t-on de Belgorod, à l'embouchure
du Niester dans in mer Noire ? La
rod on rode assignée par les chefs à
chaque section pour le cantonnement
de ses demeures et Ie ressort de
juridiction. Rod , en flamand roede,
signifie un district on ressort ; nous
aeons en Flandre la roede de lllenin ,
la roede d'1larlebeke, etc. Les districts
qui composent encore en Suisse le
canton d'1Appenzel, s'appellent aussi
.IIiioden ; ce norn est common en
.1lleinagne. » ( Précis top. de l'ancienne Belg. ). Heer L. Ph. C. van
den Bergh schrijft, in 't Taalli. Mag.
( IV, 141 ) op zanrode, 't volgende :
«Rode is een aan vele plaatsen, vooral
in Br. en nog meer in het Hartsge
bergre, eigene uitgang. Sommigen
leiden 't van roden , uitrooien, af;
ik betwijfel' het echter, omdat dit
werkes. gelijkvloeiend is; nog minder
vind ik de verklaring door rechtsgebied aannemelijk. Indien het w. root
luidde, zou men het van het oud ver
riutan , reotan kunnen afleiden,-bum
doch het latijnsche rauda stelt zich
hier tegen , ook geeft dan de samen
zin. ik geloof dan-steling
eerder dat rode hier heuvel zal beteekenen. Vgl. echter het aangevoerde
door Grimm, deutsche Rechtsalterth.
S. 524 , en Ackersdi jck , over Taxandrie , enz. » Wij voegen hier nog
slechts bij 10 dat roi, verkort van rode,
in Br. heel anders luidt als roei, verkort van : roede ; 2° dat roede ook
vogelroede bet.; 30 dat road in 't engl.
eene breede straat is; verders dat bij
Ulfilas of in 't gothisch galgan : kruis
bet., en dat kruis in het angelsaks. :
rode of rod , in het engl. : rood,
int oud hgd. : mod, in het oud fries. :
,

roda is, en rodebeem of rodgalgen,
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kruisboom , hgd. kreuzgalgen , in 't
Vi. ook galgenboom des kruis gezegd.
Z. Delf. 3.45 en 514 en ook bij ons
root of rot.
RODELING, m., bij verkorting : roodling,

roling, dat ook rolling wordt uitgespr.,
uitroeisel, uitroodsel of de wortels en
struiken van een uitgeroden of uitgeroeiden kreupelbosch; ook : de wortels
en spaanderen van een uitekapten

boom : venditie van zware eiken,
Leuken , staande spenen , lailliebusschen, rodelingen, enz. (Tourhts blad
1860 ). Met een voer rollingen kan
dat arni huisgezin den winter doorgeraken ( Oostvi. ). Wat hoop roling
van dien eik (Waas) ! Het w. is afgeleid van : roden of roeien, uitroeien;
bij Kil.: roden , wt -roden , roeden,
1. extirpare , eradicare , sax. roden ,
raeden. Boete Anglis radix dicitur.
RODDELEN, o. w., schudden, schommelen, schokken : een roddelend rijtuig;
rammelen, grollen : mijn buik roddett of ook rabbelt ( Belg.- en Holl.Limb. ).
ROE , eigenlijk een bijv., hetzelfde als :
ruw of ruig, waarvan 't maar eerie
verbasterde uitspr. is : zoo zegt men

eene roewe kerel ; doch roe wordt
ook zelfstandigerwijze gebr. voor :
ruigte, schurft : uw hond heeft de
roe of roei (Limb.) ; in den Teuth.
10 roe, ongare, 1. crudus, discoccus ;
2(1 woest, rap, onbestuyr. Er bestaat
in Holt. een oud spreekw. : honger

maeckt roe boonera soet , d. i. groote
honger doet zelfs ruwe of ongekookte
spijzen zoet smaken. Kil. heeft : ruyd,
hgd. rand, in den zin van : ruw, ruif,
schurftig , en van : ruigte , schurft,
1. scabies. Z. rol, roffelen en rouw of
ruw bij ons en bij Bild.
ROEDENHOUT, uitgespr. : roeihout, hout
waaronder er veel is dat tot roeden
dienen kan ( Br. en elders ).
ROEF of ROF, voor : roffer of roffel, een
die alles haastig en ruw afdoet ( Br.,
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Antw. ). Roef is ook eene uitroeping
om te beduiden dat alles afgedaan
is , in 't fr. le tout , triomphe (VI. )!
Z. roffelen.
ROEP, ROEFKEN, korst die op eene wond
komt ( Kl. -Br., Waas ). Z. bij Weil. :
roof, rove, en bij Kil. : roof, roo fken,
1. crusta. Hoeufft (49) zegt dat roef
oudtijds : een gewelf bet.; in het oud
friezisch is roof, rhoof : een dak; hier
wordt het schuins oploopend dek--van
sel eener doodkist roef genoemd en
in die beteekenis is 't hier nog in gebr.
ook in die van plat deksel ; in 't L. v.
Waas heet men : roef, roefken : eene
groef , kerf , insnede. Roef , ten te ,
onderdakje in een schip, en roof, vanwaar reufken, korst eener wond, zijn
m. in Limb. Het angels. prof en 't
ijslandsch raaf, roof bet.: dak. In den
eersten zin is roef verwant met roe of
ruig, ruidig, en 't hgd. raude, in 't
sax. ruck, en misschien met ons rug
(dos).
ROEFKEN. Z. roef.
ROEI , m., voor : rui , ruigte ( schurft )
(Limb.).
ROEI of ROOI , o. , lijn , schreef , reve of
streep ten dwarze in 't midden van
eene speelplaats , naar welke men
met geldstukken of schijven werpt en
dit heet men : rooischieten. Rooischieten is dus : naar eerie op den grond
dwarsgetrokken lijn om het dichtste
bij werpen (Kl. -Br., Vl. ) ; in Br. zegt
men : naar de schreef schieten. In de
Woordenb. staat rooischieten verfr.
door : bien viser en tirant, tires jtuste;
bij Weil. : wel mikken, treffen. Volgens dien taalkundige is rooi, v. : het
mikken op iets en de oorsprong
van : rooyen, werpen, met eerre werp
schieten, en dan wordt het van-spie
roede afgeleid. Rooi, fr. ligne que le

campus fait entre deux points fixes.

ROEI, ROOI, v., wordt zeer veel in Westvl.
gebr. voor : moeite : ik heb rooi om

den kost te winnen , om te leven. Ik,
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heb het met goeie koenen doen. Men
zegt het ook voor : ruzie , en roeis
voor : moeite ; maar hier zal 't dan
een genitief zijn. Zou roei niet hetzelfde woord als : roede (voor : straf
met de roede ) zijn?
ROEIEN , ROOIEN , b. w., werpen, smijten, of 't zelfde als te Brussel : keien
(232) ; te Antw. en elders : gooien :

hij roeide eergen steen op mijn hoofd.

Vandaar : afroeien , weg- , uit- , onder-, bovenroeien, enz. ( Br.) ; Kil.
heeft : roeden, royen, ruyen, I. jacere, ruere, impellere. Roeien schijnt
hetzelfde w. als : roden , roeden ,
roeien of rooien bij Weil. en anderen;
immers men zegt in Br. : een bosch
uitwerpen zoowel als : een bosch uit roden'. Z. rode.
ROEIGEWAND. Z. rooigewand.
ROEI LING of ROOI LING, 't zelfde als : rodeling ( h. en d. in VI. ).
ROEISJELEN. Z. roeselen.

JROEKEJOEREN, gedruisch maken : die
kwajongens moeten altijd roekejoe-

ren (1(1.-Br. ).
KOEKELOEREN, o. w., roekoeken (Westvl. ). 't Wordt in Br. ook gezegd
voor : het kraaien van den haan
die haan roekeloert heel den dag.

ROEKELOOS heeft in Brab. eene gansch
bijzondere beteekenis : een roekelooNe mensch is een eervergetend
mensch, een slechtaard die van God
noch zijn gebod, van kerk noch kluis
weet.
ROEKEN, o. w., wordt door den eerw. heer
G. Gez. nog gebr. in zijne oude beteekenis van : zorgen , zich bekom
-mern.
ROEKSHOOI. Z. bij Hoeufft : reken (490).
RO E ZEEREN. Z. rolleeren.
ROEP , m., 1 0 openbare huwelijksafkondiging in de kerk van lieden die
ondertrouw zijn, fr. ban de manage:
f

hij heeft zijnen tweeden roep gehad.

De Brij roepen zijn af (Limb., Hagel.,
Br., Antw., Kemp., N.-Br. ). In Holt.

)
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en Vi. en nogal veel in Br. zegt
men : gebod, en elders ook: klop (256);
roep ook : roepzaal,. fr. salie de
vente, waar men, bij openbare oproe-

20

ping, de voorwerpen, vooral meubels
en kiesrage, aan de meestbiedenden
toewijst : hebt gij uwe meubels in den

bazar gekocht ? — Neen. , in den roep
( Br., Kemp., Antw., N.-Br. en in
Limb. : op den uitroep ). Z. roepen,
roeper en uitroep.
ROEPEERD, het peerd dat aan den rechten
kant van den_ dissel ingespannen is
en door het hand peerd geleid wordt
(e. Axel ) ; bij Kil. : roedpeerd, roey-

peerd , 1. equus sinister in cn rtc
equus sinister/or.
ROEPEN, meubels, enz. openbaarlij k ter
verkooping oproepen , fr. vendre
aux enelières (Br., Antw. ); in N.-Br.
heeft roepen ook omtrent dezelfde
beteekenis : zoo hoort men veel bij
landslieden liet goed is zondag geroepen, d. i. ter verkooping afgelezen
of opgeroepen (Hoeufft, 497); Sleeckx
verft. roepen door : crier, d. i. :
schreeuwend uitventen, doch 't is wel
wat anders.
ROEPER, m., voor : strot of stroot, keelgat : hij heeft zie /t den roeper afgesneden. - .4/teat door den roeper
kan , kan door den poeper, zegt men

in Vl.
ROEPER, m., eigenaar van eene roepzaal,
ook die terverkooping afroept (Br. en
elders ) ; omstr. Breda is dit : een uit
te Berg-op-Zoom : een oproe--roep;
per,.in Zeeland : een afslager, in loll.
en Limb. : een uitroeper; te Hamburg
ook : een utróper; utroop, verkooping.
Z. bij Kil. : wtroep en wtroepen , en

't Taalk. Mag. ( I, 2 i0).
ROEPS voor : rups ( Maastr.) ; in Br.
risp.

ROER, o., van 't hgd. rohr en röhre ( buis,
loop of pijp , enz. ) , wordt in Limb.
veel gebr. voor : de houten of horen
steel of buis van pijpen, zooals de
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du itsehe pijpen. In N. -Br. zegt men :
roer,, in 't hgd. ru/ir , niet alleen
'voor : roocle loop, maar ookvoor alle
loop en voor alle bloedstorting. 8oer
is ook de plaats waar de roervink
vastgemaakt is. Z. roer bij Weiland..
ROERVINK , v., ook Loeepast op een
kind dat iiiet stil kan zitten (VI. ).
ROES, m., is v. op vele plaatsen van 't Z.
eerie goede roesophe/then, voor : eenen
goeden roes aanhebben. Z. roes hij
Weil. en in de Taalgids, 5e, serie, no ,2.
In Limb. is . roeschook rn.
ROESELEN, te Brussel uitgespr. : roeisje
leii (j als fr. ch ), in honden, beesten,
graan, enz. doen, of daarin koophandel drijven, schacheren.. Z. ronselen,
waarvan het eene verbasterde uitspr.
schijnt, en, in de Woordenb. : ruilen.
Z. rotsen en roetsen.
ROESPELTIG , bijv., verward , ondereengemengd van ongekamd haar gesproken ( Maastr.).
ROEST, hoenderroest , m., hoenderkot
( VI.). Roest is niets anders dan
rust en het bet. dus hier : de slaap- of
rustplaats der kiekens of hennen.
Het w. is eigenlijk v., doch als wor
tel van : roesten of rusten , is 't m.
Z. roestegaal.
IIOESTEGAAL , RUSTEGALE , V., roet of
bitter uit de kave of schouw, schouw
roet ( Westvi.).
ROET, 0., in Br., Antw., Kemp. en elders
uitgespr. : riet en runt ; in Limb.
rent, wordt in 't Z. alleen gebr. voor
vet of smeer van 't vee ; voor 't zwart
van den schoorsteen zegt men in
Br. : zoet ; in VI. :'grim, bitter; elders
in Vi. : 'roestegale; in Limb. : root.
ROETAARD, ROETF1ANNEN , ROTZAK , in
Br. en Antw. dezelfde vogel als in 't
fr. geai ; in Limb. en elders : meerkoif; hij Kil. : pica glandaria , pica
varia , picae garrulae genus , gra1

-

-

cutus.
ROETEFATEN of IIOETEFAAIEN , klappen zonder te weten wat men zegt.

)
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Daarvan : roetefaaier , fr. jaseur
(WetvI.).
ROETS, schongel. Z. roetsen.
RO.ETSCH, ROTSCH, RIPS ofRITS, ineens,
gauw , in een oogenblik : rotsch
was hij weg ( Limb. ). Z. rof.
ItOETSEN o. w., te Brussel uitgespr.
roeitsen, schongelen, bijzen (Westbr.
en h. en d. in VI.) is met : mede of
roeien verwant,
ROETSEN, ROETSCHEN, ROTSCHEN, gelukken, pakken, slagen, botten : ware
dat eens geroetscht ( Limb. ). Het
schijnt verwant met het hgd. gerätiien, en misschien met ons rotten.
ROETEMOEZEN, 0. W., een dof gedruiseli
maken : wat een geroetemoes is dat
daar Iwven ( Kemp. )
ROEVORSTEN , o. w., wit vriezen , rijpen of rijmen : het heeft geroevorst
( Limb.).
ROEZEROEZEN, in de \Voordenb. 'tzelfde
als :roezemoezen, bet. in Limb.: alles
dooreen werpen, morsen, kiadden.
Vanhier : roezeboezig ( Limb.).
ROEZEBOEZIG , bijv., onstuimig, ruw,
ruig, vuil : wat is 't vandaag een roezehoezig weer ( Limb. ).
ROEZEMOES, 0., gerucht, gedruisch, lawijt : wat roezemoes is dat hier (Br.)!
ROEZEMOEZEN, gerucht, gedruisch maken( Br. ) ; te Brussel zooveel als 't
fr. chuchoter ; in Oostvi. bet. ruize
muizen : knorren, ruzie zoeken ( Z.
roes bij Weil.).
ROF ( o als oe ) is eigenlijk een tusschenwerpsel dat het. : met plotselingschen ruk : rof! (laar tigt attes
overhoop ; ook wordt het zelst. als
ruk gebr. : ' t is met zijn roffen dat
ik tandpijn heb. Met of bij zijn
roffen, niet aanhoudend : 't is ook
een bijw. dat : weg, rapweg , snel,
bet. : rof was hij weg. 't Is maar
met zijn roffen dat ik tandpijn he/
( hier en daar in Br. , Hagel. ) ; in
Br. zegt men ook : rep , rip : met
zijn rippen. hij was rip weg. Rot,
,

-
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de wortel van 't w. róffen, is gewis verwant met roe , dat in den
Teutte. (blz. 25) bet. : halstig , rap ,

onbestugr, wuest, buldrencle, rijde,
, enz.
1. import'itnus , irnpetuosus , imnpaliens , inquielus , in festus , enz., en

sonder dwanck , balstuyrich

ook met : grof. Z. roetsch of rips.
ROFFEL, ROFFELEN (o als korte oe ). De
`oortel van deze ww. schijnt roe of
ro f, d. i. : ruw, ruig , los, woest. De
oorspronkelijke beteekenis van : roffelen (freq. van : roffen ) is derhalve :
iets met haast of uit den ruwe ver
er los en vluchtig overheen-richten,
loopen, zegt Weil., die dit als eene
overdrachtelijke beteekenis aanziet,
en roffelen afleidt van : roffel
(schaaf) en er door verstaat : met de
roffel het ruwste van het hout afschaven. Ja, maar roffel staat zelf
voor : ro ftelscitaa f, d. i. een grove
schaaf waarmeê neen de ruigste knobbels wegschaaft ; zoodat roffelen,
grof afschaven, niet van : roffel afstamt. Nu , ro f felen bet., in Br.: lo wrijven , schuren , ruischen ( ui als
korte eu uitgespr. ) , iets ru w en los
behandelen : ge moet tegen mij met
uw vuile kleederen zoo niet roffelen;
2 0 slaan : ik zal uw roffelen, manneken. Vanhier : afroffelen, afruischen,

afwrijven , afslaan, ook : lichtjes afschoffelen ; overroffelen , overwrijven , overslaan ; oproffelen, opslaan;
geroffel. Doch roffel bet. ook : slaag
roffel krijgen ( VI., Br. ) ; maar hier
staat het voor : roffeling ( slaag) of
voor : van de roffel geven , krijgen ;

't geen men in Br. en elders ook
zegt : er niet den groven of rouwen

borstel, of : met den.roslcam overgaan.
Als roffelen te Antw. : slaan , afrossen bet., spreekt men o als korte oe
uit; doch bet. het : ruw tegen iets aan
wrijven, schuren, dan klinkt de o als
korte eu , en 't is waarschijnlijk het
ruifelen van Kil.; vanhier : verrui fe-
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Cen : gij moogt uwe beste kleéren zoo
niet verrvifelen , en ook roffel, ro ffe laar, een jongen die door zijne ruwe
handelwijze en bewegingen veel
kledrèn verslijt ( Antw. ). Kil. heeft
rug Pelen , 1. 10 rugare en striare ,
rimpelen ; 20 terere , al wrijvende
verslijten, stooten, stampen ; 3 0 ver
trekken , slepen , en roe ffe-re,
is bij hem : schuppe, 1. ligo. Roffel. bet. te Antw., st. en pr., ook :
ruigaard , nabout, en is voor : roJTelaar, een kerel die ruw en woest te
werkgaat. Zou roffiaan, dat Gild. van :
roffel ( raap) afleidt, niet eer met
roffelen in verband staan? Wij denken dat roffel, ( fr. liane , rouleinent
de tambour) en rogélen (ballre la
diane), dezelfde ww. zijn als die hier
behandeld.
ROFFELING, v., pak slagen (Br. en VI.).
Z. roffel.
ROFFELTROMMEL, v., trom (Br.). Z.

Weil. op : roffel en roffelen.
ROFFEN , o. en b. w. (o als korte oe) ,
onverhoeds , driftig, met geweld aan
iets trekken , af- of wegrukken : hij

zal mij den stok uit de handen niet
ro ffen: hij ro fle aan den paal en viel
op zijnen rug; 20 terugtrekken, b. v. :
zijn woord niet houden : hij is geen
eerlijk man , hij heeft zijne belofte
gero ft. Vanhier : ro fer , een die roft
of die rof, d. i. grof, driftig, ruw te
werk gaat; gerof, wegroffen, wegrukken (in een gedeelte van Br.,
Hagel. , Haspengouw.) Z. roppen en
rippen.
ROFFER. Z. roffen , roffel , ook : loffer
(546) en loeder (34).
ROFFERT, m., voor : roller of roffelaar,
broddelaar ( Limb. en elders).
ROG , ROGEL , REUGEL. Te Antw. bet.:
rog , en in Br. rogel , reugel : het
zaad van den haring, doch in Br.,
althans te Leuv., verstaat men door
reugel : de haring zelf met het zaad,
of de zaadharing ; Kil. heeft : roghe ,
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rog/ier, I. ovum piscis ( vischeieren),
ova piscium faeminarurn , eng!. roe,
en bij Kil. : rouges , hgd. rogen , zw.
rog , fr. (rai. In het hgd. bet. wij fje
van eeu visch : rogener , rogenfisch.
Z. kiet , kit ( 241 , 43 ) en melker of
melier ( 371 , 373).
ROGEN , het leggen der eieren lij den
visch ( KI. -Br. ). Z. rog.
ROGGELEN , ook uitgespr. raoc/ielen,
voor : rakelen , poken , rekenen
( Limb. ) ; in Br. : reukelen , roteten

keuteren.
ROGGELIJZER , o., pook hij de kachel
( Limb. ), sarnengest. uit : ijzer en
roggel, wortel van : roggelen.
ROGTING, ROGT1NGEN. Rogtingen, o. w.,

bet. : het koren- of roggestoppel
veld omdoen en met rapen bezaaien:

ROL
trachten uit te hooren : ge moest naar
die zaak eens reukelen. Voor dit laatste zegt men in Br. ook:stollesteeren.

ROKKELEN , ROKKELEER , in Oostvl.
voor : roketen , rokelaar , d. i. ovenstok, ovengaffel, fr. raffle, tire-braise.
Z. ook toerokkelen.
ROKKELIJN , ROKKELING , o., 't zelfde
als : rokket. Rokkelijn in Limb.

gebr. en roklceting of rekketing ( met
korte en ) dat in Br., omstr. St-Truid,
en elders gehoord wordt , is niets
anders dan een oud diminutief van
rok. In Limb. zegt men ook : ruk-

kelien , rukkeling. Lijn , lien is 't
zelfde als het hgd. lein, 'twelk aan
ons : ken, sken,je , tje beantwoordt.
Bochten is, in den Teuth. : ein choyrcleit.

hebt gij al gerochtingci ? ( 1(1.-Br.,

ROKKEN. Dat is rokken en spinnen , dat

Waas ) ; doch in 't L.

is iets zonder eind , iets van langen
duur ( h. en d. in VI. ). Rokken is
vlas op den spinrok rollen.
ROKKET , 0., wit koorhemd of koorkleed
der geestelijken dat tot omtrent de
knieën hangt , onderscheiden van
het langere kleed , dat alb genoemd
wordt ; in het fr. heet het surplis en
ook rochet , ' twelk , evenals rokket,
van rok komt, en schijnt voor : rokkelje te zijn. Rocket, Icedel ( of een)

V.

Waas zegt

men ook : rapieren en raapakleren,
zoodat : rogling ( van rogge? ) misschien ve1 : roplingen zou kunnen
zijn ( van raap ). De rochting, m., is,
in gemelde streken : het roggestop
licht omgeploegd en met-pelvd
raapkruid bezaaid. Z. rapier, bij Kil.:
raepier of raepbucht ( raapland).
Z. ook loof (349) en belk, belken (41).
ROKELAAR. Rolel/iaak , rolelijzer, rolelslok, p00k , haak, enz. waarmed men
pookt of rokelt ( Br., Vi.).
ROKELEN , REUKELEN , ook rokkelen
uitgespr., poken, roeren, wordt van
het vuur gezegd : rokel liet vuur

bijeen. Rokel de kolen uiteen in den
oven; 20 herhaalde keeren in iets
roeren, Ii. V. het eten dat op het vuur
te verwarmen staat; 3 0 zijne tong
van den eenen naar den anderen
kant in den mond roeren (VI., Ki.Br. en soms in Br. ). Vanhier : rokelstok , rakeistok, reutelijzer, enz.,
Kil. heeft : reken , reecken, raecken,
raecketen en, flandr. : het vier roketen. In de onistr. van Brussel bet.
rokelen : naar iets ondervragen, iets

subtiji lijnen cleit aever die cleicler
( Tenth.). Z. Bud. ( II , 429) en Weil.
op : rok en bij ons : rokkelijn. Sur
ptis is een koorkleed met vleugels of
breede mouwen ; het rochet heeft
smalle mouwen en wordt op eenige
plaatsen slechts door biskoppen gedragen.
ROKLIJF, rokslijf ( WesIvI. ).
ROKSEL , 0., het vlas , en z. dat over den
spinrok gewonden is (VI. ).
ROKSKOP , m., rokken , spinrok ( omstr.
Mechel. en Lier ) ; tusschen Leuv. en
Mechel. : wielkop , enz. Z. Well. op
rokken en bij Kil. : rock, dat ook
engi., zweeds. en ijslandsch is.
ROL 5 in alle beteekenissen m., zegt Bild.
-
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( II , 428 ) , 't is ook m. in het Z.
niet slechts voor : rolblok of wel ,
rolhout , fr. rouleau , cylindre ,
brise-motle , 1. volvolus , maar ook
nog tO voor : ronde draaiende kas in
eenen muur, waar men langs eenen
kant het eten in zet, opdat men het
langs den anderen kant in den refter
uitneme, of ook : zoo'n draaiende kof
een vondelingenhuis , alwaar-ferin
men nog over enkele jaren de verlatene kinderen inlegde, de kas omdraaide en dan wegsnelde , in 't fr.
tour; 20 in Oostva. is rol, v., eene
ziekte die vooral onder de kinderen
rondloopt. Zijn rot of rolleken is
a fgeloopen , ' t is met hem gedaan
(Br.); 3 0 stuk kalfsvleesch om in een
rol te worden bereid, kalfsrot (Antw.,
Kemp.). Z. schuif en. wel.
ROLBAAN , v. Z. bollebaan (67). Sleeckx
vert. het door : jeu de boule.
ROLHOUT, rolstok, rond hout waarvan de
kaarsenmakers en pasteibakkers zich
bedienen ( Br., Antw. en elders ).
ROLING. Z. rodeling.
ROLLEBOLLEN , o. w. , hetzelfde als
rollen, bollen ( overal ).
ROLLEEREN, roeleeren, van 't fr. router,
op straat loopen , rondloopen , op
trot zijn, fr. roder : hij rolleert gedurig op 't straat ( Br., V1., Antw. en
elders ).
ROLLEN, kermen (Z.-Limb. ).
ROLLEPOT , ' tzelfde als : lollepot , grispot (165) , vuurpot ( Kemp.).
ROLLING. Z. rodeling.
ROLSKAR , kar of kruiwagen met teenen
omvlochten ( Z.-Limb. gedeeltelijk ).
ROLVAT, o., vat dat men ronddraait om
de boter te krijgen ( Oortbr., Hagel. ).
ROLWAGEN , sterke wagen met kleine
wielen dienende om zware voorwerpen te vervoeren ( Turnhout).
ROM, V. Rammen zijn de houten sparren
of steunen, die men bezijden de karren en wagens opsteekt om het geladene er tegen te laten rusten. Men
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steekt die romrnen, twee en twee, in
eenen blok genaamd romblok ( Hagel. ) ; Kil. heeft : romme , romblock
of rouge , 1. ti-abate crabs , balk).
L. schamer en ronge.
ROMEN, b. w., zwart maken : men kan
geen knappe schoorsteenvager worden zonder zich te romen ( Limb.).
Dit w. is licht het hgd. rammen,
rahmen of raümen.
ROMMEDOM of ROMMETOM , rondom,
heel en gans om , omverre : gaat de
stad rom,medom rond, en ge zult het
niet vinden. Dwazerik , ge zoudt me
wel rominetom loopgin. — Roinmedom
of rommentom is voor : rond ende
om of rondom (Br., Antw., Kemp.,
Hagel. -Linib. ).
ROMMELIEPOT, ROMMELPOT, 'tzelfde te
Ronse als boven : lollepot.
ROMMELRIJ, v., van : rommelen, krakeel
( Maastr. ).
ROMMENTOM. Z. rommedom.
ROMPELEN, b. w., !kroken of kreuken ,
frommelen , fr. froisser (Vi. ). Het
komt van : rompe , rompel , thans
rimpel; ook bet. roetpelen bij Kil.
'tzelfde als : rimpelen. Vanhier : overrompeten, overvallen, doch eigenlijk :
verkroken, verfrommelen.
ROMSTEKEN , oud kaartspel : lanteren,
pandoeren. Romsteken, mariagien en
passen waren de geliefkoosde spelen van onze grootmoeders. Men
spreekt nu meest van jassen en wiezen of solen (Vi. ).
ROND , als bijes. van tijd gebr. voor
omtrent, omstreeks , rondom : rond
kerstmis ( Br., Antw., Kemp., N.-Br.en elders ). Z. Hoeufft (498).
RONDDWAZEN, o. w., ronddwalen, ronddolen , omzwerven : na dat de verloren zoon lang genoeg had rondgedwaasd, moest hij eindelijk tot zijnee
vader terugkeeren. In Haspengauw,
waar dit w. in gebr. is , zegt men
dwazen voor : dwalen, en dwaaslicht
voor : dwaallicht; het laatste zegt
70
(
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men ook in Holl.-Limb.
RONDE, in 't Z. altijd gezegd, evenals

breedde, hoogde, lengde of langde,
enz. voor : rondte , hoogte , lengte,
breedte , enz. ; in Limb. zegt men

runde , breidde , heugde , deepde ,
lengde , enz.
RONDEEL , ronde hal , ton ( Popering. ).
Z. het w. bij Weiland.
RONDEKEN RIJDEN , een kinderspel in 't
C. Somergh. ; te St-Nicolaas : ronde
wijzen genoemd.
-ken
RONDEKEN WIJZEN. Z. rondeken rijden.
RONDGAAN , 0. w., in de Woordenb. de
ronde doen , bet. in Br. en gewis
elders : bedelen gaan , aalmoesen of
geld inzamelen : luierik, ge zult van
uw leven nog moeten rondgaan. Men

zegt ook : langs de deuren of om
kanten gaan. Vanhier : rondganger,
bedelaar, inzamelaar van aalmoesen;
rondgangdag, bedeldag.
RONDGANGER, RONDGANGDAG, geefdag,
krijgdag. Z. rondgaan.
RONDHALEN , met rond te gaan halen of
inzamelen. Vanhier : rondhater, rond -

hating : dat is een goeie rondhaalder,
hij heeft een schoone rondpaling gedaan (Br., Antw.).
RONDLEUREN, o. w., uitventen oft zelfde
als : leuren 1333). Rondleurder, fr.

inurchand ambulant (Br., Antw., Vi.).
RONDOM , m. , rond fraksken dat men
over de andere kleederen aantrekt
( iseghem ).
RONDKWANSEN , al schreeuwende rond
-lopen(Wstv.)
RONDRANDOELEN. Z. 't volgende.
RONDRANDUINEN , o. w. , straatslijpen
of langs de straten rondzwerven :

hij heeft hier at veertien dagen rond
acht dagen ran--gerandui.Ov
duincle hij hier nog rond (Br., Hagel.,
Antw. en elders). Z. randuinen.
RONDSELEN. Z. ronselen.
RONDZAAD, o., uitgespr. : ronsaad, kool zaad (h. en d. in Vl. , waar men ook :
vellen zegt) ; bij Kil. : rondsaed , 1.

RON

legumen minus, semen ln'assicaru in,

raporum, enz. q. d. semen rotondurn.
RONE (roóne) , '[zelfde als roe (ruw) met
eene ingeschovene n,over welke inschuiving men zie blz. 303 en 4.00 :
dat laken is zoo rune. Het is te rune

geweven ( Limb.).
RONGE, v., onderste deel van de beide
kanten van een wagen of kar boven
de sporten die er gemeenlijk in zijn
(VI.). Z. rom; bij Kil. : ronghe,
1. trabale ; bij Plant. : ronge , ron -

block, romme, wagenronge, schemel,
oud fr. le bois el poultre des deux bouts
de chariots surquoi repose t'eschelle.
Z. rom.
RONK, m., het ronken, ronkerij, geronk:
Laat gij moeder haren preutel,
En uw vader zijnen ronk. (VI. )

RONK, m., bet. te Antw.: rondloopend gerucht , maar : er loopt een ronk over

dien man die niet voordeetig is.
RONKELEN, o. w., freq. van : ronken, in
den zin van : ruischend geluid geven :
Ze krop kien
Ronkleude om end omme , donklen
Roekeloerend ha!s en kop
Te over de ooren in den krop.
(G. Gez., blz. 93.)
..
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Bild gebr. het w. ook in den zin van:
een huilend rommelend geluid te
kennen geven :
De winden huilen, ronk'len, ruischen.
— Den storm nog ronk'[ende in den hoo[gen.

RONKELREUB , v. , mangelwortel (N.Limb. ).
RONKEN , o. W. , bij Kil. : gerucht , ge
maken ; bij Weil. ook :-druisch
pochen; in Br. bet. het : reppen, gewagen, ruischen : ik heb daar iets

hooren van ronken ; in Oostva. :
knorren , morren : daar is al menig
kind , dat niet kan werken zonder
ronken. Vanhier : ronker.
RONKER, pocher, maar omstr. Brussel
en elders : vleeschvlieg , blauw blinkende vlieg die men elders : dol en lot
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noemt; in VI. bet. : ronker ook :
aardronker, eek -, eetrel- of eiketronker genoemd; molenaar of meikever.
RONNEN , UITRONNEN zegt men in VI.
voor : roden, uitroden. Men vindt zelfs
in Vlaaridersche gazetten : ronningen
voor : rodelingen. Ronnen zal verkort zijn van : ronen, in welk w.
de n de plaats der d zal ingenomen
hebben. Z. blz. 88.
RUNNING. Z. ronnen.
RONSEFALEN, o. w., ronddwalen, zwerven , losloopen , fr. divaguer ( Popering. ). Het is samengest. uit : ronds
voor : rond en falen. Men zegt te
Popering. nog omtrent in denzelfden
zin : rondkransen, en, in Westvl. :

roncdkwansen.
RONSEL, RONSELAAR. Z. ronselen.
RONSELEN, RONDSELEN of RONTSELEN,
mangelen , kwan tselen, verwisselen,
goed voor goed geven , fr. troquer
( Vi. ); Kil. heeft : ronselen, flandr.

mangelen , 1. perinutare ; ronseler,,
mangheler. Bij Sleeckx is ronselen
en bij anderen rondselen verfr. door :
ernbaucher, engager les hommes pour
le service, recruter, enroler;. en rond
fr. embaucheur. Vanhier -selar,:
ronsel of rontsel , ruiling ;_ ronselaar,.
ruiler, kwanselaar.
RONSEN hetzelfde als : mooschen , ook
snorken gelijk een verken ( `Ves-tvl.).
RONSZAAD. Z. rondzaad.
RONTSEL , RONSELAAR, RONTSELEN.
Z. ronselen.
ROODEBOL (uitgespr. roónbot) , roode
aarde , rood krijt ,. fr. bolus, bol
( Westvl.) ; in den Tenth. roidel-

steyn, 1. Greta rubea.
ROODEBOUT (roobout) , weezenjongen
( Popering.) ; te Iepere : slouctse ; te
Brugge : steekbolte ; te Gent : kinder
geheeten.
ROODELIJVEKENS, ROOLIJVEKENS. Zoo
worden te Gent de weezenmeisjes
om hun kleedsel genoemd.
BOODLING of ROEILING. Z. rodeling.
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ROODWAALSCHE, roode aardappelen met

groot loof ( Somerghem).
ROOGEWAND of ROOIGEWAND, de zeilen
met den pestel (472) , van een windmolen of al wat men van buiten ziet
draaien. Dewijl de molenzeilen doorgaans rood zijn , denken wij dat
het eerste deel des w. rood is en het
tweede gewand of gewang , waarover
men zie blz. 154.

ROOI, moeite. Z. roei.
ROOIEEREN, b. w., uitschrabben, bij
Sleeckx verfr. door : rayer.
ROOIEN , &p buit rondloopen. Vanhier :
rooier, rooiliond, rooivogel (Westvi.,
Brugge ). Bij Weil. bet. rooijen : op
eenig doel aanhouden en het dan
ook bereiken. Z. roeien.
ROOJ ONK, ROODVONK (c. Axe!); Kil.
heeft : rood-ionck , roodhond , rood-

joock, rood-vonck. 1. pabulw rubentes,
s udamina, _ fervidce eru ptiones, etc.
,

RQOKEN, BUITENROOKEN, buitenzetten,
het gat van den timmerman toonen
( Gent) ; te Leuv. : buiten of aan de
deur' zetten.

ROOMEN wordt in Oostvl. als o. w. gebr.
voor : naar Rome gaan om zekere
beletsels, bijzonderlijk van huwelijken, weg te nemen, in 't 1. eetere
:

dispensationem horse : als recht
willen trou--zwersmtalknd
wen moet het roomen, d. i. : moet het
naar Rome gaan.
ROONBOL. Z. roodebol.
ROONJ E , RO ENJ E, hetzelfde als : reuve,
roef of roof ( korst) ( VI ), verwant
met het fr. rogue , ital. rogna
( schurft).

ROOS. Roozen strooien voor de verkens,
wordt overal gehoord en bet. : iets
wat te schoon , te goed, te keurig,
enz. is in zijne soort willen doen genieten door lieden die niet geschikt
zijn om het te waardeeren : Poëzie

voor dit volkske lezen is rooien voor
de verkens strooien.
ROOSTEN ( of ritsten ) , in orde opeen-
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stapelen (onistr. St-Truiden).
ROOSTER , m., hetzelfde in 't Hagel. en
Br. als : nester, d. i. : een groot, plat
gebogen ijzer dat aan de ploeg vastblijft en waar de schelp of schaars
( ploegmes ) tegen gezet wordt en
dient om de door de schelp uitgesnedene aarde in de vorige voor te
doen omvallen ; 20 weverstuig op
een rooster trekkende en in 't getouw werkende om servetten te weven t Dr. ).
ROOT , ROT. Root , v., rij of rei , linie ,
reeks , fr. rangée , fit : clie huizen

staan op rechten roten. Eene dreef
van vier roten booroen. Te root,
achtereen : die knaap heeft Brij keeren te root de school verzuimd.
Hier is 't een lange root van knapen en van deernen ( Jan van Beers,
Br. , Antw. , Kemp. , Hagel. , Vi.
en elders) ; in Vl., waar rote ook
beurt bet., b. v. bij rote of op roten
beurtelings, zegt men : zijn rotje uit
i. zijne voorwerpen op eene-zetn,d.
rij ten toon uitzetten, en overdrachtelijk : zooveel als 't fr. dire son ,not.

Zijne les op een nootje kennen, opzeggen, enz. bet. in VI. : zijne les vanbuiten kennen, opzeggen ( Delf. 51415 ). In Limb. bet. rot , o. , de
vereenigde nabuurlijke huisgezinnen
welke het recht hebben van op rouw-,
trouw- en geboorteplechtigheden der
gansche gebuurte uitgenoodigd te
worden. Wij voegen hier root en rot
te samen omdat wij denken dat het
éénzelfde woord is. Volgens Pr Lulofs komt rot van : rijten en bet.
eigenlijk : een deel , stuk , afgereten
brok , gelijk men zoo spreekt van :
plonder.rot , ?noordenaarsrot, voor :
een hoop of deel plonderaars en men
de onderdeelen der soldatengelederen : rotten noemt , b. v. in 't commando : met rotten rechts en pings. »
Dr A. de Jager trekt tegen Lulof's
afleiding te velde en meent dat rot
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juist riet tegendeel bet., dat het aan,
stonds het gedacht van vereeniging,
van verbinding te kennen geeft. Z.
het voor en tegen in 't Taalk. iWag.
(IV, blz. 348-49, 608-14 , 642 ). Kil.
vert. rotte door : fossa ( gracht ) , en

rot door : turma (een hoop, een bende,
een zeker getal volks). Dezen laatsten
zin heeft rote ook bij Maerl., van
Heelu en andere oude schrijvers ; in
den Teuth. is rotte : gezelschap ; bij
Meijer : orde, rije, rijgh, vergadering,
gezelschap. Kil. vert. rote door :
ordo , series , classis : en coetus, cottio, sodalitium, gal. route, en iemanden rote houden is : iemand vergezellen ; rotten , zich vereenigen. Dit
bewijst ten voordeele van de Jager's
meening. Doch wij hellen sterk voor
Lulofs volgens ons genoegzaam bewezene bewering over , en denken
ook dat root, rot en reet etymologisch
't zelfde w. zijn, evenals : reppen en
roppen , kleppen en kloppen , scheet
en schot of scheut, enz. Bild. (II, 432)
heeft : rot , « bende van ouds v.
als : roede ( d. i. staf) , waarvan het
afkomt , of liever 't zelfde woord
mede is. »
ROOT ( met scherl. o) , veel in Vi. gebr.
niet slechts voor : rootpoel , vlasreet,
maar ook voor : 't vlas dat in 't water
te rooien ligt ( VI. ). Z. 't voorgaande
root, rot.
ROOTEN , met scherpl. o uitgespr., vlas
rooten , fr, rouir le tin ( Oostvl. ).
Z. roten.
ROOTGRACHT, ROOTPOEL, gracht of poel
om vlas in te rooien , vlasreet ( VI. ).
ROOTWATER , water waarin vlas geroot
of gerot is : de Leie is bedorven door
het roofwater ( VI. ).

ROOVEN , de jonge vogelen uit den nest
halen ( Br., Kemp. en elders ). Kil.
vert. het door : detrahere avein eido.
Men zegt in Br. ook : vogelen uithalen , nesten rooven. Bieën rooven, de
bieën op zekere wijze uit hare korven
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lokken, en ze dan stelen (Br., Kemp.
en elders) .
ROOVERSKOOP, al te goede koop (Westvl. ).
ROOZELANDSKAR is , tusschen Nethel.
en Lier, de met bloemen en geschilderd papier versierde kar met welke
men de dienstboden in hunnen nieuwen post overhaalt. Bij die verhuizing wordt nog steeds het aloude lied

gezongen
Naar Oostland willen wij reizen.
(Z.Willem's Oude Vl. liederen, blz. 3h.)

Doch in stee van Oostland zingt onze
boerenjeugd Roozeland , en vandaar
de naam van : roozelands/car.
ROPPEN (o als korte oe uitgespr.), b. w.,
rukken , wegrukken , aftrekken : hij
ropte de appelen van de boomen af
(Z.-Limb.); de Teuth. heeft : rop
10 uyltrecken uyt der erden, en-pen,
verwijst tot uytraiden ( uitroden) ;
20 plucken ; bij Plant. is 't roopen ,
wtroopen , fr. sarder , arracher les
mauvaises herbes , 1. runcare, eruncare; roofing, fr. sarclement, enz. en
Kil. heeft : ruppen , ruepen , 1. carpere , veilere , retrahere. Roppen is
hetzelfde w. als :. reppen , nippen.
Z. roffen.

ROS , m., voor : roest ; zoo ook : rossen,
berossen , verrossen voor : roesten
enz. ( Limb. ). Z. rost.
ROS of ROS , afrossing , slaag : hij heeft
ros gehad (Br., VI., Antw. en elders) ;
Weil. heeft ook : ik zal hein ros geven voor : rossen , en ros krijgen
voor : gerost worden. De o in ros,
rossen en rossing wordt in Br. en
elders veel als korte eu of als de
fransche stomme e uitgespr.
BOSDOEK , zak of net waarin men 't
peerdsvoedsel doet en die onder
aan de kar hangt ( Kemp. ). Roszak
is in eenige streken van N.-Br. ook
bekend.
ROSKOT, o., stal, gebouw, keet waar een
blind of geblindlapt ros of peerd al
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trekkend rond gaat en den rosmolen
doet draaien (Vl. ). Delf., blz. 300,
zegt op Ors : dans les Flandres .°
roskot , rosmeulen , moulin qu'ou
(aif inoutvoir á l'aide d'un cheval.
Z. stampkot en rosmolen.
BOSPEN, ROSPER, voor : raspen, rasper
( Westvi.).

ROSSEN , te Antw. ook : hard aan iets
werken ; in 't L. v. Waas zegt men.:
koffie rossen voor : koffie opgieten ;
ook bet. rossen : het overschot , het
dik van den koffie. Z. ros, m.
ROSSENK.OT. Z. roskot ( Veurne).
ROSSING , v., afgeleid van : russen ( afkloppen) , afrossing , afborsteling
(overal in 't Z. ).
ROST, bijv., 1 0 ros : hij is rost : rostekop,
rossekop ( Westvi. ) ; Kil. heeft ook :
roste , flandr. voor : ros , rosch , fr.
roux, 1. russus , rufus. Ook zegt
Weil. dat ros met roest ( oulings ook
rost en ruester , 1. rubigo) verwant
is ; 2° een weinig dronken , en het is
dan voor : roest ( roes ). De dronkenschap veroorzaakt schorheid of ruwheid. Z. Belg.-blus. (1844, blz. 190).
ROSTEEL , in VI. veel voor : rasteel, rui fel , gezegd : aan het rosteel zien te
geraken, aan het eten, aan den smul
zien te geraken (Vl. ).
ROSZAK. Z. roldoek.
ROT. Z. root, rot.
ROT, ZEEROT, gerucht van de zee, dat in
de verte gehoord wordt en zich , bij
verandering van weêr , verplaatst
` (Westvl., Brugge ).
't Is treffend als men, langs de ree,
De sterome van het rot
Hoort roepen, sprekende aen de zee,
Gelyk de stem van God.
(G. Gez., blz. 12.)

Het gerucht dat men over zee hoort
hangen, zegt G. Gez., en waarnaar
de kustbewoners het weder voorzeg-

gen.
ROTE , in Vi. en 't c. Axel 'tzelfde als :
root, rot.
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ROTEKENS, bijw., bet., h. en d. in VI.
heel en gansch , doch in Br. hoort
men het soms ook voor : rotelings :

doe dat eens rotekens al.
ROTEL, reutel, doodsreutel in de keel, fr.
rale ( overal ). Rotel , ratel wordt te
Ronse voor : raat , honingraat gebr.
ROTELAAR , m., soort van appel wiens
kernen men hoort rotelen , als inen
schudt of klotst ( Westvl. ). Men
noemt hem ook : ruischaart.
ROTELEN of REUTELEN, o. w. , een
klanknabootsend w. da t bet.: door zekere bewegingen gerucht, gedruisch
veroorzaken, het heeft hier en daar
bijna dezelfde bet. als : ratelen, rammelen ; reuzelen, ru-ischen, ridselen ,
gedruisch maken : de bladeren der

boorhen roteten . Mijn geld rotelf in

mijnen zak ( Westva. ). Ga zien , er
wordt aan de deur geroteld ( Br. ). In
Limb. bet. roteten, in 't fr. rater.
Kil. vert. rotelen, o. a. door : movere
of quatere cum sonitu, crepitare.
ROTELINGS, bijw., afgel. van : root, te
root, op eene root, achtereen, het een
na 't ander gelijk het volgt , beurtelings : doe uwe boodschappen rotelings af (Br. , Antw. , Kemp. en
elders ). Z. root en rotekens.
ROTEN, in Westbr. : reuten en in VI. ook
nogal : rooten uitgespr., bet. hetzelfde als : rotten, gezegd van vlas,
enz. dat in de rot of root te rotten
ligt of gelegd wordt ; want roten
wordt o. en b. gebr. evenals bij Kil. :
rotten of rootten. In Oostvl. en elders
is roten (van root in den zin van rij) :
op roten zetten , stellen , leggen , en,
in onz. zin, samengaan , elkander
volgen : mijne kaarten roten goed.
Wij denken dat roten of rotten
in den eersten zin althans, oorspronkelijk 'tzelfde w. is ( doch anders
uitgesproken) als : reeten ( verwant
met rijten , scheuren) , zoodat het
met rotten ( rot worden ) niets gemeens zou hebben. Van roten, roo-

ROT

ten heeft men in Vl. : roofwater ,
roofgracht , enz.
ROTPUT, m., waterpoel waarin men het
vlas te rotten of rooien legt (Oostvl.).
ROTSEN, o. w., schokkend rijden (Kemp.);
in Brab. en elders : rijden en loopen

hij doet niet als rotsen en rijden,
d. i. loopen en ketsen, en dit laatste
is waarschijnlijk hetzelfde als in Vl. :
butsen ; in Westvl. bet. rotsen : een
wagen geleiden ; in 't L. v. Waas :
loopen : wegrotsen , in Br. en Antw.:
wegritsen. Kil. heeft : rotsen of
rossen voor : te peerd rijden, 1. equitare , en rotsen of rutsen vert. hij
door : prolabi , proserpere en currere; bij Sleeckx is rotsen, fr. courir
rudement a cheval. In 't L. v. Aalst
en Waas het. rotsen. eindelijk nog :
eenen muur of gevel met mortel bezetten, zoodat hij met beugels vooruit
dit geschiedt bij middel van-komt,en
een bezem waarmeê men den mortel
openstoot , dus hier voor : roten.
ROTTEN, ROTTEN DOEN, een kinderspel
dat met velen gespeeld wordt. Daar
wordt een uit den hoop gekozen en
die heet : rotten of is rotten. Deze
loopt met de handen- te gaar achter
de anderen , en tracht er eenen te
koppen , d. i. te raken. Wanneer hij
daarin gelukt heeft , mag hij de handen lossen, en zij loopen beiden naar
het kot of de vrij (Antw. ), een plaats
aan een muur , met eene schreef op
den grond daartoe afgeperkt. In 't
kot zijn ze vrij , maar zoo lang ze
daar niet binnen zijn , mogen de anderen hen met de vuist op den rug
slaan. Nu loopen zij getweeën uit
het kot , en hebben malkander vast
met de hand roepende : rotten,
anders telt hun koppen niet. Wanneer twee of meer rotten hand aan
hand uitloopen , om de anderen te
pakken , en dat zij de handen lossen,
of dat een, die geen rotten is, hen met
een slag de handen kan doen lossen,
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dan is hun rotten uit en de anderen
komen in.'t kot en mogen op hunne
beurt op den rug gedoe ft worden.
Kil. vert. : rotten door : coïre in
unum , coire inter se, congregari ,
cotligi in contubernio. Rot, 1. turnra,
manipulus , contubernium militum :
-decuria : globus iiiominum , grex hominum. Z. root, rot.
ROTZAK , m., roetaard ( Kemp. en Br.).
ROUW. Z. kassoor (5).
ROUW, RAUW, bijv., onrijp, niet murw,
niet gekookt , ongezoden , fr. cru , 1.
crudu.s : een rouwe appel, eene rouwe
pataat : het vleesch is nog half rouw
( Br., Antw. en elders). Gekleed gelijk
een rouwe and oent ( ajuin ) , wel
gekleed , goed ingedoscht (VI. ).
ROUWAANSCH, woest : een rouwaansche
kerel ; rouwaansch met iets te werk
gaan ( Antes. st. en pr. ). Samenst.
rouw en aan.
ROUWAGE (rouaóge ), de ruwe boel op
eene verkooping ( e. Axel ). Van ruw
en de uitgang age.
ROUWENIS , v., ruigte der bosschen ,
bladeren en allerlei wilde gewassen
( Kemp. ) ; Kil. rouwenisse : rouw , 1.
luctus.
ROUWIGHE[D, voor : rouw- of ruwheid:
hij heeft eene rouwigheid in de keel
( Br. en in meer andere streken ).
ROUWKENS , zoo noemde men eertijds
de * enge gangjes welke iets van malkanderen afzonderden ( Maastr. ).
ROUWKOOP bet. in 't algemeen : spijt van
iets gedaan te hebben (Br., Antw.
en elders ).

ROUWRIJM , RAUWRIJM is de rijm die
planten en boomen bedekt bij wijze
van sneeuwvlokken ( Kl. -Br. ). Het
w. uitgespr. rarijm, schijnt ons niets
anders te zijn dan : ruwe , dikke of
vlokkige rijm. Sleeckx vert. : rouw
door : gelde blanche.
-rijn
ROUWSCHELLIG, bijv., 1° een boom die.
ruw van schors is ; 20 ook zegt men :
die boom is rouwschellig, en daar door

RUG

verstaat men dat zijn hout van binnen
rouw of reeds rotachtig is (Br. ).
Z. rijscholde.
ROZEGIP, voor : rose d'Égypte, resida
( Br., Limb. en elders ).
ROZEN. Iemand wat rozen bet. : zich met

iemands zaken niet moeien : ik roos
u wat, wil zeggen : ik moei mij met u
niet (Limb.).
ROZENGLANS , dezelfde kwaal als de
Franschen trousse - galant heeten ,
d. i. cholera, bij de Nederduitschers
galbraken , borl, buikwee, kreveling,
hgd. cholerische feuchtigkeit (omstr.
v. Kortrijk).

ROZETTEN, gelijkvl. w. De wangen roos
kleuren : en ze met hat pulleren,-verig
blanketten ende rozetten een oog gegeven hadden ( P. Poirters).
ROZIG , bijv., koortzig (Gelderl. ).
RUBBEN, RUBEN, mv., 't zelfde als : ribben , d. i. jong raaploof dat men als
kooien tot moes bereidt , in 't hgd.
rube ( Br., Kemp. ).
RUDDEKOKEREN , o. w., touteren ( Langemark in Vi. ).
RUFFE, v., klein ventje , jongen die niet
kan st:l blijven , bij verachting gebezigd ; Z. Kil. op : roffe. Zoo staat er
in 't Belg.-Mus. 1844, blz. 196. Ruffe
beteekent soms in Vi. : deugniet,
bedrieger. Z. roffel.
RUFFEL. Z. ruifel.
RUFFELEN , b. w., uitrafelen , pluksel
maken ( Limb. ); h. en d. in Vi. voor:

roffelen (slaan), appels, enz. afruffe
len. Z. ruifelen en roffelen.
RUG, m., hoog bed of pand tusschen twee
rechte voren , waarin men de akkers
omploegt : die ruggen zijn zoo smal.
Een korenveld wordt gewoonlijk in
ruggen, en een haver- of vlasveld in
panden gelegd. In Westbr. zegt men
voor : rug, beddevoor en in Westvi. :
muur en voor. Z. aanscheut (4).
RUGGELEN is in de Kemp.: het geluid dat
de peerden laten hooren als men hun
eten aanbrengt, hunkeren, hinniken,
-
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stil brieschen. Dit w. is bij Weil. .
rugchelen, fr. braire, en wordt van
ezels gezegd; bij Plant. wordt : ruchelen als verfenen verfr. door : grongner comme pourceaux , etc. Kil.
vert. : ruchelen of rochelen door :
grunnire , enz. en rugghelen door :
tergiversari, retroire, enz.
RUGSTRANG of RUGSTRENG, v. en soms
ook m. gebr. : ruggraat , rugbeen
( Br., Hagel. en beide Limb. ). Z.
streng.
RUI , RUIDE, uitgespr. : roe, roei, krets,
ruidigheid , fr. gale. Vanhier : ruivogel ( Limb. ), in N.-Br. : rui, ruid
gebr. voor : schurft en uitslag op
het vel. In Westvl. zegt men : rui
voor : ruig , fr. dur. Z. ruig bij ons
en Weil.
RUTAART. Z. ruwaart.
RUIDSCHEN. Z. ruischen.
RUIEN, ROEIEN, o. en b. w., werpen,
spel bestaande in geld in de hoogte
te werpen ( Somergh. ) ; te Eecloo

heet dit spel : hoofden. Kil. vert.
ruyen , roeyen, o. a. door : jacere.
RUIFEL of BUFFEL , v., eene schop
of spaan waarmee men ruifelt of
roffelt ; een waterspaan of oos om
lijnwaad mee te beoozen , en eene
houten schoep of lepelvormige schup,
om putten en grachten 2neê te gooren (159) en om graan mee te keeren
of op te scheppen (Westvl. en elders).
Rui fel is gewis voor : ruifelschop ,
ruifelspaan, Z. roffel en 't volgende
en schoep.
RUIFELEN , ook ruffelen uitgespr. , is
zeker 'tzelfde w. als : roffelen en
heeft in Oostva. dezelfde beteekenis
namelijk die van : afroffelen of af
afvagen ; ook-wrijven,afusch
Kil. vert. : ruyelen door : terere ,
verrere. Men zegt ook : af- en overruifelen. In Westvl. en licht ook in
een deel v. Oostvl. bet. het 1 oppervlakkig effenmaken met schup of
hark , b. v, :.. de. wegen ruifelen , af-
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ruifelen, d. i. de wegen hard krabben r
of grietselen , of ze oppervlakkig afsteken en het gras er van bijeen
schrabben. Vanhier : rui felschup, te
Somergh. : eene schup 'om 't gras
meê van de wegen te schuppelen ;
2 0 oozen , begieten, besproeien : ge
moest het lijnwaad wat ruifelen, doch
zie voor deze beteekenis : ruifel
en schoffelen.
RUIFELSCHUP. Z. ruifelen.
RUIG of BUIIG, bijv., voor: ruidig, schurftig : hij spant niet aan als met rap en
ruig , d. i. met ruig of slecht volk.
Ook wordt het als o. nw. gebr.
voor : ruidigheid , schurft : hij heeft
het ruig ( Br. ). Z. rui , ruid , en bij
Weil.: ruidig en ruig. Plant. en Kil.

hebben : ruyich voor : ruydich , fr.
rogneux en ruyicheydl voor : schurft.
RUIGAARD , ruige of ruwe kerel (Br.) ,
in VI. is 't : ruwaart, ruiwaart.
RUIGSCHEN , eene ruigte in de keel heb
schor zijn, en vanhier dat ruigte-ben,
ook : heeschheid , schorheid bet.
( omstr. Breda. Z. Hoeufft 503 ).

RUIK , mv. ruiken , stuk of klomp van
hard gedroogde aarde , fr. morceau
de terre ( Westvl. , Popering. ) ; bij
Meyer bet. : rusch , kluit en ruig
-haerig.
RUILEN, o. w., verwisselen, doch in 't
Hagel., te Leuv. en elders zegt men
in het kaartspel : ruilen voor de
kaarten afnemen (fr. souper) : ik ruit
niet, ik klop.
RUILOKTE. Z. rowlokte.

RUIM (ruum) , bijv., zeker, gewis, ten
volle : is dat waar ? -- ja ruim
(Limb.).
RUIMELING. Het mv. ruimelingen bet. :
snoei of snoeisel van het elzen hout
(Z. eist, 117 ) en boomen (.Oostvl. ) ;
in Br. : steun. Het w. is afgeleid van :
ruimen dat Kil. vert. o. a. door :

frondare , ampulare ramos supervacuos , ook heeft hij : ruym.elinck ,
1. fasees ramorum et frondiurn su-

RtJI

(

561 )

pervacafleOruin , rarnalia.
RUIMEN , o. w., tegen zijnen dank weggaan ( Ronse).
RUIMER voor : roomer (Westvi. );in Br.
en elders : roomer.
RUIMTE voor : wijdte ( Br.).
RUIP voor : reap of reep ( ruif) (Limb.
Z. reep 2 0 , blz. 58.
RUISCHAART ( Westvi. ). Z. rotelaar
(appel).
RUISCH EN (ui ook als korte eu uitgespr.)
is niet alleen een geluid van zich
geven als door dat w. wordt uitgedrukt , maar het drukt ook eenigs
de oorzaak uit van dit geluid.-zins
Zoo bet. het in Br., AnEw., Kemp. en
N.- Br. : wrijven , schurken : nfljn
schoen ruischt. Daar ruischt iets
achter bet. daar zit iets achter. Ruisc/zen heeft ook dezen zin bij Hoeufft
(503) die ruidsc/ien schrijft en het
afleidt van : raid ( schurft ), dewiji de
ruidigen gewoon zijn te schurken, te
wrijven of te krauwen ter verdrijving der jeukte. Het met droog stroo
afwrijven van een pas geboren kalf
wordt te Berg-op-Zoom ook : ruischen , russen , russc/zen gezegd. Kil.
maakt verschil tusschen royschen en
ruyctschen : het ie is een zeker gerucht
maken; het 2e vert. hij door : scalere,
terere, fricare ( krabben , wrijven).
Den hond op iemand raise/zen bet.
in Vi. : den hond op iemand aanhitsen.
RUISEL, RUIZEL, 't zelfde als : fak (121),
fr. motie de terre : hij heeft geen mizet land ( Westvi. ) ; in Br. zegt men:
geen plekje , geene voor land. Buiset . is verwant met : ruiselen in den
zin van : morzelen, wrijven, zoodat
het eigenlijk : morzel bet.
RUISELEN , freq. van : ruisc/zen , afwrijven, vaneenwrijven, pellen, b. v. de
boekweit : is de boekweit al geruiseW? Vanhier : ruiseimolen (Kl. -Br.).
BUISELMOLEN , rn, molen dienende om
boekweit te pellen ( Kl. -Br.).

RUISKALT is te lepere hetzelfde als
elders in VI. : bitter, grimsel , of als
in Br. : zoet , en elders : roet van de
schouw.
RUIT. Gij deugd in de ruiten niet , gij zijt
een aartsdeugniet ( Limb. ).
RUITER , in., kever of maalder ( Turnhout).
RUIVEN zegt men bijna overal in 't Z.
voor 't Holl. : mien, fr. muer.
RUIVOGEL , ROEIVOGEL is de naam van
den vlinder of pepel in eenige streken
van Limb., licht omdat men meent
dat het fijne stof dezer diertjes de rui
( schurft ) overbrengt of omdat het
stof er ras van afvalt of ruifelt.
RUIZEL, RUIZELEN, h. end. in VI. voor:
muiset , muiselen en reuzelen.

RUIZELEN, in VI. hetzelfde als : ruiseten
of reuzelen ; bij Kil. : muysselen, rys
selen , 1. strepere , perstrepere. Z.
ruischen.
RUIZEMUIZEN , o. iv., in VI. voor : knorren , ruzie maken , ruzie zoeken , kijven , krakeelen : 't is altijd ruize
muizen ! ik zat nog eens verhuizen
-

( Volksliedjes, blz. 26):
Die zoo altijd ruizemuizen
Ik zou ze ook maer doen verhuizen,
Of ze, voor hun leven lang,
Zenden preutelen in 't gevang.
( Vaderlander van 185e.)

Bij Kil. bet. ruysmuyzen : gerucht
maken, 1. strepere.
RUIZEN, met steenen, sneeuwballen, enz.
naar malkander smijten ( Kl. -Br. ).
't Is licht hetzelfde als : roeien of als,
bij Kil. : ruyschen , vert. 0. a. door

impetum facere, irruere.
RU1ZIG , moeilijk ( Kortrijk ). Z. ruzig.
RIIIZING. Z. ruzing, ruzie.
RUKEL, 'tzelfde in Westvl. als : rakel,

egge.
RUKEN, omstr. Breda voor : ruiken en

rieken.
RUKSTRANG , 'tzelfde als : rugstrang
(Limb.).
RUL , RULLE , meikever (vi. vooral
71
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RUR
Westvi. ). Z. ruilen en averulle (22).
RULLEN, 0. w., binnensmonds of tus
de tanden spreken , babbelen-schen
gelijk iemand die gram of misnoegd
is , morren , grommen , knorren,
knoteren , preutelen , prevelen , pra
blaguer : wat zit gij-zeln,raf.
allijd te ruilen ! grollen : dezen nacht

hebben de katten fel gerukt. Bij eerw.
U. Gez. bet. ruilen ook : ronken,
ratelen ( Vi. ) ; in 't kaartspel ook
de volgende kaart van den duik (109)
omkeeren om andere troef te ma
ken, als er met den vorigen troef niet
gespeeld wordt , fr. écarter , faire
t'e'cart. Als ze alien passen , vraagt
men : willen we ruilen (VI. ). Van
dit ruiten , 't welk verwant is met
rai/en, komt rut, mile , meikever.
Dit woord is voor : ruiter of ruk/er,
dat is : ronlcer, het wordt aldus om
zijn geronk geheeten.
RULSEN , ROLSEN, klimmen , springen,
kruipen : de jongens moeten altijd
ru/sen ( Limb.); uit korstwijl worstelen, bijzonder van kinderen gezegd
( Maastr.).
RUM, V., plooitje dat men met de naald
in de kleederen niaakt : haar kleed

)
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roeren , ook verruren , lieruren. De
Ouden schreven het ook zoo; in
Limb. is 't : reuren.
RUS ( rös ) ( Antw. ). Z. rut.
RUSCH , RISCH , IIESCFI , ROSCH, m., in
de Woordenb. : bies , welke beteekenis het w. in Overijsel en Groning.
nog heeft ; doch thans bet. rusch in
Br., Antw. en Kemp., rosch in N.-Br.,
resch in 't Hagel. en Belg -Limb. , en
risch in loll. - Limb. : zode, graszode,
graslap , afgestoken zode , fr. gazon,

motte de terre couverte d'herbes
steek den rusch at. Een doel van
russchen of : een russchen doel. lijf
ligt al onder den groenen rusch
(gruun sargie), hij is reeds begraven.
In 11011.-Limb. verstaat men door

risch ook : schadde of heidezode ; Br.
en 't Hagel. door : resch, iets vat als
een graszode dooreen en dicht samengegroeid is, b. v. : dal graan staat

als een resch. Melk of pan met
ressehen of russchen bet. te Antw.
melk met brokjes brood in gesneden.
Rusch of resch is in 't Hagel. en Br.
ook eene klens of mand met houtassche in, dienende om bo g te maken : giet water op den resch. Van-

is rondom met rummen genaaid. Vandaar het werkw. ruminen voor

hier : resch- of ruschmand; ofzou dit

plooien of in plooien leggen (Limb.).
RUMEN, b. w., rijmelen ( N.-Limb. ).
RUMENSLAAN, 0. w., rijmelen (N.-Limb.).
RUMENSLAGER, m ., rij melaar(N.-Limb.).
RUMKE, o., vestje ( Limb.).
RUMMEL. Z. remmel.
RUNGELEN. Z. ringelen.
RUNNIK EN„ o. w., hetzeifdeals : rinniken
of grinniken ; bij Ruysbr. komt runen voor in den zin van : mompelen,
p revelen .
RUPS , m. , oprisping der maag , fr. rot:
hij heeft zoo dikwijls rupsen (Limb.).
RUPSEN , 0. W. , voor : rispen, oprispen

ruyssche, ruysse, hij Kil. vert. o. a.
door : nassa viininibus contexta,
excipula , alveus apum , fr. ruche
d'alieitles. Dan bij Kil. en Pomey is
resch, rosch, rusch vert. door : cespes,
gleL'a , wat hetzelfde is als blz. 166
groes of grusch , welk laatste men
veel in Br. zegt voor : rusch, vanwaar : grazen. Weil. acht rusch verwant met het fr. roseau, doch het

RUREN wordt in Br. , Antw. , Kemp.,
N.-B. en elders al-Loos gezegd voor

:

laatste niet in verband staan met

schijnt meer overeenkomst te hebben met het hgd. ruse ( zode ) en
niet het oude rasen (snijden ) , welk
met gras ( vanwaar : grazen ) verwant
As. Bud. (I, 268) acht gras van
ra -ën ( uitschieten ) ofwel als ge-ras,
van : razen , het fr. rasei ( scheren

RUT

(

maaien ). Z. rijs, rijzen en schaar.
IIUSCHEN , RUSSCHEN voor : ruischen,
gerucht maken (Vi.).
RUSELEN , RUZELEN , 0. WI., ruiven of
ruien gezegd van het uitvallen van
't haar bij menschen of de pluimen
bij dieren , van het afvallen der bla
deren van boomen en bloemen en van
't rijzen van zaad , en zelfs voor het
verwisselen van de tanden bij kleine
kinderen ( Limb. ). Men hoort soms
ook : rulselen en russelen, in dezelfde
streek. in Westvi. bet. : ruse/en
afwerpen, IL V. : noten afruselen. Bij
Kil. is : ruysô/zen , I. irruere, iinpe
angl. to rush. Z. rutselen en-ter,
reuzelen.
RUSSCHEN, uitgespr. rissen, de heidenzoden of russchen afhakken (Limb.);
,

in Br. is d i t : den groes of de russchen
afsteken of aikappen. Russchen, uit-

gespr. : resschen bet. in 't Hagel.
als een rusch of resch worden, ondereen of door elkander groeien, verwarren, verward worden : zijn haar
rescht gansch ineen. Dat is gerescht
gelijk haar op den hond.

RUSSELEN. Z. ruselen.
RUSSEN (u, als korte eu ), b. w. ruischen
of ruidschen , doch bet. ook : slaan.
Vanhier : rüssing ( Br. , Kemp.
N. -Br. ).
BUSSING, wrijving, slaag (Br. en elders).
Z. rossen, russen en ruischen.
RUT, m., praat, raas, gesnap : wat

armen, flauwen, ijdelen rut vertelde
daar ( Br. ) ! elders, h. v. in 't Hagel.
en de Kemp. bet. rut ook : beslag,
windmakerij : rut maken, d i. wind
maken, zich hooveerdig gedragen.
RUT, RUTS, RUTTE, in Vi. als bijv. gebr.
in : rut zijn, d. i. alles kwijt zijn, niets
meer bezitten , alles in het spel verloren hebben , geen geld meer hebben : ik speel niet meer rneê, ik ben
rulte ; in 't 1. v. \Vaas zegt men
ruts of rus zijn en te Antw. : rut,
rUs ofinot zijn. Tuinman zegt dat ik
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ben rut ( voor : ik heb niets meei
overig ) ziet op het boek Ruth,
ie hoofdd., 2 0 v. Anders zoude men
het kunnen houden voor eene verkortingvan rein uit, blz. 138 van zijne
spreekwoordea op : hij is reeuws
zegt hij dat dit bet. : hij is er uit, en,
bij verkorting : hij is rut. Snellaert
bespreekt ook rut in 't Belg-Mus.
1844, blz. 190. Z. rits (544), mot l°(29)
en knit (505).
RUTS, V., kleine voor, ook eene gaping in
de helling van eenen berg of van eene
kloof door welke men zich rugge
hugs moet laten afglijden. Het werkw.
ru/sen bet. zich ruggelings ergens
laten afglijden , afzakken : de knec/it
rulsle van het peerd ( Limb.). Z. rutsen en rutsel.
RUTSCHEN, zich heen en weer bewegen,
op zijne plaats niet kunnen stilzitten
( Limb. ). Z. ruts en roetsen.
RUTSCHRIJVERS , tusschenw.; dit woord
behoudt den speler het recht een pas
ter zijde te maken ( Venlo).
RUTSEL 0. zekere visch ( Limb. ).
Z. ruts.
RUTSELEN, b. w., schommelen , roeren,
schudden ( Hagel., Belg. -Limb. ) ; te
Maastr. is 't hetzelfde als : ruselen of
vervederen. Z. ruttelen, rutsen en
reuzelen.
RUTSEM, m., rusp ( Westvi.).
RUTSEN ( roeitsen ) , schongelen , toute
roeils, schongel (Bruss.-ren.Vahi:
en omstr. ). Rutsen , hgd. rutschen
komt in Reinaert, v. 973, voor in den
zin van : schuiven, voortschuiven en
Kil. vert. : rutsen, rotsen of slibberen
door : labi, protabi. Z. ruts.
BUTTE, eene magere koe (h. en d. in VI.).
Z. rut en 't Belg. -Mus. 1844, blz. 190
op 't \v. rosse.
RUTTELEN , ROTELEN , gerucht maken,
klutsen , klinken , b. V. van geld gezegd ; veel klappen ; vandaar : rutle
tare , preiitelaar ( VI. ). Z. reddelen
en riitselen.
,

,
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BUTTELSPICHTI(; , bijv. , wordt gezegd
van stoelen, enz. die niet vast staan,
die loteren of bijna versleten zijn
( h. en d. in Vi. ). Het w. is verwant
met rutselen , rutschen.

RUUT,( riet) , keersruut, o., roet , smeer
( Br. ). Vgl. reuzel , verkenssmeer.
RUWAARD , ruiaart , een ruwe , plompe
kerel (Westvi. ).
RUWBALK , m. Voor den winter ploegen
de landbouwers soms twee voren
tegen elkander op , makende zoo afwisselend eene groef of grebbe en
Gene hoogte ; het is deze hoogte
welke men : ruwbaik noemt. De hoveniers plegen dit meer te doen om
de tuinaarde 'S winters beter te laten
uitvriezen. Ruwbalken maken : de
hof ligt in ruwbalken , van : ruw
en balk. Balk wordt niet alleen gebr.
voor opgeworpene aarde , maar nog
voor sneeuwhoopen , wanneer zij
door den wind zoodanig zijn opeen
dat zij aan balken gelijken -ge:jad,
de weg is niet sneeuwbalken a;gesneden. Men gebr. dit w. zelfs om de
wolken aan te duiden, wanneer zij
door bet uitwerksel des winds in
de lucht lange smalle strepen vormen : er zijn balken in de lucht.

De woorden die men onder de S niet
vinden mocht, zoeke men onder de Z.
S is dezelfde letter als Z, doch scherper
van klank. Zij laat zich ook nog al ver
gelijk men het zien-wiselnmtd,
kan in Wésseren of Westeren ; saJfeten of taffelen ; sammelen is volgens

Ten Kate : tammelen -, en in eene
menigte andere woorden ; 2,1 liet volk
vormt doorgaans het mv. der znww.
uitgaande op et, en en er met er eerie s
bij te voegen : die straatjongens inaken it leugens wijs. Uw broers en

Z. balk (^9).

RUW LOKTE , RUI LOKTE , bijv., iet of
iemand die verwaarloosd , onachtzaam , ruw, onbeschaafd is ( h. en d.
in Westvl. ). Het w. is samengest.

uit ruw , lok hetzij dit voor : haarlok
of het fr. toque staat, en te. Z. dezen
uitgang (blz. 89 ).
RUWSCHELLIG , IIUWSCHOLDE , bijv.,
het eerste gebr. in Br., het tweede in
Westvl. voor : rouwschetlig. Z. dit
-

w. blz. 559.

RUZELEN, freq. van : runen voor : ruizen,
bet. in Limb. hetzelfde als : rijzen ,
dalen , afvallen. Z. ruselen.
RUZEMOEZEN, fr. tripoter (Venlo).
RUZIE, RUZE, v., moeite, Iast : met ruzie,

nauwelijks : net ruzie was hij neergezeten dat men fern reeds halen
kwam ( Westvl.).
Aldat ruze of moeite kost
Daarvan zijn wij hier verlost.
(G. Gez. blz. 47.)

Op de ruzie bet. te Popering. in 't fr,
au hazard. Vanhier : ruzig.
RUZIG, RUIZIG, bijv., moeilijk (Westvl.).
Z. roei, roeis, dat ook : moeite bet.RUZING , v., voor: ruzie ( Limb., Hagel.,
Br, en elders ).

zusters doen dat niet, en die uitgaande
op te zijn in 't mv. tens : dieflens,
gemeenlens , ziektens , enz. Doch in
Westvl. en soms ook elders is het mv.
van bijna alle znww. op s : schelms ,
booms, zoons, kerks, wotks, enz. Doch
't mv. van nww. als : `coogde, breedde,
laagte , lengde, zwaarde, enz. is in
den mond van het volk : hoogdens,

breeddens, laagtens, lengdens, enz.
3 0 het Z.-Limb. taaleigen heeft
geschrij fs , getij fs, gelachs, gekerms
en alzulke Ww. ' , van werkw. ge-
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vormd, met eene s : wat geschriefs
is dat. 4° Ook heeft in dezelfde landstreek de 2e pers. enkelvr van den
tegenwoord. en verleden tijd der
aantoonende wijs, eenes : doe klaags,

doe klaagdes. Iaat lachdes zoo fel mit
mich ? 5o de s of es wordt thans nog
overal in Br., Antw. en elders, achter
de werkwoorden gevoegd met de
beteekenis van het, b. v., ik weet es

niet. Ik geloof es niet. Kundes niet
gelooven ? Ik doens niet. Ik zals nooit
gedoogen, enz. 60 zoo zegt men in VI.
faas voor : ja; teens, dat men vroeger in Br. ook schreef, voor : toen. In
Br., Antw. en Kemp. zelfs voor : zelf;
in langers voor : in langen tijd; van 's
gelijken voor het fr. : de mérne; hoes,
misschiens , di/kes , voor : dik (dik
inmiddels voor : ondertus--wijls),
schen. Zoo zegt men ook : hoogstens,
ten hoogste ; lestens , voor : laatst of
ten laatste; middens voor : in 't midden. Ik wensch u veels geluks voor
veel geluk.
SAAIEL , m., wauwel , onnutte praat.
Z. saaiëlen en saffelen.
SAAIELAAR. Z. 't volgende.
SAAIELEN, o. w., bet. in Limb. bijna
hetzelfde als in Br. sammelen , semmnelen , d. i. wauwelen, sjouwelen,
prazelen, zotten of onnutten praat
vertellen. Vanhier : saaiel, v., voor:
saaielers of saaielaarster, een lomp,
dom , sukkelachtig vrouwmensch ,
eene sul of sukkel ; saaieleer, sukkelaar , snul , onnoozele bloed. Z. saffelen en saniken.
SABBEREN, o. w., voor: zeeveren (omstr.
Breda); Kil. heeft : sabberen in den
zin van : kladden of slecht schil
1. maculare, en sabberer voor:-dern,
kladder en toteraar, 1. vanitoquus. Z.
snebberen, zabberen en zebberen.
SABEL , SAVEL , m. Eenen savel aan
hebben is eene dier menigvuldige uit
om iemands be--drukingeb.
dronken staat aan te duiden : hij heeft

een sabeltje aan (VI., N.-Br.).
SABELEN of SAVELEN : ergens door
sabelen, ergens doorhakken of er met
vuile voeten doorgaan (VI.).
SAENSEJUEN , kruiswortel ( c. Axel. ).,.
't Is verbasterd van 't fr. gentiane.
SAFFELEN, o. w., met moeite doen, sukkelen, taffelen, sammelen. Vanhier :
saffelaar, gesaffel, enz. (Kemp., VI.).
SAGEIERS , SEGEIERS. Zoo noemt men
hier en daar in Vl. den, derden dag
der dorpskermissen op welken er
veel dronkenschap en baldadigheden
plaats grijpen. Zou de oorsprong van
dit zonderlinge w. in den Zacheüs
van 't Evangelie te vinden zijn?
SAIET, SAJET is, volgens Bild. ( III, I),
beter dan saaiet, en het is ook de
uitspraak van 't w. in Br., Antw. en
Kemp. , alwaar het m. gesl. alleen
gehoord wordt.
SAKAVAN , SAKKAVAN. Z. sakker.
SAKKER, ni., vloek, vloekwoord Hij liet
eerren fellen sakker : vanhier sakkeren voor : vloeken : als hij zat is, doet
hij niet als vloeken en sakkeren ;
versakkeren , vervloeken. Men zegt
ook in verwondering en als bij uit

sakkerdit , sakkerloot , sak -roeping:
en ook , om niet schijnen-kersti
te vloeken : sapperdil , sapperloot
of suikerloot, sakristie, fr. sapristie
( Limb., Br. en elders ) ; sakkavan of
sakavan, sakkondée of sakondie is in
Westvl., althans omstr. Kortrijk, ook
eene vloekachtige uitroeping. Het
woord is van 't 1. sater of van 't fr.

sacre.
SAKKEREN. Z. sakker.
SAKKERDIT , SAKKERLOOT, SAKKER
sakker.
-STIE.Z
SAKKERSTIJN. Z. sakristijn.
SAKEONDEE, SAKKONDIE. Z: sakker.
SAKRAMENT. Hij, zij gaat uit met zijei,
haar sakrain.ent , d. i. met zijn of

haar wederhelft ( Br., Antw. ).
SAKRISTIJN , o. , zegt men in Br. en
Ant'. voor : salari=stij.

SAN
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SALAAD. Eerie salade geven, berispen,
hard beliijven; ook slaag geven ( Vi.
en Br.).
SALET, zijkamer (Zeeland).
SALETREKEL zegt men te Maastr. van
een saletjonker of het fr. petit raaflre.
SALEWANTE , slag op de kaak ( h. en d.
in Vi. ); van 't fr. satuade, van satuer,
groeten. Z. santekwant.
SALEWIJ , m., wilg , fr. saute ( Maastr.).
SALMOENEN, kloppen, klappen : wat satmoent er zoo ( Hasselt ). Wij achten
het w. afgeleid, niet van : Salomon,
maar 't is eer eene verbastering van:
sermonen of van : psalmodieeren.
SALOMONSSTAF, voorhetgeen men elders
noemt Satomonszeget ( Oostvl. ).
SAMENZWANZEL , o., iets bijeen en
dooreen gedraaid , samenhangsel
( Popering.).
SAMMELEN , SEMMELEN heeft , behalve
den in deWoordenboek. opgenomen
zin, in Br., Antw. en elders ook dien
van : langzaam spreken en vanhier
sernineteer , gesemmel. In denzeifden
zin ze g t men ook : zernelen , zemeteer, dat bij Kil. frutseten bet. I. fitvota scruputose agere et gravia ignaviter. Ten Kate meent dat sam,nelen
eerie verbastering is van : tamin eten,
afkomstig van: teni, tarn; maar zou 't
nietverwant zijn met samen ? immers
zameten bet. in 't hgd. sammein, of
ten minste met sabberen in denzelf.
den zin gebr. Z. 't volgende en santeren.
SAMMELTJE , kloterspaan ( Kemp. ) ; te
Antw. : ktater. Z. sammelen.
SANGER, bijv. , grauw,, paan , bruinrood : mijn been is heel sanger van
:

dien stag. Hij was heel sanger gesla
gen ( Hagel. ). Verwant met 't fr.
cenctre F

SANIKEN, o. iv., prazelen, zagen, onnutten praat vertellen ( Limb. ), of hetzelfde als in Br. : sern?neten , santel-en. Z. saaielen en santeren.
SAINT, m., hoort men soms ng voor
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sint,thans meestgezegd voor: heilige.
Het komt van 't 1. san c tus, heilig.
Geen sant
Is verheven in zijn land,

zegt men in 't Hagel. en Antw. voor
niemand is profeet in zijn eigen land
of niemand wordt onder zijne medeburgers
naar verdienste geacht.
SANTEBOUTIEK , santekraam : geheet de
santeboutteic , geheel het kraam , geheel de boel , fr. toute La boutique
( VI., Limb , en elders ). Z. sant.
SANTEKWANT, voor : kaakslag : hij kreeg
cciie santekwant op zijn gezicht

(Br., Antw.).
SANTEREN , SENTEREN , flauwen praat
vertellen , razen : hij santert van 's
nwrgencls tot '5 avonds ( Kl. -Brab. )
in Br. : semnielen, lazelen.
SANTJE , 0., bidprintje , fr. image ; in
Br. : beetcieken ( billeken ) : als gij

uwen catechismus kont , kriegcle e
santje (Westvl. ). Z. sant.
SAPPER , SAPPERLOOT , SAPPERSTIE.
Z. sakker.
SAP. Iemand het sap uit de schenen
nijpen , ' t hem duur doen betalen
( L. v. Aalst).
SARA , v., kwade , dulle vrouw : 't es en
sara van e wive ( Kortrijk). In 't
Taalk. Mag. ( III , 586) komt 't w.

sara voor in den zin van : schrijf( of druk- ) faut , ook voor : saca,
zake zaak.
SARGIE, v., staat bij Weil. aangeteekend
als zijnde zekere wollen stof en in de
Woordenb. is 't verfi'. , evenals saai
of saaiet , door : serge ; doch in
Br. en Antw. bet. het : deken , fr.

couverture : wo/ten sargie , katoenen
sargie , werkev. sargie. Dezen zin
heeft het ook bij Kil. te weten van
bedde-kleed , 1. stragulum , en komt
het reeds voor bij Ruysbroeck
( lii, HI, F. 16).
SAROOP, SERROOP, m., siroop of stroop
( Br., Antw., Kemp. en elders) : ge

ziet er uit gelijk een aftjelekt saropen
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broeiken ( Reinaert De Vos , 1861).
Eene saropen tronie : een geslepen

in het hgd. en gelijk eh in 't fr. chapeau , clieval , of bijna als sj uitge-

onnoozel gezicht (Antw.); in Oostvi.
vooral te Gent zeggen de boeren

sproken ; elders in België hoort men
minder den j -klarik en meer een
chklank. Op het einde en in het
midden eens woords klinkt sch, in 's
volks mond, bijna altijd als s.
SCHA , voor : schade, en vanhier : sc/id-

sarope , scharope voor : siroop ; in
Limb. veel : schroop. De Spanjaards
schrijven : xarabe , en de Portugezen : xarope, charope uitgesproken.
SASSENIER of SASSER, rn., bediende die
gelast is met de sassen of de sluizen
van vaarten open- en toe te draaien
om de schepen door te laten , en dit
doorlaten der schepen heet men

versassen : wij kunnen nog se/lens
niet versassen ( VI., Br., Kemp. ). Z.
sas bij Weil.
SAUS , v., berisping , sterke berisping:

iemand zijne sans geven. Hij kreeg
een feite saus mee, hij werd duchtig
over den hekel gehaald ( VI. , Br.
Antw. , Kemp. ). 't Is sans naar 't
koinmeken, de een is niet beter dan
de andere , 't een aart 't ander, of : 't

is zak naar 't zaad.
SAUSEN, in Br. sauzen uitgespr., bet. in
Westvl. en omstr. Gent waar het
seisen klinkt : za g en , lastig vallen ;
in de Kemp. : razen , flauwen praat
vertellen. Te Antw. zegt men : sjou
( sjavelen ); in de Meierij : san--wetn
weten ; in Br. : semmeien ; in Limb.
saniken wauweien en saaieien.
SAUWELEN, 0. w., zotten klap vertellen
(Meierij.) Z. sausen, sjouwelen, sammelen en zaaielen.
SAVE , m., voor : sjouwel of ijdele klap.
( Br. , Antw.).
SAVE , SAVIE , 't zelfde in 't Z. als in de
Woordenb. : salie, en bij Kil. : salgie,
saeigie, satie, hou. fris., I. salvia, fr.
sauge ; in Limb. : zelf. Z. bij Weil.
salie.
SAVEL , bijna overal voor : sabel, en
saveien voor : sabelen.
SAVOOI, slons , sloor : eene vuile savooi,
eene luie savooi ( Br., Antw. St. ) ; te
Popering. bet. savooi : roode kool.
SCH wordt in 't Limb. platduitsch gelijk

beletler ( Z. dit w.). Eene koe houden
scha, voor bate zegt men in Westvl.
wanneer iemand voor eenigen tijd
de koe zijns huurmans houdt om er
de voor- of nadeelen van te genieten;
te Popering. is het : sc/tate voor bate.
SCHA voor : schaduwe , lommer, fr. ombre. De Ouden schreven veel : schade,

sca, scade, schaye, schaeye, schadue,
en ook scheme (waarvan nog: schiin)
voor : schaduwe. In VI. heeft men
schauwe, en bij Kil. : schaeuw voor:
schaduwe. Men treft ook : beschaden
voor : beschaduwen aan.
SCHAAF. Men heeft in Br. een aantal namen van verschillende schaven. Ziet
er hier eenigen ons door schrijnwerkers opgegeven : rijschaaf, of ruwschaaf en voorlooper , groote schaaf
waarmee men eerst uit den grove
schaaft .2 0 kortschaaf, schaaf om
mee zuiver te schaven; 3 0 0giefschaaf,
om bandekens of randjes mee te
scliaven ; 4 0 iabatsc/iaa[ ook : begetschaaf geheeten , schaaf om meô ra ha tien of bagetten te schaven ; 5 0 holschaaf, om de paneelen uit te hollen;
6 0 ploegschaaf om de voren voor de
paneelen uit te schaven ( deze twee
schaven passen opeen ) ; 7 0 plattebandschaaf, schaaf om mee de
platte banden te schaven ( Leuv. ).
De kortschaaf wordt ook handschaaf
genoemd en door rijschaaf verstaat
men elders : de lange fijnschaaf.
SCHAAF LOOPEN, op eens anders kosten
ieren, of, gelijk men ook zegt: op
sehabber de bonk toopen ( Meierij ).
Bij Hoeufft (506) leest men « door
schaaf loopen verstaat men , zoo ik
;
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meen, in Hol!. : daarheen loopen
zonder dat iemand zich zijner bekreune. Dan omstr. Breda noemt
men : schaaf loopera of op schaaf loopen , hetgeen aldaar is : op den klop
toopen. Mogelijk is het voor : op de
schaaffelingen of liet afschaafsel, het
overschot van de tafel, loopen of op
het schaffen loopen. Zoo het laatste ,
zou men moeten zeggen : op schaft
of op de schaft loopen. Z. schab
liever schavernak.
-bernakof
SCHAAI , SCHAUW , v. , grendel eener
deur, fr. verrou ; het eerste wordt
gezegd in 't N. van Limb., '1 ander in
Z.•Limb.Vanhier heeft men : schaaien
voor : grendelen ; en 't verkleinw.
schaaike, grendeltje. Het schijnt met:
schof, schuiven verwant en is dus iets
dat ergens voorgeschoven wordt.
Men zegt in Br. en elders ook : schaai
voor : schaduwe.
SCHAMEN , SCHAUWEN , b. w., grendelen : is de deur geschaaicl ( Limb. ) ;
in Br. en Antw. zegt men in de teekenkunst : schaaien voor : schaduwen, fr. onibrer.
SCHAAKAI. , u i tgespr. : schatral , m. , die
alles schaakt, grijpvogel ( h. en d.
in VI. ).
SCHAAKSEL, o., uitgespr. : schaksel, iets
wat geschaakt is , een vuil slordig
mensch ( Kemp. en elders ).
SCHAAL is , zegt Weil., in 't N. gebr.
voor : schel of schil , schelp of dop ,
doch in Westvi. , Limb. en elders
heeft schale nog deze beteekenis. In
N.-Br. wordt schaal ook gebezigd
voor : schotel. Z. Hoeufft (506) en
Bild. ( III , 13 ). Bij Maerl. en in den
Teuth. komt scale ook voor in den
zin van : bast ; bij Ruysbr. voor :
schelp : die ghieriglie kiest die sloes-

tere vore die keerre en. die scale voor
den doder. Het springt in de oog dat
schaal of scale nauw verwant is met:

scheel, schedel, schel of schil, schelp,
schotel, schol , het engl. schelle, het

soli
zw. skal , het fr. écaille , écale, het 1.
scatula , het ital. scaglia en scatolla

( schotel ). Z. Weil.
SCHAAMTEVRIJ, bijv., schaamteloos (Vl.).
SCHAAN. Z. schanden.
SCHAAP , o. , rek , kasplank ( Limb. ).
Z. schap waarvan 't eene verlenging is.
SCHAAFGOED of SCHAAPHOFSTEDE ,
een boerenhof waar men schapen
kweekt of waar men eene schaapkudde houdt ( Oostvl. ).
SCHAAPHOFSTEDE ( Oostel. ). Z. 't voor
-gande.
SCHAAPSHOOFD , onnoozele vent , goeizak, domkop ( Br. en elders ).
SCHAAR, SCHAARD, SCHEER, v. Volgens
Te Winkel ( Arch. vr. Nedert. laat,
1, 299-300 en Taalk. Mag. IV, blz. 609
en 642 ) bet. : scharen scheren , in
,

't deensch skara , afsnijden , afknip
volgens Bild. en Ten-pen,vrdl;
Kate is scheeren , van schee -e-ren
( scheeden : scheiden), waarmee dan
scheuren duidelijk verwant is. Nu in
Limb.' en de Meierij bet. schaar
(schaor ), wat op het land groeit, de
opbrengst die men er af haalt, oogst.
Het is ook dezen dat het vroeger algemeen gebr. werd : de jaarschaar

van het hooi, graan, .hout, brengt zoo
veel op ; dit leest men honderdmaal
in oude kerkrekeningen. Vanhier
houtschaar , de opbrengst van het
schaarhout. Doch in Limb. bet.
schaar of schoel ook : regenvlaag.
In Br. en elders is schaar, schaard
en scheer ( met bletende e uitgesproken , terwijl de e in scheer, fransch
ciseau,zwaar of half zachttang klinkt),
hetzelfde onder andere als : krab ,
kraw , schrab , klauw , scheur door
iets puntachtigs als nagels , doornen , enz. veroorzaakt ; bij Kil. :
crena , r`zma , ruptura, scissura , en
overdrachtelijk : veeg , klauw , verwijting , schamp , schimp : hij heeft
eene felle scheèr gehad. Z. Bild. en
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Weil. op : schaar, schaarde en, bij
ons : schaars , scharen , scheren.
SCHAARBILJEN. Z. scharbiljen.
SCHAARHOUT , o. , hout dat van tijd tot
tijd, b. v. in Br., Antw., alle 5, 6 of 7
jaar, in Henegauw en Namen alle 15
jaar afgehakt wordt, en daarom ook
in de Kemp. en elders : hakhout genoemd, in tegenoverstellingvan : opgaande hout of boomen ( Br., Antw.,
Kemp. en N.-Br. ). In Gelderl. ( zegt
Hoeufft, 507) noemt men het : akker
of akkerinaalshout. In 't Taalli.-mal
Mag. ( III , 72) wordt schaarhout
-

afgeleid van : schaar of schaara+ , 1.
fissura , als ware het : hout dat licht
scharen of splinters krijgt; doch het
is eer : hout dat bijeen geschaard
wordt. Hoeufft meent echter dat het
is : hout 't welk afgeschaard of gescheerd wordt; van : scharen of scharren, fr. raser. Dit is 't waarschijnlijkst : immers schaarbosch is'tzelfde
als : kreupelbosch en wordt bij Kil.
vert. door : silva rasilis, quae prorsus
succictitur atque abraditur. Vandaar
dan ook dat men in de Kemp. het klein
hout of struikgewas van een bosch,
dien men van zin is uit te roden,
schaaraf heet en dat men op de
plakkaarten leest : een bosch ten
schare af, d. i. ten gronde af, ver
Voor ons is schaarhout niets-kopen.
anders dan hout dat afgescheerd, d. i.
afgesneden of afgehakt wordt.
SCHAARS ( schaas of scheers uitgespr. )
is in Br., Hagel. , Kemp., Antw., o.,
doch in Limb. ook m. en bet.: scheermes , fr. rasoir ; bij Kil. schaers ,
scheers , scheermes , 1. novacula
cutter rasorius , enz. Schaars of
ploegschaars en ploegschaar bet. in
Br. en ook elders : het snijdend mes
der ploeg waarmee men het land
omschaart of schelt of omwerpt, dus
het ploegmes, fr. le soc de la charme,
zoo Plant. liet verfr. : Kil. heeft
schaar, scheme, ploeghschere, ploegh-
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schare, 1. vomer, vomis, eng!. share.
In Limb. zegt men ook schaars
voor : schaats , en het w. mag er
voor dienen; elders in Limb. bet.
schaars ook : schaar of schaarde in
den sneê van een mes. Z. scharen,
scheren, waarvan schaars de wortel
is, en ook 't .arch. ( I , 299-300 ).
SCHAARSEN. Z. scheizen.
SCHAASPUT. Z. scheizen.
SCHAATS, v., stelt, mv. schaatsen, stelten, fr. Échasses, welk laatste van het
neêrduitsch afstamt. Bild. (III, 16)
zegt dat schaats ook gebr. werd
voor : stelt ; in VI. wordt het daarvoor nog gebezigd en Plant. heeft
schaetsen oft stelten in 't fr. des es-

chasses , 1. grallae.
SCHAATSEN , o. w. , schaatsen rijden
(VI., Limb.). Het komt van scha -en ,
nu : schaven. Z. schaverdijn en

schrikschoen.
SCHAB, SCHABBE, in de Woordenb.: een
licht manteltje, en bij Halma : een
slecht manteltje, welke beteekenis het
thans in Gelderl. nog heeft. Doch in
Vi. is schabbe : een kiel of soort van
kiel ( fr. sarrau ), wambuis of overal
(444) dat men de kinderen aandoet ;
in 't L. v. Waas is schabbe : een kinderen- voorschoot, die als een overkleed gemaakt is. Men zegt in Vi. :
zijne schabbe scheuren voor : zichzelven nadeel of schade doen, of een
zijne eigene schade, be--ander,to
voordeelen : zie toe dat gij uwe eigen
schabbe niet scheurt. Er bestond
vroeger het volgend spreekw. :
Somers een schabbe, en swinters een pye;
Doet ter muelene, en bakt te tye (in tijdsi.

Kil. vert. : schabbe of schobbe o. a.
door 1 0 supparus toga levis; 20 operculum ( deksel, scheel ) en hiermee
komt eenigszins overeen de zin dien
het w. in de Meierij nog heeft , namelijk dien van : schaal of de uiterste
ruige plank van eenen boom afge;
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zaagd, ook die van : lap, overschot van
een stuk goed, in welken zin men te
Gent schabbe hoort : heeldi niet een
schabbetje voor een kleed ? 3° tevedo ,
linea ( motte , memel, meluw, 372 ) ;
40 scabies (ruidigheid ) ; 5° gvulier
malecdica ( ruig en kwaadsprekend

wijf) ; cavitlum , etc., schimp , ver wijting , smaad ; in dezen zin hoort
men soms nog wel schabbe : iemand
een schabbe meé geven. Vanhier komt
het werkw. : -schahbeeuwen (than3 in
Br. : schaveelen uitgespr.), schabben,
schobben, schrabben, d. i. verwijten,
schimpen , kwaadspreken , iemand
met bitsige, verwijtende of schim
woorden toespreken. Vanhier-pend
ook : schabbauwlijk.
SCHAB , V. mv., schabben , stukken die
van gekapten arduinsteen voortkomen : ik ga deze leegte met schabben
opvullen ; 2° uitgebrande steenkolen
( omstr. Thienen ) ; elders schrab
singels of zengels.

-hoeli,

SCHABBAUWELIJK , SCHABBOUWLIJK,
SCHABBOUELIK, bijv., doch meest
als bijw. gebr. , haveloos , slecht ,
slecht gekleed , wanordelijk , ruw,
wild, afschuwelijk, vreeselijk, schrik
: wat ziet hij er schabbauwlijk-kelij
uit. Het weer is fel schabbauwlijk.
Het is schabbauwelijk koud, donker,

vuil, enz. (VI., Kl. -Br. ). Vandevenne
gebr. ook het w. :
So schabauwlijk souwje tieren
Buyten re'en en goe manieren.

Het w. komt blijkbaar af van : schab
schobben, bij Kil. vert. door :-benof
scabere , convitiari ; schabbig , ruig,
schurft : schabbig weer, hgd. : schebbig wetter, en verder, schabbeeuwen,
uitgespr. : schaveelen.

SCHABBERIG , SCHABBIG en SCHAB
-BEUWIG,bijv.Zschauwlken
schabbe.
SCHABBERNAAKT , uitgespr. schabbernak ; te Kortrijk en omstr. : heel

SCH

naakt, ook : arm , onbeschaamd, luis
onrein vrouwmensch. Men zegt ook
tegen speelzieke kinderen ; schab
en sporrewegen.-bernak,schi
Het w. is samenpest. uit : schabbe en
naakt. Z. bij Kil. en bij ons : schabbe,
en verder : schavernak.
SCHABBERNAK, bouwvallig huis (Antw.,
h. en d. in N.-Br. ). Z. 't voor
-gande.
SCHABEELEN , v., in sommige plaatsen
van VI. hetzelfde als te Kortrijk :
scharbiljen of scharbilgen of als in
Br. : schrabhoelie , elders schabbe,
,
-

d. i. overblijfsels van gebrande steen
-kolen(Smrg).

SCHABEL

(a kort). Iemand bij zijn

schabellen krijgen, iemand onzacht
bij de kleederen vastpakken ( Limb.).

Op het schabelleken staan , te pronken staan , te schande of aan den
schandpaal of aan den staak staan
( Br., Antw. ).
SCHABELETTER, SCHABLETTER, en
ook : schahetter, voor : schade-belet-

Ier, m., is te Brugge, te Roeselaar
en elders , de bedienaar die belet
schade te doen. In 't L. van Waas
zegt men : schabetter. Z. schampetter.
SCHABETTER , in Waas verbasterde uit
-spr.van:chdebltr.Zschampetter en schabeletter.
SCHABRAK, v., kleine wollen omslagdoek
(N.-Limb.) ; 't is het hgd. : scha bracke , fr. housse , dekkleed voor
peerden.
SCHACHELEN, SJACHELEN, 'tzelfde w.
als bij Weil. : schagcheren , woekerhandel drijven,woekeren (Limb.); in
Br. bet. het : kommerschap doen, een
winslgevenden handel drijven. Doch
in Vi. bet. het : ruilen of wisselen ,
verwisselen , mangelen. Schachel ,
geschachel, schachelaar, schachelarij.

.

Z. Hoeufft (509) op 't woord.
SCHACHT of SCHAFT. De schachten zijn,
bij de wevers : de vier latten van den
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weverskam ( Leuv. ). Z. schacht bij
Weiland.
SCHADDE, plagge (Z. plak, 485) of lap die
van een dicht begroeid heideveld afgestoken wordt en als turf tot brandstof
dient (Antw., Kemp., N.-Br.). « Elders
worden de schalden ook plaggen
(485) of vlaggen genoemd, doch 't w.
duidt wederom eene andere soort
van turf aan, » zegt Hoeufft (508).
Schad , schalde , o., is in Gelderl.
ook : groene zode met heidegewas
begroeid en met veendeelen ver
dienende tot brandstof. Zijn-mengd,
ze van mindere hoedanigheid, dan
noemt men ze : plakken of plaggen
en ze dienen , evenals de groes of
rusch in Br., om in den mesthoop ,
ook wel plaghoop genoemd , gezet te
worden. De plakken zijn dunder.
Men maait ze met de plakzicht van
de gewone heidegronden , van onder
de hagen en de kanten der bouw
daarom zegt men in Gel--lande
derl. ook : karnpschadden : de schad-

den steekt neen af. Z. Taalk. 3fag.
( I*, 320-23 en II, 507 ). Vanhier heeft
men 't werkw. afplaggen , de zoden
afsteken, wat men in N.-Ho11.: afzoden heet. De plagturf of heidegroes
heet men in de pr. Drenthe : zodde.
In Overijsel heeft plagge en schadde
dezelfde bet. als in Gelderl. en wordt
er ook als mest- en 't ander als
brandstof gebezigd. Z. -4rch. (I, 243).
Bij Meyer bet. schadde : kluit , klont
aarde , bij Kil. : cespes , gleba, d. i.
in Br. : rusch , risch , groes (166).
Bild. (III, 16) zegt op 't w. « schadde,
beter schade, van : scha -en, afsteken
of afschaven, v., 't woord is eigenlijk:
schaalde-kluit ; anders zode, hetgeen
door de vermenging sch met sj, en sj
met tz in de uitspraak , zeer wel
afkomstig van dit schadde kan zijn.
Schadden zijn eigenlijk : gestokene
veenturven, en plaggen,: heideturven
die men met de zoogenoemde plag-

SCH
genzicht (een ander ding als de ge-

wonelijke -zicht) afmaait. »
SCHADDETURF , SCHADDEVUUR , turf,
vuur van schadden ( Kemp., N.-Br.).
Z. schadde.
SCHADEELIG, bijv., schadelijk (c. Axel).
SCHAFAKKER. Z. schavakker.
SCHAFELING, SCHAVELING, o., afschaaf
schaafspaanders (Br.); teAntw. -sel,
krollen (299) ; in 't fr. copeaux genoemd ; Kil. heeft : schaeffelirghen ,

schaevelinghen , 1. rarnenta, limaturae, schidia, en de Teu th.: scha f joel
van holt, 1. assula. In Limb. : schaaf
-spen;
speen voor : spaander.
SCHAFFELEN , b. w., een freq. van
schaffen , doen , verrichten , frutselen : wat schaffelt gij daar weer? (Br.)
ook voor : schoffelen : den weg afschaffelen of afschoffelen , d. i. den
weg dunnekens en lichtjes afsteken
of het gras afschellen. Het wordt ook
voor : saffelen en voor : schuffelen
gebezigd. Z. schuffelen en scha
voort -vernak.Zo:schflen
slenterende voortschui--schafeln(
ven ) Hoeufft, blz. 509.
SCHAFFEN , o. w. , maken , zorgen , zijn
best doen : schaf dat gij vroeg hier
zijt (VI. ) ; Kil. heeft het w. in dezen
zin , 1. altere , curare, angl. chaffer:
op iets schaffen, iets aantrekken, iets
achten , ter harte nemen ( Br. ) ; te
Antw. wordt het gebr. voor : gulzig
eten , maar dan is het met : schuffel
verwant. Plant. verfr. schaffen door:
traicter , négotier. Vgl. het hgd.
nichts ze schaffen Naben , niets te
doen hebben.
SCHAFTIG of SCHACHTIG , in Limb. in
verscheidene beteekenissen gebr. als
voor : aardig, wonder, akelig, schrikkelijk, enz. : o/i ! het is schaftig.
SCHAFTUURLIJK, bijv., mismaakt, wanstaltig , fr. di (forme ( Maastr. ). Z.
schavuurlijk.
SCHALAAI, SCHALLEI, SCHALLIJ, SKA
Belg. -Limb. de opene-LEI,v.isn
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Sell

plaats achter een huis , de achter
wat men te Leuv. : achteruit-platsof
noemt : die menschen hebben maar
eene kleine skaltij (St-Truid.). Hunne
schalteé en is niet groot (Hasselt); te
Tongeren klinkt het w. : kasselij , en
in de Limb.-Kemp. : schalelie, waardoor men verstaat hetzelfde als in de
Antw.-Kemp. : werft. Zou het w.
niet verbasterd zijn van : schalage
( schaal-agie ), als ware de achter
schalen rondom afge--platsme
maakt of wel bevloerd , of samengesteld zijn uit : schaal en lei (fr.
conduit) ?

SCHALDIE. Z. schabei of schallij.
SCHALEN, b. w., peulen : erwten schalen
( Limb. ). Men zegt er ook : keveren.
Z. schaal.
SCHALI EBIJTER, m., ovenbeestje(Antw.).
Schalie wordt in 't Z. meest gezegd
voor : lei, daklei.
SCHALIEBOOTEN is te Popering. eene
andere uitspraak van : schaliebijter
of schaalbijter; doch men verstaat er
door : zwarte ronde waterinsekten ,
bijna gelijkvormig aan den meikever.
SCHALIEDEKKERS HEBBEN in Oostvl. en
Antw. gezegd voor : hoofdpijn hebben, daags nadat men veel gedronken heeft. Licht zegt men dit alzoo
omdat het hoofd, in zulke omstandigheid, fel klopt.
SCHALIEREN, de zijkanten eener ladder
waar de sporten insteken ; ook de
houten stok aan de koorden of kettingen eener rol of `vel , waarmee
men deze voorttrekt ( Westvl. ).
SCHALK, z. nw. (Aalst). Z. gewand.
SCHALKEN, b. tv., schoren (Oostvl. ).
SCHALM , m. , het groot snijijzer van de
gewone ploeg, of in Ho11.-Limb. hetzelfde als , omstr. St-Truid. : schelp,
als in Br. : schaars en als in VI. :
schaure ploegmes, ploegschaar ).
SCHALMBUS, een bond of bondel hout,
die van schalmhout gemaakt wordt.
Z. schalmhout ( Oostvl. ).
,

(

Sex

SCHALM , SCHALMEN. Schalmen , b. w.,
in 't Hagel. in een gedeelte van BelgLimb., in de Kernp., de pr. en st.
Antw., in Br. en 't L. van `Vaas :
boomen of het hout teekenen om
verkocht en af- of uitgehakt te worden ; dit geschiedt met een weinig
schors af te hakken en op die blanke
plaats de verdeeling der koopen of
kavels te merken , ook : kavelen
d. i. in kavels of koopen verdeelera

men is bezig met de boomen en 't
schaarhout te schalmen , gewis gaat
men dien bosch uitrollen. Vanhier
heeft rnen : schalm., m., omstr. biest
en elders in de Limb.-Kemp. gebr. :
1 0 voor teeken aanduidende dat iets
verkocht wordt of is ; 2 0 kavel of afgeperkt deel eener verkooping. Ver

tien bunders denne--kopingva
boomen , verdeeld in schalmen. —
Tachtig schalenen dennen uithaksel,
dienstig voor bruggen , kepers , hopstaken ( plakkaarten van biest) ; in
Br. zegt men voor : schalen , koop ,
elders : kavel of lot. Kil. geeft : schat
op als een oud w. en vert. het-men
door : decorticare ( ontschorsen, ontblooten ). Het wordt thans in Br.,
Antw., Kemp. en elders ook veel
overdracht. gebr. voor : beschik
openbare meening aan -ken,dor
: hij is voor die plaats-duien
geschalmd. Schalanen bet. in Vl. :
het kleinhout afsnijden , afkappen,
snoeien , of bijna hetzelfde als in
Br. : steunen, fr. émonder, élaguer;
zoo zegt men : hagen, bosschen, boo-

men schalmen. Ook : de wegen schatien, d. i. afschoffelen, zuiveren. Het
wordt ook fig. gebr. voor : afnemen,
ontnemen : zie toe dat ze wwe borze

niet schalmen.
Kale jonkers, lijk ze zijn,
Zij en trachten maar van 't mijn
En van 't uwe wat te schalmen.
(Gentsch Vosken, 1847.)

In Holl.-Limb. bet. : schalm , m.,

( 573 )

SCH

hetzelfde als in Vl. : scharre , als in
Br. : schaars , of als in 't Hagel. :
schelp , d. i. ploegmes. Bild. acht:
schalm ( schakel , fr. chainon ) van :
scha -ë-ling , d. i. : schakeling. Maar
zou de t in schalm de plaats der r niet
ingenomen hebben en dus voor :
scharen en dit in verband staan met:
scharen of scharren, scheren?
SCHALMHOUT , o., klein hout dat uit
de elzenkanten geschalmd of gesnoeid en in bussels gebonden wordt
(Oostvl. ).
SCHALONJE , SCHALONJEKENS , SCHA
fr. échalote,-LOENIKS,saulok
ook ajuin of ui die nog zeer jong
en teder is en als toespijs wordt
geëten : bij plattekazenboterhams
-

eet men sehalonie en radijs (Antw.
en elders ).
SCHALP , v., platvormig stuk hout dat
men van eenen boomstam , eenen
balk of eene plank , enz. afscheurt
gij hebt eene schatra afgetrokken.

Komt dit w. van : schatperen of van
't engl. scalp , of is het met schelp
verwant? omdat zulk een stuk hout
aan eene schelp zou gelijken (Hagel.).
Z. schalpen.
SCHALPEN,b. w., een stuk schors, eenen
tak van eenen boom afrukken , af
: een boom schal pen -scheurn
schatp dien boom niet. Vanhier
schalp en afschatpen, aftrekken ( Hagel.). Vgl. het fr. scalper, de huid
van den schedel eens vijands aftrekken. Dit w. is waarschijnlijk verbasterd van : schrabben of schrapen,
1. scatpere. Z. schalp.
SCHAMBERLOEK , m., tabbaard , nachttabbaard , kamerrok ( Maastr. ).
SCHAMEL. Z. gewend dat , wanneer het
zeer breed is , schamel genoemd
wordt (Westvl. ). Z. scharoer.
SCHAMELIJKHEID,schamelheid, schaam
-deln(Br.)
SCHAMER , SCHAMEL , v., houten blok
van twee rechtopstaande armen

SOH
voorzien, welk gestel men op de karberries plaats tot steun der ladders.
Men heeft gewoonlijk twee zulke
schameren aan eene kar ( Limb. ).
Het w. is zonder twijfel het hgd.
schamel , fr. escabeau , marche-piel.
Inderdaad 't is de rust- of leunbank
der ladders. Schammet of stamel
komt in den zin van : voetbank bij de
Ouden voor : zoo leest men, o. a. bij
Ruysbr. (V, 185 , r. 6) : Sit te mynre

rechter side tot dat ic alle uwe viands
legghe eene stamel onder uwe voet.
Kil. heeft : schamel , scheldel in den
zin van : schabelle , 1. scabettum ,
suppedaneum , enz. en geeft het op
voor : hgd. , saks., gelders., fries.
ook nog in den zin dat het in Holl.Limb. heeft, te weten voor : ronge ,
1. trabale ; 2 9 voor : steun , 1. susten
-tacum;3
0 voor : drij -voet, 1. tripes.
Schamel is in 't angelsaks. scamot,
fotscamot , oud hgd. bij Dr Kremsier

stamei , stemel fuozschanzei (Notkerus ), hgd. fusschemet.
,

SCHAMFOETER, m., een eerlooze mensch
die ons tracht kwaad te doen ( Limb.,
Br., Antw.). Schama fertur bet. in Ba
Rollen -ge:ns'RijmchrokdSte
eene nederlaag. Meester Godfr. Hagen
schreef in 1270.
SCHAMINKELEN , SCHAMINKELING. Z.
scharminkelen.
SCHAMP , SCHAMPEN. Schampen bet. in
Limb. : ontgaan, misgaan : dat is
hem geschampt. Kil. vert. schamen door : labi , elabi , abire, fugere,
defectere , vulgo : scampare et scappare , gall. eschapper. De Teuth.
heeft : schampen, afschampen, I. fatlere. Overdrachtelijk bet. schamp ,
m., hetzelfde als : schimp , beschimping, zijdelingsche verwijting : ie
schamp geven , iemand-mande
eene schrab, eene schabbe geven ,
smaad aandoen, met oneer bejegenen
en scharapen 'tzelfde als : schimpen,
zijdelings verwijtingen doen : hij

SOH
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deed niet als schimpen en schampen
( Brab., Antw., Kemp. en Limb.) ;
Kil. vert. seham,p door : contumelia ,

propudium , convitium , ignominia ,
probrum , en schampen , schimpen
door : convitiari , insullari , irridere , enz. ; bij Plant. is schamp ,
schanzperheydt, fr. une finesse, ruse,
brocard , 1. cavillatio, scornma, dicacitas, enz. en schamper oft listigh ,
fr. fin, rusé. Dit laatste woord heeft
Weil. ook voor : scherp, bits. In den
Teuth. is schamp, schymp en schampen , spotten. In Reinaert bet.
scamp : smaad , smadelijke bejegefling en bij Maerl. ook : oneer, hoon.
In Gelderf. zegt men : wie zullen
vandaag met koffie schampen , wanneer men dien drank eens niet wil
gebruiken. De oorspronkelijke beteekenis van het w. wordt nog best
gevoeld in afschampen, hetwelk men
van het afstooten of ter zijde vliegen
van pijlen , enz. zegt.
SCHAMPAVIE SPELEN , heimelijk wegloopen, zich van kant of uit de
voeten maken , stil heengaan , wegvluchten , ongemerkt verdwijnen :
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schampeeren. Hij is het weft geschampeerd ( Hagel. , Br., Antw.).
Men hoort ook : schappeeren uitspreken. Het is met 't fr. échapper
verwant. Doch het zal wel eer een
soort van freq. zijn van : schampen.
Z. dit woord.
SCHAMPELAVIE. Z. schampavie.
SCHAMPELEN , AFSCHAMPELEN , o. W.
( freq. van schampen. ) , nauwelijks
raken , afbotten , afschuiven : als ge

zoo iets op uw lijf krijgt , dat schampelt niet af. Die sleep schampelde
tegen den muur af ( Kl.-Br. ) ; bij
Meyer bet. : schamispelen : strompelen , struikelen , en schanipeling :
struikeling. Kil. vert. : schampelen
oft seham ffelen door : cespilare ,
exorbitare , tabi, enz.
,

hij heeft weer schampavie gespeeld.
-41s er te betalen valt , is hij altijd
schampavie ( Br., Antw., Kemp. en

SCHAMPELSCHEUT , v. , schampscheut;
soms bet. het ook : waterscheut
(Rouse).
SCHAMPEN. Z. schamp.
SCHAMPENAVIE. Z. schampavie.
SCHAMPER (a als e) , m., schamppaal
( Limb. ).
SCHAMPER, bijv., eigenlijk : scherp, bits,
honend ; bij Kil. contuyneliosus ,
petulans , procax, doch in 't Hagel.
armelijk , ellendig of 'tzelfde als in
Vl. : schabbauwelik of als in Limb.

VI.) ; doch in de Kemp. zegt men
ook : sehamponavie of schampelavie
spelen en in VI. duikerleen-weg spelen
(109). Het w. komt van : schampavi,
perf. van 't basterd latijn : scampare,
fr. echapper, neêrd. schampen , ontgaan, vluchten. Sommigen leiden het
af van 't Ital. scampa-via ; doch het
waarschijnlijkste is dat het door de
Spanjaards hier'ingebracht is evenals : pagadder , Iambic , faro , hablador ; escampada via , open weg , op
vrije voeten , in 't fr. zegt men :

SCHAMPETTER, van het fr. garde-champétre , veldwachter ( Br. , Antw.,
Waas).
SCHANDALLIZEEREN , b. w., schenden,
benadeelen , bederven , verfrommelen ( Br., Antw. ).
SCHANDE. Te schande staan , aan den
schandpaal staan , te pronken of op
het schabelleken staan ( Br. ) ; te
schande maken bet. in 't Hagel. :
roekeloos handelen, verderven, ver nielen : ge moogt uwe kleeren zoo

.

prendre la goudre d'escampette. Vgl.
het fr. décamper.
SCHAMPEEREN , b. w., ontkomen : ge
zult het gevaar dezen keer niet

schaftuurlijk.

niet te schande maken.
SCHANDELEEREN , b. w. , schenden,
bederven, ontsieren : die zijn neus
afsnijdt, schandeleert zich : men zegt

SCH
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ook wel : schendeleeren ( Limb. ).
SCHANDIG , bijv. , verdorven , rot , geschonden : het brood en het vleesch
zijn schandig gegaan. Dit w. schijnt
af te komen van : schenden. Men hoort
ook soms schondig voor : schandig
zeggen (Limb.); bij Kil. is het in 't 1.

fcedus.
SCHANS , SCHANTS , v., takkebos met
zorg in een of meer banden gebonden , mutsaard. Kil. geeft ook
schantse, schentse als fries. op in den
zin van : bussel hout (Limb.). Vanhier
komt gewis : schansen, verschansen,
omdat men de verschansingen of
versterkingen vroeger maakte met
tusschen de opgeworpen aarde der
bolwerken mutsaards te leggen. Men
noemt nog schans, soms ook schrans,
de hoeven welke met water om
ringd , tijdens den oorlog (1621-48)
eene vrijbrief van beide de oorlog
partijen hadden verkregen-voernd
en van dien tijd den naam behouden
hebben. Bijna op al de Kempische
dorpen vindt men die schansen.
SCHANTEN , o. W. , kwaad spreken : hij
schant van iedereen. Vanhier : beschanten, beklappen ( Limb.).
SCHAP, o., bet. eigenlijk : eene houten
stellagie of eene plank om iets op
te leggen of te zetten ; bij Kiliaan
repositorium. Deze beteekenis heeft
het w. nog in vele dietschsprekende
gewesten , zoo in Hol!. als in België
en Limb. Schap, zegt Bild., wordt
nog in sommige streken onzes vaderlands voor : plank, waar men iets op
zet of legt, gebr. en hiervan : schap
eigenlijk eene kas met planken.-rij,
In N.-Limb. en Gelderl. alsmede in
Br. en elders is schap ook eene rijg,
plank of plak, leg-, rustplaat om iets
op te zetten of te leggen, b. v. potten
en pannen, schotels, boeken, enz. en
vanhier : boekenschap, fr. rayon de bibliothèque (Z. hank blz. 100); 20 schap
bet. in het algemeen : eerre kas waar
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men iets in bewaart : schapraai,

eetschap , spijsschap , broodschap ,
kleerschap , enz. ( Br. en elders ) ; te
Diest, in Belg.- en Holl.-Limb. ook:
eetkas, fr. garde-manger. Bij Pomey,
Kil. en Meyer heeft het denzelfden
zin, te weten dien van : schaprade of
spinde, etenskot, spijskamer, promptuarium., enz. Hoeufft heeft blz. 511 :
« Schaprade of gelijk men het gemeenlijk uitspreekt schapraai , is
niet alleen bij de boeren maar zelfs
bij niet onaanzienlijke dorpelingen
der Baronie nog veel gebr. voor :
etenskas , zoowel als 't verkleinw.
schapraaiken, bij Meyer is het spinde.
Men maakt het hier v., bij R. Vis
uit-scheri'to.Hwamnges
schap en rade , het eerste is bij
.Wachter overgezet door armarium,
en bij Verelius in indice Scyto-scandico heet strap : repositorium, hetwelk
ik niet twijfel hetzelfde te zijn als
't angelsaks. scoop, het eng!. seep en
shop, welk laatste wel slechts : een
winkel bet., doch eertijds eene alge
schijnt gehad te-menbtkis
hebben. Z. Junius' Etymologie. Anglican. op schop, waarvan ook wij ons
oude schop hebben, en schuppe is in
VI. nog : eene komeny- winkel, en hij
die zoodanig een winkel houdt, heet :
schuppenier. Z. Burm. aanmerk. blz.
149 ; en over ons schap, Junius' Etymologic. Anglican. op seep, en Ihre,
Gloss. Suio-Goth. op strop. Het 2e
raad bet.: gereedschap, waarvan nog
huisraad ; zoodat het eigenlijk zou
bet. : eene kas voor gereedschap. Z.
over dit raad op gerei, in Friesl. heet
nog raden hetgeen wij reeden noemen. In Limb. zegt men schaap, o.
voor: schap, schapraai. Nu men vindt
bij de Ouden ook : schaap, schap en
schapee voor : vorm , gestalte. Hiervan bij Kil. schappig, schapetig (nog.
overig in : schappetij/c ) voor : wel

gemaakt. Zoo dat schap wel één
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schijnt te zijn met schapen of scheppen , d. i. maken , vormen. Het
engl. to shape bet. : vormen, scheppen. Maken , scheppen werd vroeger
ook gezegd voor : kleeren maken, en
schepper : kleermaker ; vanhier de
familienaam : Deschepper , Schep
Mag. IT , 170. Schap-pers.ZTalk
is dan eigenlijk zooveel als : vorm,
maaksel, dienende om iets op te
leggen. Vgl. hier meê schaffen. Z.
schrank en 't volgende. Op het schap
zetten, iets ter zijde zetten, het zich
uit het hoofd zetten : hij heeft de
studie op het schap gezet (Br., Antw.
en elders ).
SCHAPPEEREN , in 't fr. éclhapper , in
België veel gebr. Z. schampen en
schampeeren.
SCHAPRAAI , SCHAPRADE , v. , wordt
overal gebr. voor : eetkas en in Br. en
elders ook nog voor meer andere kas
kisten of koffers waarin men-sen,
iets bewaart , als : m,elkschapraai,
broodschapraai , vleeschschapraai ,
kleerschapraai, zaadschapraai, lijn
hoekschapraai, vlie--wadschpri,
genschapraai , enz. De schapraai
hangt er hoog zegt men van een huis

waar het moeilijk is aan het eten te
geraken , waar men op het eten ziet
( Br. ). In Sint Anna, schapraai zijn
zegt men in Br. , Antw. , Kemp. en
Limb. van eene dochter die reeds
ver over de dertig jaar oud en dus
bedreigd is om ongetrouwd te moe
blijven. Bild. ( III 19 ) schrijft-ten
schappraai , eigentlijk schapperaai
( van : schap, kas) of wil men 't dus,
schapperade. Cats zegt : schapperade,
schapprad ; bij Kil. : schap- raede,
schap- reede, 1. promptuarium, ar
bij Plant. :-mariu,epost';
schap oft schappraeye, fr. une huche
a mettre la viande , 1. vista cibari-a, enz. Z. schap.
SCHARBILLE , SCHARBILJEN , SCHERBILJEN , SCHERBILIEN en SCHRE-
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BELDEN , v. , afval van gebrande

steenkolen , asch en kleine kolen ondereen gemengd (Westvl. , Ronse,
Kortrijk en elders ). Men heet heden
nog te Ronse scharbille : de verbrande
kolen die nog kunnen dienen ; deze
kolen heet men te Leuv. schrabhoele,
in 't L. van Aalst schrainhoelie, en de
overschot of de kolen die versteend
zijn, die niet meer kunnen branden,
h. en d. in Westvl. scharbilje, scherhilien of schrebilden, te Leuv. : singelen en te Ronse : senders of zenders,
licht van : zengen (branden). Z. kraai.
Wij achten het w. samengesteld en
verbasterd uit : schrab , wortel van :
schrabben , en hoelie ( fr. houille) ,
steenkool.
SCHAREN , SCHARREN , SCHEREN ( met
bletende e uitgespr. ) is van dage
gebruik, eigenlijk krabben en-lijksch
verders : bijeenkrabben , bijeenharken , en vandaar, bijeenverzamelen ,
vergaderen : schaar dat hooi op een
hoop. Schaar u rondom mij. Kil. en
Plant. hebben : scharren, scherren,1.
scabere. ruspare , in 't fr. pratter
comme font les poules. Kil. ook vert.
scharen door : congregare, d. i. : ver
laatste beteekenis heeft-zameln.D
scharen in den pr. Drenthe ook : de
koeien scharen is daar zooveel als
ze vergaderen tegen den avond om
naar stal te gaan. Het bet. er nog : het
paren van dieren. Schaar is in dat
gewest het recht van te weiden . Scheren bet. in 't Ditmark., Brems. Holst.:
afweiden. Te Maastr. bet. scharen :
in den donker rondtasten. Z. schaar,
scheren.
SCHARLINGS , bijw. , schrijdelings ,
schrijlings (Antw., V1. ). Z. schrijde
en schrijdelings bij Weiland.
SCHARLOT , verbasterde uitspraak van
't fr. echalolte, zegt men veel in Br.,
en elders voor : sauslook, een soort
van ajuin, in 't oud Vi. schalonge ,
schalonie , bij Plant. schaloenien, 1.
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ascalonia. Z. schalonge.
SCHARLUINEN , b. w. , iemand kwetsen
in 't scheren , hier en daar een sneêken geven. Men zegt het ook van
Gene haag die slecht geschoren of
van het vee afgebeten is : die haag is
gescharluind (Oostva. ). Z. scharluin
bij Weil. Bij Kil. bet. schaerluyn,
scharluyn, scherlvyn : schurk, schobbejak, luiaard, luie kerel. Het schijnt
samengesteld uit : schaar en lui,
een die lui in 't scheren is.
SCHARMINKELEN , SCHERMINKELEN ,

ook schaminkelen uitgespr. , o. en
b. w., wordt te Eecloo en elders voor:
vernielen, verscheuren, vernietigen
gebr. : zwijg of ik schawinkel u; te
Kortrijk : al gaande gerucht maken,
met eene bende voor iemands deur
gerucht, gedruisch, lawijt maken om
hem uit te lachen of uit te jouwen, fr.
doneer un charivari, of hetzelfde als
in Br. de bef jagen , omstr. Thien.
pannegat slaan (458). Dat w. komt
gewis van scharminkel, waarvan Bild.
( III , 20) zegt : « Scharminkel bij
onze Ouden : scheminket of schim
voor : aap, van 't Ital. sceniia-mnikel,
of scemiola , verbasterd van : simia,
simiola , aap , aapje. Doch thands
bij ons in gebruik zijnde voor een
geraamte , is het denkbeeld van
scharren ( schrabben met lange beenen ) daarmeê vermengd, en het w.
tot den tegenwoordigen vorm verbasterd. » Z. bij Weil. scherrninkel, bij
Kil. : schemincket. Vgl. hiermede
scheem, schim, schaduw.
SCHARMINKELING (schaminkeling) , h.
en d. in Oostvl. : straatlawijt , ge
voor iemands huis-druischmakng
om hem te honen, in 't fr. charivari;
in Br. zegt men bef. Z. 't voorgaande.
SCHARMUTSELEN of SCHOMMELEN , b.
w. , schuren Mfr. laver ( Brugge ).
Schommelen heeft in Br. den zin van
in de keuken te kuischen. Vanhier
,

schommelmeid ( Br. ).
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SCHARRE , v. , ploegmes (VI.
ook een
v i sch, tong geheeten, draagt den
naam van scharre, gewis om zijne
gelijkenis met de ploegschaar. Z.
schaar en nester.
SCHARTE , v., voor : schaard of schaar,
krab of krauw ( li. en d. in Vl. ). Z.
scharten, schaar.
SCHARTELEN, freq. van : scharten, hetzelfde als bij Weil. scharrelen , d. i.
met moeite vergaderen : wij hebben
) ;

een schoon sommetje bijeen gescharleld. Ze moeten fraai schastelen om
te leven ( Vi. ). Voor dit laatste zegt
men in Br. : ze moeten braaf scheren
of spertelen om te leven , of om door
de wereld te geraken.
SCHARTEN , 't zelfde als in Vi. scharren ,
krabben , schrabben , waarvan het
eene versterking is : ziet die kiekens

eens scharren om pieren te vangen;
ook moeite doen : ziet ze eens scharten. — Scharten is in 't Schotsch lo
start, in 't hgd. scharren en kratsen,
in Limb. kretsen , in het eng!. to
schratsch, fr. gratter, égratigner , en
scharting, krabbing, is in 't schotsch
starting , in 't eng!. scartching. Z.
Deif. (517). Men zegt ook : bijeen
opscharen,-scharlen,op
opkrabben of hetzelfde als : bijeen raspen. Z. dabben.
SCHATE. Z. scha, schade.
SCHATEREN, o. w., zegt men van iemand
die vlagen van krankzinnigheid heeft:
hij schatert somtijds (h. en d. in
VI. ) Kil. heeft schetteren in den zin
van : onmatig lachen, gerucht maken.
SCHATIKA of SIATICA , o., verkildheid ,
stijfte, lammigheid, fr. rhumatisme
( Br. ).
SCHATTEN wordt in het Z. gebr., evenals
in N.-Br., in al de beteekenissen door
Weil. en Hoeufft aangehaald.
SCHATTIG, bijv., die schatten bezit, zeer
rijk, schatrijk : 't is een schattig
man (Oostvl. ).
SCHAUDEN, uitgespr. schouden,schaven,
'73
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schoien en schaân , hetzelfde als het
fr. éc/iauder, branden , schroeien,
doch in Vi. en Br. : afbranden, over
de vlam houden : b. V. een gepluimd
Icieken over de vlam houden, of een
geslacht zvarken met een stroowisch
het nog overblijvend haar afhranden.
CHAUW, SCHAUWE. Z. schaai en sch.
SCHAUWELEN. Z. sjouwelen , schauwen
en schaaien.
SCHAVAKKEN VANGEN, op eene plaats
gaan, terwijl men op eene andere
gaan moest : hij is hier of daar gaan
schavakken vangen ( Kl. . Br.).

SCHAVAKKER ofSCHAFAKKER, m., is te
Turnhout en omstr. : een zeker werkman dien men hier en daar aanzet,
I). V. aan slecht, vuil werk, en dien
men in den kost niet heeft. Misschien
is dit w. verwant met schaffen , maken, of met schaft.
SCHAVEELEN, b. w., in Antw., Vl., vooral
Westvl. veel gebr., ook in een zedelijken zin, voor : schikken , in orde
brengen , elThnmaken , effenen, klaar
en glad maken , fijn leggen , fr. or-

ranger, re'gter : we zullen dat wel
schaveelen; het bet. ook omstr. leper.
en elders : wegpakken, fr. faire disparaître , escamoter : wie heeft dat
geschaveeld? Zich wegschaveelen, zich
vankant maken ; te Kortrijk : wegloopen of het gat uitsteken. In Reinaert , V. 794 bet. schaven : in
stilte wegsluipen; in Br. is schaveelen
'tzelfde als : schampen of als het oude
scha/theeuwen ; l)ij Kil. en Meyer
lasteren, eerrooven, smaad aandoen:

die kerel doet niet als mij schaveelen.
In de laatste beteekenis schijnt scha
eene verbastering van : sc/tat'--veln
beeuwen , doch in de eerste is 't een
verbasterd freq. van : schaven , ou-

lings : scaven.
SCHAVE! , m., in Br. 'tzelfde als in loll.Limb. : schans of schaats, als in Br.
heidsel of mutsaard. Ons is oiibe-
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kend of het eene verbastering is van:

schaarvaclein of schaar/telde.
SCHAVEItEN. Z. schaveelen (VI.).
SCHAVELEN, SCHAUWELEN. Z. sjouwelen.
SCHAVELING. Z. schafeting, 't welk beter
is. Plant. heeft schavinge en schae/fet
vert. door: les coupeaux qu'on rat' alle

d'un fzaix, racture, 1. rasura, scuclia,
ramentuin, d. i. afschaafsel van hout
ofafscheersel van hagen.
SCHAVERDIJN wordt in 't Zuiden bijna
algemeen gezegd voor : schaats : hij
*an goed op schaverdijnen rijden.

Men gebr. in VI. ook : schaver
di/nen en te Eecloo ook : schalsen
voor : sc/iaatsenrijdeii, en vanhier
schavedijrtder. Bud. ( III , 15 ) geeft
ook : schaverdijuen en sc/iavedijnen
-

op voor : schaats, welk laatste hij
afleidt van : scha -en, nu schaven, en
zegtdatxSchaven eenvoudig : loopen
beteekende en dijnen was : glijden.
Het ouder loll. zei voor schaatsen
ook : schavelingen , het zij dit van
schaven of schoven of schuiven moog
zijn. )) Kil. heeft : schaverdijnen

schuyverdljnen, schrickschoenen , I.
colopodia ferrata, bij Plant. in 't Ir.
sandales a griller stir la glace; voor
schaatsenrijden zegt men in Groning. : scheuvelen en Lauzman heeft:
schetivet loopen voor 't fr. palmer.
Z. Taalk. Hag. ( IV, 683).
SCHAVERNAK, uit espr. : schabbernctk of
schabernak, gezegd van een schoffe
g

die ergens onverzocht gaat-lar
maaltijden : op schabt'ernak gaan
of loopen is in Br. 'tzelfde als : op den
schoffet loopen , en te Antw. : op
schabberdeliok loopen, d. i. ergens
onverzocht gaan maaltijden , alsof
men te huis geen eten hadde ; Kil.
heeft : schavernacken en schaeven
in denzeifden zin en vert. het door
parasitari, doch liet laatste nog door:

inipudenter et inverecunde petere ;
en schavernack , schaever-neck is

sd
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hij hem hetzelfde als : afval van het
schaep, schaeps -hoofd. In Gron. bet.
op schaverdebonk loopen, ongenood
en onbeschroomd het eene of het
andere zoeken op le doen. Taaik.
Mag. (1 1 I 340).
SCHAVIJN, V., een nietdeugend vrouwrnensch : gij leelijke schavijn(Antw.).
SCHAYLJSTEREN , SCHAVUISTEREN , 0.
\v., snel loopen, soms ook : stuur
loopen ( Westvi. ) ; men zegt er ook
wegschavijsteren, en te Kortrijk
schavuten of schavut steken voor

egloopen.
SCHAVUIN , m., schavuit , deugniet ( Ki.Br. ). Z. sehavijn.
SCHAVtJIT voor : schuif-uit , van uitschuiven, zeker sPel ( Waas).
SCHAVUT, SCHAVUTEN. Z. schavijsteren.
SCUAVUURLIJK en, met tusschenvoeging
eener t, schaftzturtik, hijv., haveloos,
slecht, wordt ook als bijw. gebr.
die boel ziet er schavuurtik uit. hij
is schaftuurlik gekleed. Hij ziet er
schaftuurlik uit , hij is haveloos

slecht gekleed ( Maastr.). Z. Arch.
(Ill, 379) en schabaulijk. Het v. is gevormd van: scha.vuut, schavuit, deugniet, scheim. Op andere plaatsen zegt

men : schat'ouetilc. Z. Arch. (II, 1 8).
SCHAZEN. Z. scheizen.
SCHE is te Maastr. : 1 'tzelfde als in Br.,
Antw., Kemp. en Limb. : se of sse,
uitgang welke achter woorden, op er
uitgaande, een ampt of bedrijf uitdrukken als : burgemeestersehe,

wasschersche , in Br. : wasscherse,
enz. ; 20 hetzelfde als in België : ken,
sken, en in Hou. je, tje : kindsche,
hondsche, rneidsche, Betsche, Trient
sche, d. i. kindje, enz.
:

-

SCHEBBIG , SCHEBBETIG , bijv., slecht,
ruig : wat gaat hij schebbig gekleed
( Limb. ) ; bij Kil. bet. : schebbigh,

schalliigh, 1. scahiosus ( ruidig) ; de
Teuth. verwijst van : schebich op
grindich.
SCHECHTEN , gemaakt van : schacht,

SCH
bet. : ontmannen, 1. castrare , en
dooden , slachten ; Iil. kent aan
schacht den zin van 't I. caulis en
dien van : hastile , sagitta toe. Het
znw. schechtei' is dus : een slachter
in 't algemeen, doch wordt te Maastr.
in 't bijzonder gezegd van den slachter
der lsiaëlieten die , gelijk men weet,
eene andere wijs van vee slachten
hebben dan de Christenen. Z. Arch.

vr. Weder!. Tea/k. ( III ,. 380).
SCHEDDERAAR , SCHED1)ERBAKKES,
SCHEDDEREN , enz. Z. schetteren.
SCHEDE. Z. scheide.
S4IHEE, 0. en v., wordt in Br., Kemp. en
elders en in N.-Br. : scheid, veel gezegd voor : scheiden , scheiding : op
het sc/see van de merkt , d. i. als

de zaak is afgeloopen. Ook voor
grens , reenvoor. Vanhier : schee. voor ,. voor waar 't stuk land ophoudt , grensscheiding , reenvoor;
scheegracht, eene voor, gracht, enz.
die scheidt.
SCHEEDEN. Z. scheiden.
SCHEEF, bijv., bet. 1 0 vies, aardig, misnoegd : een scheefgezicht trekken . Het
gaat of het zit er sc/'ieefin dat huis;
2 0 dwarsch , averechtsch , bot : een
scheef antwoord geven ( Br., Antw.,
Kemp., N.-Br. ). Men zegt het ook in
Vi. In Westvl. bet. iemand eene
scheeve ( antwoord ) geven : iemand
bots of onvoldoende antwoorden. In
de bijhelvertaling van W. Vorsterman , Antw. 158, komt scheef reeds
in dien zin voor, Spr. 34 letter C : si
hebhen mi bespohnet scheevé woord.
Scheef geladen zijn , zat zijn ( So-

mergem en Antw.).
SCHEEF , v., mv. scheven , voor : schijf,
dun , plat gesneden stuk , b. v. : eene

scheef hesp. Snijd die appels en
peren in scheven ( Westbr. ). Men
zegt er ook : schetle in denzelfden

zin : een schelle of scheef hesp, kees
enz. Bij Kil. is scheve Vlaandersch
en bet. : schijve, scherf, en ook Gel-
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dersch voor : scheffel ; in den Teuth.

len draaien , in 't hgd. schiene. Z

is scheve, vese, 1. festuca, napta.

Arch. vr. Ned. Taalk. ( I , 345) ; bij
Kil. :1° scheene van een rad (Vlaand.),
1. canthus , absis ; ' 2° spalcke , 1. regala ; 3° ook bractrea , lam.ina , la-

SCHEEL, eigenlijk : deksel , schel van de
oog, wenkbrauw, oogscheel, fr. paupière, 1. patpebra ( VI. en Antw. ) ; te
Maastr. is cle scheel : eene zekere maat

of plat mandeken voor aardappels,
groensets , enz. ; in Groning. bet.
scheel ( schepel) : het vierde van
eene mud. Z. Taalk. lllag. (IV, 683) ;
bij Hoeufft (513) en Bild. ( III, 2^-23 )

scheel.
SCHEEL. Men zegt van eene dochter die
geen vrijer aan de hand krijgt : er

wil geen schele op haar rechtzien.
In 't land der blinden is een schele
koning , d. i. waar niemand iets
heeft, is een middelmatige de eerste.
SCHEEL ZIEN, o. w., mis zien, zich ver
bijna overal ). Van honger-gisen(
scheel zien, grooten honger hebben
( (Jr., Antw. en elders ).
SCHEEL ZIJN , timmermans woord : van
eene plank , deur , tafelblad , enz.,
die niet genoegzaam vlak zijn ,
waarvan eenige hoek of kant bij het
droogen is krom getrokken , en die
dus zwaaien , zegt men : ze zijn
scheel ( Antes. ).
SCHEEN, SCHENE, v., in Westva. zijn de
schenen : de reus van den ijzeren weg;
zweedsch skena ; van de schenen
toopen is in 't fr. derailler. In Westhr.
en elders zijn schenen : latjes die in
zekere tuigen ingevoegd worden ,
b. v. de latjes waarin de kamslagers
de rietjes mot pekdraad in verbinden
om het daarstellen des riets of riet
voorden kam der wevers. Scheen-kams
heet te Antw. : de houten vorm met
lijnwaden bodem waarin de boeren
den plattenkaas termarkt brengen. In
de pr. Drenthe is scheen : 1° de dwarsplank van een hek ; 3° de latten in
de opstaande zijstukken of ladders
van een boerenwagen; 3° de ijzeren
spillen of bouten aan het einde der
houten wagenassen op welke de wie-

m eila .

SCHEENHOUD. Wanneer men met eenen
steen , stuk hout, bol, enz. werpt,
roept men uit : scheen/mud en dit
bet. eigenlijk : houd awe scheen
d. i. : mijd u , geef acht of zooveel
als 't fr. gare , gare à vos jambes
(Westvl. ).
SCHEEPER. Z. scheper.
SCHEEPGAAN wordt overdrachtelijk gezegd van iemand die allengskens uitteert, die ten onderen gaat : hij gaat
scheep ( Br. en elders ).
SCHEER , v., zoo noemt men te Mechel.
een pit/deer (500) of frak met lange
smalle slippen , in 't Meetjesl. : flakker. In 't Hagel. en Belg. -Limb. heet
men scheer : de splitsing van een weg
die als in twee scheurt : de baan
maakt op het veld eene scheer. Vanhier : scheerweg , scheidweg ; scherensgaan , gaan of men een scheer
ging : de jagers gingen seherens-weg
over 't land. Kil. heeft : scheere , aelscheere, 1. fuse/na (vork met Brij tanden ). Men noemt in 't Hagel. : een
gierig wijf ook : eerie scheere of eene
gierige tromp. In de scheer hangen,
in evenwicht hangen ( Groning. ).
SCHEER, SCHAAR, v., krab, schrab, ook
overdrachtelijk : hij kreeg eene felle
scheer. Bij Maerl. komt sceren voor
in den zin van : schertsen , spotten
en van : scherts , kortswijl ; in den
Rijrnb., v. 21500 bet. : te Sceerne
driven , den spot houden ; Ie Sceerne
vergaen (v. 31661), tot kortswijl uit
— En si aenbedene te scerne-valen.
( spotswijze ) else den eonine der
joden ( Ruysb. V, 183, r. 7 ). Een
scheervogel is, in Groning. : iemand
die gekheid bedrijft.
SCHEERBANK ( weverstuig ) , de bank
,
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waarop de bobijnen garen steken dat
op den scheermolen moet gedraaid
worden (Br.).
SCHEERGEBINT, SCHEERGEBONT is hetzelfde als geboet en men verstaat er
h. en d. in VI. door wat men in 't
fr. enlablement d'v.n toit heet ; doch
in Kl. -Br. is scheergebint of -geboet
niet de balken, maar wel het houten werk dat op de balken , gewoonlijk
in den vorm eener dubbele A, rust
en waarop de rijbalken liggen. Gewis
is 't hetzelfde als : schoren , steunen,
schragen, engl. to shore.
SCHEERLING , o. in Br. en scheerlingen,
in. in Oostvl., bet. : scheersel , afscheersel of afval van geschorene
hagen ; elders 'tzelfde als : schroot ,
schroeisel , fr. rognure.
SCHEERMEESTER , m., baardscheerder
(omstr. Breda ).
SCHEEBMOEL of SCHEERMOUL, v., zeker
langwerpig, klosvormig en aan beide
uiteinden •spits broodje ( Maastr. ).
Kil. heeft dit w. ook, doch schrijft
scher-moelie , hij geeft het op als
Leuvensch en vert. het door : crus-

lulum bicorne ; tibunn oblongum tri
scherp -moe/je, 1. crus--tieun,q.d
tittum utrinque aculum ; te Antw.
kent men ook de schramoelie {koeken
en schramoelie deeg.
SCHEERMOLEN , m., molen of groote
ronddraaiende haspel vanwaar men
het scheergaren , dat voor de keten
of schering van 't lijnwaadstuk dient,
op den Teversboom rolt (Br. en VI.).
SCHEERS, ook schaars, scheermes (Br.,
Antw., Limb., VI. ); bij Kil. ook :
scheers. Vroeger had men het oud
spreekw.
't Scheers qualic ghewet,
Den baard qualic genet.

In \Vestvl. noemt men zijn lief

scheers. Te Kortrijk en omstr. is de
scheer of scheers : een ijzeren tuig dat
in eenen ijzeren haak steekt en dient
om de blaffeturen te sluiten. In 't L.
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Waas is scheers : de koord in
eene tweemik uitloopende en dienende om de vogelnetten toe te trekken. Z. scheer.
SCHEERSEN , uitgespr. scheeen , snel
gaan, ook vrijen : hij scheest ( Westvl. ). Dit is licht hetzelfde w. als :.
V.

schertsen (fr. bacdiner, 1. nugari) ,
dat Ten Kate en Adelung te recht tot
scheren brengen. Z. schaar 2°.
SCHEERTE , v., scheerdraad, schering of
keten , fr. chaí"ne : de scheerte is

van garen en de inslag van katoen
(Oostvl.); bij Kil. : scheer-draed ,
scheer -gaeren en oudtijds helene, 1.
stamen , flla recta of de lange draad
van het lijnwaad.
SCHEERWEG. Z. scheer 1°.
SCHEERWEI , v., drank van botermelk
gemaakt ( Kortrijk ).
SCHEERZOLDER , zolder onder het dak,
boven den gewonen zolder ( Br.,
Antw., st. en pr. ) ; bij Kil. : scheer -

solder of schoor-solder, nu schoor
tabulatuur supremum-solderkn.,1
domus; contignatio culminis aedium.
Z. scheergebint.
SCHEES. Z. scheers en soos.
SCHEET. Dat is geenen scheet weerd , dat
is niets weerd : veel lawijt en eindelijk

is 't een scheet in eene flesclt is in 't 1.
nasciturridiculus mus (Br. en elders).
Voor eenen scheet en eene schui feting
maakt hij ruzie , voor eenen niet
maakt hij ruzie (Oostvl.). Een scheet
op een stokje , een niet ( Oostvl. ).
't Is eene scheet in eenen netzak , het
is vruchteloos ( Eecloo ). Van een
scheet een donderslag maken , alles
overdrijven, van een klein een groot
maken (overal). Gij zijt maar een ver
scheet, gij zijt een bange kerel.-varde
SCH EEVOOR , v., reen- of paalvoor ( Br.,
Kemp. ). Z. scheê.
SCHEEWEG , weg die scheidt (Br. ).
SCHEEZEN. Z. scheersen.
SCHEF , o. , lemen , afval van vlas : daar

lag een hoop lang en kort schel'.
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Lang schef is 'tzelfde als : kroten of
vlaskroten (Z. blz. 300 ). Het kort
schef zijn de lemen van het vlas.
Vanhier de spreekwijze : eet klijte
(251) en kort schef, ge hebt daar geen
mes voor noodig (Westvl. ). Schef is
hetzelfde w. als het engl. chaff,

en Kil. : scheydel, scheedel, scheele ,
scheyle , 1. discrimen capillorum. Het
hedendaagsch scheelen, voor scheiden, afzonderen, is eene verkorting
van het oude scheydelen, bij Kil.
vert. door : discriminare, discernere.
SCHEIDEN veel : scheeden uitgespr. Niet

neêrd. kaf. Z. leem (329).
SCHEFFELEN ( freq. van schuiven) ,
o. w., herhaaldelijk met de voeten
schuiven : schefet toch zoo niet,

weten waar of hoe het scheedt en in N.Br. : waar het scheide, is eene spreek

wij kunnen elkander niet verstaan

niet waar het scheelt dat ik op mijnen
brief geen antwoord krijg (Br.

( Antw., st. en pr. ) ; in N.-Br. is
scha fjoelen , voortschaffelen : zoo al
slenterende voortschuiven, en wordt
gezegd van hen die in hunnen gang
de voeten nauwelijks oplichten en
dezelve, als ware het eene schaaf,
over den grond laten gaan. Hoeufft
(509) acht het, evenals schoffelen en
schaverdijn, verwant met : schaven,
schuiven , waarvan het freq. schuiftten. Omstr. Brussel en bij Kil. is
sche f felen ook voor : schel feren
goede visch moet scheffelen.
SCHEI , SCHEID , mv. scheiders ( Limb.

en Hagel. ). Z. scheide.
SCHEID. Z. schee.
SCI IEIDE, SCHEDE, v. De scheiden zijn de
sporten of bindhouten die beide kar berries als vaneen scheiden en tevens
aaneen vast houden : -op bierkarren
-

.zijn in 't midden geene scheiden , als
alleen achter - en vooraan. De scheiden
der kar zijn gebroken ( Hagel., Belg. Limb. ) ; in Holl.-Limb. bet. scheid ,
ook uitgespr. : schei , een stuk gekloven hout. Schelde is voor : schei
afscheidsel, fr. sc pa --ding,schet
ration , division.

SCHEIDEL , uitgespr. : scheigel , scheiel,
ni., scheel, haarstreep of eigenlijk de
scheiding of lijn die het haar in twee
deden scheidt, en die mannen en
vrouwen gewoonlijk tusschen hun
haar in 't midden of aan de eene
zijde van hun hoofd maken ( Limb.).
Pomey heeft : scheydset van het hair

niet weten hoe-wijzebtknd:
het met eene zaak gelegen is : ik weet

Antw., Kemp. en elders. ). In Oostvl.
zegt men : hoe scheidt dat hier, d. i.
hoe staan hier de zaken. Deze spieekw.
is, volgens Hoeufft, ontleend van eerre
onzekere grensscheiding waar men
na zoekt.
SCHEIGEL. Z. scheldel.
SCHEIKE, o., grendel eener deur (Limb.).
Z. schaaiken of schauw.
SCHEIMELEN voor : schemelen of schemeren ; mijne oogera scheimelen (Br.).
SCHEISPUT ( schaasput) , steenput , fr.
carrière (Br. ). Z. scheizen.
SCHEIZEN, uitgespr. : schazen, wordt bij
Meyer scheissen en bij Kil scheyssen
gespeld , en bet. bij hen : steengraven, steenwerken, de steenen van de
rotsen afhouwen , in Br. , omstr.
Brussel bet. het : in de steenputten
werken , steen uithalen. Vanhier :
scheisput (schaasput ), steenput , bij
Meyer is scheisput , scheispoel , de
plaats waar de steenen afgehouwen
worden; Kil vert. scheysput, scheyspoet , o. a. door : latomia , locus
node lapides exciduntur. Scheizer
( schazer ) is, omstr. Brussel : een ar
steengroeven ; bij Meyer-beidrvan
is schcisser : steengraver , steenwerker : Kil. vert. scheysser door : latomus lapicida , qui lapides e rape
excindit. Het w. is misschien uit één
oorsprong met scheiden , vanwaar
scheidsel.

SCHEIZER ( schazer ), steenputwerker

scJ-r

( 583 )

Z. scheizen.
SCHEL , SCHELLEN. Door schel verstaat
men in Br. bepaaldelijk : de schei,
schil of pel die met een mes afgesneden is en schellen : met een mes
de pel afsnijden , en niet aftrekken.

Appelen, peren, rapen, patatent, enz.
schellen , dat met de hand gedaan
wordt, is iets heel anders dan ze pel

land schellen of omschellen-len.Dor
verstaat men in Br. : ondiep omploegen; omstr. Breda zegt men : cie oogen
schellen voor : de schellen van de
oogen lichten ( Z. Hoeufft , 516 ).
Scheel , schelp , fr. écaille , enz. zijn
samen verwant. Z. pel (467).
SCHELDER , m., aardappel die groot genoeg is om gescheld te worten , die
het schellen weerd is. -41s zij er 170
( aardappelen ) geteld hadden , waar
onder omtrent de helft schelders, enz.
(Westvl.).
SCHELERWTEN zijn , omstr. Breda : de
zoogenoemde suikerpeulen. Dit is
misschien dezelfde vrucht als in Br. :
sluimerwten. Volgens den Middelaar
( II, 295 ) zijn de stuimerwlen van
Leuven : de schelerwten van Antwerp.
en de schelperwten van Gent. Hoeufft
zegt niet te weten welke soort van
erwten in 't platd. door : schetlarften.
verstaan worden.
SCHELF, v., doch meer m. in Br. en de
Kemp. waar't schel ft luidt, bet. in de
Woordenb. en ook nog in Westvl. en
elders : mijt, stapel , hoop, b. v. hooischei!', hooimijt, hooihoop, doch in 't
L. v. Waas, Br. en de Kemp. is 't : de
zoldering, alleenlijk uit balken bestaande, boven de stallen, waar men
hooi , stroo , enz. tast. Vanhier :
hooischelf, hooitas (in Br. : hooi
: de knecht slaapt op den-schelft)
schelft ; Kil. heeft : schelf , schelve ,
holt., fris. in beide zinnen : 1° acervus ; 20 schelve , hilde , 1. foenile ,

tabulaturn , pabulatoriurn , horreum
pensile, enz. Z. mijt (578) en tas.

SCH

SCHELFERLINGEN of SCHILFEIILINGEN , schelfers , schilfers of schilferingen , fr. pelures ( VI.) ; bij Kil.

ook : schelferlinghe.
SCHELFHOUT ( schel fthout) , mv. schelfhouten , balken of kepers die men
boven de stallingen legt om er eene
schelf meê te maken (Br. en elders).
SCHELFT voor : schelf , waar men in
Br. eene t bij uitspreekt.
SCHELFT, van schelfte, timmermans- en
smederswoord : eene plank van
schel fte schaven is : haar zoo vlak
schaven , dat er geene enkele zijde
van zwaait (An tw. )
SCHELLE, v., schijf, snede : eene schelle
hesp ( Westbr. ). Z. scheel 10.
SCHELLEKEN, eene oude maat nog h. en
d. in de Kemp. gezegd en in gebr.

drie schellekens maakten eenen pot.
Z. scheel 1 0
SCHELLEN. Z. schel.
SCHELLEN , veel gezegd voor : uitschel
uitmaken : hij kan fel schellen-den,
( Br., Antw. ) ; bij Ruysbr. ( III , 195196) bet. sceldingh, twist en stelden,
kijven , bestraffen , hgd. schillen.
Z. ook : Lonken.
SCHELLEVISCH KRUIPT DOOR, een kinderspel dat hierin bestaat : zij nemen
zich hand aan hand en kruipen onder
elkanders armen door ( Kortrijk).
SCHELP , v., ploegschaar , ploegmes , fr.
soc ( Hagel. ). Z. schaars en scharre.
SCHELPERWTEN , te Gent 'tzelfde als te
Antw. : schelerwten.
SCHELVEN , in eene schelf zetten ( Vl.) ,
of hetzelfde als in Br. : in mijt zetten
of op den schelftas doen, tassen.
SCHELVING , v., hetgeen op de schelf
ligt ( Waas).
SCHEMEL. Z. schamel.
SCHEMELING voor schemering : ik heb
.

hein maar met eene schemeling gezien bet.: ik heb hem maar met eenen
schijn , met eenen wip of nauwelijks
gezien (Westvl. ).
SCHENDELIJK, SCHENNELIJK , dat kan
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geschonden, bedorven worden, breek
-bar(Kotijk).
SCHENDEVENTEN , uitgespr. : schenteventen, o. w., aan lagen prijs of onder
de weeg de verknopen, vooral om eens anders kalanten af te winnen ( Vi.).
Het w. is samengest. uit : venten, fr.
vendre, en schenden, bederven.
SCHENDNEUS , schendtong , lastertong
( Maastr. ).
SCHENKEL , SCHINKEL , m., een magere mensch : « Hier en daar zal
men een' mageren schenkel , of ook
al een vette peure met deze plegtigheyd den spot hooren dryven. »
(Snoeck's alm. 1856, blz. 4e). Schen ket , engl. shank , hgd. schenkel ,
anglsaks. sceancam , been ; te Gent
zegt men : kromme -schenkels voor :
kromme beenen, fr. jambes crochues.
Delf. (32t en 517). Men zegt te Leuv. :

van eenen {gal fsschen.kel ziedt men
Pene krachtige soep.
SCHENTEVENTEN. Z. schendeventen.

SCHEPER ( met zware e) wordt in het
Z. zoowel als in N.-Br. en de pr.
Drenthe voor : schaper of schaapherder gezegd.
SCHEPPEN is eene wijze van vechten
den Brusselaar en Antwerpenaar
eigen; zij bestaat enkel daarin : zijnen
man op 't onverwachts bij de kuiten
te vatten en te doen achterover vallen ; het is dus zooveel als : de
voeten lichten , ophalen. Vanhier de
naam van : scheppers, die aan de
veiligheidswacht der hoofdstad gegeven wordt , dewijl de mannen, die
er deel van maken, om hunne sterkte
gevreesd worden zoozeer als behendige scheppers of goede vechters
het zouden zijn. Bij Kil. bet. : schop
( buiten schop -pen,1.forasjic
te Leuven : schüppen : iemand-pen);
schuilpen , eenen schup onder zijn
broek geven. -- Het is er mee opgeschept bet. het is er meê gedaan
( Br. ). Ge zoudt de domheid van zijn
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wezen scheppen , hij ziet er fel dom
uit ( Westvl. ).
SCHEPSEL , o., zoo noemt men het zaad
of graan dat gespeend is ( Brussel) ;
bij Kil. forma, formatio; van : scheppen. Steppen bet. bij Ruysbr.
vormen.
SCHERBILJEN , ook schrebilden , ' tzelfde
omstr. Kortrijk als : scharbilje. Z. dit
woord en schrabhoelie.
:

SCHEREN , SCHAREN , b. w., in Br. en

elders veel gebr. niet slechts voor :
schrabben , krabben , maar ook in
den zin van : samenvatten , grijpen,
pakken : hij scheerde wat af om zijn
geld te hebben. In VI. bet. : de kelen
of het garen scheren , het garen op
eene groote winde of een scheermolen doen voordat het op den
garenboom gerold wordt. Z. scheer,
schaar.
SCHEREN. Iemand scheren zonder zeep,
iemand eene duchtige pandoering of
eene goede les geven ( bijna overal ).
Men scheert geese koe op een haar ,
men ziet zoo nauw niet ( h. en d. in
Vl. ). Den aap scheren , schertsen ,
gekscheren. Zijnen aap laten scheren , met zich laten gekscheren
( Westvl. ) , en zijnen aap scheren
wordt te Kortrijk, en elders in Westvl. van den man scheren, veel gezegd voor : van zijnen neus maken.
SCHERFBANK en SCHERFMES. Z. scher-

ven.
SCHERLINGS , bijw. , schrijdelings of
schrijlings (Br. ) ; te Antw. scher-

lings. Scher is voor : scherde,
schrede ; bij Meyer, Kil. en anderen
vindt men : scherde voor : schrede,
scherden voor : schreden , en scherdelings , scherdelinck voor : schrijdelings of schrijelings.
SCHERMINKELEN (Westvl.). Z. schar -

minkelen en, bij Weil. : scherminkel.
SCHERP , bijw., nauw , nauwelijks , bij
: het is scherp één uur. Hij-kans
kwam scherp toe ( Br., Antw., Kemp.

SCH

( 585

en ook in N.-Br. ). Scherp wordt ook
in den zin van nauwkeurig gebr.
( Z. oude Nederd. spreekwoorden,
blz. 107 ). Scherpstaan voor : scher
pen honger hebben (Br. en Vi.);
te Antw. : schrapstaan.
-

SCHERPELEUS voor : scrupeleus, lichtge-

loovig , nauwlettend ( bijna overal).
SCHERRE , BAMPTSCHERRE , zekere vo
: de bampseherre volgt dikwijls-gel,v.
de reizigers op ( Hagel. ).
SCHERVEL , m., scherf , dat in 't Z. ook
m. is ; het mv. schervels wordt in
VI. veel meer gebr. dan scherven.
SCHERVEN , schooven stroo tot schroot
snijden voor de peerden. Vanhier :
scherfines, scherfbank (Kemp., Geel);
Weil. zegt dat scherven oul. kerven,
klein snijden beteekende, ook vert.
Kil. het door : consecare minutim.
SCHET. Z. schatten.
SCHETTEN, v., latten of eer : lattenwerk.

Vanhier : schettenwerk , omheining
met schetten omringd , latten tralie
galent , gelint (137). Snellaert-werk,
heeft schettepoort, latten- of traliepoort. Schetten zal wellicht voor
schutten zijn. Bij Kil. bet. schut,
schutte : 1 0 bescherming ; 2° 't zelfde
als schutkoye, eene omheinde plaats;
30 cusiodia íibera; en 't werkw. schutten bet. bij hem, o. a. omheinen, omsluiten , insluiten. Bij Bild. is schut
van : schutten, beschermen, m., doch
voor, houten en ander beschutsel tegen windtocht, enz., o. (Z. Belg.-Blus.
1844 ). Te Brussel noemt men : achetten (uitspr.: asjetten ), gewis voor 't
w. schetten, de flambeeuwen die rond
een baar staan in den vorm van

gelint.
SCHETTEN voor : schatten , vermoeden,
fr. presicmer (Maastr.).
SCHETTENPOORT. Z. schetten.
SCHETTE(N)WERK (V1.). Z. schetten.
SCHETTER , m., als wortel van : schette-

ren, geschetter, geschater, scherp
en sterk geluid : ge moet zoo geenen

)
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schetter maken (Br., Kl. -Br.en elders).
SCH ETTEREN , o. wv., in 't Hagel. ook :

schedderen uitgespr., is slechts eene
andere uitspraak van : schateren , bij
PIant. ook scheteren, en bet. eigenlijk:
weerklinkend gerucht of geluid maken, met eene schelle stem spreken
of schreeuwen, roepen, lachen. Vanhier heeft men : geschetter, schetleraar, schettergat (Oostvl. , Br., Antw.);
in 't Hagel.- en ook nogal in Br. zegt
men : schedcter, schedderen, gesched der , schedderbakkes. Z. bij Kil.
schetteren , 1. stridere fragorem
etsere, cachinnari, etc.
SCHETTEREN , b. w., verschetteren , uit
elkander spreiden, verspreiden, verstrooien, ook slodderen : ge moet dat
goed zoo niet verschetteren ( Br., Kl. Br.); bij Kil. schetteren, 1. di/fundere,
spargere , dispergere cum sonitu ,
engs. to scatter, fr. disperser, dissiper.
Z. Delf. (324).
,

SCHEUERIGGE. Z. schooierigge.
SCHEUF. Z. schoof.
SCHEUKEN , zich tegen iets aanwrijven,
wegens jeukte schuren, ruidschen
(c. Axel ). Het is slechts eene verbasterde uitspr. van : jeuken.
SCHEUL voor : schaal , schel , peul of
dop van erwten ; scheuterwt, peulerwt (c. Axel).
SCHEURAVEEN , iemand wiens kleeren
gewoonlijk gescheurd en geleurd zijn
( Br. ) ; het is voor : scheurafeen of
scheurvaneen.
SCHEURBEK , o., scheurbuik ( h. en d. in
Oostvl. ). Volgens Bild. ( Ili, 27 ) is
scheurbuik eigenlijk : scorbut, waar
de k in geraakt is , en v. Nogtans is
scorbulüin bij Blanc. in 't hgd. ook
met k , te weten : schorbock, schurbuck en scharbock, welk laatste nog
heden gebr. wordt in 't nedersaks. :
scharbuk, zw. scorbjugg en scorbing.
Blanc. vert. het nog door schormund.
Zoodat ons scheurbek wel beter zou
zijn dan : scheurbuik, dewijl het hier
74

sex
meer den bek of mond dan den -buik
geldt. Z. Weil.
SCHEURLAPIN , m., iemand, bijzonderlijk een kind, die geen zorg voor zijne
kleederen draagt, en gescheurd en
geleurd loopt (Ronse ). Z. scheur
-aven.
SCHEURMOND, o., eene welbekende kinderkwaal , waaraan groote menschen
ook wel kunnen onderhevig zijn
(Oostvl.) ; bij Kil. : scheur-mond ,

1. oscedo.
SCHEUT , v. en ook m. , vooral gebr.
voor 't loll. schot, bet. ook : 1 0 eeti
zeker maatje om borrels, terpentijn,
vernis, enz. te gerieven ; 20 een wei
vocht : giet er nog een halve-nig
scheut azijn in (Br., Antw., Vi. en
elders); in VI. zegt men : eene scheut
in zijnen vlerik hebben voor : een stuk
in zijnen kraag hebben of bedronken
zijn. Vanhier : op scheut gaan , U. i.
uitgaan om te drinken, om zich onder
elkander te vermaken, of, gelijk men
ook zegt : op ribot, op trot gaan (Br.).
Doch op scheut gaan zou ook wel
kunnen op jaacht gaan. zijn. Scheut
of katoen geven, snel vorderen in alle
werk (Antw., st. en pr.). Scheut bet.
ook in Br., Oostvl. en elders : opbrengst van zaadvruchten : de ter f,
het zaad, enz. is slit jaar goed van

scheut. De rogge is slecht van scheut,
zij schiet niet, er komt in 't dorschen
niet veel uit, ze brengt weinig op.
SCHEUTELDERIJ is hetgeen neen : ge
noemt, alles wat-wonardek
tot schotels en borden behoort
( c. Axel en elders in Vl. ).
SCHEUTELEN, tesamen scheutelen, eigen
Bene schotel eten, is te Kortrijk-lijkut
hetzelfde als elders in VI. : te samen
konkelen, over iets in 't geheim spreken.
SCHEUTELETEN, middageten (c. Axel).
SCHEUTELING, m. , een jong varken
( Limb. ). Van schieten ( opschieten,
opgroeien ).
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SCHEUTIG , bijv., in de Woordenb. : bereid, gereed, en bij Kil. door promptus vert., bet. in Br. en Antw. :
haastig, spoedig, verlangend, fr. e7n-

presse : hij was niet scheutig om te
komen.
,

SCHEUVELEN , schaatsen rijden ; Laur-man heeft : scheuve loopgin. Z. schaverdijn.
SCHEVE , slechte uitspr. van : schelf ,
schelve, graanmijt (Westvl., Veurne).
SCHEVELING, v., krul ( Limb. ) ; in Br.
scha feling ; te Antw. : krollen.
SCHIECHELEN , o. w., lachen zonder reden , in eenen lach schieten zonder
te weten waarom (Oostvl. ). Het is
eene andere uitspr. van : gichelen ,
gij beren .
SCHIELD. Z. schild.

SCHIELJE, v., een drijhoekig houten tuig
dat men de verkens en hoenders om
den hals bindt, om ze te beletten door
hagen in tuinen te komen ( Oostvi.) ;
voor : schildje? Z. schietel en schietse.
SCHIELIJK, bijv., bijes., omstr. Breda veel
gezegd :wat staat dat schielijk , d. i.
wat is dat afstekende in 't oog;
20 schielijk uit zijne oogen zien, helder, doordringend uit zijne oogen
zien : schielijk van uitzicht zijn, een
helder, een vlug gezicht hebben, enz.
Van een peerd gespr. bet. het :
schichtig. Schielijk is voor : schier lijk , van : schier, dat vroeger : aan
eerlang , haast , welhaast-stond,
weldra beduidde (mox) of van : schier
voor : klaar , helder (1. lucidus).
Z. Hoeufft (519) en schieloos.
SCHIELOOS , bijv. , bang , vervaard
( Kemp. ) ; bij Kil. is schieloos of

schierloos , 1. improvidus , inconsideratus, temerarius, inconstans, enz.;
bij Meyer : ongereed , onvoorzien,
ongezwind. Het w. is afgeleid van :
schier dat schielijk bet. en vanhier :
spoedig, haastig, terstond.
SCH I EPSCHOOI EN , o. w., op de straat

zitten, luierikken of den luiaard spe-
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len , op straat loopen : hij zit heele
dagen op de straat te schiepschooien
( Vl. ). Z. schooien bij Weil.
SCHIER, o., dikke brok brandhout voort
vaneen geklovene boten-komendva
of, in West- en Oostvl., zooveel als
in Br. : wishout , kluppelhout , fr.
buche , en als : schierhout, fr. fagot:
de assche valt stiltekens van de half
verbrande kloofschieren ( G. Gez. ,
Rond den Heerd ); bij Kil. is schier,
schierken houts , een Vlaand. vv., in
't 1. pars ant particula ligni abscissa, q. d. sehieder; schiederken van :
scheiden ( klieven ). Vandaar : aam schier of naamschier , hetwelk te
Ronse dezelfde beteekenis heeft als
bovengenoemde woorden aanschijn,
hamerschier. Het is immers een
schier hout dat aan den dijset wordt
vastgemaakt met eene ijzeren spil,
die gemeenelijk den vorm van eenen
hamer. heeft.
SCHIERE , v., schielijke inval, schielijk
opkomend gedacht of voornemen ,
eene luim, eene bui, kuur, gril, kwint
( Brugge en elders ) ; in Br. : kwint,
kuur, boeizze.
SCHIEREWIERE , wispelturig , onoplettend , fr. volage : die dochter is eene
heele schierewiere (Westvl. ) ; bij
Kil. is schierewiere een bij w., in 't 1.
permiste, sparsimn. Vanhier : schiere
onoplettend (h. en d.-wierachtg,
in Vi.).
SCHIERHOUT, gekloven hout ( Limb. ).
SCHIETEL , dwarshout, dat de varkens
aan den hals hebben , om ze te beletten door de hagen te kruipen
(Westvl.) ; in Br. : kennet. Z. schielje.
Het zal voor : schut, schutte zijn , bij
Kil. voor : custodia libera , of voor :
schutset, 1. obex.
SCIIIETELOOS, bijv., aan den Westerkant van Brussel bet. dit w. zooveel
als 't fr. timbre; zoodat het misschien
zooveel is als een wien geene gedachten te binnen schieten.
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SCHIETEN. filet spek schieten , liegen
( bijna overal). Hier is op te merken
dat met spek soms achter wege blijft,
en dat men ook zegt : gij, hij schiet
voor : liegt : met den biaai schiet men
den gaai, door de pracht weet men de
oogen te verblinden en den vogel
(minnaar) in 't net te vangen (omstr.
Gent). De kleuren schieten, d. i. ver
verflauwen, verdwijnen.-minder,
Kil . vert. dit door : am.ittere , ejicere
colorem, en schietende verve, 1. color
fugax, obsoletus : die kleuren zijn geschoten (Br., Antw.). Schieten wordt
in Br., 't Hagel. en eId rs ook gebr.
voor : opbrengen, uit de haren komen
als 't graan gedorschen. wordt : de
tarwe, de rogge, het zaad schiet dit jaar
goed, of : is dit jaar goed, overvloedig
van scheut, d. I. als er ir. 't dorschen
veel uit komt : onder iemands. duiven schieten, iemand onderkruipen
( bijna overal ). In zijnen haak schieten, in gramschap schieten ( overal ).
Te hoop schieten in Oostvl. gezegd
van vloeistoffen die, dik en zuur geworden zijnde, voor hunne bestem
niet meer. deugen , b. v. : de-ming
melk is geschoten, d. i. geronnen.
SCHIETEND, afdalend, afloopend als een
berg : die grond is hier zoo schietend
(h. en d. in VI. ).
SCHIETGEBED, kort en herhaald gebed,
smeekende verzuchting , fr. prière
jaculatoire ( overal ).
SCHIETLAP, eigenlijk : een lap dien men
in het doelschieten aan den arm
bindt om zich niet te kwetsen ; bij
Plant. in 't fr. brassiere, pièce qu'on lie
an bras pour tirer h l'arc; bij Kil. is't:
brachiale jaculotoriurn , fr. plastron.
Verders zegt men in VI. en Antw.
overdrachtelijk : gaat uit mijnen
schietlap, gaat uit mijn weg, belemmer, hinder mij niet in mijnen arbeid
of handel, gaat uit mijne lucht.
SCHIETLAPPIG , schichtig (fr. ombrageux) : dit peerd is schietlappig
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( K1. - Br. , \Villebr.) ; in N. - Br.
schielijk.
SCHIETSE of BEGEL bet. : omstr. Gent,
een stokje of plankje dat men in de
vleugels van een haan of hen steekt,
opdat zij door geene haag of heining
zoude kunnen kruipen. Ook : een
onoplettend meisje. Z. schielje ,
schietel.
SCHIETSPOEL is bij toepassing ook
een langwerpige koek waarin een
appel , peer of andere vrucht gebakken is (Ronse ). Z. bollebuize, katte kop.
SCHIEVELEN, o. w., glijden, uitschuiven
(Limb.) ; bij Kil. : schijfeten, schuyf
(eten , 1. labi , prolabi ; Plant. heeft
het bijv. schijffelachtig en 't nw. :
schijffeling voor : glad en schuifeling.
SCHIFFELEN, b. w., op de vingers fluiten,
fr. siffler (N.-Limb. ). Het is voor :
schuifelen, bij Kil. : schuy f7elen , 1.

sibilare.
SCHIJF heeft, h. en d. in VI., behalve de
gewone beteekenissen , nog die van :
scheel, deksel : een pots chijf is aldaar
gemeenlijk : een vijffrankstuk. De
schijve in een klooster is bij Plant.
'tzelfde als , in Br. : rol; te Ant^v. :
de schuif, in 't fr. tour, 1. mensa
versatilis, orbis. Z. Kil.
SCHIJFAPPEL , m. Zoo noemt men , om
zijnen platten vorm of omdat men

dien appel in schijven kan droogera ,
den court-pendu ( N.-Limb. ).
SCHIJFEKEN voor : cijferen, fr. chi ffrer
buitenschijferen , aan de deur zetten
(Westvl. ).

SCHIJN , v., de klep eener muts of klak
(L. v. Waas ). Omstr. Bruss. : klip.
SCHIJTBOS. In N.-Br. noemt men schijtbos die bossen gras in de weiden, dewelke heel jeudig en vet opgegroeid
zijn, omdat de koeien er gescheten
hebben , en die zij laten staan. Nu
die bossen worden met de btootzeisen
afgemaaid. Deze zeisen of zicht is
gewoonlijk eene lichte en ook wel

eene oude zeisen, diedaar toe dient en
ook om het gras uit de grachten te
snijden.
SCHIJTE , v. , een klein onsmakelijk
vischje, dat zich in de Leie ophoudt
(Snellaert, Belg. -IJTus. 1844, blz. 191) .
Kil. meldt : schijt -ael , 1. anguitlae

miniinae et vitissirnae genus.
SCHIJTEN , o. w . Door één gat schijten ,

wel overeenkomen , goede vrienden
zijn ( Br., Hagel. en elders). Op den.
diksten hoop schijten , met de meesten meedoen . Schijten als een reiger,
zeer dikwijls kakken (Antw., Hagel.).
Op iemand schijten, iemand versmaden, uitlachen. Vanhier ook : iemand
uitschijten , uitschelden , bespotten ,
uitlachen. Dat is geen beschijtens
weerd, dat is niets weerd. Ergens bescheten , d. i. kwalijk , van afkomen
( Br., Antw., Hagel. ). Zoo gaat het
in de wereld, de een is bescheten en
de andere bepereld (Antw., Westvl . ).
Schijten, uitschijten , uitprottelen :
die appel schijt uit ; uiteenrijzen ,
uiteenvallen, ineenstorten, invallen,
in- of afzakken : die mijt graan , die
hoop steen is uitgescheten ; uitrafelen : die neusdoek schijt uit , ge

nioet hein zoomen. Te Diest zegt
men van een minnaar die door een
anderen verdrongen is : hij heeft
gescheten. In de voorlaatste spreek
kan schijten wel voor schie--wijze
ten zijn ; immers men zegt ook :
die kant schiet af voor : valt af. Het
hgd. scheiten is slechts een hardere
uitspraak van- : scheiden, verwant
met schieten ( schoot) , schijten
(

scheet

).

SCHIJTERIJ, v., prul, vodderij, niets beduidend ding : 't is mer schieterie
( Limb. ).
SCHIJTKERZEN, uitgespr. : scheitkeezen
en schijtkernen , zijn, in Vl., dezelfde
vrucht als in Br. : verkenskerzen ,
zijnde kleine ongegreffelde of wilde
kerzen waar bijna niets aan te eten
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is. Z. keutelkeezen.
SCH IJ VE , geldstuk. Z. schijf bij ons en
bij Weil.
SCHIJVEREN , o. w., ronddraaien , snel
ronddraaien, snel loopgin, snel bewegen : de wielen schi-jverden zoodanig
dat ze roerloos schenen. Vanhier :

schijvering in 't hoofd : ik heb eene
schiivering , d. i. eene draaiing
(Westvl.).'t Is een freq. van : schijven
( schuiven ), dat Kil. vert. door : provolvere , permovere , in 't engl. to
shiver.
SCHIKKELIJK , bijw., tamelijk : het gaat
met die zaak nogal schikkelijk (Kemp.,
N.-Br.). 't Is afgeleid van : schikken,
fr. arranger. Z. Hoeufft (55) op
schikken.
SCHIKKEN, b. en o. w., in Br., Antw.,

Kemp., N.-Br. en vooral in -Vl. en
Zeel. : meenen , rekenen , van gedacht of voornemen zijn , fr. présu-

mer, se proposer : ik schik dat er op
die feest veel volk zal zijn , en ik schik- ook er op te komen. Ook :
achten , schatten , gissen : ge moet
maar alles licht schikken. Schikken
voor : zenden, wordt in Br., Antw.,
Limb. en N.-Br. ook veel gezegd.
SCHIKKEREN, een spel met de marbols
( Kl. - Br.) ; bij Kil. is schickeren
'tzelfde als : schetteren.
SCHILD, o., tafereel, uithangbord (Limb.).
SCHILD , uitgespr. schield , te Kortrijk
hetzelfde als te Meenen : patacon,
een klein rond kalken beeldeken dat
men op de boltaarten steekt. In
Brab. noemt men die beeldjes, welke
boven op de peperkoeken en lange
nieuwjaarskoeken gebakken worden,
soms : kindekens. Schild is in Westvl.
ook eene plaat in den grond geplaatst. Z. schild bij Weil. en, Kil.,
die opmerkt dat de oorspronkelijke
beteekenis van schild schijnt te zijn :
een geschilderde schild of ook het
beeld of de schildering op den schild.
SCHILDERIJ. Zijne schilderij oprollen

)
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en elders gaan zingen , wordt spotsgewijze gezegd voor : vertrekken ,
heengaan , weggaan : ge kunt uwe

schilderij maar oprollen en elders
gaan zingen, d. i. ge kunt maar vertrekken of : uwe matten oprollen
( Westvl.).
SCHILLEN wordt in Br., Antw., Kemp.
en elders veel wederkeerig met hem
( voor : zich) gebr. in den zin van :
verschillen : dat schilt hem veel,
fr. cela di Père de beaucoup. Dat zat
hem veel schillen. In dezen zin wordt
schillen ook sterk verbogen : schol ,
gesehollen ; 20 voor : schelen : wat
schilt mij dat. Dit laatste zegt men
ook in N. -Br.
SCHI1 , m., in Westvl. : schijn, fr. clarte,

lumi ire : bij den sching der vlammen
lezen. Vanhier : schingen , o. w.
(schong of schang, geschongen ) ; in
de Westvlaam. spraak steeds voor :

schijnen, fr. luire, enl. to shine : de
zon schingt : de maan schijnt ( is te
zien) soms in den dag, maar dan
schingt ze niet. — De vlam van 't
brandend huis schang in de verte.
Z. schijnen bij Weil.
SCHINGELEN , b. w., vastgrijpen en

schudden : iemand schokken en
schingelen ( Westvl. ). Het w. is verwant met schongelen.
SCHINK en SCHONK, v., die woorden ook
in de Hollandsche Woordeiiboeken
als m. opgeteekend, zijn in Limb,
van dagelijksch gebr. voor 't Holl. :
ham , en het Br. : hesp : schink met

dikke boonen dat gaat goed samen
( Limb. ). Z. schinkel bij Weil.
SCHINKEN, schenken (Br., Antw., Kemp.,
N.-Br. en elders).
SCHINNEN voor : schennen en dit voor
schenden , dat oul. meest : schinden
klonk. Schinnen bet. in Limb.: een
peerd slecht behandelen ; bij Kil. is
schinden en in den Teuth. : schijn
hetzelfde als : villen , de huid-ne
aftrekken, 1. excoriare, engl. to skin,
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hgd. schinden; in Br. het vel afdoen.
SCHIPPEREN., o. w., het schippersambacht uitoefenen : hij gaat schipperen
( Limb. ). Z. verders de Woordenb.
SCHIPPERSMOUW, v., wijde mouw eener

vrouwenjak ( Somergem).
SCHIPWINKEL, kruideniers- of specerij -

winkel, te Poperingen zoo genoemd
omdat die koopwaren door schepen

aangebracht worden.
SCHIRPEN, SJIRPEN, o. w., sjilpen , het
schreeuwen van musschen, patrijzen
en andere vogelen (Br. , Antw. ,
Kemp., Limb. ). Van patrijzen zegt
men in Holl. - Limb. : kraaien
( kreeien ).
SCHIT, v., koeidrek ( Kemp.) ; bij Kil. is
schit, schitte, drek. Schitte is bij hem
een holl., fries. en vlaamsch w., dat,
evenals schijte, bet. : platte koeidrek,
doch schitte is ook : drooge koeidrek die als turf tot brandstof dient.
Plant. verfr. schitte door fiente
motte, bone de vache.
SCHITS komt voor in : schits geven , aan
iemand die zich meer acht , medelijden verwekken : het geeft mij te
schits om daarop te antwoorden , ik
wil mij de moeite niet geven daarop
te antwoorden (Waas). Het geeft mij
schits vert. Plant. door : cela me
semble étrange , 1. hoc extraneuin
inihi videtur. Hij is daar schits om,
hij is daarom gestoord , misnoegd
:

(Waas).
SCHLUVER of SCHLOVER, m., kwijl
(Limb.).
SCHMEIGELEN, vleien , flikflooien. Vanhier : schmeigeleer, vleier, flikflooier
( Limb. ). Het is hgd.
SCHOB, V. en m., afdak, soort van remizie
of schuur dienende om brandstof ,
als schadden, steenkolen, hout, aardappels , voederage , gereedschappen,
enz. in te bergen : hij versteekt zich
in de schop ( Limb., Kemp., N.-Br. ).
Het verkleinw. is schobbeken; zoodat
schob zoo goed is als schop , welk in
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Limb., Kemp. en N.-Br. gezegd wordt.
loeufft (527) zegt : (< schop noemen de
bouwlieden in deze streken hetgeen
die in Holl. de wagenkeet noemen, en
zeer eigenaardig , zijnde schop bij
Kil. overgezet : tegumentum , quidquid legit; bij Martinus is het platduitsche schop en bij Kil. : schobbe,
schabbe vert. : operculum , legmen ,
tegumentum (deksel). Z. bij denzelven
Mart. : schofph, 'twelk daar juist hetzelfde is als schop in de Baronie , te
weten : eene schuur zonder zijmuren. » Schob is dus eene timmering,
dienstig om iets tegen regen of wind
te beschutten , een soort van kar- of
wagenhuis, zoo het in Br. ook ge-

noemd wordt. Z. gelint (145), bijenschop (53) en pannenschop (458).
SCHOB , m., kleine opper graan of, in
Br. : pikkeling , waarvan men de
garven maakt. Men bindt twee of
meer zulker schobben bijeen om een
garf te vormen ( Limb. ). In Gelden.
noemt men schobbe : een bijeen geraapt bosje aren, en schobben bet. er:
oogsten. Schob, en bij, Meyer : schof,
is 'tzelfde w. als in België : schoof,
garf.
SCHOBBE of SCHOBB N, grof lijnwaad,
of stof tusschen lijnwaad en dweil goed, dienende om daarmee iets in te
pakken (Westvl.). Z. schob en schob
-bejak.

SCHOBBEJAK, uitgespr. : schobejak, kort
overkleed of kiel, van grof lijnwaad
gemaakt , door arbeiders van vuil
werk, vooral de genen die de schepen
lossen, over hunne kleederen gedragen (Antw. en Vl.). «Schobbejak is m.
in toepassing op dengene die het aan't
lijf heeft, anders o. De schobbejak is
die geen eigenlijke rusting draagt,
maar een eenvoudigen kolder; van
schobben , dat een grover en minder
soort van maliën is : en dus is 't een
licht gewapende, een gemeen krijger

en van geen aanzien (Bild. III, 32 ).»
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SCH2OBBELEN, haastig en slecht werken:
ge moet zoo niet sehobbelen : ik ben
niet voor dat sehobbelwerk (h. en d.
in Vl. ) ; in Br. : slobberen.
SCHOBBEN , o. w. zachtjes aanloopen ,
stil aandraffen : zoo zegt men : hij

liep niet hard , hij schobde maar;
zoo ook : hij liep op een schob of
schobbeken; bij Halma bet. schobben : de school verzuimen.
SCHOBBEN, b. w., krabben : gij schobt u
zoo, jeukt er iets (VI.). in N.-Limb.,
waar men : schoeben uitspreekt , bet.
zich schoeben : zich wrijven, rui -

schen, zich schuren wegens jeuking.
Kil. heeft : schabben , schobben,

schrabben , schrobben , 1. scabere,
scatpere.

SCHOBBER , SCHOEBER, voor : schob
schobbejak (Br. en elders) ;-bert,
bij Kil. is schobbe : schurk, en schrobber , vuile kerel. In 't Gloss. Bern.
staat scofut voor : schavuit, 1. bubo.
Z. schobben.
SCHOBBERDEBOK, altijd gebezigd in de
uitdrukking : opschobberdeboek gaan
of loopen , met iemand meêloopen
om op dezes kosten te teren, of ook:
zich als een tafelschuimer aanstellen : hij loopt overal op schobberdehok (Antw.). Men zegt ook : op schuffel loopen, en, in .N.-Br. : op scha
loopera , elders : schuim -berd-onk

loopen.
SCHOBBERDIJN , voor : schaverdijn,
schaats.
SCHOBEJAK , SCHOBENJAK. Z. schobbejak.
SCHODDELEN, schommelen, het lichaam
heen en weêr bewegen om door de
wrijving der kleederen eenig jeuksel
te verdrijven ( Limb., Kemp., Geel).
Dit is een freq. van : schudden ; bij
Kil. ook : schudderen. Mit den kop
schöddelen (Limb. ).
SCHODDER, vischeieren (Antw., Kl. -Br.);
schodderig bet. in Groning. : morzig
of slecht : schodderige kerel. Z. Taalfa.

Mag. (IV, 684 ).
SCHODDEREN , leggen der eieren bij de
visschen ( Kl. -Br. en Antw. ).
SCHOE. Z. schouw, schuw.
SCHOEBEN. Z. schobben.
SCHOEBER ( Br. ). Z. schobber.
SCHOEFEL , schoffel , werktuig om te
wieden (c. Axel) ; bij Plant. : scheeffel, fr. une pette, 1. pala; bij Kil. :
sclioe fjrel , schuy f fel, schuppe, 1. pala,
radula, batilus, ook : spatha, ligula,
hgd. : schaul ffel, saks.. schuffel, engl.

shouel. Schoe fel zegt men in 't L. v.
Waas voor : schoffel of schuffel.
Z. schoelie.
SCHOEFELEN,grof en onbetaamd lachen.
Vanhier : geschoefel, zulk gelach

( Eecloo ).
SCHOEFTIE, m., voor : schoft, schob
-bertof
schobbejak ( Limb. ).
SCHOEIEN (zich) , zich het noodige
bezorgen : ik kan mij niet langer
schoeien , ik kan niet langer aan den
kost korven ( omstr. Breda ).
SCHOEKEL, v., voor : schoklel of schon gel, schommel ( Limb.).
SCHOEKELEN , b. w., voor : schokkelen,
schongelen, schommelen ( Limb. ).
SCHOEL, v., bui, bijs, regen -, hagel -,
dondervlaag : hagelschoet , donder schoel, regenschoel (Limb.). Z. schoer
en schaar.
SCHOELDE , voor : schoelie, schobbejak
(Meetjesl. ).
SCHOELIE , v., paal waarmeê men het
brood in den oven schiet ( Br. ). Het
w. is verwant met schaal; Kil. heeft :
schoelde , school, schoole , schuy f fel ,
Geldersch : ovengaffel , schoe f joel , 1.
pata , germ. schati f fel , engl. siiouel.
Het grieks. o^to5 is 't 1. nequam.
SCHOEN. Tien de schoen past , trekke
hem aan , de schuldige passe het op
zich toe ( overal ). Uit zijnen schoen
springen van colere, vergramd , toornig zijn ( Ieper. ). Goed in zijnen
schoen zitten , te Gent , hetzelfde
als elders : warm zitten, goed in zijnen
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wol zitten, wel bemiddeld zijn : ik
moet mijnen voet in uwen schoen niet
steken , ik ben zoo wel als gij ( Br.).
SCHOENDEREN of SCHOUDEREN, wedergalmen : het schouderde in de lucht
(WestvI.). Dit w. is licht eene verbastering van : schoeveren of liever
van : schudderen, freq. van : schudden ( beven, storten ) of verwant met
schoer. Z. dit w. YgI. schetteren,
schuteren.
SCHOENTREKKER , schoeier , schoenhoorn, aantrekker (Vi.).
SCHOEP, SCHOOP. Z. schop en ruifel.
SCELOEPEN, b. w., bet. soms in VI. h. en
d. : rooyen ; in Br. is 't de uitspr.
van : schoppen. Z. dit laatste en
schoeperaar. Bij Kil. komt schoppen
voor, 0. a. in den zin van : stoppen
en vervullen.
SCHOEPER , groote boor ( Meetjesl.).
Z. schoeperen.
SCHOEPERAAII , m., dief ( h. en d. in
Westvi.) ; bij Kil. bet. schrobber hetzelfde als : schaeffeler, diefleyder, en
o verachtelijk kerel. Z. schoeperen.
SCHOEPERBOOR. Z. schoepen.
SCHOEPEREN, b. w., heeft bijna den zin
van : schobben of schrobben : een
1)00111 schoeperen bet. , omstr. Kortrijk,
er van buiten eenige spaanders afschrobben of schrabben. Vanhier
aischoeperen ; h. en d. in Westvi.:
uitboren, b. V. het gat, dat eens doorboord is , grooter maken. Vanhier:
schoeper of schoeperboor , grootboor
om te schoeperen , uitschoeperen,
sc/ioeperling, spaander of uitboorsel;
30 schoeperen bet. vooral in Westvi.
zengen, licht afbranden, licht verbranden, schroeien : een kieken, een
verken schoeperen is met brandend
schafeling of een handvol stroo er
de laatste vezels of haren van afbranden. Vanhier : schoeperng
schroeiing; afschoeperen, afbranden;
verschoeperen ( Z. zengelen , zange
len, en 't Belg. -lLIus. 1844, 141).
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SCHOER , v., is in 't hgd. schaner , engi.
shower, d. i. slagregen , stortregen,
regenbijs, hagelbui, zware onwedrs
en dondervlaag ; bij Kil. : donder--bui
schore ; bij M. Stoke : donre-schuere.
Z. Weil., op schoer, die zegt dat het
w. in het lileefsche nog gebr. wordt;
doch het is niet slechts in Gelder!.
gehoord , en ook in Limb., waar
het : schoel , en te Maastr., waar het
schoor klinkt, maar zelfs in de Kemp.
en N.-Br. Z. Hoeufft (6 2 3), die schoer
wijdloopig en grondig behandelt, en
't Taalk. 1fag. (III , 46 1 79, r. 80). 't
Is hetzelfde w. als scheur, fr. rupture.
SCHOER, SCHOERBAND. In Westvi. hoort
men nooit : schouder maar : sc/were. Schoerband is eigenlijk : schouclerband, kruiwagensband ; in Br.
help. Men zegt in Westvi. : schoer
ken staan, de eene op de schouderen
van den andere staan.
SCHOET , v., voor : schoop , soort van
breede schup ( Limb.).
SCHOEVER, m., schobbert ( Kemp.).
SCHOEVEREN , 0. W., huiveren , trillen,
rillen , fr. frissonner. Men zegt : ik
schoever en het schoevert mij door
het lijf. Vanhier : schoeverage of
schoevering ( Z.-Limb. ) ; bij Kil.
schoeveren , sicamb. i. huyveren
gal. séconer , 1. qua/ere , concutere,
agitare.
SCHOEVERIG , buy. , huiverig ( Limb.).
-

SCHOF, 0., van : schuiven , eigenlijk iets

dat men ergens in of voor schuift,
om het af te sluiten of tegen te
houden. Vandaar dal het bij Kil. bet.:
repagutum , obex, claustru7n, en ook
omstr. Breda wordt schoft nog voor
grendel of schuifken gebruikt ; doch
in Oost- en Westvl. bet. het thans
schuif, lade eener schapraai , kleerkas , konimode , enz. Sluit het schof
dicht toe; bij Kil. is schof of schuyfiaede : capsa trusalilis , capsä penO
schuifje of sleutel eener
dula
kachel, enz. ( Br. en elders); 3 0 bord
;
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dat men voor en achter op eene
kar plaatst (Br., Kemp. ) ; 4° tooneelgordijn : het schof gaat op, het schof
valt ( Lier ) ; 5° de sluis eener rivier of sloot om het water op Benen
vijver te houden of af te laten
( Br. en elders ); bij Kil. is dit : schof,
heck, scho f-hecke en seho ffet , 1. eataracta ; 6° beweging of drijving der
wolken : het schof komt uit den noor-

den. ilen ziet aan 't schof waar de
wind zit ( Antw., heel VI., G. Gez.) ;
7 0 schof en schootsvel, schort van
timmerlieden en andere arbeiders ;
S° in 't L. van Aalst, waar schof of
schoft, v. is, bet. het : menigte volks :

daar kwam eene schof van zingende
boeren afgegaan; oudtijds bet. schot
ook nog : bundel , dus 'tzelfde als

schoof ; 9° schof voor : schuit : die
metsers werken vijf schoven daags.
SCHOFFEL , in Br. uitgespr. : schuffel; in 't L. van Waas : schoe f él, m.,
tafelschuimer , gulzigaard , slokker.
Vanhier : schoffelen. Bij i it : schuyffel en scttuy jfolschappraye , 1. parasi/us , mensarumn assecla. Schoffel

is verwant niet schokker , fr. gourmnand , goinfre. Z. schobberdebonk ,
schavernak en 't volgende.
SCHOFFELEN, o. w., gulzig eten, gulzig
opslokken, schrokken (Antw., st. en
pr., Waas) ; in Br. zegt men : schuf-

felen ; in L. v. Waas : schoeffelen ;
Kil. geeft : schossen en schrossen als
VI. op voor : brassen , 1. epulari ; in
Westvl. bet. scho/felen : zich overhaasten , met haast en zonder oplet
iets verrichten. Vanhier -tendhi
wegscho4elen, tact haast wegbergen
scho f Telaar, die schoffelt ; scho fTeling,
de daad van schoffelen.
SCHOFFEN voor : schooien, bedelen (Dendermonde). Kil. heeft het w. schaeven voor : onbeschaamd vragen en`
schuimloepen.
SCHOGGEL of SCHOKKEL, v., schongel,
schop, schopstoel. ' Vanhier : schog-
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gelen of schokkelen , d. i. schokhen ,

en ook : schongelen, slingeren, fr. se
balancer ( Limb. ) ; in 't hgd. schaukel , en 't werkw. schaulcetn ; in Br.
hoort men ook : schakelen , se/takeren; bij Kil. is schop een oud vlaam sch
w. , in 't 1. ludibriuin , en schoppen ,
schoppelen hetzelfde als : touteren.
Z. schokkelen.
SCHOGGELEN ( Limb. ). Z. schoggel en
schokkelen.
SCHOK, SCHOKKOE, v., pel, peul of pool,
sluim, dop van erwten of boongin.
Vanhier : schokerwten, 'tzelfde als in
Br. : sluimerwlen of erwten met
schokken , in tegenstelling van peul erwten (473) , welke laatste zonder dop gedten worden (Westbr.
VI.). Bij Kil. bet. schubbe ook
schelp. Er zijn streken waar op
schok gaan bet. : op scheut of zwier
gaan.
SCHOKELIOEN of SCHOKELJOEN (Kort
-rijk).Zschoeln
SCHOKERWTEN. Z. schok.
SCHOKKE. Z. schok.
SCHOKKEEREN, b. w., veel in Br. en
Antw. gezegd voor : beleedigen ,
kwetsen : gij schok keert mij zonder
ophouden. Men kan het zoowel van

schokken als van 't fr. choquer afleiden .
SCHOKKEL. Z. schoggel en 't volgende.
SCHOKKELEN, o. w., schokken, waarvan
het eene voortduring is ( Kemp.) ; in
Limb., waar't ook : sehoggelenklinkt,
bet.. het : schongelen , touteren, en
vanhier : schokkelbaan.
SCHOKKELJOEN, v., ook uitgespr. : schoketioen, suilcerjoen en suikrioen, is in
Westvl. en Westbr.'tzelfde als : gerst,
wintergerst , fr. escourgeon , écourgeon , orge carrée of d'automne. Bij
Kil. heeft men : scho f fetioen, schu y/=

fetioen, 1. peniculus furnarius.
SCHOKKEN , b. en o. w., eigenlijk stooten, tegen elkander stooten ; doch in

Vi. een marbolspel : met marbols
75
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of knikkers in een potje werpen;
te Antw. : stuiken. Z. ook schok.
SCHOKEER , tjalk , zeker soort van schip
( Antw ).
SCHOL, V., in Limb. voor : raat, b. v.
.

koningscliol , kon ingraat. Aarcischol-

len zijn eigenlijk geene klonìpen
of stukken aarde , zooals Weil. zegt
maar eer de aaneengepakte of korstachtige en breedvormige aarischijven ; Kil. vert. : schotte, alsook ruse/i,
(loor eras/a soli vel terrae , gleba
germ. schot, ital. zo/te. Sc/tot is met
schaal en schei verwant.

SCHOLEN wordt gezeid van het steenfruit, als de vrucht wel van den steen
gaat ; het bet. ook : betalen : school
eens, betaal eens (Westvl. ).
SCHOLK , m., voorschoot ( Limb. ). 't Is
licht eene verbastering van : schort,
boezelaar.
SCHOLMAND, V., groote mand ( Leuv.).
SCHOMMELAAR. Z. 't volgende.
SCHOMMELEN , de koeien voederen.
Schommelaar, voorschoot dien men
hij dien arbeid voorbindt ( Kemp.,
Geel).
SCHOMMELING, v., ruwe of zware berisping : hij kreeg eerie schoinroeling
( Br., Antw.).
SCHOMMINKEL , 0., fr. char/van ( Vi. )
Ja , ja de wereld hoeft wet een schom[minkel , vriend.
Er is waerachtig niets dat haer al beter
{dient.
(Volksl. blz. 75.)

Z. scheminkel of schaminkel.
SCHOMMINKELEN , b. w. , fr. charivari

see ( Oostvi. ). Z. schaminkel en bef.
SCHONDSIG , verbasterd van : hondsig
(l6).
SCHONG. Z. schonk.
SCHONK of SCHONG, voor : scheen, van
schijnen : op den avond van 927 janu.arij 1687, schonk de mane op
Sinte Rombauls torre (G. Gez., Hond

den Heerd).
SCHONK, V., ham ( Limb. ). Z. Weil.
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SCHONKELVOET, ook : peerclenvoet en
stoinpvoet , ft. . pier! bot ( Brussel en
ornstr.).
SCHOOF , v., voor : schof of schaft , vierendeel van eenen werkdag ( Limb. ).
Vanhier : se/zoofak voor : scho f/zak,
knapzak , beuzelzak , zak waarin het
eten steekt dat men op schofttijcl eet.
SCHOOF, m., in de Woordenb. fr. gerbe,
garf of bos ongedorschen graan; doch
in Br. ook : hussel uitgedorseheti
siroo : en in Limb. , waar men
sclioufzegt : 1 0 bussel zuiver of gekarnd stroo , dienende om huizen to
dekken ( Z. walm ) ; 2 3 bussel gescheld of gekloven wishout. Oulings
zei men ook schof voor : bondel,
bussel. Z. verder schouf.
SCHOOl , m., bedel, bedelgang : op dcii
schooi loopen. Hij loopt overal op den

schooi (Vi. en elders). Schooi , v.,
wordt in Kl. -Br. ook gezegd van het
kleed van den ast (21) , asikleect genoernd. Het is een soort van schort
uit peerdshaar gemaakt, dat men
om den ast doet. Het iv. schijnt cone
verbastering van schoot of schort.
SCHOOJEN, o. \v., sterk gaan of loopen
bijzonder als men achtervolgd wordt:
die kerel kan fel scliooien ( Limb. ).
Kil. vert. schoyen door : grassari,
incedere CUifl ilapelu; bij Meyer is 't

snellijk loopen.
SCHOOIER , ni., straatlooper, gemeeno
kerel ( Limb. en elders). Volgens
Hoeufft (55) bet. hel in N.-Br. : landlooper.
CHOO1EREGGE, ook uitgespr. : scheujerigge, in VI. voor : schooister, v.,
bedelares, landloopster.
SCHOOL. Voor moedwillig de school verzuimen zegt men in de Kemp. : haagschoot doeit , -houden , -gaan ; te
Aniw. : fatsen ; te Lier en h. en d. in
Br. : karossen ; te Mechel. : op zijnen
duur loopen ; te Leuv. : de school
spoelen ; elders in Br. : de schoot
verspelen ; te Tienen : haagslooten
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ornstr. ook : haagscholen ; bij Brussel : den baard trekken ; te Heist en
elders : ran den (rannen) ; in Oostvl. :
bellen trekken , school duiken ; ook :
buschje kappen ; in 't L. v. Waas :
achter cle haag zitten; te 8omerghem :
pluinnken steken ; te Gent en omstr. :
de pluim steken , ook : de plui1n of
den hoorn fieken ; omstr. Brugge :
schoolblauwen ; te Tielt , Roeselare :
hagemnuiten ; elders in Westvl.
schoolauuiksken spelen ; in Limb.

achterom gaan, achter de haag schoolgaan , of - blijven of - hangen , hek
houden , de school plenken ; in-schol
Holl.-Limb. : zich uit cle school steken; omstr. Eindhoven : schuilwachten ; en h. en d. in N.-Holl. : schoolwachten , d. i. zich wachten van de
school of ergens wachten en zich
verscholen houden ; omstr. Tilburg :
schoolmatten ,- licht verbasterd van :
schoolwakken of -maken , dat men
elders zegt ; te 's Hertogenbosch
fieleren ( Z. fiertere, 123 ) ; in Holl.
Ii. en d. : sprijbelen, ook : hegslijpen;
te Ude : schoolvieren en schuilwachten, vermoedelijk'tzelfde als : schoolwachten, schuilende wachten tot dat
de school uit is; te Turnhout : haag schoolgaan of -houden; te Heren thals :
haag kwijt of de haag kwijt spelen;
te Heerlen : de schele swenselen, had.
die schele schwdnzen. Z. over het
schoolverzuim 't Arch. vr. Nederl.
Taalk. ( I, 185, 204 en II, 103 en 368)
en de Toekomst, tijdschrij ft voor opvoeding en onderwijs , door Frans

de Cort , jaar 1868 , blz. 8-285 en
176-i80). Z. bij Kil. : faecken, fijcken,
bij ons : feunken (123).
SCI IOOLDERS, krieken die van den steen
scholen (Westvl.). Z. scholen.
SCHOOLZITTER, te Kortrijk : een kind uit
de zitterkensschoot of bewaarschool,
kleinkinderschool.
SCHOONE. Na het lammeren of na het
kalven werpt de geit of de koe een
-
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vel af , dat men 't schoone of de
schoone noemt (h. en d. in Westvl.);
in Limb. : de rein. Z. schoonmaken.
SCHOONER , zeker oorlogsvaartuig : de

vloot bestaat uit eene brik en twee
schooneis.

SCHOONKENS, voor : schoon, heimelijk,
stiIlekens : ik meende hem nog le

vinden, maar hij was schoonlens ver
-troken
( Br., Kl. - Br.).
SCHOONKLAP, v., eene die schoon klapt,
eene vleister : geloof die schoonklap
niet ( Br., Antw. ).
SCHOONKLAPPER, m., een die schoon
klapt, die alles op zijn schoonste
weet uit te leggen, vleier (Br.,Antw.).
SCHOONMAKEN, o. w., in VI. veel gezegd
van koeien die, na gekalfd te hebben,
het vel of bed afwerpen : onze koe
heeft schoongemaakt. Schoonmaken
bet. verders overal : zuiveren, reinigen, versieren, opschikken. Hij kan

schoonmaken wat hij vuil gemaakt
heeft zegt men van iemand die eene
dochter bedrogen heeft, en bet. : hij
moet met die dochter nu maar trou^ven ( Br.).
SCHOONSPREIEN, smeeken (Westvl. ).
SCHOOP. Z. schop.
SCHOOR verkort van : schooier , bede
-lar(VI.)
SCHOOR, in Holl.-Limb. de uitspr. van
schoer. Z. dit w. blz. 592 en schaar
(568) .

SCHOOR, kleine waterleiding van aarden
buizen of van planken ( Meierij ). Z. 't
volgende en schoors.
SCHOOR , o. bet. in Limb. niet slechts :
schorre , engl. shore, fr. alluvion ,
maar nou : 1 oever , steile oever
eener rivier. Vanhier : schoorzwaluw; 2 0 schoor, v., bovenkant van het
laken; 3° schoor (schaor, schaar, 568),
opbrengst , fr. recolte. Kil. vert. :
schoor, schoore , ook door : I 0 allavies ; 20 acta ; 3° ripa , fr. rivage

40 collectie , acervus ( hoop , tas).
Z. schaar, scheer en schorre.
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SCHUUR, SCHOORS, 0., kleine brug over
eene beek of gracht, van planken,
mutsaard en zoden gemaakt , en dienende om met de kar over te rijden
( Kemp. ) ; elders in de Kemp. ook
vondel , ezel. Het v. is misschien
voor schoorsin-ug , van schorre , d. i•
rusch of zode , fr. alluvion , aanwas.
SCHOOREN, met scherplan g e o uitgespr.,
b. w., ondersteunen ; ook : weren
verdedigen ( h. en d. in VI. ).
SCHOORZWALUW ( - zwelf of -zwalf),
oeverzwaluw , I. hirunclo riparia.
LJeze zwaluwen maken hunne nesten
in de gaten der steile oevers (Limb.).
SCHOOT. Een school appelen , peren
voeder, enz. bet. in Br. : eene hoeveelheid appelen, enz. die men in
den voorschoot draagt, ook : een
zoocije (Br., 4ntw., Kemp., N.-Br.).
Z. Hoeufft (57).
SCHOOTKLEED, o., voorschoot ( Hagel.);
hij Plant. : schootkleeci of veui'schooi,
1. castula.
SCHOOTVEL, v., h. en d. inOostvi. 'tzelfde
als in de Woordenb. : schootsvel,
de lederen voorschoot der ambachtslieden.
SCHOP, m. , fr. hangar, bal of overdekte
plaats , waar men akkergerief, als
karren , enz. bergt. Vanhier : bijenschop, biënschop, biehal (), pannenschop, pannenbakkerij (Limb.); in de
Kemp. zegt men ook : schop of schob
(Z. blz. 570), waar 't het. : eene overdekie stapeiplaats voor hout , turf,
enz., in 't engl. bet. shop, winkel.
Nu de winkels of kramen , die op
de markten staan, zijn ook overdekte
stellages. Pomey heeft : schop, deksel,
ook hij Kil. volgens Becanus is schop:
quidquul tegit , en vanhier : schoppen, een hgd., Gelders. Holl. en Saks.
\v. dat : stoppen, bergen bet. Vanhier
heeft men in de Kemp. : bocrenschop,
karhuis of andere bergplaats. Schop,
.schob is gewis verwant met schap
in hoekenschap en schaprade , cnz.
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Bild. ( Ill, 37) zegt : « schop (hij ons
verouderd maar in 't vlaamsch nog
schuppe) voor winkel, het engl.
shop is van schaffen , verzorgen of
beter gerieven. Het fr. kende voorheen ook escope nu éclsope in dezen
zin en waarvan 't middeneeuwsch 1.
scopa, ook is de wortelsylbe van ons
schaffen eigenlijk 't oude praeteritum schap, van : scheppen.))
SCHOP, in Br., Hagel. en elders uitgespr.
schoep en in Limb. : schoop , v., een
soort van breede kromgebogen schop
( spade , graaf) , niet scherp en vanonder gerond in plaats van vierkantig ; zij dient om iets op te scheppen
als hoelie, zavel, steengruis, modder,
graan, enz.; en dit scheppen met de
schoep heet in Br. : schoepen ; in
Limb. : schoopen; elders : schoppen,
en vanhier : uitschoepen, inschoepen.
Pomey heeft : schoepe , schoppe
schuppe. Kil. ook : schoepe, schoppe,
Flandr. Holt. i. schuppe , 1. pala en
korenschoepe , 1. ruteilum.

SCHOPPEN , in Br. en elders : schoepen
en in Limb. : schoopen uitgespr.,
b. v. met de schop scheppen; het bet.
ook : iets boven den grond met de
schop ofschup dunnekens afruifelen.
Maar in dezen zin zal het voor
schrobben ofschobben staan. Z. schop

en ook krinsen.
SCHO1I , V., hoop , klets, deel, streep : er
is reeds eene groote schor beeten nit
ons blok qehaald ; 2 0 strenge berisping: hij heeft eene schor gehad van
zijnen vader ( Hagel. ). Schor is uit

dezelfde bron als : schoor, schaar,
scheur, schrab. Z. schoor en schorre.
SCHOK , SCHUil, v., hetzelfde als in Br.
schol , gedroogde pladijs of plaat
( Waas ). Z. schorre.
SCHORMEN , 0. w., op de achterste pooten staan (Westvl. ). Dit w. schijnt
met schoren , in VI. veel schooren
uitgespr., verwant. Vgl. schermen.
SCHORPEN , b. w., scheuren , klieven
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splijten : openschorpen, doorschorpen (Kl. -Br., Kemp. en elders). In VI.
en elders bet. schurpen : hout in de
lengte zagen. Vanhier : schurpzaag,
zagerszaag ; Kil. vert. het : secare,

prosecare , scindere , findere , stringere; Meyer : snijden, klieven, scheuren. Z. 't volgende.
SCHORPZAAG , zaag om planken op zijn
langs te zagen ( Antes., pr. , Noord ).
Z.schorpen,
SCHORRE, SCHURRE (Oostvl. ). Z. schor,
schur en 't volende.
SCHORRE , v., arduinsteen , stuk arduin,
grondsteen : die kerk isheeteragansch
met schorren gemetst (Westvl. ) ; bij
Plant. is schorre vert. door : esclat

dune Pierre de carrière , 1. pars
petrae scissae; bij Kil. bet. schorre,
schore : 1 scheur; 20 een afgescheurd
of gespleten stuk ; 3° 1. scissura lapi-

dum, pars petrae scissae ; 4o steen
steenbrok , hod. schroff, ane 1.-rotse,
skarre ; 5 0 1. coementurn , d. i. ongehouwen steen daar men mee metselt. Hiermeé is verwant het engl.
share , deel , scheren , bescheren ,
bedeelen. Z. Taalgids , 3e jaar , blz.
41 ; bij Hoeufft : schoer en bij ons :
schaar en schoor , schor. Bij Bild.
( III, 38 ) is schorre , v., bank of ondiepte op de stranden, doch 't w. bet.
eigenlijk : ruwheid , oneffenheid , en
is verwant met schors, schoons.
SCHORBEGROND. Z. bij Weil. : schorre.
SClIORRIEËN , o. w., loopen : hoe dat de

honden biezen en schorrieden aan
het hof (G. Gezel ). Men zegt ook
aanschorrieën. Z. schormen.
SCUORSENEEL , SCHORSENEUL, uitspr.
van : schorseneer ( Br., Limb. ).
SLHORSNEUZEN,SCHORTNEUZEN, o. w.,
den neus tegen iets optrekken ,
zijne ontevredenheid over iets toonen : ge moet tegen mijn voorstel zoo
niet schortneuwen ( Kl. -Br. en elders) .
-Iet w. is samenpest. uit : reus en
schorsen of schorten. Z. bij Hoeufft :
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schortneus; bij Kil. is schort-neusigh
of schorsneusigh vert. door : sirnus ,
fimo, vulgo camusus , en : den neuse
schorssen oft schorten door : corrugare naces.
SCHORT, v., hetzelfde als : voorschoot en
vanhier in V1. de spreekw. : cte
blauwe schort uitsteken , hetzelfde
als in Br. : den blauwen voorschoot
uithangen, meesterspelen, kiskassen
in de afwezigheid van den huisbaas.
Doch te Leuv. en An tw. is schort eigen
korte voorschoot of boezelaar-lijkde
der werklieden. In Vl. hoort men
soms ook : schort voor : schoft of
schurk.
SCHORT, znw. onz. : 1 0 uitsprong van
het land in een loopend water
waardoor de stroom geschort of
weerhouden wordt ; 20 schorten zijn
schermborden , welke van afstand
tot afstand weerszijde de doelbanen
geplaatst zijn , om het afwijken der
pijlen te beletten : hij schiet tegen
het laatste schort ; 3W ook in het bol
wordt de plank die aan-lebansp
beide kanten de baan beperkt schort
geheeten, vandaar het werkwoord
SCHORTEN , op de bollebaan tegen eene
der zijplanken of schorten aan spelen
( Antes., st. en pr. ).
SCHORTNEUZEN. Z. schorsneuzen.
SCHOSSEM , m., een lang grasachtig onkruid met aren bijna als riet dat
tusschen de granen , vooral in natte
jaren, groeit. Vanhier : schossembessein , bezemken van schossemstroo
gebonden ( Br. ). Zou dit w. voor :
schorse of schosse ( bij Meyer : peul)
zijn?
SCHOT, uitgang van verscheidene plaatsnamen als :Aarschot,Busschot (busch-

schot) , Waarschoot , Schooten. In
Holl. heeft men meer plaatsen op
schot, schote uitgaande als Boisschot,
Molenschot. Z. Hoeufft : naamsuitgan g en van plaatsen.
SCHOTEL komt voor in : een oordje in't
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sclu)tetken leggen , zijn woord spreken : ik zal hier zeker ook wet mogen
een oordje in 't schotelken leggen.
Spreekw. : van eene sc/ioone schotel
kan men niet eten, met eene schoone
vrouw zonder fortuin kan men niet
leven ( Hagel.).
SCFIOTELDOEK, m., wordt in Vi. loven
de algemeene beteekenis, nog gezegd
van iemand, bijzonder een vrouwmensch, die men weinig acht en aan
alle vuil werk bezigt : ik wil zijn
schotetcloek niet zijn, d. i. ik wil niet
al doen wat hij zegt; in Br. en Antw.

schotelvoct.
SCHOTELEN , b. sv., effenmaken, klaar-

spinnen, fr. arranger : wij zullen dat
wet schotelen ( Oostvl. ).
SCHOTELHWS , 0., plaats dicht aan de
keuken , waar men alle keukengerief
alwascht en wegzet ( Oostvl. ) ; in
Br. heet dit : waschhuis ; elders
mose.

SCHOTELPLAG, SCHOTELPLAK, ook
schotteisplak uitgespr., v., schotelvod, schoteldoek, afvaagdoek, fr. lorc/ion ( Limb. ). Z. ping.
SCHOTLANDERS , m., soort van aardappels ( Kortrijk).
SCIIOTSCH , niet : lomp , ruw, zooals bij
Weil., maar : lo aardig , kwalijk, onpasselijk , ontsteld : ik ben zoo
schotsch , ik geloof dal ik zal 'moeten
overgeven ; 2 0 kluchti g , snaaksch,
vies : 't is een schotsehe kerel;
50

vooral van kieeding sprekende is
het : zonderling , aanstootelijk : wat
is hij schotsch gekleed. In de volkspraak kunnen de drij woorden
aardig , schotsch en vies altijd , zonder zinstooring, onder malkander afgewisseld worden ( wordt in gansch
VI. -i3eigië gebr. ). Z. mottig en , over
schots,'t Toalk. 1!ag. ( lii, 125, 472).
SUI1OTZEN -DRIE , een boerendans (e.
Axel).
sciloU, SCHOUDE, SCHOUW, v., in Br.,
Antw. en elders in t Zuid. voor
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schoorsteen gebr.; in Westvi. zegt
men : kaaf, kave.

SCHOUDEN, SCHOUWEN, uitgespr. : sc/iaven, b. w., iets in ziedend water een
weinig leggen of er med overgieten
om het gemakkelijk tekunnen schoonmaken of afkrabben : liet verken
schonden. Zijn die pooten en oore n

al geschoud? Vanhier : verschouden
met heet water verbranden ( Br.,
Antw., Kemp. ). In het Hagel. zegt
men ook : een goede tas schonden
d. i. goeden koffie maken. Schonden
is met het fr. citaud en e'c/iauder
verwant. Plant. heeft : schonden
oft sc/onwen , Ir. esc/iander ,, I. cclida perfunclere , en : een vigsken
schonden

c

esehauder nu cochon et

my oster Ie poll avec eau boulante.
lek heb my, geschouwdt, je may eschaudé, 1. fervida aqua culen iaesi.))
Bij Kil. : schonden, schonden, in 't I.
aqua calefacere , cel/da 'perfundere,
calida abradere, gal. eschauder, ital.
scaldare ; het vercken schonden , I.
calida perfundere et glabare suemn
mmmactalamn, angl. scalde.
SCHOUDER. Zijne schouder onder iets sIcken , helpen, ondersteu nen (Westvl.).

SCI4OUF, v. ( Limb. ). Z. schouw.
SCHOUTEREN , o. w., vlagen van krankzinnigheid hebben (N.-Limb.). Z.
schateren en tateren.
SCHOUTERT, m., een halve gek (Limb,).
Z. schouteren.
SCHOUVEN , een doode ter bezichtiging
ter beschouwing leggen. Z schouw.
SCHOUW. Z. schuw.
SCHOUW , v. en o., uitgespr. : schouf,
bezichtiging van eenen doode : op de
scitoufleggen, een doode ter bezichtiging leggen : iernammd op hel schouf
leggen, eenen doode op een praalbed
leggen , waarop het lijk liggen blijft
tot dat het begraven wordt ( Limb.);
in Br. zegt men : iemand op zijn
slroo leggen : hij zag zijn vader met
drooge oogen op hei stroot leggen. Van

SCH
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dit schouw of scitouf heelt men in
Limb. 't werkw. schouwen, uitgespr.:
schouven. Z. ook : schouden.
SCHOUWBOORD , of -herd ( in Br. en 't
L. v. Aalst : hang ) , d. i. het bord,
herd, plank, planksken of tablet, dat
een uitsprong maakt aan de schouw,
en waarop tellooreii , potjes , schaalkens, enz. te pronken staan (Oostvl.).
SCHOUWEN, b. w., den lijkschouw doen,
een doode bezichtigen, en vanhier :
sc/iouwer, een die de dooderi moet
bezichtigen ( VI.). In Limb. bet.

schouwen of op de schouw zijn
op den draai zijn , en, waar het
sc/iouven wordt uitgespr., bet. het:
eenen doode te beschouwen leggen.
Schouwen of seliuwen bet. in Br.,
Hagel., Limb. en elders ook : vermijden ( Br. ).
SCFIOUWKLEED 0., geplooide doek of
omloop dien men rondom aan het
schap van den schoorsteen ter versiering hangt (Limb., Br., Oostvi. en
elders ) ; in Westvl. : kaafkieed.
SCHOUWSTUK , een vierkantig met gekleurd papier beplakt stuk of een
schilderstuk dat men onder voor de
,

schoor zet , fr. decant de cherninëe
( overal in 't Z.).
SCEIOUWVAGER , m., kaafvager, schoor
steenvager. De twee eerste woorden
gaan aUeen meô in Vi. Z. kaafvager.
Te Eecloo hoort men ook : peeljekaaf,
en kaafvager, in Br., Antw., Kemp. en
elders : schouwvager : ge ziji zoo
zwert als een schouwvager. Te Antw.
noemt men een schouwvager ook
schadder en schavies.
SCHRAAF, v. mv. schraven ; in Br. de
verkeerde uitspr. van : schraag
(steun).
SCHRAAG , bijw., ten naasten bij, volkomen ofbijna zooveel als : krap. Vanhier : schraagte , v. zuw. ( Breda en
Berg-op-Zoom ). Z. Hoeufft (533).
SCHRAAM , v., 'tzelfde w. als : schrani,
doch bet. in Limb., waar 't schraoin
-
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wordt uitgespi. : Street), lijn, schreef
getrokken op den grond , op steen
hout , papier , enz. met krijt of pollood ; doch cene lijn, met een puntig
ding getrokken , spreekt men
schriein uit. Vanhier : schromentrekker , regel , lineaal. Z. bij Weil.

schram , en Kil. : schramme.
SCHUAB , SCHRAP en KRAB, ww. die
hetzelfde beteekenen, namelijk in 't
fr. e'gratignure , raie, trace, zijn in
Limb. m., elders v., doch hij Bild.
ook m. als wortel van : .schrabhen
schrappen en kraithen , welke in
Limb. ook denzelfden zin hebben;
doch schrabben bet. er ook, alsmede
in Br. en elders : schrapen, fr. racier,

ratisser : wortels, visch, enz. schrali
In dezen zin heeft Blussé ook -beu.
schrabben . Vanhier : schrablier, krabliei. Z. schrap.
SCHRABBADE , v. schraap , schaard
verwijt , berisping , fr. réprimande
9

hij kreeg eene felle schra/thade ( Br.,
Antw. ). Z. schrobbe.
SCHRABBELEN , freq. van : schrabben,
schrafelen ( freq. van : schrafen of
schrapen ) , bijeenseharen , vergaderen , bijeenkrabben , bijeenrapen
(Br., Antw., Limb., VI. ). Bild. heeft

het w. voor : krabbelen : een sneeuwgrein door zijn poot in 't schrabbelen
afgestoten ( Buitenleven, blz. 109 ).ik heb nu reeds een goed deel der
historie op deze wijze geschrabbelt
( Hooft ). Vanhier : schrabbeling. In
Westvl. bet. : schrabbelen , ook
grabbelen; en schrabbeling , grabbeling, h. v. : geld, noten , enz. aan de
kinderen te schrabbeling smijten.
Bild. heeft : schrabbelaar voor
krabbelaar.
SCHRABBEN of SCHRAPPEN , brauwen
of versieren in het spreken (c. Axel).
Z. Arch. ( II , 185). Z. ook : schrab,
en bij Hoeufft (53) : schrabben of
schrappen.
SCHRABBIELJE , SCHIIABBILJEN , ook:

SCH
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sc!harbieije en scherbilie , worden in
't L. v. Waas en elders in Oost.- en
ook in Westvl. gehoord voor : schrab
deze ww.-hoelifscram.Z
SCHRABHOELIE of SCHRAMHOELIE, v.,
verbrande hoelie of steenkolen , die
doorgaans tot ,brandstof nog dienen
kunnen. Te Leuv., Brussel en licht
elders giet men de hoelieaschbakken
op straat en de armen krabben,
schrabben of rapen er dan de schrab
strooit-hoedifscramlut.Men
op sli/kwegen soms ook schrabhoelie. In Br. zegt men : schrabhoelie
en ook langs Brussel : schramhoelie;
in Kl. -Br., L.

V.

Aalst en v. Waas .

schramhoelie en schramnhoeljennc; in 't
L. v. Waas ook nog en elders in Vl. :

schrabbilien of schrabilje , scharbitje, enz.; te Hoegaarde bij Tien. :
kariassche (voor : karige a sch ?) Het
w. is samengent. uit hoelie en krabben en schrammen , hetzelfde als :
schrapen. Zoodat het eigenlijk bet. :
schraap- of geschraapte hoeliekolen.
SCHRAFEL, m.,'tzelfde als : geschrafel of
schrafeling, doch als v. znw. bet. het
schrafelares (Br., Antw.). Z. schrafelen.
SCHRAMENTREKKER. Z. schraam.
SCHRAMI IOELIE , SCHRAMHOELJ EN. Z.
schrabhoelie.
SCHRAMINKELJAGEN , zooveel als 't fr.
Bonner un charivari, d. i. met te fluiten, te jouwen en verschillig gerucht
voor de deur te maken iemand oneer
aandoen (Kl. -Br. ) ; in Vl. zegt men :
-

schaminkelen, scharminketen, scherminkeien, het oud neerd. scomminehet bet. aap. Het is dus zooveel als
aperij of snakerij verrichten.
SCHRAMOELIE, schramoeliedeeg , zekere
koekendeeg die uit de moelie geschrapt wordt, en dient om worstenbrood of schranaoeliekoek te bakken
(Antw., st. en pr.). Z. moelie, scheer
-moel(581).
SCHRANK, in de Woordenb. en bij Weil.

SCH

v., steunsel , ook hek , omtuining
uit schraagswijze gekruiste staken
beteekenende , is in. Limb. m. en
bet. er : een voorwerp waarop of
waarin men iets kan plaatsen of
bergen. Vanhier 't w. schranken ,
bergen , stapelen. Schrank is dus
hier zooveel als : schap of schapraal.
Volgens Bild. ( III, 42 ) is «schrank
saámgetr. uit sc%hra-•ing (schra(g)ing)
en dus : hank en al'tgene schraagt en
draagt. Bij de Hoogduitschers voor
eene kas , schoon het slechts eene
plank, waar men iets opzet, bet.; oor
zeiden zij schrankkaste ,-spronkelij
en 't w., eenmaal verkort, werd door
't gebr. ook tot hang- ofkapstokkasten
uitgestrekt. Sehank is ook beperking
en werd in 't oud hgd. ook voor sta
genomen en hiervan : iemand-ketsl
schranken stellen , en dat de oor
adjectief rank (schraal)-sprongihet
is toont zich-zelven. -- Doch schranken is ookverwringen. Ook is schrank
een praeteritum van : schrinken, d. i.
inkrimpen. 't Was een oude vloek :
God moet hem schrinken ! ( L. Van
Veithem, Spieg. bist. I. B. c. 49).))
SCHRANKELEN, o. w., uitglijden : ik

schrankelde op dien modderweg
( Belg. -Limb. ); bij Kil.: schrankelen,
slibberen; bij Meyer bet. schranc/cen
slibberen, en vaneensplijten , bersten ; volgens Weil. heeft : schrankelen ook : schaatsen rijden beteekend.
SCHRANKEN,van : schrank, bet.in Westvl.
en elders : zich kruisen : de treinen
schrannken. daar ; in K.l.-Br. is 't een
weverswoord dat bet.: elkander kruisen ; 20 beurtelings iets doen : wij

zullen elkander schranken, d. i. aflossen ( Oostvl.) ; 30 over en weer
waggelen ( Vi. ) ; bij Kil. is schrancken vert. o. a. door : grailatorio

modo incedere of varicare , d. i. met
groote schreden voortstappen. Z.
boven : schrank en bij Weil. en Kil. :
schranken.
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SCHRANS voor : schranster, eene vrouw
die schraalst of gulzig eet ( Limb. ).
Z. schans.
SCHRANSEN, met de tanden afknauwen
of afschaven gelijk de kinderen gemeenlijk doen wanneer zij groen
fruit eten ( Kl.-Br. en elders ) ; bij
Kil. : schrantsen, 1. dentibus fran-

gere ; dentibus conficere cibum ; po
-pinar.
Z. Weil. op 't w.
SCHRANSLOOPER , m., soort van kapot
of wijd en lang kleedsel met mouwen dat de priesters over hunne
andere kleederen aantrekken (Br.,
Antw., VI.); in Vl. ook : schanslooper.
SCHRAP, bijv. en bijw., mager, dun, bekrompen , gering, karig, armelijk,
nauwgezet : een'schrappe maaltijd;
schrapzitten , kortzitten , geldgebrek
hebben : ik ben of zit maar schrap
in cle beurs ; schrapstaan , honger
hebben (Br., Kl. -Br., Antw., Kemp.
en elders). Schrap of schrab is de wortel van : schrappen of schrapen , en
'tzelfde als in de Woordenb. : schrepet of schrapel (Z. Weil. op dit w.) ;
bij Kil. en in den Teuth. bet. schaepel, schrepel ook : mager, dun, dorre,
Ieder , smal , rank. De wortel is
schra , in Groningen nog gebr. en
schrae , schrede , schraag , in Nedersaks., en dit bet. daar: schraal, mager
of krap; in Vriesl. zegt men : schrook
en schraag, en in 't engl. scrag voor :
mager , gering , arm. Z. Taalk. Mag.
(III , 64, IV, 689) en

schreep.

SCHRAPAAI voor : schapraai (h. en d. in
vi.).
SCHRAUW , bijv., smerig , vuil : de stra-

ten zijn schrauw van slijk en water
( Limb. ).
SCHRAVELEN , o. w., op handen en voeten gaan ( Limb. ). 't Is hetzelfde w.
als : schra feten; bij Olinger en anderen ook : schravelen , freq. van .:
sch7°a.e ffen of schraven ( Kil.) of seaven (Reinaert) dat ook bet. : scfirab-

ben, 1. racere.

Scar

SCHREED) E. Geeft men een voetje, men
pakt een schreedje, staat men een
weinig toe, men pakt veel meer (VI.);
in Br. : geeft men een hand, men pakt

den heelgin arm.
SCHREEF. Men zegt in Br. en elders :

over schreef of over de schreef gaan
voor : buiten schreef of buiten de
schreef ( te ver) gaan ; doorschreef,
uitgespr. : dooschree f, bet. te Kortrijk:
eene onuitveegbare schreef in eene
schalie.
SCHREEFJE AANHEBBEN ( een) , wat

dronken zijn (Antw. ).
SCHREEFKEN HELEN is een spel in

'twelk men met eenen stuiver of een
plat stuk lood naar eene op den
grond getrokkene streep schiet : ik

heb tien cents gewonnen met schreefken heten, of met schreefken te helen
(L. v. Aalst) ; in Br. zegt men : naar
de schreef schieten. Z. helen (183).
SCHREEMEN , o. w. , schreeuwen , veee nen, krijten, tieren (Westvl., Oostvl.).
SCHREEP, SCHRAP voor : schrapel of
schrepel : hij staat schreep; ook : may
ger : een schreep gezicht (Westvl.,
Brugge ). Z. schrap.
SCHREEPEN ( Limb. ). Z. schrepen.
SCHREEPSEL, o., schraapsel , krabsel,
afkrabsel (VI., Limb.) ; bij Kil.

schraepet, snipperlingh.
SCHREEUWEN , o. w. Evenals men in
Noord -Nederl.schreien voor: schreeuwen zegt, zoo hoort men in de Kemp.,
Antw. , Limb. , N. Br. en elders

schreeuwen voor : krijten , luidop
veeenen. In onze oude taal vinden
wij kriten, krijten ook voor : schreeuwen ; dit is nog blijkbaar in kreet
( schreeuw ). Z. Hoeufft ( 534 ) en
schreemen.
SCHREIEN, toegrendelen. Z. scheike.
SCHREPEL , m., krabber , werktuig om
meê te wieden (VI. ). Z. schrepen,
schreper en schrap.
SCHREPEN (met zware a), b. w., schrabben, afschrabben, krabben, afkrab 76

SOil
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hen : lieeten, wortels , sc/wrzeneer,
nieuwe aarciappels schrepen , d. i.
met een mes de pel afkrabben. Men
zegt ook : die armen moeten schre-

pen om toe te komen ( Oost.- en
\yestvj ). Schreepen werd ons uit
Belg. -Limb. ook voor : schrabben
opgegeven. Schrepen is voor : schrapen, schrappen, hgd. sckrapen, engi.
to scarpe ; Ii1. heeft ook : schrepen,
1. radere . Vanhier : afschrepen, sc/irepel , schreper. Z. schrapen , in de
Woordenh.
SCHREPIR , m., krabber of ijzeren voet. vager die buiten aan de deur vaststaat om er de vuile schoenen aan af
te krabben eer men binnen gaat , fr.
grattoir ; ook een tuig of schrabber
waarmeé men de tuinwegen afschoffelt, fr. racloir ( VI. ). Z. schrepen.
SCHREUDJE, eigenlijk : schrooc/je, omstr.
Breda veel gelr. voor : een snippertje papier. Z. Hoeufft (535) en
schrooien.
SCHREUM , v., geld : hij heeft schreum
( N.-Limb. ). Z. schraam (595), waarvan 't het mv. is; cit wordt uitgespr.
als eit in 't ft.
SCHREUR, m., bet. in Limb. en Groning.:
kleermaker,, dorpskleermaker die in
daggeld uit naaien gaat ; oulings zei
men : schoer. Het w. is eene sanientrekking van : schrencier ( snijder), dat op zijne beurt voor
scheurcier ofook schoecler is. Vanhier
de familienaam : De Schreucter en
Schreurs , hetgeen aan het Vlaan-

dersch : De Schepper of Scheppers
beantwoordt. Z. schap. Sc/wee/er bet.
in den Teuth. : snijder , 1. sartor,
en schoecleren, snijden, 1. sarI/re.
SCHREURSGAT, 0., eene opening op zijde
der vrouwenkleederen ( Limb. ) ; 't
bet. eigenlijk : kleermakersgat.
SCHRIBBEL , schrab , schrap , krap fr.

égratignure (Westvl.).
SCHRIBBELEN , b. w., schrabben of
schrappen , ft. égraligner , gratter

scii
( Westvi. ) ; hij Kil. : schreppen
schrappen , 1. scarificare scalpello
aperire, germ. scherpfen.
,

SCEIRIEM, v., krab, krassing, schrab,
schreef ( Limb. ). Z. schraam.
SCHRIEN, 0. w., voor : schrijden ( VI.).
SCHRIJFBANK, v., bank om op te schdlVen (overal).
SCHRIJI?STERIGGE, te Gent en elders in
VI. : schrijfster. De schrijfster van (IC
Grootjufvrouw vai ) 'tGrootbeggijnhof,
te Gent , heet men daar : ju/froiiu'

schrijfsterigge.
SCHIIIJN , SCHRINE , SCHRENE , doodschrijn ofclood/cist (Westvl. ). Z. Dolf.
(35-6) en Weil. op : schrijn.
SCHRIJVEN. Men zegt : waar zal men dat
schrijven ! als uitroep van verwondering. Dat staat nergens geschreven

heeft te beduiden dat iets geen geboct
is of niet moet geloofd worden (Br.,

Kemp. ) : nergens stond geschreven
c/at Vlaanderen een mannelijk teen
was ( David, Vadert. hist. , lve Deel,
blz. 27 ) ; in N.-Br. bet. schrijven
aanschrijven , aanrekenen , in rekening brengen , rekenen : hij kan ge-

weldig schrijven ( Hoeufft , 536).
Schrijven, b. w., zich lichtelijk kwetsen derwijze dat enkelijk het vel licht
gekwetst is ( Br.).
SCHIIIJVER , in. , rosachtige boschvogel,
van de grootte eener musch, en aldus
genoemd omdat zijne eieren gespikkeld en als beschreven zijn (Br.,
Kemp. ). Z. 't volgende.
SCHRIJVERKEN , zwart blinkend keverken , dat bij schoon weder allerlei
wenlelende kringen boven het water
beschrijft , 1. gyrinus ( Conscience,
Boek der Natuur , Antw., Oost- en
Westvi.) : elders : schoe-makerlien,

duikelancteken, waterandeken.
SCHRIJVERSGOEDJE , kantoorschrijvers
(Gent).
SCHRIKACHTIG ,bijv., vreesachtig, seffens verschrikt (h. en d: in de Kemp.,
Limb. en N.-Br- ).

soli

( 603 )

SCHRIKKIG of SCHR1IKELIJK , zeer, geweldig, van deeg , een versterkings-

woord : 't is schrikkig heet. Hij blijft
schrikkig lang weg ( Br. en elders).
SCHIIII{SCHOENEN , m. mv., schaatsen,
schaverdijnen , hgd. sclirittsc/zuhe,
fr. palms (Westbr. , Brussel, Kemp.
en in Limb. op de pruisische grenzen);
in het oud holl. zei men ook : schrikschoenen. Het w. is samengest. uit
schoen en schrik, wortel van: schrikken, oulings hetzelfde als : schrijden,
schreden , bijzonder met de beenen
uiteengezet , ook springen , uiteenspringen , verschieten. Kil. vert.
schrijden door: passum facere, en volgens Recan., 1. tale divaricatis pedibus currere ; hij Bild. bet. schrik
oo k : schrede. Z. Weil. Op schrikken
en sclzrede. Kil. geeft schrickschoenen
als Vlaandersch op.
SCHRINKEL , m. , het schrinkelbeen,
voor : schinket, 't been van de bil der
koe : op zijnen schrinkel vallen zegt
men al lachend voor : op zijn achterste vallen ( Brussel en omstr.).
SCHROB , SCEIROBBE voor : schrab of
schrap , d. i. krab , schraap , wordt
in Westvl. veel overdrachtelijk gebr.,
evenals in Br. : schratibade , voor
berisping , verwijt , bekijving , be
gromming : hij heeft eene schrobbe
gekregen. Blussé heeft : schrob in gemelden zin en vert. het door : ré-

primande , mercuriale , censure un
peu forte. Olinger vert. : schrobben
door : censurer ou reprendre fortement, chapilrer. In Antw. en Westvl.
heeft schrohhing ook de bet. van : beilsping, waarvoor men in Limb.: uitschrobtiing zegt.
SCHROBBER, m., kleine handbessem zonder steel, potbessem, stompbessem
( Br., Antw., st. en pr., Kemp., N.-Br.
en Vriesl.). Z. Hoeufft (555) ; in Hou.
zegt men : boender ( van boenert of
schrobben , wrijven , schuren ) en in
Br. : heibessem , sehuurbessem.

SCH

SCHROBBING , v., berisping (Br , Antw.
VI.,) Z. schrob.
SCHROEF of tuin, v., vierde deel van een
vel papier : eene schroef of tuin papier
(Limb.).

SCHROEIEN. Z. schrooien.
SCHROET, V., kalkoen, fr. dindon (Limb.).
Men zegt daar ook : schroefhaan,
schroefken , evenals elders : kalkoen

laan of lien.

-sche

SCHROEVELEN, b. en o. w., over den
grond trekken en alzoo lichtelijk vrijven : liet kind schroevelt de stoelen
van hier en daar ( Limb.). Het is een
freq. van : schroeven, afgeleid van
scutroef, welk oorspronkelijk een imperfect. is van: seliraven ook schro
(Bild. III, 43). Z. bij Weil. -ven

schroeven.
SCHROFFELEN , andere uitspr. van
schrafelen of schravelen en schrabbeten , d. i. grabbelen : als ik wat

centen nitwerp , dan schrQffeien de
kinderen ons het incest ( Westvi.,
Kortrijk).
SCHROK, m., als wortel van : schrokken,
is voor : schrokker; bij Hoeufft
schrokkert, gulzigaard, doch 't wordt
in 't Zuiden meest voor : schork of
schurl gebezigd. Z. Weil. op: schurk.
SCHROMMELEN , OPSCHROMMELEN,
BIJ EENSCEIROMMELEN , b. w., bijeenverzamelen bij middel van ccxie
schup ofrijf. 't Is licht voor : schrammeten, freq. van : schraminen, krabben, schrabben ( Kemp.).
SCHROMPEN , o. w., schrappen op de
viool , fr. racier ( Limb. ). Z. hij
Weil. : schrompe, vanwaar : schrompetig, dat in N.-Br. en Vriesl., volgens Hoeufft en Wassenberg, voor
rixnpetig gebezigd wordt. Kil. vert.
schrompeiige appeten door : maUi

vieta , pannucia , en schroxnpelen
door : rugis crispare, corrugare.
SCHROOIBAK, m., anders genoemd : snij-

peerci , fr. coupe-petite ( Oostvi. ) ; in
Br. : snijbak. Z. schrooien.

SCH
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SCHROOIEN, SCHROEIEN, klein hakken:
stroo , hout schrooien. Vanhier :
schrooibak, bak om stroo in te kap pen of te snijden, stroobak ; schrooiling, gehakt stroo (bij Kil. : schrood.

set , schroodelincic , schroyelinek , 1.
resegnem ) ; schrooimes , snooimes
en stroomes (Westvl. ). Plant. vert. :
schroyen, schroten, in 't hgd. schroten , engl. shred, door : rogner, m7mu?
tiler, en Kil. : schrooden , schroyen,
door : mutilare, truncare, praesecare,
resecare, circumcidere, enz. Z. Delf.
( 325 ) en Weil. op : schroden ,
schrooijen en schroot.
SCHROOILING. Z. schrooien.
SCHROOMELIJK en SCHROOMIG , zeer,
geweldig , schrikkelijk, uitermate

het is sehroomelijli koud. Hij was
schroom.ig kwaad (Kemp., Br., Antw.);
doch schroorig wordt meer in 't
Hagel. gezegd. Hoeufft (535) heeft
schromelijk ook in dezen zin en
zegt dat het in die beteekenis bij
Phil. Numan ook voorkomt. In Limb.
spreekt men 't w. schroumelik uit.
SCHROOMIG. Z. 't voorgaande.
SCHRUIELEN, o. w., van vrees of benauwdheid schreeuwen (Westvl. ).
Z. schruwelen.
SCHRUWELEN, licht voor : schreeuwden,
freq. van : schreeuwen , fr. criailler,

1. ctarnitare (Oostvl. ) : en men hoort
ze dan somtijds schruwelen alsof ze
vermoord wierden... En dan meent
gij spoken te zien en gij valt aan 't
schruwelen. ( Baron Penninck , blz.
134 ). Z. schruielen.
SCHUCHTER, bijv., is van 't hgd. schuchtern in onze taal overgenomen , en
vooral door Bild. gebr. in den zin
van het hgd., namelijk in dien van :
vreesachtig , vluchtend , schuw, fr.
timide, pudibond, sauvage. Het is afgeleid van : scheu, vanwaar : scheu,-

chen.
SCHUDDEBUNDEL , m., aarling (5) van
roggestroo , wordt ook gezeid van

SCH
eenen mensch die kort en dik is
(Westvl. ). Z. kortbussel.

SCHUDDEGAFFEL of SCHUDDEVORK, v.,

houten vork of gaffel om in de schuur
het graan uit het afgedorschen stroo
te schudden ( Br., Hagel. ); bij Kil.
schudde ( oud ), i. gaffel, 1. furca.
SCHUDDEKOPPEN, o. w., schuddebollen,
met het hoofd schudden of knikken
om goed - of af te keuren ( bijna
overal ) ; bij Kil. : het hoofdt schud
1. abnuere, en : signo capitis ant-den,

alio auto negare.
SCHUDDEKUL , slappe koffie , slechte
drank wat schuddekut hebt ge nu
opgeschonken ( Br., Antw., st. ).
SCHUDDELEN en SCHUDSEN voor
schudden en schokken ( Maastr. ).
:

Weil. geeft schudden op voor : sidderen , en Kil. als Geldersch voor :

schuddebollen .
SCHUDDEN, b. w., schenken, gieten zoo
ook- : opschudden, opgieten; inschudden, inschenken; uitschudden, ui tgieten : schud me een plasje wijn in.
( Limb. ) ; bij Kil. is schudden ,
Geldersch,'tzelfde als storten, 1. fundere. Te Somerg. bet. het : stilhouden.
SCHUDDING , v., overdrachtelijk voor
sterke berisping , begrommeling ,
klopping ( Br. en Antw. ). Z. schrab bade en schrobbe.
SCHUDEIOOFDEN, o. w., schuddebollen,
fr. trembler de la téte ( Popering. ).
SCHUDPRUIM , v., eigenlijk pruim die
geschud wordt, de paradijs- of wilde
pruim , op wier stam men andere
pruimboomkens greffelt of perzikkenen abrikozenbotten inent ( Br. ).
SCHUFEL , gemeene kerel ( Limb.)
Z. schuif, schuiver.
SCHUFFEL, m. en v., volgens toepassing,
gulzig mensch of voor : schuifelaar,
schuifelares ; bij Kil. : schuyffeler
en schuy ff et-schapraaye,1. parasitus,
mensarum assecla, musea, enz. Vanhier schufelachtig voor : schui-
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felachtig, d. i. op zijn schuifelaars
( Br. ) : op scha ffel gaan of : op den
schu fTet loopen , schuifelen of tafelschuimen.
SCHUFFELAAR , m., voor : schuifelaar ,
tafelschuimer , fr. parasite : 't is
een schulet of schuffelaar ( Br. ).
SCHOFFELEN of op schuftel gaan of
Ioopen , schuifelen , tafelschuimen ,
ergens aan 't eten oft drinken zien te
geraken zonder te betalen of uitgenoodigd te zijn , fr. ecornifler. Vanhier : schuffet , schu(felaar voor :
schuifelaar , schu ffelachtig , op zijn
schuifelaars ( Br. ). Er zijn ook streken waar men zegt : scha f feten, freq.
van : schaeven , dat bij Kil. bet. :
parasitari ; te Antw.: op schobberdeboek toopen; omst.r. Leuv. : op scha
-bernakclop.Shuftescilen is een freq. van : schuiven. Z. bij
Kil.: scha ffet , schu-y f fel ( ovenpaal ,
schop) , 1. Pala en schuyfleler, 1.
parasitus. Z. schuffen.
SCHUFFEN, o. w., rapeten ( Antw. ) ; bij
Kil. : schuyffen, 1. propellere.
SCHUT of SCHUW, o. Z. schuw.
SCHUIF, v., rol waar men de kindereii
in te vondeling legt, fr. tour (Antw..)
SCHUIF. Eene gouden schuif, een gouden sieraad in den vorm van een
hert, een kruis welk de vrouwen aan
een snoer om den hals dragen. —
Ook gewoonlijk : zilveren sieraden
waarmede men de beelden der Heili
versiert ( Hagel. ).
-gen
SCHUIF , manspersoon van verdachte
faam , gemeene kerel ( Eindhove) ;
Kil. heeft : schuyver ( oud) voor
schurk, 1. scurra, histrio. Z. bij Bild.
(III, 441 ) schuier, m. als wortel van :
schuieren, dat met schuiven, eigen
: schuien, en 't hiervan verbas--lijk
terde schooien, heen en weer zwerven,
duidelijk aaneenhangt. » Z. schuifte,
schuiver.
SCHUIFELEN , fluiten, doch in Kl. -Br.
ook : liegen. richter iets mogen schui-
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felen of een kruis over iets mogen
maken , van iets moeten afzien :
schuifel er maar achter ( Oost- en
Westvl. Z. bij Kil. : schuyffen of
schuyven.
SCHUIFELEN , SCHUIFELACHTIG , enz.
worden thans nog in Br., Antw. en
elders gebr. voor : glijden , uitschuiven, en glibberig : de weg is zoo
schuifelachtig dat ge zoudt vatten.
)..

Hij schuifelde uit en brak de been
(voor beenen of het been ).
SCHUIFELKAPELLE. Naar schuifelkapelle gaan, verkwijnen ( Kortrijk ).
SCHUIFERLUIT , plug van eenen jongen
( Kortrijk ). Z. schuif, schuiver.
SCHUIFKEN, schuivend deurken , fr. fermoir , porte en coulisse. Het schuilken krijgen, in de biecht geen absolutie krijgen. Liet schuifken geven,
doorzenden zonder absolutie ( Br.).
SCHUIFTENHOEK SPELEN , 'tzelfde als
schampavie spelen, wegloopen (Westvl.).
SCHUIFTE , SCHOEFTE voor : schoft,
deugniet , kapoen , leure , een niets
weerd , fr. espiègle (Westvl . ). Z.
schuif, schurd en schurtig.
SCHUIL , ontsteking die zich vooral bij
kinderen in den mond, de keel of
de darmen zet : dat kind heeft heti
schuil (gansch vl. België ). Z. mondheuvel; 't w. komt voor in de verhandeling over de peste , blz. 37 : «'t
schuyl in de kele. » Kil. vert. het :
1 0 aphthae, oscedo, ulcuscula quibus
infantium ora ulcerantur : in flammalio in summo ore in fantium latens ; 2 0 het is ook eene kwaal in den
muil der paarden in Gelderl. Saksen en Duitsehl. ook bekend, in 't 1.
morbus quo palatum et gingivae equorurn prae nimia sanguine intumescunt ( Gesner ).
SCHUILE (van : schuilen), regenscherm,
( Noorden v. Westvl. ).
SCHUILWACHTEN (Eindhove). Z. school.
SCHUIMEN , o. w. , schuimloopen of
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gaan schuimen (Vl. ).
SCHUIMLEKKER , m., fleemer, mouwva
-ger(Antw.)
SCHUIST, m., schelm, schoeide (Sottegem , Gent en elders). Z. schuifte.
SCHUIT. Zijn schuit of schuitje vankant
steken of houden, zich vankant maken
of verwijderen, heimelijk wegloopen;
zich stil aan den eenen kant of verwijderd houden : als er te betalen valt ,

steekt hij altijd zijn schuitje of zijn gat
vankant (Br., Antw., VI.). Schuit te
Geel in de Kemp. ook gebr. voor :
vrouwenrok en h. en d. in 't Meetjesl. voor : kan.
SCHUITELBOUT, lichte vent (Sottegem).
SCHUIVER , schurk , gemeene kerel
(Antw.). Z. schuif.
SCHULFER , schilfer, scholfer (c. Axel).
SCHULLAAR (schutleer ), m., eene groote
schotel (h. en d. in de Kemp. ).
SCHUPKEN voor:schepken, o., een vierde
van een liter, een kapperken (Limb.).
SCHUPPEN, in Br. en elders 'tzelfde als :

schoppen ; in Vi. : pijleen , fr. pique
(au jeu de cartes) , schuppenboer,,
fr. valet de pique , zeker kaartspel.
Z. bij Weil. : schop, schuil.
SCHUI'PEWARIJWINKEL , kruideniers

zij verkoopgin schuppezvarij,-winkel:
d. i. specerij.
SCHUB. Z. schor.
SCHURD , SCHURDE , bijv., slecht, ruw,
ruig : een schurde kerel; als bijw.
wordt het meest met gaan verbonden : liet zal er schurde gaan. Het
gaat in Italië maar schurde (Oosten Westvl. ). Het w. schijnt met

schuier (Z. schuif) of liever met
schurft, schroft, schaard verwant. Z.
schurtig.
SCHUREN, b. w., waarvoor men in Holl..
schrobben en boenen, en in Brab. ook
wel : kuischen of wasschen (al wrijvende) gebr. : den vloer, den gang ,
de planken schuren ( gansch vi.
België); ook in N.-Br. Z. Hoeufft(537),
die er in't lang over schrijft en meldt
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dat men in 't plaid. ook : scheuren
voor : reinigen zegt; bij Wachter is 't
vert. : purgare 7nundare en police ,
en scheur door : instrumentum purgandi ( schrobber).
SCHURFT , SCHURFTIG wordt ook als
bijv. gebr. in den zin van : vuil,
lomp , enz., fr. sale , vilain, grossier,
inconvenant (VI. en elders ). Die niet
,

schurft of schur ftig is, moet hein niet
krabben ( Br., Antw. ) , elders' ook :
die geen schurft heeft, moet hein niet
krabben , of, die niet bespot is, moet
zijnen neus niet afvagen , d. i. die
niet plichtig is, moetzich niet stooren.
SCHURGEN, kruien, den kruiwagen voeren. Vanhier : schurger , kruier,

doppeschurger ( Z. dit w. ). Met
iemand schurgen, met iemand gek
voor den gek houden-schernofm
( Limb. ). Men zegt er ook : net
iemand varen of drijven en : iemand
voor het lapleen houden. Kil. geeft :
schorchen op als Gelders. en Saks.
voor : kruyen of kruyden en dit is bij
hem , o. a. : trudere, pellere, enz. en

den kruywaghen kruyen , 1. protrudere curriculum, vectare. Z. bij Weil. :
schurken ( schuren, wrijven ).
SCHURGKAR of SCHURGSKAR , ook
sciturker uitgespr. : kruikar, kruiwagen : een schurgker hebben, een machtigen begunstiger hebben ( Limb.) :
in Holl. een kruiwagen hebben ; bij
Kil. : schorch-karre , sax. sicamb.
kruy- wagen. Z. schurgen.
SCHURKER, in., vrouwenrok ( Limb.).
Z. schuit.
SCHURPEN, enz. Z. schorpen.
SCHURRE, SCHORRE, v. Z. schor, schol.
SCHURRE EN SCHROO ( beide gaan gepaard). Ik heb hem die zaak, dat
voorval , enz. met schurre en schroo
uiteen gedaan, d. i. zoo uitvoerig als
ik het kon met al de omstandigheden
tot de zaak betrekkelijk ( Ieper. ).
SCHURTIG , SCHORTIG , bijv., schuw,
aardig, fr. espiègle (Somergem ).
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Z. schurd en schuttig.
'SCHUT, BESCHUT, fr. paravant (Veurne).
SCHUTS , m., lederen lapje waar men de
hand mede bedekt bij het knikkeren
( Venlo ). Schut is eigenlijk iets dat
beschut , beschermt , bevrijdt. Z.
schietlap.
SCHUTSKE, o., geringe soort van knikker
(Meierij); elders pottebakkergeheeten;
te Ant\v. jieber.
SCHUTTEN. Alle hagen schutten wind
bet. te Gent : een nieuwen winkel of
kraam , in de nabijheid komende,
vermindert den verkoop der andere
winkels.
SCHUTTER, grendel, en vanhier : schutte
grendelen ( Westvl. ). Schutter,-ren,
afpel. van : schutten, is beschermer.
SCHUTS000M is h. en d. in de Kemp. en
in N.-Br. hetzelfde als in Br. : wip,
vogelwip , vogelroede , of als in VI.
peerse, gaaipers , fr. perche. Z. bij

Hoeufft , gaai (blz. 157 ).
SCHUTTIG , bijv. , Sc huw (Westvl. ). Z.

scheutig.
SCHUURDEUR, v., gezegd voor : lap eener
broek (Somergem ).
SCHUURKOLVE , m. , een man die in de
schuur Borscht ( Somergem ).
SCHUURPAPIER , o. , papier met schuur
opgeplakt om meubelen enz.-zand
te schuren ( overal) .
SCHUURSTERIGGE, v., schuurster, of, in
Br. en Kemp. : schuresse ( VI.).
SCHUURVLOER , m., dorschvloer, ere,

fr. aire d'une grange ( VI. ).

, m. , de beide kanten
nevens den dorschvloer, waar men
't graan tast (Westvl. ) ; te Veurne
heet het : vak; in 't Hagel. : ui/and; in
Br. : her{ (185), hoog, tas.
SCHUW meer SCHOUW , bijv. en znw.,
bet. in 't Hagel., Br., de Kemp.,
Antw. en VI. : aardig, vies, zonder
eigenzinnig, grappig, opziens--ling,
barend, fr. drole, excentrique, éíran-

SCHUURWINKEL

ge : gij zijt een schuw man. — Wat
schouwe kerel is dat! In 't L. van W.

ook : een vreemde of rate (rare) kerel;
in Westvl. : aardige vogel. In Limb.,
waar menschoeuitspreekt,bet. schuw
niet slechts : bevreesd, schrikachtig,
ontwijkend, en vandaar : wild, woest,
maar ook : wat schrik, angst, afschuwen veroorzaakt, dus : afschuwelijk,
afgrijselijk, leelijk : dat is een schoe
kerel ; ook : onstuimig : het weer is

te schoe oen er door te gaan. Sc/toe
wordt er ook als znw. gebr. voor :
vrees, schrik , angst, kommer : hij
heeft schoe van dien hond. In VI. bet.
schuw u i tgespr.: schouw en schui, 0.
a. : iets wat te schuwen is ofdoet schuwen , zoo bet. het : schoelje , straat
vogelverschrikker, iets wat-jonge
men tusschen de wassende erwten,
de gerst, de tarwe, op de kerzenboo men , enz. zet om de vogels af te
schrikken. (Z. Belg.-Mus. 1844, 191).
Een schuw of schouw is iets dat
men schuwt of schouwt, waarschijnlijk het hgd. scheusal (schuwsel), d. i.
voorwerp dat ons afschuw inboezemt
( Lulofs, 81 ) ; het hgd. schee , engl.
shy; zw. skijgg; deens. slaij , is 't
zelfde als : schouw, doch 't bet. ook:
vrees, schrik, tegenheid, en scheuche
is het fr. épouvantail , « zoodat die
papieren bellekens haar aan een
schuw doen gelijken dat men in den
hof tusschen de erwten zou planten
om de musschen te verjagen. (Baron
Penninck, bl. 144). Kil. vert. schouw,
bijv. o. a. dooragrestis, en 't znw. door

terriculum.
SE. In Limb. bestaat de gewoonte van
eene getrouwde vrouw met - haar
mans naam door achtervoeging van
se te beduiden, b. v. Janssensse ,

Peetersse.
SEE, SEI, SIJ, SOEI, uitroeping van ver

see ! wie dat daar is !-wonderig:
(VI., Br.). 't Is eene verbastering van
zie, in 't fr. liens.
SEEF, SEEFKE, SEPKE , verkorting
van Joseph; ook : Ze/ken, Sjeppen.-
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Tjeef en Sjievzcs (Br. , Antw. en
elders ).
SEEL voor : scheel , schotel (Kortrijk) ;
Kil. heeft ook : seel voor : schedel,
cedel, 1. sceduta. Vanhier het werkw.
verseten. Bier verselen is te Leuv. :
een seel of briefje op het stadhuis
halen om bier te ontbieden bij den
brouwer. Z. sel.
SEES, V. (scherplange e), rijtuig met
twee raderen en een peerd (Br.,
Antw. , Vi. ) ; in Limb. : chees ; in
Holt. : sjees. Het w. is eene verbastering van het fr. chaise of 't 1. series,
zitstoel.
SEFFENS , bijw., aanstonds , terstond,
dadelijk , oogenblikkelijk : ilk kom
seffens; hgh. gleich (Br., Antw., st.
en pr. Kemp., Limb., N.-Br.). Volgens Hoeufft (539) bet. het, omtrent
Breda : in eens, op eenen keer, opeens : alle ongelukken komen seffens ;
Kil. vert. : seffens of t'se f fens , dat
men ook in Br. hoort, door : simul,
una, pariter. Z. Weil., die liet houdt
voor eene samentrekking van : te sef•
fen (samenvatten), anderen voor : zooeven ; in 't Cant. Axel wordt seffens
gebr. voor : tevens en Frieseman stelt
het ook met teffens gelijk.
'S EGEW00RDIG , verdorven van het
oude 's jegenwoordig , tegenwoordiglijk ( Brussel en omst.).
SEISE. Z. sijs of saus.
SEKIER (Aalst). Z. sekuur.
SEKTIEN : in sectien vallen , fr. tomber
en syncope ( Popering. ). Z. smelten.
SEKUUR , bijv. en bijw., van het 1. securè
(.zeker) , fijn , kunstig : dat slot is
heel sekuur gemaakt ( Br., L. v. Aalst,
Limb. en elders ).
SEL, v., stam eens booms :die boom heeft
eerie schoone set of stiel (Hagel.). Selle
is eene verkorting van seriele, sedile,
zegt Kil. die het door : series (zit) vert.
en ook set, sitte, germ. sitz, engl.
sears en seat heeft.
SELDER, SELDERPLANT, SELDERZAAD,

SEP

enz., zegt men in Br. en Antw. voor
selderij, enz., dat men er niet hoort,
en voor selderijknol zegt men : krop -

selder.
SELF, ZELF, v., salie of savie, fr. sauge,
1. salvia (Limb.), in den Teuth. zelve,
bij Kil. staat selfe als oud aangestipt.
Het w. is in N.-Br. niet geheel in
onbruik , althans niet bij artsenij
zich daar beter dan elders-mengrs,di
verstaan op het toebereiden van het
gulden zelfwater. Vanhier ook het
spreekw. : self is het beste kruid, d. i.
die zichzelven dient is het best gediend ( Hoeufft , 540).
SEMIELJES, v. mv., bladluizen, fr. pucerons (Maastr.) verwant met : semele.
SEMMEL , m., flauwe praat , getater, gefezel. Ook is gesemmel of gesannnel :
futselrij , getalm ( Br., Kemp. ). Z. 't
volgende. Als v. znw. is het in Br.
gebr. voor : semmelerse , eene die
semmelt.
SEMMELEN , o. w., praten, tateren, zebberen. Vanhier semmelaar, flauwprater (Br., Kemp.). Het bet. ook sammelen, waarvan het slechts eene andere
uitspraak is , of semelen dat Kil.
vertaalt door : frivola scrupulose
et gravia ignaviter agere. Thans
zegt men ook : zemelen , .zemelaar
( Br. ).
SENGEL. Z. singel en bij Delf. (3?8) senghen,lichtverbranden,engl.to sindge,
lig d. sengen, fr. flamber.
SENTER , fr. centre. Fan zijnen senter
zijn , van zijnen pas , van zijn verstand zijn, onthutst zijn (Br., Antw.,
en elders) .
SEPEROOGEN, 't zelfde als : leepoogen die
aanhoudend tranen zeperen ; welk
zeperen gewis hetzelfde is als : zijpelen en zepelen. Ook wordt seperoogskens gebr. : zij heeft seperoogskens
( Meierij ). Kil. heeft sepelen als holt.
voor : leken, druipen , en sijpooghen
of sijpende ooghere, 1. oculi gram iosi.
Z. zebberen.
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SERGIE , SARGIE , SARGE. Onder de
groene sargie liggen is : in het graf
liggen ( VI., Br. en elders).
SERJANT (j als in 't fr. uitgespr.), m., is
in Br. en VI. een sehrijnwerkerstuig,
zijnde een lange ijzeren zwang, dienende om planken, deuren, enz., wier
verschillende deelen ineengelij md of
gezet zijn , vast te houden tot dat de
lijm droog is, of dat er de pinnen
ingeslagen zijn : zet den serjant op
de planken. Z. bij Bud. serjant.
SERMOON , in Vi. en N.-Br. serinoen,
meest gezegd voor het fr. sermon,
preekofkerlielijke redevoering. Vanhier sermoonen : wat kan hij sermoonen , d. i. 1° \\TaL preekt hij wel;
o wat kan hij berispen, kijven.
SERVENT , bijw. , mogelijk , misschien
het is servent waar (Br.). Dit w. zal
wet tot het ital. servente oft spaansch
serviente t'huis te trengen zijn , en
bier vroeger zoo veel geweest zijn
als : om u te dienen.
SERVIES , lepel en vork : ik heb IweIf
zilveren serviezen gekoch!. Koffleservies,the6servies, koffiestel, enz . (bij na
overal).
SERVITIE, 't zelfde als : servies, van 't fr.

service ( VI. ).
SESKENS, o. mv., in hi-Br. en OostvI.,
'tzelfde als : desessens.
SESSENS of SESKENS , v. mv. , in Oostvl. : de stuipen, in 't L. v. Waas
ook 'tgeen men in Br. beziektheîd
heet. Men noemt de kinderstuipen of
gaafkens in Oostvl. ook : St-Cornelis
ziekte , omdat die Heilige voor de
seskens aanroepen wordt.
-

SEtTLE , V. , emmer , fr. sea-it : eene seute
water ( Westvl., Veurne, Oostende);
Kil. seule , snyte ; Fland. oce. eemer.
SEIJMEREN of ZEUMEREN , b. w. , nalezen ( Limb. ). Snymen is hij Kil.
10 cunctare , cessari, etc.; 20 isnpe
dire, retarda ie.
-

SEUTE , v. , onnoozel vrouwmensch
( Kortrijk en omstr. ) ; in Br. sat, cut-
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teken (sul). Z. seuteren.
SEUTEKUTJE , een goeilijk meisje, eeiw
sul of sukkel ( Kortrijk en omstr.).
SEUTEREN, neuzelen, stillelcens voortsdoen, klein werk doen ( Antw., VI.);
't bet. ook : het sissen der smeltende
boter (Westvl.).
SEUTERWERK , frutselwerk.
SIBBEDEUS of SUBBEDEUS, m., sul,
mouwvager (Br.). Het komtvoort van
't l.julie dens, of van Zebedeüs, wiens
vrouw aan den Messias vroeg voor
hare twee zonen, Jacobus en Joannes,
dat zij zouden mogen zitten, de een
aan de rechte en de andere aan de
slirike zijde des Heeren ( Matth. XX
V. 20 -. — Marc. X, v. 35-38).
SIBEDUTSE , v. , onnoozel vrouw neesch
( Westvl. , Brugge ). Z. sibbedeüs,
duts (1 1 ) en seute.
SIBOET. Z. siebot.
SICHTEN, SICHTENS, SICHTENT, bijw.,
sedert, sinds. G. Gez. gebr. sichten;
men zegt in Westvl. veel : sichtent en
in 't C. Axel, ook sichtens. Z. Arch. vr.
Nedrd.-Taalk. (II, 185). Kil. heeft ook:
sichtent en sicht, alsmede sind, slut,
siudert , sident, sijd , sled voor : sedert. Z. siebot.
StE. Z. sietje.
SIEBOT. Op eenen siebot, op eenen oogen blik of oogslag , seffens, eensklaps,
onmiddellijk, dadelijk, plotseling : op
eenen siebot ben i/c bij it ( Br., L.
van Aalst , Antw. , Kemp., NoordBr. ) ; in Holt.-Limb. spreekt men
siboet uit. Te Brussel en elders zegt
men voor siebot ook : bols, vliegens
ik lien bols hij II. Hoeufft ( 511 ) , die
het v. wijdloopig behandelt, zegt dat
((de afleiding van 't eerste deel waarschijiilijk is van t allemannisch sid,
I. post, fr. aprés, vanwaar sedert, dat
waarschijnlijk ook een gelijkluidend
bijv. nw. gevormd heeft, even als in
't zweeds, ski , sero, evenals men in 't
deens. sidt en sidts heeft ; dan bij
Notker, ps. 23, v. 6, vindt men sidero
7'?
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door posterior verlatijnd. Siebol, van
sidebot samengetrokken , is dan zooveel als ipso momento. Sid, sijcl is in

't Nedersaks. nog gebr. voor : laag ,
nederig, welke beteekenis het o. a.
in 't Zweeds. en Deens. ook heeft.»
Maar bot bet. ook : slag, bij Kil. ictus,
irn pulsus, waarvan, bij hem, bottelick,
subitus, en sie is de wortel van zien
en voor : zicht , zoodat het eigenlijk
zooveel is als : zichtslag of gezichtslag of oogslag ; ictus oculi , fr.
clin d'ceit. Z. sietje. Het ital. una
bolla het. 'tzelfde als ons : siebot.
In Nedersaksen en Zwaben : altbot ,
allebott, d. i. alle oogenblikken, altijdaan, slag voor slag. Z. Brem. Nieders.
Wor[erb. en bij ons bot (71) en bots.
SIEP en SLEPEN. Z. sijp en sijpen.
SIEPER of SIJ PER, bloemkoek in de pan
gebakken ( Meetjesl. ).
SIEPERKEN , geplekte , getiegerde kat
( Ieperen ).
SIEPNAAT, o., perenkruid ( Limb. ).
SIER, Si ERKEN, voor: zier, zieken (VI.).
SIESIG, bijv., onderhevig : hij is siesig

aan áe koorts ( Limb. ).
SIESKEN, verkleinw. van : Simon in N.Br., en in Zuid -Nederl. voor : Susken,
verkleinw. van : Franciscus.
SIET, SIETJE, winterkoningsken, fr. roitelet (Kemp.). Z. super en piepeling.
SIETJE , o. , verkleinw. van : sie , dat
weinig of niet gebr. wordt, bet. eigenlijk, te Ronse en omstr. : het
klein zwart plekje of appelleen , in
't midden der oog , waardoor men
eigenlijk ziet, fr. pupille de twit, in
Br. en 't L. v. Aalst genoemd : tiet
kindeken (kinneken) van cie oog. Sic

is de wortel van : zien en in verband
met zin. Siebot is : een oogslag, gezichtwenk. Z. Delf. (330) op : Siun ,
oog, en setae, oogappel.
SIFFA, SIEFA, SIJFA, slag, plak, oorveeg,
fats : iemand eene si fJa geven of
draaien ( Westvl. ). Van 't fr. soufet.
SIJNE of TRUNTE, v., droefgeestig meisje

SIK

ofvrouw, eerie met verdoolde zinnen.
't Is bijna 'tzelfde als in Br. : trut, sul,
sukkel (h. en d. in Oostvl.).
SIJP (uitgespr. zier), v., eene opene goot
( Limb. ). Kil. heeft : sij pe , 1. cloaca.
Het is dewortel van : zijpen, in Limb.
uitgespr. : sieper, ziepen, vanwaar :
zijpelen, bij Kil. ook : sepelen, leken.
SIJPEN (ziepen), in Limb. voor : zijpen,
waarvoor men thans veelal : zijpelen
en zijperen zegt , d. i. druipen of
druppen, leken of lekken : hij is zou
vat dat hij ziept; in Br. zegt neen :
zoo nat (lat hij uittelt of afclruppel.t.

SIJPERS. Z. piepeling (473).
SIJS , v., overdrachtelijk voor : slag , bestraffing : ik kreeg eene goede sijse,
( Oostvl. ). Z. sijserij. Ook is sijse,
sijsepan, sijsepannie, te Gent : een
die met prullen omgaat.
SIJSEN, o. w., plullen (493), mooschen,
met prullen orngaan : er om doen :
gy moet er zoo niet onder sijsen

( Gent en.omstr. ).
SIJSERIJ of SIJSSERIJE, v., beuzeling of
flauwe praat ( Oostvl. ). Sijserije is
afgeleid van sijs of sijse, vlaandersche uitspr. van saus, fr. sauce. Men
zegt in 't fr. zoowel als in 't neêrd. :

je lui donnerai unie sauce, ik zal hem
zijne saus geven, cl. i. eene duchtige
berisping of rossing geven. Tijdens
de Patriotieke beroerten kwam er in
VI. een hekelbladje uit met naam : (Ie
sijssepan , vol van allerlei praatjes :
mogelijk ook dat vandaar de ww. sijsen
en sijserij , voor : beuzelpraat, ver
-tels,nz.
afkomstig zijn.
SIJS-GOGEN, sijper-oogen, in N.-Br. en
de Kemp. en in Br. zijpoogen voor:
tranende oogen.
;IK, m., baard aan de kin, doch als v. nw.
bet. het : geit , hgd. ziege ( Limb.)
de Teuth. heeft : seghe , gheyte ; van
seghen of gheyten , 1. capreus, en
Bild. ( III , 48 ) schrijft « sik voor :
baard, is van 't hgd. ziën, trekken. »
)IKENEURIG , SIKKENEURIG, bijv., van
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't fr. chicaneur ( haarkliever, muggenzifter ), bet. in 't N. van Oostvl. :
twistziek.
SIKKEL, in Br. nikkel, v., boogvormig,
smal en getand snijmes dat in zijnen
steel vaststaat en dient om gras ,
klaver, enz. te snijden. Bild. zegt
(lat het w. niets anders is dan 't 1.
secula, van secare, snijden, of sicula,
dirninut. van sica, een krom zwaard;
volgens Hoeufft van het oud hgd.
sacks, korte degen. Z. zekel.
SIKKEPITJE, een weinigje; in Groning.
bet. geen sikkepitje weercc : niets
waard ( Z. Taalk. Mag. IV, 684).
SIKSEN, v., is dat tuig bij een bornput
waarmeê men de watereemers op- en
neder trekt (Br.); bij Kil. sicksene, i.
-

2vippe, 1. tollenon.
S11%IMEKEN, o., 'tzelfde als : sut, sul, suf,
sukkel of onnoozele vrouw ( Br.,
Antw. ).
SIMMEN, napen, doen als apen (h. en d.
in VI.); bij Hoeufft (543) is sim men
voor : grijnzen, of wat men in de
praattaal wel : jengelen noemt. Gewis
is dit w. ontleend van : sim. , aap.
SIMMERIK, m., sukkelaar, onnoozelaar
(Westvl. ); in Br. zegt men daarvoor

ook : sliimmnerik.
SIMPEL en SIMPELHEID voor : krank
zinneloos, zot en voor : krank -zing,
zottigheid (Limb.). Elders-zinghed,
zegt men ook : ge zoudt er simpel
van worden. Pomey vert. het door :
fatuus , en 't z. nw. door : fatucilas.
SIIMPELAAR, die niet veel verstand heeft,
een suf, een onnoozel of sufachtig
mensch ( Vl. ).
SINDEREN voor : tintelen of singelen
mijn handen sinderen van kou (Gent.).
SINDERT voor : sedert ( Br. , Antw. ).
SINGEL, zeel (band van leder- of touw
schouders om den-werk)ovd
kruiwagen mede te voeren of eene
berrie te dragen. Ook genoemd
fiangzeei ( Brussel), in Br. : kruis:eel, help en bandelier; te Mechelen :

)

SI

halshand; in de Kemp. en Limb. : help;
bij Kil. : singhel, ringhel. Het komt
van 't I. eingulus, gordelriem, of cin gula, fr. ceinture, ceinture de pretre,
in 't Neêrd. singel, priestersinget.
SINGEL, in 't L. v. Waas en elders in VI.
eerie lange smalle verdeeling van
een akker , weide., doch vooral van
eereen bosch , welke tusschen twee
grachten of voren ligt. Het is dus
bijna zooveel als : breede rug (559),
pand (457) of gewend. Vanhier dat singe/ken bet. : klein boschken, en singelage (ook dubbelage) : water van een
Bosch overgebleven is. Er zijn ook
plaatsen waar singel zooveel is als :
verloren hoekje gronds waar struiken
staan en gras groeit. Het is van 't 1.
cingula, van ringere, fr.

eeindre.

SINGEL , SENGEL , m. , te Leuven en
omstr. : heel verbrande steenkolen ,
die als versteend of liever verijzerd
zijn : raap de singels uit de schrab
Hetverschil is dus dat schrab -hoeti.
dienen kan en-hoelitbrandg
singels niet meer. Te Brussel verstaat
men door schramhoelie , en elders
door scharbieljen soms ook 't zelfde
als : singels. Wij leiden singel, sen gel
af van : zengen, of verzengen, verbranden. De Woordenb. hebben : sintel en
sindel, fr. fraisil, voor : afval van uit
steenkolen, en dit sintel zal-gebrand
van 't 1. scintilla ( genster ) komen.
Kil. heeft singhel , senghel, 1. strictu rae, scoria , en hierdoor verstaat hij
gensters of schellekens die van
gloeiend ijzer wegspringen als liet
gesmeed wordt. Bild. ( III, 53 ), die
ringel beter vindt, «acht het w. eerie
verbastering van 't engl. cinders
verwant met 't fr. eenclres ( assche) ,
angelsaks. sinder ; doch bij onze
schrijvers altijd aangenomen voor :
kolengloed. » In Groning. noemen de
zilversmeden het uitgebrande koolgruis : stagge. Z. singelen.
SINGELAGE (singelhage ). Z. singel.
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SINGELEN, SENGELEN, VERSINGELEN,
'tzetfde als : zengen, verzengen, licht
branden of verbranden (Br., Antw.,
Kemp. en elders) ; bij Kil. : senghelen,

siughelen of senghen , I. ustutare.
Singelen heeft nog andere afgeleide
heteekenissen : het drukt , namelijk, het gevoel of getintel uit dat
men gewaar wordt van eene verzenging of van eene bijtende koude of
ook van eenen gewelcligen slag; het
bet. derhalve : tintelen, trillen, beven,
kiltelen : » tijne vingeren singelen van

den koude. hij kreeg eene oorveeg
dat Zijne ooren singelden. ik sloeg er
met mijn hand tegen dat ze sin gelde.
Vanhier : singeling , gesingel (Br.,
Antw., Vi); in Limb. is dit : zun

gelen.
SINGELING, verzenging ( Br. en elders),
ook : Linteling, trilling, pijnelijke kitteling ten gevolge van eenen val of
slag of van de koude (VI., El. -Br.,
Hagel. , Br. en Antw. ) ; in Limb.

zungeling . Z.1 voorgaande.
SINGELKEN. Z. singel.
SINJOOR. Z. pagadder (453).
SINT, SINTER, en SINTERT, bijw., sedert.
In Br. en elders is sint nogveel, zoo
als bij de oude schrijvers, gebr.; sinter is , te Maastr. en elders in Limb.,
meer gebr. dan sint en siniert, welk
laatste men ook in Br. en de Kemp
hoort. Bij de Ouden vindt men ook
veel : sint, sider, zider. P' Bormans
( Leven v. S. Christina , blz. 92,
meent in sint, cl. i. sedert, eene
samentrekking te zien van het oude
sident, dat, o. a. hij M. Stoke, v. 145,
wordt aan g etroffen ; doch zou er niet
( meer onmiddellijk ) het gothisch
sinlh, oud, hgd. sind of 't angelsaks.
sidt (tijd , streep, weg) in opgesloten
liggen ? Z. sichten (609).
SINTS, zoo goed als : sinds.
SIRKEN, 0. W., ontevreden zijn en dit
door verdoofde zuchten te kennen
geven . In omtrent dezelfde heteeken is

SJE

zegt men ook : druipneuzen (K!. Br).
SIROPEN BROODJE, uitgespr. broo/cen ,
ontuchtig meisje (Antw.). Z. lekkere.
SIRPEN of SCHIRPEN, het schreeuwen
der musschen en andere vogelkens
(Br., Antw., Limb. en elders); bij
Kil. siricken , 1. titissare. Z. blz. 590.
culoruin el aliorum minoruni aviuin.
SISSELEN, freq. van : sissen, kissen : het
vleesch sisseli in de pan (Gent en
elders).
SISTER of ZISTER , o., zekere graan- of
veldvruchtenmaat (Br., Antw.). Het
w. is ook gebr. in N. - Br. , waar men
sas/er zegt.
SITS , v., gebakken appel : hij nam de
teit met sitsen uit den oven (omsti-.
Tienen.). Z. sitsenwinkel.
SITTEBITJE, 'tzelfde als : bitje (C. Axel).
SITZENWINKEL, m., kraam : zijn heele

sitzenwinkel is geen gulden weerd
( Belg. -Limh. ).
SJAAN , in huis werken : ze was aan

heuren sjaan. Het was er een gesja
(sjouwen). Sjaân bet. ook : kissen of

hitsen : den hond sjaân ( chaguinei
( Kl. -Br. ). Het is zooveel als : sjaffel
of sloffel.
SJACHELEN voor : schaclieren , in den
zin van : ruilen , en vanhier : s/achelaar voor : schacheraar, ruiler ( Br.,
Antw. ). Z. Weil. en Hoeufft op
schagcheren.
SJAFFEL , m., frutseiwerk ( Br.).
SJAFFELEN of SJEFFELEN voor : schol(eten , in den zin van : langzaam met
klein werk bezig zijn ; met iets sukke-

len : kom aan, wat blijft gij sja/7èten
en la/futen (Br., Antw.). Z. hij Hoeufft
(509) : schaffelen, voortscha/J'elen, in
N. - Br. gezegd voor : slenterende
voortschuiven.
SJEER, ZJEER. Van iets den sjeer geven,
d. i. van iets den bras geven ( Br .
Antw.). Z. sjeren en scheren.
SJEFFELEN, 'tzelfde als : sjaffelen.
SJEIK , v. , zekere vogel , zoo genoemd
naar zijn geschreeuw : (le sjeik maakt
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haar nest in de hagen ( Hagel. ).
SJEREN of ZJEREN, ook WEGZJEREN ,
b. w., werpen, wegwerpen, tivegsmijten : sjeert van hier of sjeert weg, of
ook sfeer u van hier, d. i. pak u weg,
maak u uit de voeten. Hoeufft zegt
op jarren, wegsmijten, dat de Z.Nederl. anders het sjerren , sjeren
uitspreken en gebr. het ook voor :
wegdrijven , wegjagen , en dat het
misschien naar de hoogduitsche gebogene uitspraak van scheren is, hetwelk in dien zin ook veel in verscheidenegewestenvanN.-Br.gebr. wordt.
Z. Weil. op : scheren , dat ons hetzelfde w. schijnt. Men vergelijke het
fr. jeter en 't 1. jacere (werpen).
SJERREN. Z. sjeren.
SJIRPEN 't zelfde als : sirpen (612).
SJOBBELEN of SOBBELEN, o. w., over
een steen of hobbel stronkelen ( Br.,
Hagel.) ; bij Kil. : sobben , sobbelen ,
1. titubare gressu, caespitare.

SJOE. Zoo heet en roept men den hond,
in 't fr. chien ( Br. ).
SJOENK. Z. sjonk.
SJOERELEN , o. w. , wat scheel zien
schuins kijken (Oostvl. ) . 't Is een
freq. van : sjoeren.
SJOEREN, o. w., zooveel als het fr. soneier,

roeier, être aux ecoutes (L. v. Waas).
Bij Kil. komt soren of seicren als
oud met de vertaling van sufiu.rari
(heimelijk stelen) en sublegere (uitkippen) ; en sorigh, seurigh bet. hij
hem : zeer nieuwsgierig, lastig, bedriegachtig.
SJOETER , nogal veel gebr. voor : viool,
evenals sjoeleren, op de viool spelen
( Kemp. ).
SJOEZEL, dat gedeelte van de koe of ander
dier 'twelk tusschen den nier en het
smeer of ongel ligt , het pancreas of
alvleeschklier , buikspeekselklier
maagklier ( Br. ). Z. soesen.
SJOFEL of SJOVEL, bijv., sober, armoedig : hij ziet er sjovel uit ( Meierij ).
SJOF1EL of SCHOFFEL (o als korte oe),

)

s.jo
m. , voor : gesjo fel , gescho f el, zoo-

veel als : beschar, bescheer, getalm,
gefu tsel ; ook : over en weer geloop
( Br. en elders ).
SJOFFELEN, 't zelfde als : sjaffelen (Br.).
SJOKKEERDER , m. , iemand die altijd
klaagt ( Limb. ).
SJOKKEEREN, b. w., morren, uit ontevredenheid klagen : hij sjokkeert
altijd over het eten ( Limb. , Br. en
elders) , van 't fr. choquer.
SJOLLE, SLOLLEN, snul , sukkelaar
( Br. en elders ). Z. jool. (240).
SJOLLEBOLLEN. Een kind of niet een
kind sjollebollen heeft de bet. van :
sollen bij Weil. : op en neder schommelen, slingeren (Brussel en omstr.).
SJONK , SJUNK, homp of grof stuk brood,
vleesch, en z. (Kl. -Br. en elders); ook de
stronk of struik die in den grond blijft
staan, wanneer het hout afgekapt is :
(omstr. V. Diest) ; in Br. heet di t : bros
(met korten e -klank uitgespr.). Sjonk,
of slunk is 't zelfde w. als : tronk ,
stronk, strunk, fr. tronc, 1. truncus,
van : truncure, afsnijden. Z. schonk
( ham ), blz. 594.
SJOOR. Z. sjoren en scheren.
SJOP, h. en d. in N.-Br. gebr. voor'tgeen
men in Br. : kalissesap en in Holt.
drop, stroop en ook wel suikerpek heet.
SJOREN en SCHEREN, fel pronken : die

modepop houdt niet dan an sjoren
en scheren ( Kemp., Geel ). Vanhier :
sjoor, opsmuk, pralerij : veel sjoor
maken. 't Is naaar kale sjoor , d. i.
ijdele pronk , zonder den gelijken
rijkdom ( Antes., st.).
SJORREN, dat bij Weil. : vastmaken, met
touwen opwinden bet. , wordt in
Kl. - Br. gebruikt voor : sjouwen ,
moeite doen, of iets met veel moeite
verrichten : daar heb ik moeten ijorren; in 't L. van Waas : met geweld
trekken , geweld of moeite doen oni
iets zwaars voort of weg te trekken.
Dit schijnt 'tzelfde als bij Kil. : sooren , soren , zeuren , in 't lat., o. a.
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angere , remordere, urere.
SJOUW , m. , door de boogschutters gebruikt om de punten des spels aan te
duiden. De partij, de welke liet doel
't naaste bij getroffen heeft, zegt :

ik heb, wij hebben een sjouw, Brij
sjouwen, enz. Sjouw schieten. iVij
zullen een spel schieten in twelf
sjouwen. Het wordt dikwijls zonder
lidwoord gebr. : ik heb sjouw. 't Zijn
wij die sjouw hebben (Hagel., Antw.).
Z. jou (11).
SJOUWEL, m., gesnap , gebabbel : houd
uwen sjouwet toe, d. i. uwen mond,
zwijg ( Br., Antw. ).
SJOUWELEN, o. w., babbelen, tateren,
snappen, veel spreken : wat staal gij

daar zoo lang te sjouwelen ; gesnouwel, snap (Antw. en elders). Z. sjouwen, waarvan het een freq. is.
SJOUWEN, o. w., doen; in 't L. van Waas
schreeuwen, praten, op eene spotachtige wijze lachen , eene ongepaste
blijdschap toonen : welke zijn ze die

daar zitten te sjouwen. Uitsjouwen,
uitschreeuwen , bespotten : iemand
uitsjouwen. Vanhier : sjouwer, geschouw, en het freq. sjouwelen (Hael. , omstr. van Thienen. ). Het is
af el. van : sjouw of jou ('211 ).
SJOUWER31AN , scheepslader of - losser
IAntw.).
SJUITEREN, o. w., vlagen van kranikzinni beid hebben ( Limb.).
SJUITERT , m. , halve gek ( Limb. ). Zou
dit w. verwant zijn met : stuiter
( hansworst) ?
SL laat zich verwisselen door ft als in :
slodderen , flodderen. Sloor is in
Limb. : floor; slempen , flempen;
inslibberen voor : glibberen , 1. labi;
ook door sn ( Z. blz. 318) de letter
1, b. v. slateren voor : snateren. Vgl.
ook : slabbaris en snabber.
SLAAG. Men zegt in 't Zuid. altijd : slaag
geven , slaag krijgen; niet : slagen
even, enz. Slaag is eene samentrek
slagen, bij Maerl. slag/ic,-kingva:

mv. van slagh : alle slaghe, fr. coup'

sur coup. Z. Weil. op : slag.
SLAAGMEULEN (Limb.). Z. slagmolen.
SLAAI , v., is te Maastr. en elders sta,
eene samen trekking van : salaai of
salade.
SLAAN. Te Breda en omstr. hoort men
veel gestaan voor : geslagen, zoo ook
ontslaan voor : ontslagen ; verslaan
voor verslagen. De Katholieken zeggen in gemelde streek en ook h. en (1.
in V1. en te Antw. : een kruis slaan,
voor : een kruis maken. Z. Hoeufft
(543) en verder : slagen.
SLAAPLIJF , o., kort iileedingsstuk voor
mans en vrouwen dat men in 't koude jaargetijde onder de kleederen ,
doch op het hemd en soms ook op 't
bloote lijf, draagt. Het slaaplijf verschilt van de slaapjak, een vrouwen
dat anders gemaakt is ( Br.,-kled
Antw. ); in VI. noemt men het : lijf;
bij Kil. is slaaplij fken en slaaprocks
in 't 1. subucula noclurna.
SLAAPMUTS. 's Avonds een slaapinutse
pakken , een borreltje om te slapen
drinken ( Oostvl. )
SLAAPOLIE, slaapdrank, eene soort van
olie om te slapen ( Kortrijk ).
SLAAPROOZEN , h. en d. in Westvl. : de
heulbloemen of heulkoppen , fr.
gavot.

SLABRAKKEN, uitgespr. slabbakken, o. ,
heeft in Br., Kl. -Br. en elders , behalve de beteekenis der Woordent.,
nog die van het aan- en uitsloffen van
schoenen , enz. die te groot zijn :
uwe schoenen slabbakken. Te Kortrijk en omstr. zegt men van 't weder:
het weer slab.bakt , d. i. het is regen
Te Gent bezigt men 't w. voor -achtig.:
twij ielen, dubben, en vanhier : slabbakker voor : twijfelaar, dubber. Kil.
schrijft zoowel slappacken als slab-

backen, 1. labascere, langueseere, deficere, laxari ; zoodat, volgens hem,
de wortel slap is, doch het kan ook
wel zijn voor : slakken , trainer les

SLA

( 615

talons, marcher dun pas mal assuré,
trainer en longueuv (Vi.).
SLABBARIS voor : tong, mond, woord,
enz. Zijne sla/Thans ergens in slagen
in iemands rede vallen , ergens
tussehen spreken, tusschensnabben,
er ziel' meé moeien ( Oostvi. ). Z.
snabber. Slablaris zal eene verbastering zijn van : snabber (Z. dit w.),
want in Br. zegt nico in denzeifden
zin : zijnen snabber ofsnellieï ergens
tussciten steken.
SLABBER, m., eten waaraan, ii. v. kinderen geslabberd hebben : eet uwen
slabber zei/uit (Br.).
SLABBERDOEK. Z. slabberen.
SLABBERDOES, m., rnorsebel of '[zelfde
als : slobberdoes , slobbe of slobberaar (Limb).
SLABBEEEN, freq. van : stabben, o. w.,
terwijl men eet of drinkt storten en
alzoo zich bemorsen : gij stabbert
gelijk een kind. Vanhier : slabberaar;
geslabber. Slabberdoek, d. i. slapdoeic,
lap dien men, b. v. hinderen aanbindt
opdat zij zich niet zouden beslabbe
: slabbe , slabdoeck -ren.Kilhft
I. rica. Slabben ven. hij door : fun
dcie inter sorbenclum, en deze 1)eteekeriis heeft het nog in Limb. en
elders. Weil. zegt dat slabben gebr.
geweest is wegens liet drinken van
kleine kinderen en van het morsen,
dat daarbij plaats heeft, moet overgegaan zijn tot de bet. van : morsen.
SLABBOON, v., suiker- of priiicesseboon
(Limb.). Z. labboon (32).
SLABKETEL, m., hetzelfde als : brasketel,
ketel waarin men het voedsel van
koeien cii varkens kookt ( Oostvi. )
in Br. zegt men : koeiketet, verkens
-ketl.
SLABRIK, v., glijbaan van ijs. Vanhier
slabrikken, op het ijs glijden (Limb.);
in Br. is 't baantje : baantje rijden
ook : rijzen.
SLAt) , dock voor vrouwen. Vanhier
hoofdstad, hoofddoek ; haisslad, hals,
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(lock (Belg. -Limb. ). Z. plak (48) en
bij Kil. : slets, 1. panniculus, linteuni
triturn.
SLADDER. Z. sledder.
SLAFELIJK , bijv. en bijw. , slaafsch
slafelijke arbeid. Des zondags mag
men niet sLa[elijk werken (Br., Antw.,
Limb.). Slaafsch hoort men nooit in
Br. of de pr. Antw. zeggen.
SLAG. Een slag van aen molen weg hebbeu , in zijn vei - 3tand geraakt zijn
(Br. , Antw., VI.). Er eenen slag in
slagen,al wat toegeven,watafkonien,
in een koop zoo nauw niet zien ( Br.,
VI.). Zich uit den slag trekken , se
firer d'affaire (overal ). Slag om
ger zijn , zijn vei- stand missen : zij
kijuen slag om slinger, zij kijven zottelijk, geweldig wederzijds (Wesivi.).
Slog wordt gebr. te Antw. ook voor:
kletsnoer ; te Rouse voor : p005 (500):
er zal iemand bijzonders dood zijn,
want er worden drijkeeren daags drij
slageit geluid. De overleslag is ei'
het geiui voor iemand zoohaast hij
dood is. Z. slinger.
SLAGBANK , ook het werktuig waarop
men den rok des kams maakt voor
de lijnwaadwevers ; ook houten blok
of slagpeerd waar de graanschoveri
op uitgeslagen worden (Westbr.). Z.
ezel. Slagbank voor : slachtbank
(Leuv. cii elders).
SLAGEN voor : slaan, 't welk bijna ncrgens in Belgie gehoord wordt en min
goed schijnt. Slagen wordt ook nog
alveel omstr. Breda, doch meer in de
Meierij gebr. Volgens Hoeufft (543)
is slagen een germanismus ; bij Kil.
ook : Siaeghen, en in 't gothisch
Slahan, slagan ; angelsaks. : Slaeghan. Zien wat er geslagen is, zien
wat er gaande is, wat er scheelt (Br.).
Slagen wordt in 't Z. ook voor : slachten ( doodslaan , dooden ) gebr. en
hiervan slager, stegei , een die beesten
voor anderen slacht ; slaghuis, slachthuis, slaglijd, slachttijd, tijd dat men
-
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de varkens slacht en vanhier gewis :

slachtmaand. Het angelsaks. slagen
bet. o. a. interficere in het gemeen, en
in de laatste taal is slachten het zelfde
als ons : slachten (vee dooden).
SLAGER, m. 10 slachter ; 20 de werkman
die in eene olieslagerij of slagmolen
het werk doet, olieslager (Br. en
elders); in Limb. is slager, kaatsbord,
roerspaan of zooveel als het fr. palette.
Z. "Veil. op : slager.
SLAGHOUDEN , overdrachtelijk : volhou
-den(Br.Atw,p)
SLAGHOUT of KAPHOUT , o., kreupel
schaarhout dat alle vijf, zes of-hout,
zeven jaar afgekapt wordt; ook afgesnoeide boomtakken ( Oostvl. en
elders); in de Polders en elders zegt
i oen : taill ie , tailliehout , fr. bois
taillis. In Limb. ook bet. : slaghout ,
mutsaard ; bij Kil. : slach -hout , 1.
-

Cigna caedua, arbores caeduae.
SLAGHUIS voor : slachthuis , waarvoor
Weil. ook : slagerij heeft (Br. ).
SLAGKAR (a lang uitgespr.) , kar waarvan de bak achterovergeslagen wordt
( Limb. ) ; in Br., Antw. en Kemp.- :

stortkar; bij Kil. : slach -barre , parvuni vefticulum.
SLAGMAALDER, nog soms gezegd voor :

olieslager ( Br., Limb. ). Vanhier de
familienaam : Slagmuylders.
SLAGMOLEN , smoutmolen , oliemolen,
olieslagerij ( Br., Limb. en elders ).
SLAG PEERD, dik peerd of brouwerspeerd;
overdrachtelijk : zwaarlijvige mensch
( Leuv. ) ; slagpeerd ook : houten
paard waarop men graanschoven uitslaat (Br. ).
SLAGVENSTER , v., buitenluik van vensters , de houten buitenvenster, ook :
blaffetuur (57) genoemd , fr. reverbere ( Br., Antw., Westbr. ).
SLAK , bijv., slap : slakke leden. Slap
wordt meer in zedelijken zin gezegd
( VI. ). Omstr. Breda bet. slak : los,
niet stijf gespannen : de koord hangt

slak. Zij zijn stak in hui werk , d. i.

SLA
Jos , niet aanhoudend. Slak, weder q
onzeker weder. Men vindt ouders
zoo slack van aert, enz. (J. De Brune,
Bancketwerck , 213 ) ; Kil. geeft :
slack , 1. laxus, op als oud. Vanhier

komt : slaken , engl. to slake , 1. laxare , fr. reldcher. In N.-Br. wordt
slaken, o. gebr. voor : aflaten of ontlaten van het weder gezegd, dooien:

het weer begint te slaken.
SLAMEUR. Z. slamineur.
SLAMIETE, riool ( Meetjesl. ).
SLAMMIEl3 , een klein meisje dat zich
door zijne vlugheid en handigheid
onderscheidt (Ant«.). Waarschijnlijk
is dit eene verbasterde uitspr. van :
slammeur.
SLAMMEUR, o. en m., vuil werk, slommer,
beslommering , drukke bezigheid ,
slaaflijk werk, beslag, moeilijkheid,

fr. embarras, tracas : kuischen, witten , verwen, netsen , feesthouden ,
verhuizen, dat alles brengt veel slainmeur bij. Wij zitten in 't slammeur,
wij hebben het druk. Het w. wordt in
geheel het Zuiden gebr. alsmede in
N.-Br., alwaar slammeur ook nog de
naam is aan lieden gegeven die aller
arbeid doen, en slammeurster-hande
heet men : de vrouwen die alle vuil
werk afdoen. Op sommige plaatsen
van Vl. spreekt men sjamoel , in
Limb. : slamoer uit; Kil. heeft het w. :
slanimeren , slommeren in dezelfde
beteekenis, in 't 1. con/nadere , iritricare, i»n pedire , en slommeriughe ,
slom , slim , 1. obtortus. Z. Hoeufft,
SLAMOER , o., drukte ( Limb. ). Z. slammeur.
SLANGEN, een soort van vuurwerk, hetwelk men elders : voetzoekers, en
ook : ficzeën noemt (Breda. Z. Hoeufft,
545). 't Komt van : slingeren.
SLANGEVAT, watervat door 't welk de
slang of buis eener stokerij loopt opdat de damp tot genever zou overgaan ( Br., Antw. ).
SLANGEVEL, o., of drake, v., felle vrouw,
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of fel meisje ( Gent ).
SLANKEN ( slankte , slonk) , o. w., dun
worden, verdunnen, vermageren : clie
loei is fel geslankt (Kl. -Br. en elders);
te Ronse en elders in Vi. wordt
slanken gezegd van iemand die zich
door overdaad ongemak aangedaan
heeft en op zijnen pas zoekt te komen : hij heeft zich overgaten, en

ligt op cle persplein te slanken. Men
ziet wel dal de schapraai leeg is, want
hij is fel geslankt. Het komt van :
slank, lang, dun, buigzaam; bij Kil.
is : slanckeren, 1. laxare, solvere.
SLAPEN. Op iets slapen , iets uitstellen ,
iets laten rusten. Op iets niet slapen,
iets niet uitstellen , niet verwaarloozen ( bijna overal ).
SLAPER , die, om slapens te krijgen, van
de eene hoef tot de andere gaat
( h. do d. in VI. ) ; bij Kil. : slaeper,
nacht-gast , 1. hospes nocturnus.
SLAPERAGHTIG , bijv., slaapachtig , sla
-perig(B.,AntwKm)
SLAPKOUS, lakei ( Gent).
SLAPPEKOORD. .dan ien2ands slappe

koorde trekken, fr. prendre quelquc'un
par son faible ( r. Gent).
SLARF. Z. slerf.
SLATEREN, te -gauw en daardoor onverstaanbaar spreken , lezen of bidden
( Limb., Lommel ). Z. snateren, tateren.
SLAVETS, v., licht vrouwmensch (Antw.);
slordig , lui , vadzig vrouwmensch
(Br., Antw., Kl. -Br., Kemp. ) ; Kil.

heeft : slavets , 1. servuta vilis et
ignava ; hij heeft bijna in dezelfde
beteekenis : sletse , sloore , slarede of
slowde , 1. mnulier ignava, awbubaïa ;
Plant. verwijst van : slavets tot 'sloore.
Z. slavodder , slets , sloor , smods ,
sleet, enz.
SLAVODDER , slecht befaamd vrouw
Hagel. ). Van : slavoen ,-mensch(
'tzelfde als : slaaf. Z. Hoeufft (546)
op slavoen.
SLEBBERDIS. Z. slibberdis.

t
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SLECHT. Van iets slecht afkomen, met
iets slecht varen of er kwalijk mee
uitmeten ( Br., Antw. ). Door slechte
gaten kruipen , ongelukken hebben
ongelukkig zijn ( Westvl. ). Slecht
van iets thuis komen , met iets mis
er slecht meê uitmeten-lukenof
(VI.). Slechte wordt in 't Hagel. voor :
slechte praat gebr. : voor dien slechte
ben ik niet. In Antw., Kemp., N.-Br.
gebr. men slecht voor : niet wel ,
kwalijk : ik kan er slecht aan uit,

maar voor een kalant als gij zal ik
het doen. Z. Hoeufft (547).
SLECHTEN , van : slecht, bij de Ouden
vlak , glad , effen , wordt in 't Hagel.
ook voor : gelijken , fr. ressenibler
gebr.
SLECHTERIK , m., slechtaard , slechte
kerel ( Br., Antw., Kemp., N.-Br. ).
Z. Hoeufft (548).
SLEDDER , SLADDEB, m., iets dat vettig
en slibberig is, plakachtige, kleverige
zelfstandigheid , als : slijk , slijm
enz. (Br. , Kemp. ). Z. sledderen.
SLEDDEREN , o. w., slibberen , vettig
zijn ( Kemp.) ; sledderen , slidderen
of slibberen , 1. labi, protabi et cele-

nter tendere, engl. to slide ( Kil. ).
SLEDDERGLETSEN, o. w., sleeren, slieren, glijden, uitglijden (L. van Aalst) ;
in Vl. ook : gietsen. Z. slieren en sledderen.
SLEEG, voor : slaag, komt voor in de zegwijze : buut of steeg : vader wil niet

dat ik uitga, maar ik ga toch, buut of
steeg. Buut is voor : baat of boet; het
is dus : ik ga toch, boet of slaag, 't zij
ik gestraft worde of niet ( Hagel. ).
SLEEK (scherpl. e) komt voor in : sleekvol, "tzelfde als : reis en reis of als in
Br. : reizens of slijkensvol , d. i. boordevol : doe de maat sleekuul (Westvla);
Kil. heeft : sleeck , sleyck , 1. rolanus
et aequus , solo aequ.tttus ; vanhier :

sleycken, I. revere, reptare , serpere
tinmi (langsheen den grond kruipen.)
Hiermee is slecht, effen, en slechten
78
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eflinen , verwant; hij Deif. (331)
steyck, angi. sleek , effen , fr. uni en
't werkw. : sleycken , engi. to sleek,
effen of glad maken, fr. polir , lisser.
SLEEKRIEK ( ie als ee ) , slee , kleine
wilde pruim ( Limb. ) ; in Br. sleeuw
pruim ; bij Weil. is slee : cciie wilde
pruim , en slee/mom , wilde pruim
boom. Slee bet., in den Tenth.
plump, stump, onscarp.
SLEENEN. Z. sleunen.
SLEEP, SLEEPE, SLEPE, v., verleidster,
lui of slecht vrouwmensch (Westvl.);
bij Kil. : sleype , 1. mulier segniter el
Iesludineo graclu prorepens , lardiqrada. Z. sleepege , slepige , slets en

slavets.
SLEEPAARD, tuig, van gevlochten latten
of stokken , dat men over den akker
sleept omdeklotten te breken (Antw.,
Kemp. en h. en d. in Oostvi. ). Van 't
'V. slepen, uitgespr. : sleipen, bij Kil.
sleypen , hgd. schleipen , nedersaks.
slipen. Z. slijpen, slepen, slijpen en
slod.
SLEEPEGE. Z. sepege.
SLEEPHAAB, haar dat sleept, neêr- of afhangt (Westvi.). Z. slepen.
SLEEPHOUT , o., slede om ploeg en egge
op voort te slepen ( Limb. ) ; in Br.
zegt men sles voor : slets ; in Gelden. : ieskaar voor : slede.
SLEEPJE. Z. sleepte koetse.
SLEEPTE KOETSE , de naam van zoodanige bedekte sleden als in Amsterdam
doorgaans sleedjes, en hier, in de
wandeling : sieepje genoemd worden
(omstr. Breda).
SLEEPTEVOL, gansch vol, boordvol : de
kon is sleeptevol ( Gent en omstr. );
te Kortrijk zegt men: zweminende vul;
elders in Vi. : sleekvol , reis en reis
vul ; in Br. : strijkens vol of slijpens
vol, overloopens vol, boessevol en ook
opgehoopt vol; in VI. : opt hoopte vul.
SLEEPTOtJ\V. Ik breng hem op sleeptouw
med , d. i. hij komt achter mij aan
(Gent). Aan de schipperstaal oft-

SLE

leend.
SLEER , SLIER , bijv., glad , glibberig,
slibberig ( L. V. Aalst). 't Is cciie
verkorting van : stierig , dat men in
denzelfden zin in 't Meetjesl. gehr.;
en dit is ook verkort van : slidderiq,
sledderig , verwant met : slibberig
glibberig. Z. sledderen.
SLEERBAAN , SLIERBAAN , v. , ijsbaan,
baantje , schuifbaantje , fr. glissoire
( V1—, en elders ). Z. sleeren, slieren,
SLEEREN., SLELEREN , SLIEREN, 0. 'sV,
glijden , uitglijden , slibberen, uitschuiven (VI.). Men zegt in VI. meest:
slieren, in 't L. v. Aalst veel : sleereii,
elders in VI. : gletsen bij Kil. gussen, glitsen ; in Limb. ook : sleeren,
sleiren, voor : slibberen.
Hoort : hun zachte schachten piepen,
En alsof hun vlerken sliepen,
Op de lyze , lyze vaert
Slieren ze al om leegewaerd.
(G. Gez.)

Bij Kil. is sUdden , stidderen , sledde
verwant met : slibberen , I. pro--ren
lalii , slieren , engl. to slurr , hgd.
sc/ililten

SLEET , SLETE , v., een stuk of lap lijnwaad : eene slete maken , in hemden
en slaaplakens stukken lijnwaad zetten of inlappen (Westvi.). Sleet is de
'svortel van het oude sleten of het
imperfect. van : slijlen. Bild. ( III
58-58 ) zegt dat s slet 'tzelfde w. is als:
sleet en dus v., en wordt gezegd
voor : al wat verfienst of verslenst is,
zoo ook in de toepassing op een slecht
vrouwmensch, waarvoor onze Ouden
eene stele ( ook slelere ) zeiden. » Bij
Plant. is slet oft sleter 'tzelfde als
vodde , fr. torchon , haillon, en bij
Weil. : versleten lap; doch sleter bet.
bij den laatste : een lap. Bij Kil. is
stet of slets : een versleten lap en hij
kent dezelfde beteekenis toe aan
slette , sletser, 1. linteum Iritum , peniculamenturn CI) leidt het af van
slijten. Slet, sletse of sloore is bij hem
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een haveloos vrouvrnensch, 1. inulier
ignava, ambubaia. Z. slets , slavets
sloor , suet , sleep en , hij Hoeufft
(549) : slet, dat in N-Br ook een slordig vrouwrnensch bet. ; in 't Neder
dit : slatte.
-sak.i
SLEE, V., mv. steffen, slof, fr. savate
( Br. ). Z. sleffer.
SLEFFER, slof(Westvl. ). Z. slef, slets,
dal hij Kil. ook : sledse is.
SLEGEN, SLEGGE, in Vi. nog gebr. , bet.
bij Kil. dikke nevel , stofregen, ijzel,
ijsregen : door regen en stegen , door
alle weer (VI., Anl;, en elders).
Z. sleggen.
SLEGER, varkens- of veeslachter.
SLEGGE. Z. slegen.
SLEGGEN, slagregenen : het stegt. Slegge,
slagregen : wat een slegge ! ( Limb.,
St-Truiden). Hierdoor laat zich verklaren de algemeen gebruikte uitdrukking : door regen en stegen toopen , dit is, door alle slecht weer : de

briefclragers moeten door regen en
stegen loopen en /cetsen (VI. en elders).
Steggen bet., omstr. Tien. : regenen
en sneeuwen dooreen , gelijk het in
meert doet of in dcii winter als het
doolt. Kil. : slegghe , I. nebula , mador, tennis, glaciatis pluvia. Meyer
slegghe, nevel, dunne regen, vochtigheid. Sleggiteren , nevelen ; steggherig/i, neveligh, vochtig. Slegghering,
neveling, motregen. Kil. : stegg1eringhe , sleggheren, 1. nebulam exa-

tare.
SLEIE , mv., sleieu , evenals : flenten en
petsen in Westvl. gebr. : lo voor
kwerclels (3I 6 ), flarden, lompen, lenren , fr. toques, haitlons ; zoo zegt
men : de steien slepen hem achterna.
In pelsen trek ken. In (lenten scheuren. . Overdrachtelijk is steie ook
een slordig vrouwmensch : 't es maar
en side. Z. sleet , slet of slets , waar-

van 't slechts maar eene verbasterde
uitspr. ook is.
SLEIEN of SLIJEN , verwarren , dooreen
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mengen zoodat het weer moeilijk

uiteen gaat : garen , saaiet sit jen
( Gent en omstr. ).
SLEIEREN. Z. sleeren.
SLEIKENDE en SLEII{ENS. Z. slìjkende
en sleek.
SLEIKVOL, 'tzelfde als : slijkende vol ( h.
en d. in VI. ). Z. sleek.
SI4EINSEN, SLEINZEN, SLENSEN , SLIN
, 0. XV., rouw fruit, onrijpe-SEN
vruchten eten (Vi,).
SLEINZER, SLENSER, m., een die sleinst
of 't fruit rouw opeet : dat is een
sleinzer ! ( Oostvl. ). Z. sleinzen.
SLEIPEN of SLIJPEN, slepen ( Br., Antw.,
Kemp., N.-Br.). Z. Hoeufft (5 48).
SLEISTEREN , o. w., al slapende gaan
( Kortrijk en omstr. ). Z. sleeren.
SLEK. Vanhier : siekke gang , zeer trage
gang ( Oostvl. ) ; overdrachtelijk
slecht vrouwmensch : dal meisje is
maar eene sleicke (Kortrijk en omstr.).
SLEKHUIS. Slekkenhuizen te Leuv. hetzelfde als , te Antw. : kreulcelen ; als
te Gent : karalcoilen., d. i. slekken
die met hare huisjes gezoden en in
de herbergen rondgevent worden.
SLEKKEN SIROOP, stroop van slekken
( overal in 't Z. ).
SLEKKEN STOtIWEN , o. w., langzaam
gaan. Vandaar : stekkenstouwer,
iemand die langzaam gaat ( Antw. en
in de Kemp.).
SLEKKEVET,slijk- ofmoddervët (Westvi.);
in Br. : zoo vet als een stek.

SLEKSULKER, fr. sucre d'orge (Kortrijk).
SLEMP , v. , steinperse , eene die slempt
( Br., Antw. ) ; in Westvi. is siempe
of slimpe : een vrouwspersoon dat
niet deugt of niets weerd is ; verders
ook : pannekoek of koek van weinige weerde. Slempe , zvelLe, laatste
koek eener bakte ( Gent) ; in Limb.
is slemp : biersuip of biersoep , bierpap. Z. hemp.
SLEMPEN , b. w. , bakken , vooral in de
pan (h. end. in Vi.).
SLENDER, v. ( omstr. Lier); in de Kemp.:
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sten/er en stinter, soort van slang die
in drooge bossehen zit. Met slenders
omgaan : liii gaat met slenders om
zegt men in Antw. en de Kemp. zoovel

als in N.-Br. : met slenders omgaan,
d. i. met slimme streken of treken
omgaan. Z. sunder.
SLENSEN, SLENSER. Z. sleinsen, enz.
SLENTER , v. , boschadder : heislenter,
hagedis ( Kemp., Limb. ). Z. slender,
slinder en slenteren.

SLENTEREN : langs de straat slenteren,
straatop straatner gaan (Kemp. en
N.-Br. ) ; in 't platduitseh : slendern
( Z. Brem. Nied. -Saks. Wört. ). Het
schijnt datslenteren, ook elders gebr.,
eigenlijkbet. : draaien, langs de straat
heen en weêr draaien. In den beeldsprakigen zin is slenteren : op eene
listi g e wijze omwegen en zijwegen
gebruiken om tot zijn oogmerk te
geraken ofiets te ontveinzen. Het v.

is eigenlijk : slenderen, van: slender,
teeder, dun, rank. Oudtijds was het
slinderen , zijnde sunder, in onze
oude taal : eene soort van slang. »
Aldus Hoeufft (549). Z. slenters.
SLENTERS , in N.-Br. 'tgeen men elders
in de wandeling noemt : draaierijen,
slinksche wegen of streken ; zoo zegt
men : met slenters omgaan ; in Br.

met ranken omgaan (met ranken liggen ) ; zich met slenters behelpen
slenters maken, slen iers gebruiken.
Z. slenteren, slender en slinger.
SLEPE. Z. sleep.
SLEPEGE, SLEEPEGE, SLEEPIGE, v.,
lui vrouwmensch , eene die van huis
tot huis loopt, klappei (Westvl., h. en
cl. in Oostvl. ). 't Is afgel. van : sIcpen, kruipen, traag en lui voortgaan;
hij Kil. : sleypen, 1. segniter incedere.
Z. sleep en slepen.
SLEPEN, in Br., Antw., Kemp., N.-Br. en
elders ook met eene l)leitende e of
bijnaals : sleipen ofslijpen uitgespr.,
wordt in VI. gebr. in den zin van
met de sleepnet visschen. Hij sleept
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bet. , in WesEvi. : hij is dronken. In
't Hagel. en elders bet. het land sicpen : het land effenen , de klotten tot gruis sleuren hij middel van
eene omgekeerde egge of een ander
sleurtuig; men zegt er ook : afslepen.
Hoeufft,die sleipen voor : slepen meldt,
zegt dat het ook zoo bij Hooft en
sleip, voor : sleep, bij Vondel voor-

komt. Siepens, d'une inanidre sournoise : hij zoekt er slepens achier ie
geraken. Z. sleepaard.
SLEPERSE , v., 't zelfde als : sleep of
slepege.
SLERF of SLARF, V., tong ( in de lage
volkstaal). 't Schijnt verwant met
slorpen , slurpen , en wordt gebr. h.
en d. in de Kemp. Z. bij Weil. surf.
SLET. Z. sleet.
SLETE. Z. sleet.
SLETS, V., slof, uitgesneden schoen, muil
of versleten muil : op zijne sleisen
afkomen , stillekens aankomen. Die

maakt nu zoo veel van zijnen neus en
hijishieropeene sleis eneenen schoen
aangekomen. In dezen zin is 't w. in
Vu., L. v. \Vaas, Br., El-Br. en Antw.
gebr., doch men zegt voor slof of

het fr. savate , l:i. en d. ook : sloef,
slef, sle/fer, sliffer, sl'ijis , sloffer,
slis , enz. Kil. heeft : slodse en slose
voor : pantoffel. 20 Sleis, overdrachtelijk in VI. 'tzelfde als : slet, haveloos,
slordig , vuil vrouwmensch : dat is
cciie sletse van eene vrouw ; bij Kil.
slet , slitse, Floll. 'tzelfde als : sloore,
I. mulier ignava; in Br. heet men de
slede oolc : sleis , uitgespr. sles. In
Nedersaks . is 't : slat, slaiie . Z. Hoeufft
(5 4 9), en N. Brem. Nieders. Wört. Hier
zullen wij aanmerken dat, naar ons
inzien, slede, oulings sledde, sledde
, slepen , sleipen of slijpen, sleu--ren
ren , slijten , ook : slaven en slooven
uit déne bron voortkomen.
SLETSEN , 0. w., sloffen , met de voeten
slepen ofsleuren (Br., Antw., Kl.'Br.).
SLEUN, iii., voor : sleunsel, van : sleunen,
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uitkapsel , snoeisel dat bij 't snoeien
van de boornen afvalt : ik heb vier

koopen eiken steun gekocht ( Br.,
Antw. ). Z. sleunen.
SLEUNEN , b. w., in 't Hagel. : steenen,
in andere streken uitgespr. : stunen
en sloonen en hij Kil. : steunen en

stonen, t. frondare , surcutos rarnis
adimere , bet. in Br. en Antw.
snoeien, vooral met een kapmes, genoemd hancinies, de overtollige takken van groote boomen uitkappen.
In 't Hagel. is steenen : met een mes
hagen of boomkens snijden en overdrachtelijk : 1 0 wegnemen , stelen

rooyen : de straatjongens hebben ons
fruit uit den Iwgaard gesleend
9.o afwinnen : zij hebben in 't spel
zijne beurs gesleend. Vanhier : steunder, die sleunt ; steun of steunsel;
afsieunen, de onderste takken van
een boom afkappen ( Br., Antw.).
SLEUR , m., 1 ,1 slof : binnenshuis heb ik
mijn steuren aan ( Br. ). Z. slof,
slets ; 20 V., een werktuig waar men
iets med effensleurt of voortsleurt
( Br. ). Z. slod, slijp en sleepaard.
SLEUREN, b. w., door slepen of sleuren
effenmaken, b. v. : met cciie omgekeerde egge of iets anders het ongelijk
land sleuren ( Br. en elders); in
Westvl. : lastigen arbeid doen. Z.
sleieren.
SLEURMARXT , v. , gemartel , gesukkel
( Br., Antw.).
SLEURZIEKTE , sleepziekte, langdurige
ziekte ( Br., Antw.).
SLEIJTEL. Den sleutel op 'I graf leggen;
deze spreekwijze, ook bij Kil. aangeteekend, is nog in gebr. voor : aan
eene erfenis verzaken ; bij Weil.

den sleutel op de kist leggen. Den
sleutel op de deur steken, bankroet

gaan ( Br. en elders).
SLEUTER voor : sleutel, dat niet beter is
( Br., Antw. en elders).
SLEIJVER, m., voor : sleuveraar, slobber,
slobberaar, vuilerik ( Westvl. ).
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SLEUVEREN , slobberen , slabberen ; op
eene onbetamelijke wijs eten ; stenvering , slabbering (Westvl. ) ; in
Groning. is sleuveren : vlotten , vlug
van de hand gaan.
SLEUVERING, V., gesleuver, de daad van
sleuveren ; gekookt eten of drank
voor koeien, verkens, enz. (Westvl.).
SLIBBERACHTIG, bijv., slibberig : de weg
is fel slibberaclitig ( Br. , Antw.
Kemp. ) ; bij Kil. is slibberachtigh in
't 1. lubricus , in den Teuth. is stijbbench : dreckich , slijkich.
SLIBBERDIS , vet of slijmachtig gedeelte,
vellekens, enz., b. V. van kalfskop,
kabiljauw , enz. , of bijna 'tzelfde als
in Br. : sledder (Westvl.). Z. sledder.
SLIBBEREN, o. w., glijden, iiitschuiven

hij slibberde op het ijs en viel ( Br.,
Antw., Kemp. , N.-Br. ). Vanhier

afslibberen, uitstit'teren, insliliberen,
doorslibberen , tusschenslihberen. Z.
sleeren ofslieren, sluieren, slidderen,
snoeven.
SLICHTEN, in N.-Br. evenals in 't plaId.,
voor : slechten. Z. Weil. en Hoeufft.
SLIDDERAAR, m., lo een die sliddert, die
aan iets tracht te geraken , onstand
vastig mensch, op wien men geenen
staat kan maken ; 2o vetzak, zeepzah,
slechte aardappel ( Gent en omstr. ).
Z. slidderen of sledderen.
SLIDDERACHTIG , slibberachtig ( Limb.,

vi.).
SLIDDERBAAN , v. , slijbaan , sulbaan
( Limb. ) ; in VI. : site/wan ; in Br.

baanken : laat ons op 't ijs baanken
rijden,
SLIDDEREN , 0. W. , slieren , slibberen,
glibberen , glijden , voortschuiven
baantje rijden ( Oostvl. , Limb. )
trachten aan iets , b. v. : aen eene
onderscheiding te geraken door alle
middelen ( Gent ). Stidderen is een
freq. van : stidden; bij Kil. '[zelfde als:
slidderen of sledderen , waarvan de
wortel slidde of sledde ( thans slede)
is; 't engi. to slide bet. ook : glijden,
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en to stidder : gedurig glijden. Te
Willebroek beteek. siicicleren : met
steenkens of kiotten in 't water smijten der wijze dat zij, er herhaaldelijk
in- en uitbotten. Hiervoor zegt men
omstr. Leuv. : slingeren ; bij Kil.

.sting/ieren, I. lame lla aquas quatere.
SLIEP. Z. uitsliepen.
SLIEPER, m.,'tzelfdew. als : slijper, een
die geslepen is, een mouwvager, of
als : stui/)er, een die geslepen ergens
insluipt of zich ergens behendig in
dringt, geslepen , booze fijne , doortrapte , heimelijke kerel : betrouw
,

hein niet , hij ziet er een heimelijke
stieper uit ( Hagel., Br., Antw. en
elders).
SL1ERRAAN. Z. slieren.
SLIEHEN , 0. w., glijden, , slibberen : en

dat alles stierete in hunne wijde wonwen weg (VI. ). Baantje slieren, op
het ijs glijden. Het slibberig baantje,
waarop de jon g ens slieren, heet :
slierebaan ( Vi., Antw. (.
SLIERERWTEN , SLIEIIPEULEN voor
sleeperwten, sleeppeulen, in 't platd.
slierarften (X -Br.). Z. Hoeufft, 550.
SL1ERESLEI.IIet is sliereslel wordt, h. en
d. in Vi., gezegd voor : het is ongerijrnd. Het .2e deel des w. zou kunnen sleek of steik ( gelijk, effen ) zijn.
SL1ET (she of stijf) , 0. en V., cene in
den stal met planken afgescheiden
plaats waar de koeien of peerden
tusschen staan : bij vele vlaainsche
1

boeren staat elke koe in haar site;
ook : spleet, hol, nest, engl. slit
fr. fente, en, in de lage volksspraak:
het bed van den staiknecht (Westvl.).
SLIETBAND, STALBAND , band of teugel

waarmeê de koe in de suet gebonden
staat ( VI. ).
SLIF, SUFFER voor : slef, muil(Westvl.).
SLIJEN. Z. sleien.
SLIJKENDE, SLIJKENS vOOr : vol, b. v.

slijkende vul in Vi. en slijkensvol,
meet in Br., Antw. en Kemp. gezegd,
voor : boordvol , zoo vol dat er niets
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meer hij kan , heel vol , gelijk vol,
strijkensvol, reizensvot, dat men in
Br. en elders nog ook zegt : doet het
vat slijkende vol. Z. sleek.
SLIJNZEN of SNIJNZEN , sneukelen, zich
al sneukelende bemorsen. Snijuze
rijen, onrijpe vruchten of sneukelderijen ( Oostvl. ). Z. sleinsen.
SL1JP of SLEEP, V., 1 0 soort van egge
dienende om de aardklotten van omgeploegd land tot gruis en effen Le
slepen ( Hagel. en elders ; 92 0 shijpof sleepoet, eene net die men in 't
visschen voorttrekt (Antw., st. cii
pr. en elders ). Sit/p is in den Teuth.
-

)

reete , c ave.
SL1JPEN (sleep, geslepen ) wordt in
zijnen sterken vorm in Antw., Br.
en gewis nog elders gebr. in den zin
van : slepen , sleuren , langs den
grond voorttrekken ofgetrokken vor den. Zijne tanden op iets slijpen, iets
betrachten. Op iets geslepen zijn

naar iets verlangen ( hagel. , Br. ,
Antw. ). Geslepen wordt veel ebr.
g

voor : vernuftig, doortrapt, doortrok
ken , fr. rafllné : hij kan zich jesle-

pen houden.
SLIJPER, SLIEPER, m., geslepen deugniet, schijnheilige (Oostvl. en elders).
Z. slijpen en slieper.
SLIJPGAT, SLUIPGAT, SLUIKGAT. Z. 't
laatste ( \Vestvl. ).
SLIJTEN , b. w., in VI. en KI. -Br. gezegd
van het uittrekken en inoogsten van
vlas en kemp en de bewerking ervan eer het in 't water te rooten (556)
gelegd wordt. Voor : vlas slijten , of
uit den grond trekken, zegt men in
Br. en Kemp. : vlas plukken of trekken. Oulings bet. : 't kaer sliten
het haar aftrekken en hiermed
dient 't engi. to slit te worden vergeleken. In Macus Rijmb., v. 156 46,
bet. sliten, en bij Kil. : slijten schetiren , afslij ten.
SLIJTERS, m., werklieden die aan 't slijten van 't vlas arbeiden ( Vi. ). Z. slij-
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ten.
SLJJTING , V. , viaskermis feest na 't slijten van 't vias gehouden (Vi.
Z. slijten.
SLIJTPAP , V. , soort van zoetemeikpap
met tarwebloem en mastellen die
men de werklieden geeft 's avonds
als men met het vlasslijten gedaan
heeft ( VI. ). Z. slijten.
SLIJTS, 'tzelfde als : slets , slof ( Brussel
en omstr. ).
SLIJTTIJII , m., tijd dat het vias gesleten
wordt ( Vi. ). Z. slijten.
SLIKKER , m. , gulzigaard , sloicker , die
alles wil binnenpalmen ( Gent).
SLIM. Slim zijn als het hout der galg

bijzonder doortrapt van aard zijn
( Limb. ). Deze uitdrukking is zeer
juist ; want om eenen dief te dooden
moet men slim zijn, en dit doet toch
het hout der galg. Slim zijn wordt
in 't wishtspel gezegd voor : niet
éénen slag ophalen. Solo slim is degene die al de 13 slagen in het wis/itspel en in den boston haalt ( overal).
Kapot spelen zegt men in de andere
kaartspelen. Z. kapote zijn (l).
SLIMMERIK , m., slimme , doortrapte
mensch (Hagel., Br., Antw.). Z. oolijk,
aard (430).
SLIMPE, SLEMPE, v., ondeugend vrouwmensch (Westvl. ). Z. slemp.
SLIMZAAD , slimmerik , fijnaard ( Br.,
Aniw.).
SLINDER, v., soort van slang, die wit gespikkeld en geenszins kwaardaardig
is. Van : slencleren.
le en wils niet excuseren , oft maken
{reen
Al zyn 't beide twee venynigen sOnde[ ren, enz

JJ/ij zeggen nu slenders , merkt J. F.
Willems in eene noot aan; hij lil. is:
sunder, 10 dun , spits ; O een soort
van slang , 1. chelyclrus. Slinderen
is bij hem 'Lzelfde als : slidderen
( kruipen ).
SLINGER of OORSLINGER, oorbel ( VI.).

Hij heeft een slinger, hij is een vei
verstand geraakt. Men zegt-algin't

ook : een slag van den s/in germeulen
of van de slingeren ( vleugels ) van
den molen hebben voor : zot zijn (VI.).
Z.karwits (24). Slingers zijn, Omstr.
Bred. : draaierijen , listen , zijdelingsche vegen , slinksche streken om
tot zijn oogmerk te geraken. Hoeufft
(551) meent dat het een germanism
is ; dewiji de Duitschers in den zelfden zin schlingen gebr. Het schijnt
ontleend aan de bochten die iemand,
evenals eene slang , maakt om zijn
doel te bereiken. Het oude rancke,
renckeit ( van : ranchen , renken.,
buigen , krommeri ) heeft ook dien
zin. Z. rank (51), slender en slinters.
SLINKEN , slaan, werpen : eenen hei in 't

waler slinken ; s/inkt den kaatsbal
rechts af of omhooq ( VI. ). Z. slingeren, hij Weil., en slidderen.
SLINKEPOOT, iemand die met de slinke
hand werkt, die alles met zijne slinke
hand doet (VI., Br. en elders).
SLINESCH. Hij valt niet slinksch, hij be.
houdt zijne tegenwoordigheid van
geest , hij is op zijne pooten of op
zijn bakkes niet gevallen (Westvl.).
SLINSEN. Z. sleinsen.
SLIP , v., smeersel ( 1(1.-Br. ) ; bij Weil.
slib , wortel van : slibberen. Slipvangen is , bij Hoeufft : afgezegd
worden C Breda ). Z. sussen.
SLIS of SLITS voor : slets , slof : op slissen gaan ( Kortrijk).
SLISSEN, 0. w. glijden, uitschuiven
(Waas ); bij Kil. en Plant. is slippen
en slipperen voor : slibberen , in 't
engl. to slip, hgd. sc/ilüpfen.
SLITS. Z. slis.
SLOB , drank voor 't vee ; ook : halfkous
(Kemp., Diest). Z. Weil. en Kil. op:
slobbe, sloliberen en slabber.
SLOBBER (0 als korte ee), m., siobberaar,
die slpbbert, die onachtzaam of slor
dig handelt ; in Br. , Antw. , Kemp.
onachtzame, vuile , morzige kerel,
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vuilerik of sloef. Men zegt soms ook
met meer verachting : slobberdoes;
in Waas en Oostvl.: een slechte kerel of zooveel als : lodder, loeder,
lorejas , deugniet : dat is een slobber
van een vent. Z. slobberen. In 't
Hagel. bet. slobber : slechte of dunne
soep.
SLOBBERDOES (o als korte oe), een fel
vuile kerel ( Kemp. ). Z. slobber.
SLOBBEREN bet., in Br., 't L. v. Aalst en
elders : zich beslabberen. Daarvan :
slobbercdoek,'tzelfde als : slabberdoek;
slobberaar, die slobbert of iets ongeschikt doet; afslobberen, iets haas
slordig afdoen. Z. Weil. en-tigen
Kil. op : slobberen. Bij Kil. bet. het :
beslabberen, ook : laxumn sive flaccicium esse, slodderen , slodderig zijn.
SLOBBERIG, bijv., veel gebr. voor : slobbig of een die slobbert ( Br., Antw.,
VI.).
SLOBBERMICHEL , m. , een slobberaar ,
die zich bezoedelt met eten of drinken ( Limb. ). Waarschijnlijk samen
: slobberen en 't oud teu--gestldvan
thonisch w. mishel, groot. Z. Delf.
(283). Het zou derhalve beteekenen :
aartsslobberaar, fr. archisaligot.
SLOBBERSCHUP (o als korte 0e), v.,
kromme schup ( Br. ). Z. ruifel.
SLOBKOUS. Z. get (151) ; bij Weil. is
slobkous : eene overkous of het
Brab. : wagge. Z. Bild. ( I11, 60 ) op :

slop.
SLOD, sleur, werktuig gemaakt uit dunne
takken van bessemrijs, in eene soort
van drijhoek met latten saamgebonden. Het dient om op het versch bezaaid land de klotten te breken. Vanhier : slodden , met de slodde over
het veld slepen ( Antes. , Kemp.).
Z. sleur en slijp.
SLODDER , v., 'tzelfde als : slos , slons ,
slets of slijts, slordig vrouwmensch
( Br,) ; te Maastr. : slordigheid of
slodderig ; ook bijna 'tzelfde als, in
Br. : sledder , het slijmerig gedeelte
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van gezoden kalfskop , verkenspooten en ooren , fr. gélatine , enz. Kil.
maakt verschil tusschen slodde ( een
slordig wijf) , en slodder, dat bij hein
bet. slodderer ( slordige kerel ), sloclder , m., als wortel van : slodderen
bet. ook : geslodder, sloddering.
SLODDERBROEK. Z. slodderen.
SLODDEREN , o. w., af hangen , slepen :
uw kous sloddert; b. w., in 't gaan of
rijden hier en daar iets laten vallen
of storten : gij hebt alle kanten graan,
gers, voeder, scha feting, enz. geslod-

derd. Overal op den weg lag er siroo
geslodderd. Vanhier : geslodder, slod deraar , sloddering , slodderachtig

afhangende. Slodderkous , slordige
vrouw, slodderbroek , slordige vent,
ontuchtige kerel (Br., Antw., Kemp.,
Hagel. Belg. -Limb. en elders). Slordig, slodderen, slidderen, slobberen,
slibberen , enz. schijnen allen iets
gemeens te hebben.
SLODDERKOUS. Z. slodderen.
SLODER of SLOTER voor : slodder of
slobber, afbakening ( h. en d. in Vi.).
Z. sloteren.
SL.ODERACHTIG en SLOTERACHTIG ,
'tzelfde als : slodderachtig ( h. en d.

in Vi. ).
SLOEBER, SLOEBERDOES (oe kort uit -

gespr. ) , o. Z. slobber.
SLOEBERSCHUP, v. Z. ruifel en slobberschup.

SLOEF , m., 'tzelfde als : sloof en slof in
de Woordenb., beteek. ook : 10 voor
een kleedingsstuk dat men-schot,f
over zijne kleederen aanbindt om
zich niet vuil te maken ; bij Kil. is
sloef in dien zin : tunica rudis ; penula, enz. ; 20 luie, morzige, vuile en
ruige kerel , slobber , vuilerik ; bij
Kil. : sordidatus ; homo incultus ves-

tibus et moribus, incompositus, igna.vus, en dezen zin heeft , in K1.-Br.,
Antw. en de Kemp. nog sloef, dat ook
h. en d. 'tzelfde is als : does , snul ,
lomperik. 't Is verwant met 't eng!.
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slow. Z. sloefkleeren.
SLOEFKLEEREN , gewis voor : sloofklee
, d. i. werkkleederen , kleederen-ren
om mee vuil werk te verrichten. Z.
sloef, bij Kil. vert. : toga, sive tunica
rudis el sordidula, penvla.
SLOEFKOUS. Z. sloofkous.
SLOEK , SLOEIKSKE , SLOEKEN (korte
oe- klank) voor : slok , slokken , enz.
( overal in 't Zuiden ).
SLOENEN. Z. sleunen.
SLOENSEN, sloesteren of den sloester afdoen : okkenoten sloensen ( Kemp. );
in Br. : elusteren , noten de sloesters
-afdoen.
SLOEP, v., nauwe doortocht over eene
gracht (h. en d. in Vi. ). Het is voor:
sluip of sluipgat ; bij Kil. : sloepe ,
sluype, 1. latebra, specus. Z. slop bij
Weil, en Bild.
SLOES voor : slons (Meetjesi. ). Z. sloeze.
SLOEZE, deugnietevaneen vrouwmensch
( Gent ). Z. slons.
SLOFFEN voor : slooven : het werk afsloffen
en , d. i. afslobberen , slordig
afdoen ( Br. ).
SLOFFER , SLUFFER , 'tzelfde als : slof ,
voetlap, fr. sandale (Westvl. ).
SLOK , bijv. , slap , onveerkrachtig (Gelderl. ).
SLOK , pijp in een geheim gemak (Gelderl. ); bij Kil. : stock of slorpe, vorago, gurges, hgd. : schluck, saksisch:

schlocke .
SLOKAL, m., slokop, die alles wil opslokken ( bijna overal ).
SLOKKER, m., een die alles wil binnenpalmen , gulzigaard ; ook woestaard,
een onbeschofte kerel, en , op vele
plaatsen van 't Zuiden : boddeman
(63) of mondje pek of manneken pek (362) , waarmeê de kinderen
bang gemaakt worden : kinders, komt

terug , de slokker komt ginder af
( Br.).
SLOKKEREN , o. w. , loshangen , slodderen, sloffen : mijn kousen slokkeren.
Vanhier : slokkerkous voor : slodder-
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kous (Oostvl.); uit Kl. -Br. en Westva ,
kwam ons slokkeren toe met den zin,
in de eerste streek van : sloffen of

slabbakken : mijne schoenen zijn te
groot , ze slokeren ; in de tweede
voor : slensen, verslokeren voor : verslensen.
SLOM , bijv., scheef, gebogen of bijna

't zelfde als : krom , waarmee het
dikwijls gepaard gaat : die vent is
krom en stom , d. i. mismaakt ; in
Br. zou men zeggen : scheef en scheel
of : gebult en gebult. Het is ook
bijna zooveel als : slonk (slim )
( Oostvl. ).
Geeft rom, krom, stom
Een sneetjen om,
Dat is mij lijdigh leet.
Belachlijke Werelt, i9.)

SLOMPEN , plomp en onachtzaam daarheen gaan : zie hem daar weér over
straat stompen. A(slompen , bet. : afsloffen of afslijten (Kemp.); bij Kil.:

slompe of hompe. Z. Weil. op : stomp.
SLONEN. Z. sleunen.
SLONGEL, SLUNGEL, m., lang opgeschoten jongen ( Limb.). «'t Is, zegt Bild.,
verwant met : slop , sloop , sluier en
waarvan de oorsprong is in slaan, als
schudden genomen. » Wij achten het
eer verwant met : slingeren, slodderen. Volgens Hoeufft (553) bet. slungel : iemand die veel langs de straat
loopt, en aan lange slungel is doorgaans het gedacht van magerheid
verbonden , somtijds bet. het ook
iemand van weinig oordeel.
SLONK , bijv. , slim , doortrapt , schalk,
fijn, loos ( VI. )
Dat is een flonke kerel.
Hij heeft die tronk ,
hoe krom en slonk,
Wel weten schoon en recht te kweeken.
( Volkslied. )

Slonk is 't tegenovergestelde van
slink of sliuksch.
SLONKAARI , lompe vent ( Oostvl. ).
79

so

(
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Dati stoot aleens mijn voet op iets dat

mij ligt
t Is donker.; 'k wandele, 'k verlies het
[evenwicht
Eer 'K val op eenen elronkaard,
'k Vermaakte schier den slonkaard.
( Vol/csliederen, 1 3.)
VOO',

;

SLONKERIK, lomperik, botterik (Oostvi.).
Z. slonkaard.
SLONS , SLUNS , enz. Slons , v. , is in de
Woordenb. en ook in vele streken
van Z,-enN.-Nederl. : haveloozesloe
, sloot' , slordig vrouwmensch -ne
doch dit is slechts eene afgeleide beteekenis. Deeigenlijke, welke in VI.,
vooral in Westvi. nog bestaat, is
vod , lonip leur,, pallul (455), fr. loque , torchon , chiffon, lijnwaden of
katoenen lapje, versleten lapje, b. v.
om med te wrij ven : werp die slonsen
utoar in de vuitmand. Vanhier

slonsenkas , sionsenmand , slonsenkot , cl. i. kas , mand , kotoni 't vuil
of versleten Iijnwaad of kleederage
in te leggen ; stonsevent , voddevent,
voddernan, ft. clii/fonniev; slonse/cul,
luizekul , penilernan , ruige kerel
stonsewijf , voddewijf, fr. chiffonnière; slonsentrut, enz . ; overdi ach telijk bet. slonse , slunse ook : voddevent , voddewijf, d. i. slechte kerel
deugniet , lompaard , slordig \vijf,
sloor,, loopster,, katoentje (6) ; te
leper. heet een pannekoek ook
slunse, omdat hij een lap gelijkt. Slons
is 't imperfect. van : stensen of slinsen
( verwelken, eigenlijk : slodderig bang&n ) , thans verstensen en de wortel
,

-

van : slonsen , verstonsen , afsionsen.
Doch s/ons , sluns en sins kan ook

wel eenbijv. nw. zijn, althans bij Kil.
is het vert. door : laxus ( los, slodderig), en in KI. -Br. en een gedeelte
van OostvI. wordt stonsc/i , slnnsc/i
nog gebr. voor : verslenst, verslonst,
en overdrachtelijk voor : moedeloos,
mismoedig , afgernat : wat ziet hij er
$lonsch uit! Floeufft (553) gistdat sbus

)
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het hgd. schlunz is hij Wachter omschreven, 1. mulier sordida (slordige
vrouw ) , 'twelk komt van : scltlund,
en dit wederom van : schlinden, omdat een zoodanig vrouwmensch de
kleederen vernielt (afsionst), evenals
een gulzigaard de spijzen. Schiunter
is in 't Nedersaks. : iem and die zich
de kleederen slecht aantrekt, dien de
kleederen slecht staan. In denzeifden
zin zijn slunnen, le Hamburg stuitten
lappen , lompen. Bij Kil. is sbus
een onachtzame , slordige vent , I.
homo ignavus , dissolutus ( slobber,

slodder ) ; slantje is in 't Nedersaks.
nalatig , morzig vrouwmensch ; dus
'tzelfde als hij Kil. : slocide. Vgl. slet,
slets , sloor , sloos , sloots , slemp
slobber, slodder,, slap , sloffen , slaven, slooven, jut, sat, sul.
SLONSCH, SLUNSCH. Z. slons.
SLONSEKAS, voditenkas. Z. sbus.
SLONSEKUL , m., slonsevent, ni., voddevent , prubleman, luizekul, lodder
( Vestvl. ). Z. slons.
SLONSEWIJF, o., voddewijf, vuil wijl
( Westvi. ). Z. sbus.
SLOOF , mv., sloovers , omslag of omgekeerde boord aan 't uiteinde der
mouwen ( Westvi. ) ; l)ij Kil. : sloove,
sloof, 1. replicatio , re/lexio. Z. sloof

bij Wei!.
SLOOFKLEEDEREN, werkkleeren, in tegenstelling van zondags/cleeren of
degene waarmed men uitgaat ( VI. ).
Samenst. uit : kleed en sbooven.
SLOOFKOUS , v., 'tzelfde in Westvi. als
get (151) of wag ; hij Kil. : sloefhose.
Z. sbobkous (64) en slobbe bij Weil.
SLOONEN. Z. sleunen.
SLOOR , V., zou, volgens zijn oorsprong
uit stodderen of stotiberen, eigenlijk:
eene sbons of slordig , vuil vrouwmensch moeten beteekenen , en dit
is het ook nog in Westvb. en hij Kil.
in 't I. sordida ancilla , serva vilis,
ignava , dus een schommebmeisje;
sboof of slons en ook een arm , onge-
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lukkig vrouwmensch. Doch sibor bet.
in 't Z. : een goeilijk, goedsjeudig
of goedaardig , onnoozel , sukkelig
vrouwmensch, een goeiziel, sul, sut,
sukkel ( Z. deze ww. .). Het w. sloor
is eene samentrekking van : slodcler.
Z. sloos, sloze. Kil. heeft ook : sloren,
slooren voor : sleuren , en waarvan
slodcleren een freq. is.

SLOOR , V. my., slooren , sloorzaad , en
soms ook : sloorkoolen , ' tzelfde als
in de Woordeub. : koolzaad, fr. coiza
( gansch V1-I3elg. ) ; in Limb. zegt
men ook : floor. /Ïoorzaacl, van : j'loer,
Ir. velours , omdat de bladeren zacht
zijn ; er is winter- en zomeroorzaad;
in Br. zegt men : winlerslooren
zornerslooren en de laatste heeten er
ook : Barthelenieezen (31). Men zegt
ook alleen : zaad, en vanhier : zaad
stroo, het uitgedorschen stroo, dei
slooren. In N.-Br. zegt men ook
slooren en sloorzaaci; Kil. heeft sloo.

re, sloor/coolen, 1. brassica cunzanô,
laevis , brassica vulgaris sativa foliis
extensis. Sloor zal voor : sIoorkoo'
zijn , en sloor eene samentrekking
van : slocider. Het is derhalve zooveel
als : koolplant wierbladeren slodderen
of afhangen. Te Kortrijk is sloore
het eerstekleinebladje van krolsalaad.
SLOOS, uitgespr. slose , is licht hetzelfde
'V. als : sloots, of als, bij Kil. : slocise
( pantoffel ) of stock/c ( sordida mutier) en bet. te Popering. en elders
in. Westvl. : vuil , slordig vrouwmensch. Z.sloof, dat daarslove klinkt.
SLOOSTER , SLOOSTEREN , veel met
scherpi. 0 in Br. en Oostvi., doch in
Br. , inAntw., Kemp. en elders ook
sluster , slusteren uitgespr. voor
sloester en sloesteren en dit alleen
voor : dop en uitdoppen van noten.
SLOOTEN , 't slijk uit de slooten halen
(Antw., Kemp.).
SLOOTS, SLOOTSE, v., meest my. gebr.,
sloester van noten , pellen , doppen
van erwten, boonen. Vanhier : sloot-
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sen, sloesteren (Westvl., Ronse en
elders); ook overdrachtelijk : simpelhoofd of 't zelfde als : sloos, slose,
sinus„ sloor ( Westvl. ). De stootsen
zijn te leperen : de weezekinderen.
Z. sluisnoot en slossen.
SLOOTSEL voor : slootgras, riet, lisch of
gras dat uit de grachten getroicken
en onder 't mest gezet wordt (Waas).
SLOOTSEN , sloesteren , peilen, I)eulell
noten sloots-en Z. sloots.
SLOOVEN, op zijn gemak, als oude lieden,
zitten te praten : wij iiet'ben bij het
vuur een beetje gesloofd. Vanhier
sloovin, klappei (h. en d. in Westvl.).
SLOOVER, halve kous, zak : uwe sloovers
slodderen ( \Vaas ). Z. slodderen.
SLOOVIN , v., klappei (Brugge) ; sloef is
bij Kil. : Io , luie, vadzige; 12 0 slordige,
ongeschikte kerel , onbeschofterik ,
vuilaard, enz.
SLOP , 0. , opening in haag , houtkant,
dam ingang gevende op een stuk
land, enz. ( Kemp. ). Z. sloep,bij Kil.
sloepe, siuype , bij Weil. : slop. Slop
bet. soms ook nog zooveel als 't I.
.

otium.
SLORDACHTIG , bijv. , slordig , vuil

(Westvl.
SLORPEN , b. sv., afstroopen , aftrekken,
a.fstrepen : haveraren van het slroo
of bladeren van de takken slorpen
( Hagel. ). Z. verder Weil. en Kil.
SLOSE. Z. sloos.
SLOS, 't zelfde w. als : slootse of sloester.
Men noemt in West.- en Zeeuwsch
Vi. de ledige peulenvan booneii enz.:
slossen of scheulen, welk laatste eene
andere uitspr. is van : schaal (568) of
schei (583). Z. Toekomst , 1868
)-.

blz. 225, Op : auwe en ons : sluirn.
SLOTEL , SLOTER , sleutel (VI. ) ; in Br.
en elders.
Met het geld koopt men de boter,
Zoo 't aloude spreekwoord luidt,
't Geld is lijk een tooversloter
't Raakt alom en in en uit..
Nieuwe Liedjes.
(

)
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I3addic den slotel van den daghe.
( Oud Vl. Liedjes, ' 73. )

Z. sloteren.
SLOTER. Z. sloder en sloteren.
SLOTERACHTIG. Z. sloderachtig.

SLOTEREN of SLODEREN, afbakenen, afteekenen met den voet. Vanhier dat
sloter of sloder bet. : afbakening ,
afteekening ( ll. en d. in Oostvl. ).
Van : sluiten, waarvan : sloter.
SLOTJE. Iets giet slotje en sleuter verlet-

ten, ook : net sleuterken en 't slootje
of van 't naaldje tot het draadje, met
al omstandigheden melden (Westvl.).
SLUFFERS. Z. sloffer.
SLUIEREN, sleuren, slenteren : iets laten
sluieren, iets uitstellen, verwaarloozen : gij moogt dat niet laten sluieren
( Br., Antw., st. en pr. ). In Oostvi.
wordt uitsluieren gehoord voor: slodderen. Sluieren is verwant met slodderen en een freq. van : sleuren of
slooren, vanwaar : sluier. Z. sluimeren.
SLUIKGAT , verborgen plaats langs waar
men in- - of uitgaat (Z. slop , sloep) ,
ook uitvluchtsel, toevlucht (Westvl.).
SLUIM, v., peul, dop van erwten, boonen
en andere peulvruchten. Sluimerwten , erwten die met de sluimen
geëlen worden ; 20 sluimen , b. vv.,
van de sluim ontdoen , uitdoppen ,
bliezen, ook soms : snoeien in 't algemeen ( Hagel., Br., Antw., st. en pr.,
Kemp. ) ; bij Kil. : sluyme , 1. cortex,
siliqua , en stuynien, 1. decorticare
die bitter hevet de slurne (Maerl.).
SLUIMERAAR , m. , onachtzame vent :
,

die notaris is toch een sluirneraar,
mijn papieren zijn nog niet gereed
( h. en d. in Westvl. ). Z. sluimeren.
SLUIMEREN hoort men ook in Br. en VI.
in den zin van : sluieren of laten slapen , verzuimen. Vanhier : sluinze-

7raar.
SLUIMERWT , (Br.) ; te Antw. en elders
schelerwt ; te Gent : schelperwt genoemd. Z. sluiin.

SLU

SLUISNOOT , hazelnoot ( omstr. Breda).
Hoeufft gist « dat het wel eigenlijk
sluitnoot kan zijn, omdat de schelp
dezer noot niet in twee kan gaan
maar heel toegegroeid is als een
eischel. » Doch zou het niet voor ó
duits- of slootsnoot , dat is : sloester
met sloester, kunnen zijn?-not,
Z. sloots en slos.
SLUITEN, o. w., gierig zijn : hij sluit
goed, van hem is niets te . krijgen

( L. v. Aalst ).
SLUITERKENSDAG , een der vastenavond dagen op welken men elkander in- of
buiten sluit en hem dan vraagt wat
hij belooft te geven als men hem
opent. Vrouwkenszaterdag is de zaterdag dat de vrouwen alzoo worden afgesloten; en inannekensdag, dag
dat de mannen worden buiten gesloten (h. en d. in Westvl.); in Br. gebeurt
dit op St-Thomasfeest.
SLUIZENDE , met vol vervoegd , bet.
boordvol , gansch vol ( Kemp. ). Z.
strijkende- of sleikendevol.
SLUNGEL. Z. slongel.
SLUNS, SLUNSE, SLUNSEKAS, SLUNSEWIJF, enz. ( Westvl. ). Z. slons, enz.
SLUP , v. , voor : schoot : het kind zit op

moeders slap als 't niet loopt of in de
wieg ligt ( Limb. ). Het w. zal zijn
voor : sloef of slobbe. Z. die ww.
SLUREN, b. w., slepen, sleuren, sluieren,
slodderen, laten hangen; ook uitstellen, en vanhier : uitsluren, uitstellen,
fr. remettre (Westvl.). Z. sluieren
en sleurziekte.
SLUS, SLUTS, bijv., slap, niet gespannen,
zwak, ruim : een slutse of slussekou-s. Een lange sluts , een dunne ,
lange vent of 't zelfde als : lange
stonget (V1., Axel ). Bij Kil. is slits
Vlaandersch en 't zelfde als : slap.
Z. slons.
SLUSTER. Z. slooster.
SLUUR , o., voor : sleur en sluier ( Westvi. ). Z. sluren, sluieren.
SLUURDER , m., een die iets laat sluren,
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die uitstelt (Westvl. ). Z. sluimeraar.
SM. Eenige ww., met sm beginnende, zijn
ontstaan uit ww., met m beginnende
door voorvoeging van eene s; zoo
komt smoel ( mond) van : moel of
muil , smodderen van : modderen ;
smoezen en smoezelen van : moezen,
moezelen, enz.
SMAALBEK KEN. Z. smallebekken of smal
beide Limb. : smaal-bekn.I
voor : smal.
SMAASTEREN ( Gent ). Z. smuisteren.
SMACHT, m., oulings : honger, en
smachten , hongeren , 1. esurire ; in
Limb. is op den spaacht leven zooveel als : op eens anders beurs leven,
op 't schavernak loopen. Vanhier :
smachtiap , een die op de beurs van
anderen leeft. Z. smacht bij Bild.
( III, 63 ). Smacht : hungher, smachten, hungheren, sinachtigh, hungherich (Teeth.). Dr A. de Jager meent dat
smachten als een freq. van : smak
kan aanzien worden. (Taaik. Mag.-ken
1, 53).
SMACHTLAP. Z. smacht.
SMAGGELEN, o. w., smodderen, smokkelen, braggelen , broddelen (omstr.
V. Leuv. ).
SMAK , m., wortel van : smakken , in V1.
ook : snmekken, 't zij als val, als werping of als kus , in welke laatste beteekenis het tot het Geldersch dialekt
behoort en onhollandsch is, zegt Bild.
( III , 63) . In VI. bet. smak, kus :

)
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SMAKKEN heeft behalve de bij Weil.
voorkomende beteekenissen van :
kussen , smakmuilen , werpen , bonzen , nog die van : smullen, met veel
lust eten of rooken : hij kan aan dat

huispotje smakken. Hoor hoe hij zijn
pijpken smakt ; ook wordt het in VI.
en Br. gezegd van den visch die uit
het water opschiet en weêr neder
-klats.Z
smalsen.
SMALAST, m._, een der binnendeelen van
een verken dat geheel vet is, op den
lever trekt en weinig om te eten
geacht wordt ( Ronse ).
SMALBEKKEN. Z. smallebekken.
SMALBRABAND of KLEIN BRABAND is
de landstreek gelegen tusschen de
Schelde, den Rupel, de Dijle en Senne,
en waarvan Willebroek , Londerzeel,
Assche,Merch tem,Puurs en S.Amands
de bijzonderste dorpen zijn.
SMALLEBEKKEN , SMALBEKKEN, o. w.,
iets moeten ontberen , het mager
hebben, het zuinig moeten aanleggen,
zich spenen : gij hebt gisteren goed

gekermist , maar nu zult gij moeten
smallebekken (Ante-. en Hagel.); men
zegt in dienzelfden zin te Antw. ook :

sperrebekken, en in Br. : spellebekken
of spillebekken. In 't Hagel. spreekt
men dit w. snzaalbekken uit; smaal
voor : smal, gelijk men het eertijds
uitsprak : zoo heeft Kil. : smale we-

kind , geef me een smaksken. Smack

gen , smale steden , smalen voor :
smalle, enz. het engl. small klinkt
ook : smaal. Smnallebeklcen is dan,

bet. slag (Teuth. ) en in 't oud engl. is
sniach : de slag oft geluid door een kus
voortgebracht ( Delf. ). Z. smakken.
SMAKKE, v., een strooien of rieten huisje,
stalleken , hutje op 't veld of elders
dienende om iets onder te bergen
ook zoo eene schuilplaats of een overdekte kuil , waarin men rapen , pooten, aardappels, enz. legt ( Oostvl. ).
In Gelderl. bet. smakke : een boter
smak-ham.ZBildenWop:
( soort van schip ).

zooveel als : den bek smal houden,
gelijk sperrebekken is : den bek toesparren. Z. smacht en smakmuilen.
SMATEREN, 'tzelfde als : smeieren, smutteren ( Westvl. ).
SMATSEN, o. w., bijna 't zelfde als : smakken ( Limb. ) ; bij Kil. : smacken of
smack-n-i,ugten is het geluid uitdruk
dat iemand al etende maakt. Kil,-ken
verwijst van : snzedsen naar : sinackrnu2/len . Smetsen of sm etschen is bij
hem : epulari, coinmessari, etc. d. i.

SME
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sinullen, smeren. Vanhier : smets

-

SME
( VI., Limb. en elders).

dagen. Z. smetsen en smots.
SMAUT (u.itspr. smaat). Z. smout.

SMEEIIPEEII , v., die geerne smeert of

SMEll bijna overal voor : smid. De oorsprong is, zegt Bud. in smijten in den
ouden zin van : slaan. Zoodat : smed,
sinijter, slager vroeger de algemeenere beteekenis van 't 1. faber had.
Doch smed of smid kan ook van
smijden komen , althans is het met
smi/clig of smedig nauw verwant.
SMEDSEN. Z. smatsen.
SMEEI) voor : smid : vanhier de familienaam : Smeets , Smiets ( Limb. ).
Z. smed.
SMEEKELIJK, bijv., smeekend (r. Breda).
SMEËKOLEN voor : smeds-, smids- of
smiskolen , steenkolen ( Antw. ) ; bij

SMEET, v., slag : hij heeft eene smeet van

Plant. : sinekolen, fr. charbons ?t forgeur, houilte.

SMEELEN. Z. smelen.
SMEER, bijv., smal, rank, tenger, teeder,
slank , mager, reel , nl , fr. grête,
déticat : een snieer kind ( VI. ) ; hij
Kil. : sineer, flandr. teer, 1. tenuis,

exilis : 't schut niet : hij is ook lang
en sineer en cleerelijk ( Jan Van Wyneghem).
SMEER , m. als wortel van : smeren
tosmul, smulling, smeerpartij, smulpartij : op den smeer uitgaan (Br.,

Antw., VI. en elders). t'4vonc1 ben ik

al weêrom op een smeerken veizocht
(Gent). Om den ivilie van den smeer
likt de kat den kandeleer; 2 0 smeer, v.,
bet. kaaksiag, oorveeg, afrossing : hij

kreeg eene ducletige smeer ( Br.,
Antw., VI.).
SMEERDAGEN , srnuldagen , dagen op
welke gildebroêrs leren, gelijk men
in Br. zegt (omstr. Breda). Z. Hoeufft
(555) ; Kil. heeft : smets-daghen, 1.

bacchanalia.
SMEERLAP , m., smullebroêr, vuilaard
(VI.) ; in Br., Antw. heeft het dezelfde
beteekenis als hij Wei!.
SMEERLAPPERIJ , handelwijs van eenen
meerlap , vuiligheid , fr. saloperie

smult, smuibroer, smu1mor ( Vi.).

den meiden weg , hij is niet ve1 wijs
( Oostvi. ). Van : smijten, slaan. Z.
smijt en smed.
SMEIEREN, b. w., met de handen vaneen
doen , tot moes verduwen , met de
voeten tot moes vertrappen, verpletten, fr. écraser : zijt voorzichtig met
uw peerd, eer het u srneiert. Hij is

gesrneierd, hij is gepletterd, d. i. hij
is ten onder gebracht : eene zaak,
h. v. een geding smeieren bet. : cciie
zaak uit de wereld helpen, te niet
doen , bijleggen, vereffenen , in der
minne eindigen ( Vi. ). Z. Snellaert,
Belg. -iJIus. (1844, 192) . Het schijnt
een freq. van : smeclen, en dus is het
met : smijdig , smijdigen , oulings
smeedigh, sineedighen , verwant, of
beter met : smoezen of smeuzen;
smodderen , smeren , smetsen , smetten.
SMEIS, bijw., soms, somtijds (N.-Limb.).
Verkort van : somleînets.
SMEISTEREN, SMUISTEREN, b. w., met
de voeten verpletten , fr. écraser
( Oostvi ). Z. smutteren, smeieren.
SMEEJES. Z. smekken.
SMEKEEN , o. w., smakken , de lippen
al etende tegen elkander, of de tong
tegen 't verhemelte slaan ; ook met
lust smaken om te proeven of het
goed is; vandaar : sme/cjes , kleine
stukjes suiker., karamellekens ; sissend met den mond gerucht maken
( Oost- en Westvi. ) ; Kil. heeft hiervoor : smack-becken , flandr. smackmuyien. Z. smatsen en bij Wei!.

smakken.
SMEKKEN of SMENKEN voor : sommigen
(omstr. Breda). 't Zal verbasterd zijn
van : menigen, mengen, menken, tot:
smetsken of smekken. Zoo denkt
Hoeufft, die soms zegt : smenken
somenken Le hebben hooren uitspre-
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ken.
SMELEN, 0. w., smalen, fr. denigrer,

médire ( Limb. ) ; bij Kil. : detrahere
alicui ; in Vriesl. ook : smeten , hgd.
schmálen ; in 't N. van VI. is srnelen
of smeelen veel gebr. in den zin van
't fr. lésiner , chipoter ( knibbelen,
kibbelen , preutelen ) :
Op zoo weinig en meugt ge niet smeelen.
Heeft fortuin u ruim bedeeld ,
Ziet maar dat ge niet en smeelt
Op een kroon of twee of drije.
( Liefdadigheid en vergelding, blz. 46.)

Z. smalen bij Weil.
SMELLEN, hetzelfde als : in sektien vallen,
bet. te Popering. en omstr. : in onmacht of bezwijming vallen , eene
flauwte krijgen.
SMEREN ( met zware e ), smullen , smakelijk eten, 't zelfde als : teren en
smeren. Vanhier : smeerdol, smeerlap
( Br., Antw., V1. en elders). Iemand
met zijn eigen vet smeren , iemand
onthalen met hetgeen hij gegeven
heeft (Vi. ).
SMERING , v. ; 1° smulling , overdaad in
eten of drinken : 't was daar eene
smering leelijk om zien; 20 afrossing,
afranseling (I3r., VI., Antw. en elders).
Z. vetten, vetting, enz.
SMERT (smet), o., zeer aan den aars tusschen de beenen bij dikke menschen,
wanneer zij veel gegaan hebben. Men
zegt ook : kertsmert , uitgespr. : lietsmet ( Brussel en omstr. ). Z. kerte
(236).
SMERTEN, zeer of wee doen : mijn oksel
smert ( G. Gez., Brugge) ; bij .Kil. :

smerten , 1. dolere , urere , urgere
eng!. to smart, zweeds. smoerta.
SMES, SMESSE, soms smisse, in Vl.'tzelfde
als in Br., Antw., Kemp. en Limb. :

smis of smids, smederij dat men in
Gelderland : smid heet. Deltic dat
smedé siin ghestaen in smessen ende
up aenbilte smeden ( Belg.-)Jlus. 1844,
258 ). Kil. heeft : smedse , smidse en
smesse.

)
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SMET, SMETTE, v., zekere lengte van het
lijnwaad dat geweven wordt , maat
der schering of zeker tal ellen waarin
de wevers de schering verdeelen
(Westbr., VI., vooral Oostvl. ). Het w.
kan verkort zijn van : smeet, imperf.
van : smijten , en dus zooveel als :
worp , beworp. Dewijl het meest gezegd wordt van hetgeen een wever
afweven moet, vooral eer zijnstuk af
is , zoo kan smet wel juist hetzelfde
w. zijn als het fr. tache , vlek , smet,
of tvel : tache, taak, peil (466) of pegel. Mogelijk dat men iemands taak
door eene smet of teeleen afteekende,
en als hij tot daar gewerkt had, had
hij de smet bereikt en zijne taak was
af. Z. smetten en smik.
SMETSCH, bijv., ook : smijtsch uitgespr.,
flauw , zouteloos , walgachtig voor :
walgelijk van smaak : wat smaakt dat
eten smetsch ( Br. , Kl.•Br., Antw. ) ;
bij Kil. is smels vert. door : subdulcis

et insipidus, sapor ad nauseam provocans nimia dulcedine. Het w. is
verwant met : smet , smout , smeer,
ww. die het gedacht van iets vetachtigs of vuils bevatten. Z. smijdig.
SMETSEN (sinijtsen ) , onder het eten
de beweging van tong en tanden laten hooren (omstr. Brussel). Z. smalsen, smots.
SMETTEN, b. w. (huisschildersterm ), bij
middel eener met krijt of houtkool
bestreken koord lijnen trekken op
muren, planken, enz. heet : smetten.
De koord wordt aan de twee uiteinden gespannen ; men trekt ze in 't
midden op , laat ze plotselings neêrslaan, en zoo teekent men eene rechte
lijn op het voorwerp (Antw.). Z. stuik
en smet.
SMETTEREN, verpletteren (Wesvi.).
SMETTERLING, vlinder, pepel (469), hgd.
schmetterling ( Gent en omstr. ).
SMETTIN , v., smidsvrouw (Vl. ).
SMEUKEN, smeulen (Gelderl. ), meuken,
moken, muiken, week maken , week
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worden. Vandaar : sineuken voor :
smeulen.
SMEUREN, o. w., smetten , spoedig vuil worden ( Limb. ) ; vanhier : besmeuren; bij Weil. : bemeuzelen; in Vriesl. :
benioezen, bemorsen.
SMEURACHTIG, bijv., iets, wat door zijne
lichte kleur spoedig vuil wordt, is
smeurachtig ( Limb. ).
SMEUS. Z. smoes.
SMEUZEN. Z. smoezen.
SMIEBELEN , SMIEWELEN , smullen,
snieukelen ; opsmiebelen , opeten
(Gent).
SMIJDIG, bijv. , taai, niet broos, gedwee
(omstr. Kortrijk ). Z. dit w. bij Weil.
SMIJEREN , b. w. , pletten ( Oostvi. ).
Z. smeieren.
SMIJSTEREN , 't zelfde als : smuisteren.
SMIJT, SMIJTEN. Smijt voor : smeet, v.,
slag, klets, troef, worp : hij kreeg

appel, die heel zacht is en waar wei nig sap in zit (Oostvl., Gent).
SMIJTING. Z. smijt.
SMIJTLAP, slinger, fr. fronde (Vi.).
SMIJTSCH (Brussel en omstr.). Z. smetsch.
SMIK, v., zweep, ook : klets (249); in den
zin van : slag en van Bekoorde zweep:

eene smijt op de kaak. Ik zal u smijt
(d. i. : slaag, troef) geven (Vi.) ;
Kil. heeft : smete , srijtinghe voor :
slagti. Smijten , dat \Veil. in de door

is siniete , 1. gropes , (unis quo ges
veti altigatur. Voor de verwisseling

,

ons gemelde beteekenissen heeft ,
wordt in Br. en Antw. voor : werpen,
in VI. en elders voor : slaan gebr. :

smijt uw geld niet weg. Smijt dien
deugniet maar goed af. Het eng!. to
smite bet. slaan, en't oud engs. to
smyte of smythien : smeden , waarvoor men thans to forge zegt. In 't
goed of in 't kwaad smijten, het goed
of slecht hebben (Westvl. ). Smijt gij
niet, zoo en hebt gij niet bet., te Gent,
'tzelfde als in Br. : die niet waagt
( eigenlijk een teerling of iets anders
werpt) , heeft niets , bekomt niets.
Smijt te Gent ook voor : smout , vet,
pek, enz.
SMIJTER bet. eigenlijk : toewerpen, doch
men verstaat er door : het schuifje
van den biechtstoel : den smijter
gehad hebben, in de biecht uitgesteld
worden (h. en d. in VI.) ; in Br.:

het sehuifken krijgen.
SMIJTERAPPEL , SMIJTERPEER, peer of

ge moogt uw peerd zoo veel van de
smik niet geven. Vanhier : smikken
voor : zweepen , kletsen (250) in den
zin van : zweepen en van : metde smik
geluid maken. Smmikkestok, de steel
der smik ( Bel;.- en Hull.-Limb. ). In
den Teuth. staat : smijck , sweepe ,
gheyssel. Pr Bormans (lev. v. S. Kerst.
326) haalt « smet als Limburgsch aan
voor : zweep en daarvan : smetten of
smitten en besmitten , welk laatst
bet. door middel van eene met krijt
of houtkool bestreken koord eene
rechte schreef aanteekenen. » Bij Kil.

van k met t zie men Dr W. E. Brul,

Holtandsche spraakleer..
SMIKKEL, m., te Brussel en elders : eene
boertige benaming van den mond :

hij is op zijnen smikkel gevallen.
Houd uwen smikkel, zwijg. Van
smikkel heeft men : smikkelen.
Z. smoel, toot.
SMIKKELEN, o. w., smullen, met zinlijk
eten, goeden sier maken (Antw.,-heid
Br. , Kemp. en elders ). Smikkelen ,
verwant met : smakken , smekken ,
is zooveel als : smalsen ( Limb. ),
smotsen (Kil.). Z. smiks en smikken.
SMIKKEN , o. w. , zweepen ( Limb. ).
Z. smik. Men zegt het in Br. soms
ook voor : smikkelen : hebt gij iet

lekkers te smikken ?
SMIKS, goed, lekker eten : ik ga er geerne,

hij geeft goeden smiles ( Westvl. ).
SMIRREL, eene duif van kleine soort
( Antw., st. ).
SMIS , in Br. , Antw. , Limb. en in 't c.
Axel : smisse voor : smids. Z. smes.
SMODDERACHTEG , bijv. , smodderig of
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modderig : de regen en het smodderachtig weder zullen ons naar vorst
doen wenschen (VI. en Br. ).
SMODDERIG , bijv. , modderig , smoddig
(Westvl. en elders). Z. 't voorgaande.
SMODS of SMOTS bet. overal : een vuil,
slordig , smerig , ontuchtig vrouw
Bij Kil. is smotse , smutse-mensch.
alleen op een man toegepast en bet. :
schelder , smaler , verwij ter , bediende van de geringste soort; en
smotsen : schelden, smalen, lasteren.
cc Smots ( smuts ) is van : smetten en
bet. 10 vuile kamer of woning, en dit,
in een zedelijken zin genomen , ge
desgelijks ook : een-menhoruis,
vuil en licht vrouwspersoon. Bij onze
Ouden vindt men : molsetse. -- Een
ander smots en het anders gezegde :
smets ( lekker ), waarvan 't oude :
smetsen en smodderen, beide lekker
eten en drinken en in dien zin toegepast zegt men ook : smoddersmoeltjen, lekker bekje. » Bild. ( III, 65).
SMODS , SMOTS , eindje keers : steek dit
smotsken op den profijter (Antw. ).
SMODSREGEN , fijne aanklevende regen
waardoor de straten meer dan door
grootera regen bemodderd worden
(N.-Br.). Schrnotz is bij Wachter :
10 pinguedo ( vettigheid) , 20 sordes
(vuiligheid) ; het hgd. smutzregen
en't platd. : smuttregen bet. ook : stof
cc Smud of smudde , waarvan-regn.
't hgd. schmulzig , vuil , is v. , doch
ook o. » Bild. ( III, 65).
SMOEFELEN. Z. smoffelen.
SMOEKEN, en SMOEKSCEIIER (Maastr. ).
Z. smokken.
SMOEL , bijv. , warm , laf, verstikkend ,

hgd. schwi t : 't is zoo een smoel weder, 't zal donderen (Oostvl., K1. -Br.);
bij Kil. : smoel, soel, smul, 1. tepidus;
smoel weder, aër languidulus, calor
flaccidus ; bij Plant. ook swoet oft
swuel weder, fr. temps étou fant de
chateur. Vanhier : swoelick, fr. chaudement.
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SMOELEN , o. w. , pratten , pruilen
( Sleeckx) ; in Br. : eenen smoel trekken of : zijne lip laten hangen.
SMOES , MOES , brij (omstr. v. Brussel) ;
in VI. zegt men : smneus , aardappel
moes en-smoe,ardbziën.Z
moezelen (384 en 385).
SMOESELEN. Z. smoezelen.
SMOESTEREN, 't zelfde als : smuisteren of
smoezelen (VI. en Br. ).
SMOEZELEN, freq. van : smoezen,'tzelfde
als : morzelen , smeisteren, smuisteren of moezelen (385) , platduwen ,
verpletten : waarom smoezelt gij
altijd uwe potakkers (Oost- enWestvl.)
Sleeckx en Van de Velde verfr. smoezelen door : aimer la bonne chère,
manger aver appétit, en smoezelbaard
door : friand , qui aime la bonne
chère. Maar dat is het niet.
SMOEZEN , SMEUZEN , fijn verpletteren,
tot moes maken : patalen smoezen
(omstr. Brussel) ; in VI., vooral in
Westvl., klinkt het : smeuzen.
SMOFFELAAR (o als korte 0e), m.
( Oostvl. ) Z. smofferen.
SMOFFELEN (o als korte oe ), b. en o. w.,
in 't verdoken eten , heimelijk smul len (Oostvl.) ; in Br. : moffelen (386) ;
in de Kemp. : knoffelen (266), kna/7elen (260).
SMOK, SMOKKEL voor : smak, kus. Vanhier : smokkelen , kussen ; bij Kil. :
smackmuylen , 1. basiare , fr. baiser,
1. a f gere osculum , angl. schmacke ;
te Brugge zegt men : smok; te Veurne
en elders in Westvl. : smokkel.
SMOKKEL, m., stof- of motregen , zebbering, zeer fijne en koude regen, dikke
nevel. Vanhier : smokkelen , zebberen, miezelen, stofregenen , zachtjes
aan regenen , nevelen : het smokkelt
is 't zelfde als in Br.: het zebbert,

het nevelt (VI., vooral Oostvr.). Smok
een diminutief van : smook,-kelis
rook , dikke, natte nevel, en smokkelen een freq. van : snaooken. Kil. vert :
sinoocken of srnuycken, ook : rookend,
80
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door : nubilare, obtenebrare nubito.
Z. smookregen, miezelen (377).
SMOKKELAA1I , in., smocideraar , slabberaar , een die zich al etende bevuilt
iemand die iets vuil en ouachtzaam
(lOut ( Oostvi., L. v. Aalst).
SMOKKELACHTIG , bijv. , nevelachtig,
regenachtig. Z. smokkelen , enz.
SMOKKELEN, o. w. , stuifregenen , stillekeus regenen (Oostvi.); in 't c. Axel
bet. het : iets vuil en smerig doen.
Smokkelen is afgel. van : smook,
rook, 1. vapor, fr. fumde, angi. smoke,
waarvan : smooken of smoken, hij
Kil. vert. : fumave, vaporare, exliatare. Z. smook, smokkel en smoor.
SMOK1{ ELERS, v., vrouwspersoon die in 't
verdoken eet en drinkt (L. v. Aalst)
ook : eene die iets onachtzaam doet,
smodderares (Oostvi., c. Axel).
SMOKKEN, SMOEKEN, b. w., wordt alleen
gezegd van het snutten of snuiten
van de keers : afsinokken, afsnuiten;
oetsmokken , uitsnniten ( Maastr. ).
Misschien van 't fr. macdeer ,, met
piothess van s ; doch waarschijnlijker van : smook en dus zou smôkken
zooveel zijn als : van smook beroo
den smook afnemen.
-ven,
SMOKSCHEEII , uitgespr. : sinoeksehier,
v.,snuitschaar,kaarssnuiter(Maastr.).
Z. smokken.
SMOOKKEUKEN , eigenlijk : keuken waar
het smookt, voor 'tgeen men elders :
snuiver noemt, d. i. een van het huis
afgezonderd hokje (N.-Br. ).
SMOOKREGEN , stofregen , natte nevel
(N.-Br.). Z. smoor en smokkelen.
SMOOR ( uitgespr. met zacht of met
scherplange o ), m., algemeen gezegd
voor : smook , rook , dikke nevel of

mist: watsmoorisdat/iier !deschouw
trekt niet. De smoor vatt, het zat regenen (VI., Br., pr. Antw., Kemp.,

Hasselt ). Smoor hoort men soms te
Breda , maar meer nog ten platten
lande voor : stof : ik kan niet zien van
den. smoor. Ook : smoren : liet smoort
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Wier gewetclig. Ook elders meen fk
smear gehoord te hebben , doch in

de beteekenis van: vuilte, vuiligheid.

Snieuren is ook hij Weil en Iiesineuren voor : bezoedelen , onder 't
w. besmetten. Hoeufft (550). » Men
ziet dat smoor in N.-Br. dezelfde het.
heeft als in Br., Vi. en elders. Doch
h. en d. in Vi. gebr. men smoore
10 voor : begeerte tot smooren ;
o voor : smoorpot, pot waarin men
de kolen smoort of 't vuur uitdooft
of versmacht, bluschpot, fr. etou/foir.
SMOORACHTIG, bijv., eenigszins smoorend , regenachtig , nevelachtig let
weer is vandaag zoo smooraclitig

(VI., Br. ). Z. smoren of smooren.
SMOORE , bliischpot , doover ( Vi. ). Z.
smoor.
SMOOREN en SMOREN (met zacht- en
met scherpi. 0 uitgespr.), 0. w., alge
meen gebr. voor : 1 0 rooken, smokeii:

als men groen hout brandt of dal de
schouw zeer vochtig is, dan smooui
het ; 2 1 nevelen, misten : het smoort,
Het is fel gesmoord; vanhier : smoor
tocht ; 3 0 rooken : tabak, eene pijp of
,

-

cigaar rooken.. In de laatste bet ,
klinkt liet w. in Br. smoren , doch
elders incest : smooren ; 4° pruilen,
pratten ( Br. , Antw. ). Smooren en
rooken worden ook overdrachtelijk
gebr. b. V. voor : niet pluis zitten

het smoort bij wizen gebuur, d. i. het
zit er scheef,, daar is twist, ruzie
vechtnîarkt ( Br., Antw., Oostvi. en
elders ). Rooken isin Groning. : snioe
gèn. Vanhier : smeugeltje, rookerken
of kort pijpje, baardbranderken.
SMOORHOOP, kalk en goor (159) opeengehoopt om er vette van te maken
(Westvi.).
SMOORPOT , hluschpot , doofpot (VI. en
ook in N.-Br. en elders). Z. smooren.
SMOORRIJK , zeer rijk , schatrijk (WestVI. ).
SMOS, bijw., oudtijds , weleer, in vroe
( Gelder!.).
-gerntijd
-

SMO
•
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SMOS , tiitspr . van : smods of sinots
(Kemp.) ; in Br. hoort men Ook zwors
voor : smots.
SMOSPOT. Z. smossen.
SMOSSEN 't zelfde als : smodsen of smotsen. Z. dit v. bij Wei!. Vanhier : sinos
pot , vuil , slordig mensch ( hemp.).
Vanhier : liemossen, IL \v., bemorsen
(Antw.).
SMOSTEREN. Z. smuisteren.
SNOTS. Z. smods.
SMOUSJASSEN (Limb.). Z. smouzen.
SMOUT, 0., bij Plant. vert. : de la graisse
-

liquide comme /zuile ik lampe, 1. oleian
rapi vel flilCiS, bet. in Br. ook meest, in
Antw., Belg.- en Hou. -Limb : olie
van raap-, sloor- of lijnzaad , beu!zaad, Vanliier : raapsmout , stoor-

smout , heulsmout , tichtvatsmont
smoutmolen. Smout , in 't hgd.
schmalz, d. i. gesmolten vet, komt
van : smelten , doch bij Bild. is 't
eigenlijk : ge -smo-et van : saw-en,
smit-en , waarvan : sineer, sinook,
'thgd. schmutzen onssinots. Z. Bild.
( II! , 65 ) op : smout.
SMOUTACEITIG , bijv., vetachtig (Vi.).
Z. smout.
SMOUTBOL, gebak aan kneutels gelijkend
en in smout gedopt ( Antw. ) ; te
Leuven is smoutliol : een gebak met
olie gebakken.
SMOEJTEN, vetten : iemand den baard
smouten , eene les geven , berispen.
Smouten is ook een kaartspel (WestvI. ) ; bij Kil. bet. het eigenlijk : met
vet, boter, olie, enz. besmeren.
SMOUTER , m. , eigenlijk : vetter ( van
siiiouten , vetten ; smout , vet ) , dus
een die het vet of bont heeft,
rijkaard, rijke vrek of, in Br. fokker:

dat is een rijke smoider (Oostvi.).
De rijke smouters drinken nu eene
goede flesch bourgonje wijn (Snoeckx
aim. 1856, 38). In Westvi. is smouter zooveel als elders : een vetlap,
vuilaard, vuilpot, een die niet oppast
zijne kleederen niet vuil te maken
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in dien zin zegt men ook : smouterik.
Omstr. Kortrijk is smouter hetzelfde
als : vleier, mouwvager. Kil. heeft
smoutpotten ook voor : vleien. Langs
de polders van VI. is smouter : eene
soort van aardappels die men meest
in den Vasten eet , licht zoo genoemd om hare vettiglieid. Men
heet nog smouter : een soort
van peer ook : smoutpeer geheeten.
Z. smout.
SMOUTERLIAM , m., sned brood of boterhani met smout, d. i. vet, bestreken,
(Oostvl.).
SMOUTEHIK, m, voor : pezeril (474)
van 't zwijn, fr nerf ombilical ( L. v.
Aalst ). Men smout of smeert er de
schoenen mcd, en daarom zal het
smouterik heeten. Z. smouter.
SMOUTI-IAMER, hamer waarmeâ de beenbouwers vet of roer in de knip slaan
( Westvi. ).
SMOUTING v., vetting, smering of afrossing ( h. en d. in VI. ). Z. smeer en
smeren.
SMOUTMOLEN , oliemolen, (Br. , Antw.
en elders).
SMOUTPEER , V., to soort van peer, zoo
genoemd omdat zij zoo vet of inalsch
is. Licht is dit in VI. dezelfde vrucht
als die in Br. en elders : boterpeer,
fr. beurrée heet ; 2 0 smeer peer, oorveeg, kaakslag (Antw. VI. en elders);

bij Kil. : smoutpeyre, I. pyreum
musteum, et per metathesin, patpurn, blanditiae ( vleierij).
SMOUTSLAGER, olieslager(Br. en elders).
Z. slager.
SMOUWER , v. , in de kindertaal : boterham : zijt wijs, en ge krijgt twee
smouweren ( Limb.).

SMOUZEN , SMOUZEJASSEN , kaartspel
dat getweeën , soms gevieren , gespeeld wordt : willen we wat smouze

den smous spelen,-jasen?Smouz,
bedriegen (overal). Z. smous, smouzen bij Wei!.
SMOZEN 1 hgd. sekmausen , kermis hou-
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den , wordt bijzonder gebr. in dei
zin van : koffie drinken met koeken:
ge zit lijk aan den smoos (Kl. -Br. ).
Z. smoezen en smuisteren, smullen.
SMUDS, SMUTS, wond, breuk aan arm of
been, veroorzaakt door eenen zwaren
val of stoot en dus voor : smak : hij

SMULLEN , gulzig en veel eten ( overal).
SMUTTEREN , SMETTEREN , pletteren:

ligt met eenen smuds in 't zieken
( Vi. ). Smuts is bij Kil. vlaan--huis
dersch en bet. : slag , stoot. Smuts

SNAADJES , SNAAITJES van : snaaien
voor : sneien , sneiden , snijden.
Z. snitje,
SNAAIEN. Z. snooien en snoeien.
SNAAT, steel van de zeisen ( Kemp.).
SNABBEL, m., bij 't gemeen voor : mond:
houd uwen snabbel ( Antw., Vl., Zeel.
en elders ). 't Is een diminutief van :
snab , sneb ( snavel of bek ) ; Kil.
heeft : snabbe, snabel, snebbe, snebet
en snavel , 1. rostrum. Z. Delf. (334),
Weiland en anderen, en sna fel.
SNABBELEN, b. w., 1 0 pakken, aanvatten,
nemen : als gij liet voor dien prijs

ook gebr. voor : vracht, kluts (259) :

als oom dood is zult gij er een goede
smuts vinden ( Kortrijk ). Dit laatste
smuts schijnteen verbasterde genitivus van : smout; dus bet. het : gij
zult er veel vets vinden; hgd. schmutz.
SMUIK , m., voor : smook, smoor, nevel
( Oostvl. ) ; smuyck , flandr. : nebula,
ficmus, vapor , engl. smoke ( Kil. ).

Smuik of smuig is bij Bild. m. als
wortel van : smuiken of sinuigen, met
smeulen of smooken verwant en
waarmee 't hgd. schinutz, schrnutzig
samenhangt,voor: morzig,vuil,eigenlijk bezoedeld van smerigen rook. »
Omstr: Breda zegt men : ter smuik
of smuiks voor : ter sluiks.
SMUT KEN , nevelen, misten (Oostvl.) ;
bij Kil. : smuycken, smoothen, 1. va
hgd. schmauchen.-porae,nubil
SMUISTEREN , b. w. , I 0 verpletten , tot
moes maken, smoezelen of moezelen
( Oostvl. ) ; 20 smodderen , smeren ,
vet- of vuilmaken, besmetten. Vanhier : besmuisteren (46) , besmodderen , bemorsen (VI. , Br. en elders) ;
3 0 Kil. heeft smuysteren voor : smeren , 1. ungere ; smooren , smooken ,
misten , stuiven, ook in overdrachtelijken zin : ga naar huis niet, het
smuistert daar, d. I. er wordt pekeven (VI.), en in dezen laatsten zin zegt
men ook : smosteren , smoesteren
smijsteren ; 4() smeren of smullen of
bijna 'tzelfde als : smuisteren , snoepen (Br., Antw. en elders) ; te Gent
spreekt men : smaasteren, besmaas-

leren uit.

zijne vingers tusschen de deur smutleren (Westvl.). Dit w. is verwant
met : smodderen, smotsen; in Oostvl.
zegt men er voor : smeieren, smoe-

zel en , smuisteren.

kunt krijgen , snabbet het dan maar
(Limb.) ; als o. W. bet. snabbelen of
snabberen in Vi. , evenals in Br.
snebberen , en te Antw. : sjouwelen
babbelen , gabberen , tateren , snateren. Het zijn voortdurende ww. van :
snabben of snappen, welke Kil. in den
eersten zin vert. door : captare, cap-

titare , raptare , raptim preken Jere ;
in den tweeden door : latrare , garrire , blaterare , praerapide inultum
loqui. Bild. gebr. snavelen voor -que :
snappen : tijd en ruimte weggesnaveld. Z. snokken en snakken.
SNABBEN, o. w., snappen, snauwen, blaf
babbelen : is dat snabben ! Toe--fen,
snabben , toesnauwen : gij snapt mij
altijd toe ( Kl. -Br., L. v. Waas en
elders ) ; Kil. vert. het o. a. door :
latrare. 't Is 'tzelfde w. als : snappen,
babbelen, klappen. Z. snabbelen en
snabberen.
SNABBER , m., voor : snap, snabbe , hek,
mond : houd uwen snabber toe, zwijg
( Br. en elders ). Z. snabbel.
SNABBEREN, SNABBELEN, SNEBBEREN,
o. w., snateren, snappen : wat snab-
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bent gij zoo (Westvl.)! Elders in VI..
en Br.. ook : snebberen. Vanhier :
snebberbek, snaterbek, hgd. schnabelbek, fr. loquace. Z. snabbelen.
SNAFFEL, m., voor : snavel en dit voor:
snuit, mond : houd uwen sna f fel. Gij
steekt uwen sna f7el alle kanten tusschen, gij bemoeit u met alles (Br. en

zeggen, zoo bet. dit : naar iets vurig
verlangen : de Fransclzen snaken naar
België. Maar aan snakken hechten zij
den zin van : snokken, snukken, met
haast iets vast grijpen, naar iets pakken ; ook snorken : iemand vastsnakken is : iemand vastgrijpen.

elders). 't Is niet heel juist wat men
in 't Taalk..lttag. (1I, 599) leest, namelijk dat snaffet gebit zou bet. Baillay
schrijft die beteekenis ook toe aan
't engs. onafe, dat hij van : snavel
aflei4t. Het friesch heeft sna feljen
voor het op den toom bij ten der
paarden. Z. snef en snuffelen, hgd.
schnaufeln, schnu feln . Te Antw. zegt
men ook : snassel.
SNAGERAAR, of SNUIVERAAR, m., een
die geerne ooft eet (Limb.).
SNAGEREN of SNUIVEREN, b. w., ooft
eten : hij snagert zoo graag (Limb.).
Bijna in dezen zin heeft Kil. snoesleren of snuysteren, snoepen, 1. vo rare poma. Z. snatsen, snelsen.
SNAK , m. , 4 0 voor : snok , snuk ( ruk) ;
2 0 onbeleefd, bits, bijtend of bot antwoord. Men zegt in VI. nog al veel:

ze overrukken, vaneentrekken , fr.

net eenen snak en eenen beet voor :
bot , bijtend , bijtend antwoord : ik
wil niet dat de maart mij niet eenen
snak en eenen beet antwoorde (Westen Oostvl. ). Z. snauw.
SNAK en SNAKKER, bijv. , gauw , vlug,
gezwind, ieverig : mijn knecht is een

snakke kerel. Wat snakker meiske is
dat toch ( Limb. )! In de Zaanlandsche
Woordenlijst staat snakker in den
zin van : iets als waar naar men
snakt, iets dat frisch en smakelijk is
(Z. Nieuw Archief, 477). Snak is ver
snaak, snugger, snap,-wantme:
snappen, snakken of knap, knappen.
SNAKEN. Z. snakken, verlangen (Vi.).
SNAKKEN. Het Vlaandersch volk maakt
een groot verschil tusschen : snakken
en snaken , als waren het twee ver
woorden; als zij snaken-schilend

Eene koord in stukken snakken is :
rompre avec force : gij hebt onze bet
a fgesnakt ; ook nog : bijtend antwoorden , toesnauwen, een bits antwoord geven (Oost- en Westvl.). Kil.
heeft : snacken in de beteekenis
1 0 van : adem halen , 1. respirare ;
2 0 van : snokken of snikken 1. singultire; 30 van : iets betrachten , verlangen, captare , anhelare , adspirare ,
etc. ; 4 0 van : blaffen, snappen, latrare, garrire, fabulari. Z. snokken
of snukken.
SNAKKEREN , met een mes in 't hout
snijden, of bijna zooveel als : snipperen : die jongen doet niet anders als
snaklceren (Westvl.).
SNAKKERS , zeer scherpe tanden of de
beide scherpe tanden die onder de
oogen staan (Westvl. ). Z. snakken
( vatten , knappen ) waart van komt.
SNAP of SNEP , v. , kromme, ongetande
zikkel (Z. dit w.), met vasten en korten steel, dienende om meé gras of
klaver te snijden, of soms : met korte
kappekens af te kappen. Licht is dit
snijtuig aldus genoemd omdat men
er zeer snel (snaps ) med snijdt, of
wel omdat het als Bene snavel krom
is. Met de pik kapt men ; met de zei
zwiert men ; maar met de zikkel-sen
of snap snijdt men (Br.). Z. snel of
snep.
SNAP, SNAPPEN voor : snok , snokken,
ruk, rukken (Westvl.). Z. dit w. Kil.
heeft snappen ook in dezen zin en
vert. het door : captare , raptare
raplim prehendere, celeriter rapere
(snel pakken ).
SNAPPEN, b. w., grijpen, pakken, ijlings,
-
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gezwinci ( iets ) doen of nemen : hij
snapte zijnen hoed (Limb .) : te
Maastr. ook 't zelfde als : prikken
(508); te Hulst : bier met kleine glazen
maar er veel drinken. Snappen is
in Westvl. 't zelfde als : snakken,

snokken, snuk/cen.
SNAPS, m., brandewijn, jenever, borrel
hij drinkt geern snaps. Vanhier
snapsdrinker (Vi., Br., Antw., Limb.).
In Limb. zegt men : snapse, snepske
voor : borreltje : geefmich e snepske.
In de Meierij ook : snepske en snevel
voor : jenever. - Snaps , moeilijkheid , arbeid , last : de zaak heeft veel
snaps in. Daar is veel. snaps aan, daar
is veel werk aan (Westvi.). Z. snel.
SNAREN, SNARREN, moeite doen om
goed te zien , goed vrijven : hij staat
daar zoo te snaren; 12 0 op geidstukken het jaartal zoeken te raden terwijl
men langs den averechten kant kijkt
(Oostvl.).
SNARRIG, uitgespr. : snarig, 'tzelfde als:
snorrig, van 't werkw. snorren , bet.
1 0 in de Kemp. en elders : aardig,
geweldiglijk, woeliglijk : het ging er
snarig in dat huis, d. i. daar was
veel laweit en gekijf ; 20 te Gent en
omstr. : snel, straf : ziet ze daar eens
snarig werken , d. i. straf, zonder
opzien.
SNASSEL, 'Lzelfde als : snabbel (Antw.).
SNATSEN , SNETSEN , veel fruit eten
(Limb.). Het is verwant met : nasselen (40 ) en neuzelen (408).
SNAUW, m., wortel van : snauwen, norsch,
bits spreken, bijtend toespreken ; bij
Kil. bet. snauw : een bitter woord,
verwijt, geblaf, gesnater : iemand
eenen snau'w (eenen beet) geven, hem
bits antwoorden (Westvi. ). Snauw is
verwant met snabbe, snave, snuit.
Men zegt ook , in Br. en elders voor
snauw : sned, schaard, veeg, schrabbade. Z. deze Ww. en ook : snak.
SNA\VSMAST, een mast die achter den
iezaansmast en er kort tegen staat,
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dienende om het zeil doen op te loopen (Willebroek).
SNEBBEN, 't zelfde als : snabben of snappen (Br., VI. en elders.)
SNEBBER , SNABBER, m. , van : snabben
of snebben ,

10

voor mond of bek

hij kan zijnen snebber of bek niet
toehouden ; 2o een die snebbert
babbelt of toebijt , snebberaar ,, toesnauwer : gij zijt een felle snebber.
Bild. gebr. snebber in den zin ook
van : hond ; in 't Hagel. en elders is
snebber : een houdje dat veel bast;
ook iemand met eene fijne stem of
die veel klapt. Kil. heeft snap voor:
gesnap , klapziekte. Z. snabbel en
knibbel (263).
SNEBBEREN. Z. snabberen.
SNEÈ , voor : snede , v. , boterham. Sned
geven, iets met geweld doen : hij ga l
sneê(Westvl.). In Br. bet. sneti ook
overdrachtelijk : onrechtstreeksch
verwijt, schaard : ik gaf hem daar
een felle sued (Z. Weil.). Op snee zijn
zegt men in Br. en elders van iets
dat op zijn beste is omnemen, dat
juist snedig of vaardig en goed is :
I). v. drink een glasken bier, het is nu

juist op sneê.
SNEEDJE. Z. snitje.
SNEEG , SNEDIG , vlug , sterk , vaardig
(Gelderl.); in Limb. snak, snakker;
in VI. en Br. nijig (410), braaf (74),
fe l , enz.
SNEEPRUIM voor : sleepruim , met verwisseling van I in ?i, hetgeen in meer
gevallen plaats heeft, b. v. : in kolk en
kwik, in zon en 't lat. sot, spalken en
spanken, enz. (Westvl.).
SNEES. Z. sneeze.
SNEEUW, in de Boll. Woordenb. v. en
als stof, o. , is bij Bud. m. als wortel
van : sneeuwen, en in gansch Limb.
envlaamsch België m. Ervalt sneeuw
en slegge (slegen) zegt men in VI.
voor : het regent en sneeuwt tenzelfden tijde. Z. sleggen (619).
SNEEZE, reessem, tros : een sneeze ajuin.

SNE

(

639 )

Het w. sneezen bet. : reesemen (59)
trosSen, tot een tros Iñnden (Oostvi.).
Zou dit w. niet verwant zijn met
snijdsel, van : snijden?
SNEEZEN. Z. sneeze.
SNEF voor : suave, snavel, snuit, smoel,
mond : houd uwen snef toe (Antw.).
Z. snaffel.
SNEGGIEII, snapster (K1.-Br.).
SNEKKELEN, SNEKKELING. Z. snikkelen.
SNEKKEREN. Z. snikkelen.
SNEKKERLING ofne/dceting, v., snipperling of snippel (Westvl.).
SNEL , bijv., schoon, fr. jo/i : een snel

man. Eerie snelle dochter (VI.).
SNEL, V., kan, pot, maatje van omtrent
een halven heLer. Er gingen drij snellekens in eenen maatpot. De snellen
zijn meest van aarde gebakken : tap
mij nog een sne/leke'n ( Belg. - en
HolI.-Limb. en Kemp.). Z. snaps (638).
« Een snelleken (zegt Houfft, 557)
noem tmen aan de kan ten der Meierij:
een klein bekertje , hetwelk men
schielijk in eens kan uitdrinken.
Snelle , snelleken is bij Kil. poculi

:fichuujs, teretis, minusculi genus, quoci
citO et facile exhauritur. Op gelijke
wijze noemt men aldus , een klein
drinkglasje : een wipperlje en heden
de Nedersaksers eene schielijk uitgedronken teug brandewijns : ciii
snapps, van' L bijw. : sna.pps, ijlings,
gezwind. Volgens Bud. ( III, 68 ) is
snel eigenlijk sneel, van snavel-kan,
evenals nobse van neb-kan is. Men
heeft in Limb. ook appelen die men
snellen ofsnelappelen heet, om hunne
dikte en lengte.
SNELLEKEN. Z. snel.
SNEP, SNEB of snab, snap. Z. snap. In
't Hagel. snep, ook een ijzer, in den
vorm eener U , waar men de eemers
inhangt om water te scheppen en dat
boven met een ijzerken toegaat opdat de eemers niet in den put zouden vallen.
SNEPPENBEK, 0., stoutsprekend kind of,

SNE
in Vi., 't zelfde als in Br.,-: snelther,
toesnauwer. 't Is licht verbasterd

van : snebberbelc, van : snabben.
SNEPSKE, 0., borreltje (Limb.). Z. snaps,
snel bij Hceufft (559) en Bild. (III, 68).
SNERSELEN, voor : knerzelen, knauwen
(Antv.). Z. nasselen (40 ).
SNETSEN, o. iv., lo snateren, veel babbelen ; 2 0 veel fruit eten : dat kind shetst
den lieden dag (Kl. -Br.). Het is met
snoesteren , snuisteren of met snateren verwant. Z. nassen (40 ) , neuzelen (408) en snatsen.
SNEU , bijw. , slecht : snood, waarvan
't eene andere uitspr. is : hij ziet er
snen uit (Limb.). Z. sneurig.
SNEUF, snuif (OostvI.).
SNEUKELEN, o. iv., in 't Hagel. en elders:
snuffelen , goed doorzoeken, frutselen , frutseiwerk doen : wat zit ge in
mi/ne kas le sneukelen F 20 in VI.,
Br., Antv., st en pr. , 'tzelfde als
snoepen, versnoepen of veel 1ekker
nijen eten , iets in 't verdoken eten,
smullen , peuzelen , ergens kleine
brokjes uitzoeken , uitbijten , uiteten , Vanhier : gesneukel , sneuke-

laar.
SNEUKELING, GESNEUKEL, hetgeen men
sneukelt of sneukert, lekkernij , fijne
brokjes : de sneukeling van 't varken
is : het fijne vleesch, de penserij (469)
van 't varken, als : pensen, worsten,
lever, ribbekens, braaikens (Oostvl.,
R l.-Br.).
SNEUKEREN , snoepen (Vi.).
SNEIJL, m., de wick eenerkeers die reeds
tot asch verbrand is en nog in de
vlam blijft. Wanneer een deel van die
verbrande wick afvalt en langs de
keers blijft voortbranden, wordt ze
nog : sneul, doch meer : dief geheeten. Als iemand veel belooft , en wei
meer dan hij volbrengen kan , antwoordt men nog al dikwijls : sneulen

van ronkers, of : sneulen van ronkers
is vliegende wild , d. i. : men mag
zich op die belofte niet betrouwen
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(Ronse en omstr. ). Z. 't volgende en
ronker (554).
SNEULEN, v. mv. , kwartieren van gedroogde appels en peren ( Waas)

Z. bij Kil. : snol, waarmee het ver
kan zijn , als afgeleid van :-want
snoën (snoeien), in den zin van : snoepen. Z. Bild. (III, 70) op snol.
SNEURIG , bijw. , hetzelfde als : sneu
(Limb.). Z. snarrig of snorrig, waar
andere uitspr. schijnt. -van'te
SNEUT. Z. snuit.
SNEUVEL voor : knevel (h. en d. in VI.).
SNEUVERING , uitgespr. : sneuverik.
Z. snuivering.
SNEVELEN, o. w., snauwen; toesnevelen,
toesnauwen. Het komt van : sneb,
snavel , snevel , in de lage taal gebr.
voor : bek , mond (gedeeltelijk in de
Kemp.).
SNEVEN , o. w. , varen, ongewoon zijn,
tegenvallen , mis zijn , mishanden :
meent hij het zoo, het zal hem sneven
(Antw.); bij Kil. : sneven, 1. deficere,
deësse ; frustrari ; labi.
SNIBBEL voor : snipper, zierken, spierken : er is geen snibbelken brood in
huis (Gent en omstr.).
SNIBBELEN voor : snippelen of snipperen (Gent en omstr.). Dit is gewis
't zelfde als het volgende.
SNIEBELEN, SNIEWELEN, smullen, snoepen : die jonge heeft alles opgesniebeld. Vanhier : versniebelen : hij heeft
reeds al zijnen -zondag versniebeld
(Gent).
SNIERK, de neus van koe of os : blijf
met uwen snierlc daar af, bautje !
(Limb., Lommel). Vgl. snorker, snuit.
SNIJBAK, SNIJBANK, SNIJPEERD, werk

waarin men stroo kort - snijdt-tuig,
(Br.). Z. snijkist.
SNIJDELING , bij verkorting : snijeling ,
snijling , al wat van 't snijden afvalt,
snijdsel , afsnijdsel , snipperling of
snippelen, b. v. van vaten bij de kuipers, van timmerhout, enz. Het w. is
meest in Oostvl. en wel in 't mv.
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gebr. De snijdelingen verschillen van
de kappelingen , die dikker en korter
zijn , en van de scharelingen , die
lichter en langer zijn. Bij Kil. is
snijdelingh't zelfde als : snipperlingh.
-- Men noemt nog snijdeling : haveren tarwestroo ondereen gesneden
en dienstig tot peerdenvoedsel. In
den Teuth. is snoeyeling : onnutte
telgher of rij ser van de bo.emen,
1. sarrnentum.
SNIJDEN ( snijen ) : daar snijen geene
messen op zegt men, te Ronse en
elders in VI., van iemand die reen
door goedheid noch strengheid tot
beternis kan krijgen. Men wil zeggen
dat de kerel doorbard, doorkoppig is.
Snijden bet., in vele streken vooral
van Oostvl. : rap doorgaan, snel weg
: toen de kapoenen mij zagen-lopen
afkomen, sneden zij den bogaard uit
en lieten hunne appels in den brand.
Riemen snijden van eenandermans
leer : op eensanders kosten goed
teren of het bont maken (overal).
Z. riem blz. 538 en bij Weiland.
Vanhier : snijc1er ( snijer) , een die
snel doorgaat of loopt.
SNIJDER of JUFFERKEN , vlinder. Z. akkernaald (14).
SNIJELING , SNIJLING. Z. snijdeling,

snijdsel.
SNIJGRAAN, o., graan, vooral rogge of
koren, dat men vroeg op wel gemesten grond zaait en in den uitgang,
d. i. in de maand april , afsnijdt tot
voeder voor de koeien ( Oostvl. en
Br. ); te Eecloo noemt men het :
schietkoorn ; in Br. en Kemp. ook

nog : snijkoren.
SNIJKIST, kist waarin het stroo en andere
dingen klein gesneden worden bij
middel van een dusgenoemd snijmes.
Dit stroo, heksel (haksel) genoemd,
dient tot voedsel van de peerden

(Limb.).
SNIJKOREN, 't zelfde, in Br., als : snij

-gran.
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SNIJMES , 't zelfde als : snoeimes , snippermes ( Br. ). Z. snijkist.
SNIJ PEERD , houten bak op vier pikkels
of ander tuig met een groot mes
voorzien om , bij de boeren , stroo ,
rapen , en bij de apothekers, wortels
kort en klein te snijden ( VI., Br. en
elders ).
SNIK, m., hik: hij heeft den snik (\Vestvl.);
bij Kil. : snick , snack , snoek ook in
dezen zin.
SNIKKELEGGE. Z. snikkelen.
SNIKKELEN , SNIKKEREN , b. w. , snippelen of snipperen , hout , papier,
enz. in stukjes versnijden, met een
mes in 't hout snijden. Men zegt ook:
snekkeren en daarvan : snekkertingen,
snippels; versnikkelen, versnippelen
( Oost- en Westvl. ) ; in 't L. v. Aalst
gebr. men : snikkeren , o. w., voor :
op kleine dingen zien , al te nauw of
zuinig zijn , op alle kleine onkosten
spreken ; elders in VI. is 't b. w., te
leper. en omstr. voor : afdingen :
gij staat daar te snikketen als de
armste aller vrouwen. Vanhier : snik
afdingster. Bij Kil. : snuete--kelg,
ren , flandr. snipperen. Snikkeren is
verwant met : hakken.
SNIKKEN, eene zekere manier van ballen
te werpen. Vanhier : snikspel (Aalst).
-SNIK.KER , snipper, vod , papier, linnen,
enz. Vanhier : snikkeren , vodden laten slingeren of op den grond laten
liggen ( c. Axel ). Z. snikkelen.
SNIKKEREN. Z. snikker en snikkelen.
SNIP , v., een onbezonnen, fr. un étour ii
(Maastr.). Snip, fr. tourneppe, spreekt
men in 't Z. bijna altoos snep uit.
SNIPPEL , sleun , sleunsel ( L. v. Aalst);
in Limb. : snoeisel; te Breda : snoeieling.
SNIPPELING , snipperling , snippel of
snipper ( VI. en elders) .
SNIPPER, v., eigenlijk : snappe, een klein
stukje van iets als van hout , papier,
laken, enz. dat ergens afgesneden is,
bet. in Limb. in 't bijzonder : de snip-

SNO

per hout die de landlieden in stee
van zwavelstokjes gebruiken om de
pijp aan te steken , enz. Vanhier :
snipperbus, snipperdoos.
SNIPPERMES , mes van timmerlieden ,
schrijnwerkers , radenmakers met
twee handvatsels.Zij gebruiken het om
sporten van ladders, enz. te snijden
(Limb. en elders); omstr. Leuv. heet
het : snijmes, b. v. om reepen te
snijden.
SNIPSNEEUW, fijne jachtsneeuw, stof
st. en pr., Kemp.,-sneuwE(At.,
N.-Br. ). Hoeufft (558) zegt dat die
sneeuw zeker zoo genoemd wordt uit
hoofde zijner fijnheid; van 't w. snippen, hetwelk thans snipperen of snippelen is.
SNIRKEN, o. w., aanbranden : het vleesch
snirkt (Limb.). Dit w. zal verwant
zijn met : snorken of snorren.
SNITJE. Goed zijn snities snijden, doen of
maken , goede slagen doen , goed
zijn voordeel doen (omstr. Breda).
't Is voor : sneedje , verkleinw. van
snede; elders in N.-Br. zegt men
snaadjes , snaaitjes. Het hgd. schnitt
en 't plaid. snede, sneê, heeft dezelfde
beteekenis (Hoeufft, 558).
SNOBBELEN , SNOEBELEN , ' tzelfde als :
snobbelen (Limb.).
SNOBBEN (o als korte oe) , o. w., plotse
rukken , snokken : de peerden--ling
knecht snobt aan 't kordeel ( 79)
(Oostvl.). Z. reppen (535) of rippen
(545) en snokken.
SNOEBBEN. Z. snobben.
SNOEF , m. , snul , sukkelaar (Antw. ).
SNOEI, m., snoeisel van boomen, fr. élagage : 800 koopen boomen , sparren,
snoei en droog hout ( Oostvl. ). Z.
sleun ( 620 ) en snoeieling.
SNOEIELING , SNOEISEL , takken van
groeiende boomen uitgesnoeid; ook :
bussels van dit snoeisel (N.-Br. en
elders ). Z. snoei en sleun.
SNOEIEN, b. en o. w., achterhouden, niet
al zijn getrokken geld afgeven : die
81
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J(tbriekgast snoeit alle weken een
franc. Vanhier : snoeier, snoeister ,
snoeierigge ( Oostvi., Gent ).
SNOEK, uitspr. van : snok, snuk (Limb.).
SNOEKEN , snoeien ( Westvl. , Veurne Ambacht) ; bij Kil. snoecken, flandr.,
snoeyen, 1. amputare.
SNOEPEREN, o. en w., veel gebr. voor :
snoepen, waarvan 't een freq. is (VI.).
SNOEPERIGGE, snoepster (Vi.).
SNOEPERSE , v. , snoepster ( Br.).
SNOEPKOST, m., snoepgoed ( overal).
SNOEPSTERIGGE , v. , snoepster (Vl. ).
SNOERELEN. Z. snoorelen en snuren.
SNOESTEREN, b. w., sloesteren, ontbolsteren, b. v. okkernoten ( C. Axel. ).
Z. snosteren.
SNOETSEN , met non of top spelen
( \Vaas ).
SNOEVEN, op't ijs slibberen, uitschuiven
(Kl. -Br.) ; bij Kil. : sneven, dat Meyer
verklaart door : in gebreke blijven,
weg blijven, te loor gesteld worden,
dolen, vallen, waggelen, strompelen,
om hals raken, vergaan, enz. Vanhier
't freq. : snevelen , vallen ; bij Meyer
is 't ook : sneuvelen , snovelen , d. i.
strompelen , vallen; en snevel , ongeluk , tegenspoed , doch eigenlijk
stronkeling , val.
SNOF. Z. snuf, snol ; Kil. vert. het : saga-

citas, perceptio odoratus sensu.
SNOFFEN, snikkend weenen , snikken,
snokken ( Kemp. , Geel ). Bij Kil. :
snoffen, snuffen, 1. singultire ; hgd. :
schnupfen; en ook : snoeken, nocken
( oud) of 't zelfde als : snorken of
snoffen.
SNOK, SNO .KEN, SNUK, SNURKEN, het
eerste gehoord - te Antw., st. en pr. ,
in de Kemp., Zeel. en gedeeltelijk in
VI., het tweede in N.-Br. Snok of snuk
is 'tzelfde als : rep (534), rip, rup (547),
rof (550), korte doch sterke trek, ruk
of schok, fr. coup, secousse : gij trekt

met snokken. Met eenen snok had ik
hem omver liggen , was de draad
voer , enz. Snokken of snukken , rep-
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pen , rippen., guppen , roffen , eens
haastig, doch nijg trekken , rukken,
een korten plotselingen ruk geven,
met korten trek rukken, al rukkende
trekken , rukken , fr. tirer aver se-

cousse : gij moogt aan de koord zoo
niet snokken , ge zult ze overtrekken.
Hij snufte den boek uit mijne handen;
zich toeeigenen, tot zich trekken, pak ken , grijpen : hij heeft daar aigauw

een fraai sommeken gesnuft, d. i.
geërfd. Overdrachtelijk bet. iemand
snukken 't zelfde als : snuiten of
vastnemen , te veel aftrekken , te
veel doen betalen : die jood heeft
hem eens goed gesnukt. Vanhier :
toesnukken , toetrekken ; terugsnokken , terugrukken ; vastsnokken
vastgrijpen ; ommesnokken , omrukken , enz. Snukken , snokken wordt
ook in Oostvl. voor : snakken, snikken of snorken , waarmeê het ver
ze krijschte dat ze-wantis,gebr.:
snokte. In dezen zin heeft Kil. ook
snoeken en snoek, 1. singultus, d. i.
snak , snik , hik , enz. Hoeufft zegt
(blz. 560) dat« snub gebr. wordt in een
meer ligchamelijken zin : het paard
,

een snuk met den toom geven ; zoowel als in een min ligchamelijken zin-,
b. V. het waait wel hard, doch slechts
bij snukken. In Zeel. zegt men : snok,
waarom ik denk dat in de beteekenis
van hetzelve ale grond ligt van 't

z. nw. snik, snok en 't w. snokken,
snikken. Ook 't werkes. snukken is
hier in gebr., doch alleen in den zin
van een snuk of ruk geven. Veel
wordt het gebr. van het rukken aan
den toom der paarden. In Groning.
en Vriest. heet de hik : snok. »
SNOKKEN, met rukken trekken; stekingen
gewaar worden : als men Bene wond

heeft, voelt men 't gewonde deel snok
Gent). Z. snok.
-.ken(Oostvl,
SNOL,, m. , als wortel van : snollen (snuffelen), snuffelaar, afspieder, moeial:

het is een snot van een jongen (Antes.,
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st. en pr., ook h. en d. in VI.);
o snuffeling, gesnuf : hij komt hier
maar voor den snot (VI.) ; 5° onge
lijkheict in het garen (h. en d. in Vi.);
40 prul , ijdeie klap, beuzelarij (Br.);
5() zeker siach van duiven met kor
ten , dikken en nergebogen bek
( pr. Antw. , \Vaas ). Eens duizend
-

onder duizencle andere snorren zegt
BiEd., en dit snorren blijkt hier te zijn:
beuzelarij , nietige dingen. Zoodat

snor 'tzelfde w., is als : snol. Snurre
heeft in 't Brem. Nieders. Wört. dezelfde bet. Bij Iil. is 't : snorre,
snurre. Z. snossel.
SNOLLEN , o. w., snuffelen , ergens den

neus in steken : wat snoti ge daar in
mijne papieren ; snolder, snuffelaar;
afsnollen , afsnuffelen , afspieden
doorsnollen , doorzoeken ( Antw. , St.
en pr., h. en d. in Vi.); te Leuv. bet.
snot/en: ijdelenklap vertellen. Z.. snol.

SNOOL. Z. snoei.
SNOOIEN voor : snoepen , ( boomvruchten snoepen ) (Breda en elders) ; te
Berg-op-Zoom veel : snaaien gezegd.
Z. snoeken.
SNOOR, SNAOR, v., snaar, schoondoch
(Limb.) ; hij Kil. : snarre, snorre,-Ier
snurre; hij Maerl. : snare, snarre;
hgd. : schnur; angelsaks. : snore.
SNOORELEN , snoffelen, snoffen, snuiven
of opsnuiven , ophalen , fr. re'ni[ler
(Oostvl., Gent.); in Westvi. is snoerelen ook : rieken. Het is waarschijnlijk voor : snorrelen , freq. van
snorren. Z. snuren.
SNOP , snof, versnoftheid : ik heb den
snop , of ik ben versnopt ( Limb. ) ; in
Br. : ik ben versuoft. De Tenth. heeft
snop , 1. reuma, en hiervan : snoppen
voor : snuiten ; Kil. snof, snuf, sno-

teringhe, 1. defluxio capitis ad nares,
enz. Z. Weil. op : snof.
SNORKEN , o. iv., zijn snot in de keel
trekken (Kortrijk.)
SNOSSEL, prul, hutsepot , mengelmoes.
Hiervan : snosselen, zich met prullen

en vodden bezig houden (E1.-Er.)
Z. snol , dal omstr. Leuv. 't zelfde
bet., en snoster.
SNOSTER , m., walgelijke hutsepot (Kl.Br. ). Z. snossel.
SNOSTEREN, b. iv., snoesteren of snuisteren , snoepen , ook smuisteren,
besmuisteren , d. i. al etende zich
beslabberen ; snostereer, smodderaar
Kl. -Br.). Z. smuisteren.

SNOT. Hij zou het snot uit den neus likken zegt men van een al te nieuwsgierige die alles uitvraagt (Br.). Snot,
in Br. o. , is in Vi., als ñeusvocht
voor paardenziekte, o. en v.; hij Bild.
is snot v., als preteritum van : snuiten, doch o. als : stof.
SNOTBEZIËN, roode slijmachtige beesjes
die op het spaansch hout, of spaansch
groen goeien (Vi., Br.).
SNOTER, m., snot uit den neus (Limb.).
SNOTGAT voor : snotneus (h. en d. in VI.).
SNOTNEUSDOEK en SNUTNEUSDOEK ook
gezegd voor : snuitdoek ( Br.).
SNOTTEBEZIËN. Z. snotbeziën (VI.).
SNOTTER, SNOTTERIK, m., snotjongen,

fr. gamin : zwijg, snotter, en laat
groote snenschen spreken ( Westvl.).
SNOTTERIGE, v., snotneus, klein meisje
(VI.).
SNOTTEVORT , bijv. , eigenlijk : zoo vort
als snot, geheel von of rot (Oostvl.).
Z. plukkevort (49) en vookak.
SNOTYINK, v., snotneus, snotmuil, snotjongen , snothaard , kleine jongen of
meisje : zwijg, snotvink, wal wilt gij
U

met ons bemoeien (Vi.).

SNOTZAK, snotjongen (VI.).
SNOTZIEKTE , snot, peerdenziekte (Br.
en elders.) Z. strengel.
SNUF is in 't Zuid. m., evenals bij Vondel en anderen. lemandin den snut
hebben , 't zelfde als : iemand in den
neus, in de buis of in de oog hebben,
d. i. achterdocht van iemand hebben
(Br.,Antw., Kemp. en elders). Iets in
den snuf hebben is 't zelfde als bij
Weil. : ergens den snuf van weg heb-
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ben (Br., Antw. en elders. ). Snuf op
iels hebben, begeerte tot iets hebben.
Vanhier : snuffer, een die naar iets
begerig is (Kemp., N.-Brab.) ; bij Kil.
snof, sagacitas, etc.
SNUFFELEN , den adem door den neus
halen (Westvl.). Z. snorken. Te Maastr. : stofregenen : het snu f elt. Z. stob belen, stieven, zebberen.
SNUFFER. Z. snuf.
SNUIF, enz. Hij heeft een snuif (sneuf)
op , hij is een beetje besnoven of
dronken (Oostvl. en elders.). Iemand
.een snuifje geven of van iemand een
snuifje krijgen bet. : iemand een ver
doen, of er een krijgen ( Br., Vi.-wijt
en elders).
SNUIFPOTIEZE, v., aarden pot of vatje
om snuif in te houden. Overdrachtelijk is snuifpotieze : iemand , man
of vrouw, die veel snuift (VI. ). Gij
zijt een vuile en vieze sneufpolieze
(Gent). Z. potieze (502), dat licht hetzelfde w. is als bij Kil. : pot-heyse,

1. ansa ollaris.
SNUIG, verkort van : snugger, wakker :
die kleine ziet er snuig uit. Die oude
man is nog snuig voor zijne jaren
(Antw., Kemp.).
SNUISTEREN , o. W. , snuffelen , zoeken,
doorzoeken : hij snuistert overal in.
Ze zit's zondags altijd in den almanak te snuisteren ; doorsnuisteren ,
doorsnuffelen; snuisteraar,snuffelaar,
enz. (Oostvl.). Z. Delf. (330) op siun
(oud hgd.) oog; in 't gothis. bet. siun:
gezicht. Vgl. snuit, 1. nasus, waarvan
snuisteren afgel. is. Z. verders : snuisterij en doorsnuisteren (102).
SNUISTERGELD , eigenlijk : snoepgeld,
doch men verstaat er meest door : allerhande klein en slecht geld (Kemp,,
N.-Br.).
SNUISTERIJ , V. , dat in de Woordenb.
verfr. is door : babiole, colifichet, bet.
in de Kemp. en N.- Br. : snoeperij of
lekkernij en wel dezulke als men in
loll. kleingoed, en in Br. snoepkost,
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snoepgoed, lekkers heel ; voor snoeperij hoort men in Br. ook : smuisterj. Bij Kil. bet. smuysteren, snoesteren : snoepen , en smuysteringhe,
puma, naces, pica et id genus alla
parvi momenti; cupedia (lekkernij),
putamina (sloester). Ook zegt Bild.
(III, 71) «snuisterij of eigenlijk snoes
kleine liefhebberij aar -terij,nuva
doch van : snoester,-tighednbr.,
d. i. dop : bol, bolster, en dus bolstervruchten als : noten, amandelen, enz.»
SNUISTERPOT, snoeper, snoepster, snuffelaar (VI.).
SNUIT. Eenen snuit over iets hebben, zich
met iets bemoeien : gij hebt daar over
Beene sneute is in VI. 't zelfde als in
Br. : gij hebt uwen snuit daar niet
tusschen te steken, of : u daarmed niet
te bemoeien.
SNUITDOEK, o. , eigenlijk: neusdoek, d. i.
doek om den neus te snuiten, doch
te Brugge : halsdoek of doek dien
de vrouwlieden om den hals dragen.
SNUITERLING , o. , afval van 't vlas als
men booten (70) maakt (VI.). Het w.
is afgel. van : snuit, grof vlas of
werk.
SNUIVEN, DOORSNUIVEN zegt men soms
in Oostvl. voor : vliegen , doorvliegen of zeer snel voorbijgaan, b. v.
de convoi snuift door.
SNUIVERAAR, SNUIVEREN. Z. snage-

raar (637) .
SNUIVERING (sneuverik) , versnoftheid,
versnoptheid, verkoudheid of valling
in het hoofd (Waas ). 't W. is verwant
met : snof, snoffen, snuffen, snoeven,
snuiven. Kil. heeft : snof, snuf, snoteringhe in denzelfden zin, en vert. :
rheuma, rheumatismus, defluxio capits ad nares. Lulofs (blz. UU,) zegt:
van snuiveren komt : snove , oor

gesnuif, snuiving betee--spronkelij:
kenende, en vervolgens verkoudheid
of versnoftheid.
SNUK, SNUKKEN. Z. snok, snokken.
SNUK KEREN (h., en d. in Vl. ). Z. snikkelen.

SNU

( 645 )

SNUKKING , v. , de daad van snukken;
rukking, trekking, zenuwtrekking :

ik gevoel vele snukkingen in mijn
hoofd (VI.). Z. snok, snokken.
SNUL, m. , eenvoudige mensch zonder
verstand of doorzicht, sul, sukkelaar,
fr. nigaud , bent (Br. , Antw. ,
Kemp.). Snut wordt steeds van eenen
man gezegd , en sloor (sut, sukkel)
steeds van eene vrouw in denzelfden zin. Het tegenovergestelde van
snul is : slimmerik , slimzaad , fijnaard. Z. snol.
SNUREN, o, w., een bits, bijtend, norsch,
verwijtend antwoord geven, toebij
toesnauwen. De wortel van-ten,bis
't w. is snuur en dit heeft den zin van:
snauw of verwijt (Kemp.) ; te Geel
bet. snuren : snuffelen : wat snuurt
gij zoo in mijne kas. Snuren is licht
verwant met snorken of met snarren,
snorren, waarvan : snoerelen, in Oost vi. gebr., een freq. schijnt te zijn. Z.
snakken, dat in Vi. ook bet. : bits antwoorden. Kil. heeft quaede snarre in
den zin van : kwaadsprekend, twistziekwijf.
SNURRIK en snurk, m., is niet alleenlijk
een neusdoek , maar ook een vrouwen hals- of hoofddoek ( Brussel en
omstr.) ; in Westvl. snuitdoek. 't Is
misschien eene samentrekking van :

snutterik.
SNUTDOEK, snuitdoek, neusdoek (Br.,
Antw., Kemp. N.-B. ).
SNUTSEL, v., snuitsel : het snutsel van
de keers (Br., Antw., Kemp., N.-Br.) ;
bij Kil.: snutsel van de kersse, 1. fungus candetw, dat Plant. verfr. : la

mouchure de chandelle.
SNUTSELEN, zich met beuzelarij bezig
houden (Oostvl.) ; in Br. is dit : sneutelen. 't Is gewis verwant met : snutIeren, volgens Kil., in VI. gebr. voor :

snipperen.
SNUTTEN , zoowel thans in Br. , Antw. ,
Kemp., N.-Br., VI., als in de oude
schriften voor : snuiten. Vanhier
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zegt men ook : snutdoek, snotter,
keerssnutter, neusuitsnutter ; de keers
afsnutten. Oulings zei men ook :
snotten. — Iemand snutten of in den
nek zien, hem bedriegen (Antw., Br.).
SNUTTER, m., hoofddoek of kleine sjal
dien de boerinnen op 't hoofd hangen. In Br. , waar het w. gebr. is,
zegt men ook : neusdoek voor het
hoofd of hoofdneusdoek.
SNUTTING of SNUTDOEK voor : neusdoek.
(Vl. en Westbr.).
SNUUR, v. Z. snuren (Kemp.).
SOBBEREN , o. w. , traag en al zuigende
drinken (Kl. -Br.). Z. zebberen , in
Br. ook : langzaam drinken. Waar
een freq. van : soepen -schijnl,k
thans : zuipen.
SOBALD, bijw., spoedig, weldra (Limb.).
Z. bald (28).
SOBBELEN, o. w., strunkelen, strompelen : hij sobbelde over een hoop aarde

en viel bijna (VI.). Kil. geeft sobben,
sobbelen , subbeten ook als Vlaandersch op en vert. het : cespitare,
titubare gressu. In Br. hoort men
't soms ook voor : stronkelen. Z. hobbeldesobbel ( 185 ). Boddelen , bod deren (63) en hodderen, hoddelen
(185) hebben ook iets van de bet. van:
sobbelen.
SODEEREN, b. w., in VI. voor 't fr. souder,
dat men in Br. : stadeeren uitspr. ;
sodeerset , fr. soudure ; in Br. sta
In Limb. solderen, soldeer --dersl.

set.
SOEBATTEN, b. w., voor : paaien, involgen, streelen, flikflooien : soebat het
kind een beetje, dat het zwijge (Gent).
SOECH , SOEG , soek , soekskens, uitroep
veel gebr. om de koude uit te drukken : soecfi ! wat is tiet koud. Het is
maar soëkskens (Antw., st. , en pr. ,
Kemp. N.-Br. , Belg.- Limb.). « Soeg,
(zegt Hoeufft, 560) wordt gebr. op
meer plaatsen van Nederl., voor :
koud, kil , huiverig. Het zal eigenlijk
waterkoud moeten zijn, van 't Wallis-
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sche soegen, bij Boxhorri verL madi

-dus.)
SOEKKEN. Z. sokken.
SOENDEREN , o. w. , freq. van: zoenen,
bij Kil. wenen en daar beteekenende:
verzoenen , vredernaken , bedaren,
verzoend worden, enz. van : zoen,
kus. Doch in Westvi. , Brugge en
omstr. bet. het : gaan, goed gesteld

zijn, trekken : het soenclert in dat
huze niet, d. i. : ze komen daar niet
wel overeen. Die vruchten soenderen
niet, d. i. ze trekken of groeien niet.
SOEP , SOEPE , v. , zuiper , dronkaard
zatterik, kwast, verkwister, nachtlooper, nachtridder, slechte kerel, een
die niet deugt : ge zijt een soep van
ne vent (VI.). Soep, als wortel van
soepen, zou moeten m. zijn ; ware
't w. in die bet. in Br. gebr., het zou
V. en alleen op eene vrouw toepasselijk zijn. Deif. (496) zegt : « mi11-sop,
V. an gi ., fr. soupe au lait, 11am. melksoep , bloem pap, allem . milchsuppe,
au figurd pour dire un homme sans
cceur, un pauvre sire. ) Soppe zegt
men in Vi.; - in Br., Kemp., Limb.:
zop, sop, soep, voor 't fr. soupe ; doch

't bet. in beide gewesten en elders
ook : drank, nat voedsel, b. v. koeisoppe , in Br. : koeidrank ( Meenen en elders ). Opgaan als eene
7nellcsoep zegt men van iemand die
zeer haastig gram en oploopig is
(liemp.). Z. sop.
SOEPEET. Z. soepiet en soesel.
SOEPEN , in Vi. nog gebr. voor : zuipen,
slempen , kwasten , verkwisten. Z.
soep.
S OEPIEREN. Z. soesels en soepiet.
SOE1IET , SOEPEET , SOPPIET , SUPPIET, SOESEL, enz., meest in 't my.
gebr., zwezerilc, kalfszwezel (Oostvi.,
Br., Hagel., Limb., Kemp., N.-Br. en
elders ). Wassenberg leidt het w. af
van 't I. subitus, bots, omdat het een
schielijk gemaakte kost is, doch dit
komt mij (zegt Hoeufft op 't v. supi-

ten, blz. 590) gewaagd voor; dan ik
vermoede dat het wel zou kunnen
komen van : supen, soepen, zuipen,
evenals zoqjes van : zuigen, hetwelk
de kalvea door middel van dezelve,
zijnde een deel der longpijp , langs
den gorgel aan eene zenuw vastgehecht, doen. Hoe 't zij, dennam zwezerik komt mij aller ongelukkigst
voor, enz. » Z. soesels.
SOEPTRIEN voor : soepterrine (VI.).
SOES, bedwelming, meest in een zedelijken zin gebr. ( N.-Br. , Vriesl. Z.
Hoeufft , 560).
SOESE of SOESEKOOL , te Popering. en
omstr. voor : witteliool of kabuis,
in het fr. choux-cabus. Soese is in
deze streek ook voor : saus, fr. sauce
en : eene soese geven, eene soese kil]gen bet. er : eene oorveeg geven of
krijgen, en waarschijnlijk ook, evenals elders : eene goede berisping of
bestraffing geven of krijgen.
SOESEKOOL. Z. soes.
SOESELS, SOESEN, SOEZEN, meestaltijd in 't mv. gebr. in 't fr. ns de veau,
klierachtig deel eens kalfs (Westvl.);
te Rouse zegt men : soepieren ; elders
in Oostvl. soepee(en; in Brab : soppieten ; te Leuven : soffieten of soppie
ten ; elders in Br. en 't Hagel. vu pieten , suppieten ; in Limb. soepeet, 0.
omstr. Breda : supiten ; in loll.
katfsborstjes , zogjes , en ook : zwe-

zerikken, zweesrikken , zwezets.

SOEZEN. Z. soesels , sjoesel (613) en
soepiet.
SOFFIET, Z. soesel en soepiet.
SOKKEL, slag van schoenen die men over
de andere aantrekt om ze niet vuil te
maken (Westvl. ). Dit is gewis hetzelfde met ons sok of zok, fr. socque,
dat men vert. vindt door: sok, houten
schoen , houten zool, overschoen,
komedieschoen. Z. zok.
SOKKEN (o als korte ee), b. w., raken,
oneer, ongelijk aandoen , tenakomen, op eene onheusche wijs beje-

SOM

(

647 )

genen, of't fr. choquer : gij hebt mij

gesökt. (KLBr.)
SOKKEREL, m. Z. suikerei, suikerij.
SOKUS, SOKS[JS , m. sul, lummel (Limb.).
SOLAAS, van 't 1. sotatium, in 't fr. soulagement, nogal veel gebr. voor
verlichting, troost : uwe komst is

voor mij een groot solaas (Vi., Antw.
en elders).
SOLDEEREN. Z. sodeeren.
SOLEN, in wiezen of whisten alleen gaan
(Oostvl.), van 't 1. solus, alleen.
SOLFER, in Zeeuwsch VI. en elders in Vi.
ook omstr. Breda voor : zwavelstokje,
soifer- of sulferstokje , fr. allumette;
in BeIg-Limb. : sotferken ; in Br.,
Antw., Kemp. , N.-Br. : solfersteic,
soterste/cje. Vanhier : solferbaic, in de
vlaamsche polders : solferpriembaic.
SOLFERBAK. Z. solfer.
SOLFERKEN. Z. solfer.
SOLFERPRIEM, zwavelstokje (N. van Vi.)
Z. solfer.
SOLFEIISTEI{ , in 't Z. en N.-Br. voor:

zwavelstokje; solfersteickasje of bakje.
SOLIDE, n 't fr. callolte, soort van rond
plat muIsje dat vooral de priesters

op 't hoofd dragen (., Antw.). Het
komt waarschijnlijk van 't I. soli Deo,
omdat men ze alleen voor 't Boogweerdige sakrament afneemt.
SOLLEN, b. iv., sjouwen, dragen (Limb.).
SOLO, te Diest het klein Diesterbier of
bier van 't tweede brouwsel.
SOLOSLIM, alleen al de slagen afhalen in
't kaartspel, whist en bosten genoemd
(li. en cl. in VI.). Z. solen.
SOM wordt in VI. veel gezegd voor : sommigen : , som zeggen ; in het engl.
is het ook : some , evenals in het
oud vlaamsch : SO/fl. Encle hier om-

me vallen se some in qualen
(Ruysbr. I. 245 1 26); bij Macri. some
en soemne.
SOMMEL, groote aarden pot (Lier), diepe
aarden kasserol ( Leuv. ) ; te Antw.
Icoekepot , waarin men de koekebakken beslaat.

SOO

SOMMES voor : soms (Br.).
SOMMESTEN. Z. Sommigen.
SOMMIGEN, in Br., Antw., Kemp. en N.Br. veel met het lidw. de gebr. : de
sommigen zeggen. Z. Hoeufft (56.1 );
in Br. hoort men ook : de sommesten:

de sommesten zeggen.
SOMPELEN , SUMPELEN, o. w., strunkelen of stronkelen , strompelen : hij

sompelde met zijnen voet tegen eenen
steen (Oostvl., Kl. -Br.); in het laatste
gewest, waar men ook : djompelen,
sjompelen en te Antw. djompelen en
tsjompelen voor : sompelen of sumpelen zegt, bet. 't ook : sukkelen, dolen, verdwalen. Het is een freq. van
sompen, hij Kil. : cespitare, vacillare,
clauclicare. Sompe is bij hem : clandus, claudicans. Z. strompeling en
sobbelen , en het volgende.
SOMPELING , SUMPELING , v., strompeling, strunkeling, onneffenheid, hobbel, iets waarover men kan som pelen
( Kl. -Br. en Oostv l . ) : 't is er al sompeling bet. in Vi. : 't is er gehult en
gehult ( 144) ; 't is er hobbeldesobbel
( 189), d. i. met hobbels, hobbelig,.
oneffen of met hoogten en iaagten.
Sompe is bij Kil. 1 0 , een Saks. en
Gelders. w. , 'tzelfde als : broek
moeras , I. pa/us , in 't hgd. suinpf,
zweeds. sump, fr. marécage, morals;
20 sompe, flandr. 'tzelfde als
kolve, 1. clava. Sompe bet. dan ei g enlijk : laagte, delling. Z. 't voorgaande.
SOMTEMETS, somtijds, nu en dan, somwijlen ( Hagel. , Br. , Antw. , Kemp.,
N.-Br. Z. Hoeufft) ; in Holl. wordt te-

nel, te mets, al te met en al te me/s
voor : somtijds , nu en dan gebr.
Z. Taalk. Mag. ( IV, 369).
SOMWIJLS, somwijlen (Limb.).
SONK of SONKBOOM , m., voor : sjonk of
strunk, fr. tronc. ( Diest).
SOOS , v. ( altijd gezegd van of tot een
vrouwmensch ) , sloor,, sul , sukkel,
goeilijk vrouwmensch , sut ( Br.
Antw. , Kemp.) in Oostvl. , waar 't
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w. sense wordt uitgespr., bet. Booze
of soozemaria. ( seuzemerrie ) : dom
noemt-hofd,nzelmsc.M
het lief ook : sloor of soos ( seuze ,
sees ) : hij is met zijne soos op wan-

deling.
SOP, top, toppunt, 't hoogste of de kruin
van iets, als van booroen, planten,
bergen, huizen, enz. : de ekster maakt
haren nest in het sop van den kanada ; vanhier : soppen , uitsoppen ,
afsoppen , enz. ( VI. h. en d. , Br. ,
Kemp., Antw. ). Men zegt ook : tsop,
schjop, tsoppen, tjoppen ; Kil. heeft :
sop, tsop, top, supremu7n fastigium,
cacunien ; soppen , decacuminare ,
apices amputare. Het w. is in 't hgd.
zopf en verwant met gip fel, schop f,
kopt, Nedersaksisch : tipp, ons tip,
verwant met top ( toppunt ).
SOP , o. en v., saus , nat waar iets in
gekookt of in gedoopt is, of ook mee
overgoten wordt ( Br., Vl. ). In dezen
zin komt het bij Maerl. reeds voor.
Het sop is de kooien niet weerd is zooveel als 't fr. te jeu ne vaat pas la
chandelle , d. i. het is de moeite niet
weerd of de zaak is niet weerd dat
men er zooveel beslag om make, dat
men er zooveel moeite voor doe ( Br.,
Antw., V1. ). Doch men hoort in V1.
,00k : het soppe is de boonerg niet
weerd. Posse soppen zijn in 't C. Axel
en elders : geweekt brood in 't
versch nat van varkenvleesch; broodsoppen, brood met melk; appelsoppen,
brood met appels ; juunsoppen, brood
met ajuin. Z. Arch. ( II 1871 ). Koeisoppe, in Westvl. 'tzelfde als in Br.
koeidrank. Z. soep.
SOPPE. Z. soep en sop.
SOPPEER of TOPPEER, v., kaakslag ; stil
of gi kriegt eerre soppeere (Westvl.).
Z. sop of top en peer (463).
SOPPEN en BRAGGELEN , den drank der
koeien bereiden (Antes. , Kemp.).
Die peer sopt goed, die aardappels
soppen voor : sappen (Westvi. ). Z.

ook sop (top).
SOPPIET. Z. soesels en soepiet.
SOPTRIEN, SOEPTERRIEN (Limb., VI.).
SOREL , SUREL , m., verbastering van :
surkel, zuurkruid , zuring (Hagel. ,
Belg. en Holl.-Limb.). Z. surkel.
SORTEEREN, o. w., passen : dit sorteert
nu niet, dit past nu niet. Z.Weil., die
sorteren als b. w. heeft.
SOUSER. Z. soes.
SPA, SPAAI. Z. spaaien, spade.
SPAAIEN voor : spaden, spitten (Kemp. ,
N.-Br., Limb. en meer andere streken) ; in Vi. is 't : spaën, van spie
voor : spade. Voor spaden zegt men
in Br. graven.
SPAAN, SPEEN of ook SPON, o., schut
hek van latten geplaatst aan-tingof
't begin der grachten, enz., door
welke de vijvers afloopen , ten einde
het wegzwemmen der visschen te
beletten ( Kemp. en elders ). Hier zij
opgemerkt dat spaan, in vischspaan,
o. is in Br., en in Holl. v., doch spaan
voor : spaander , is v. in Br. , m. in
Holl.; spaander is ook v. in Br., m. in
Holl. Kil. en Plant. hebben ook spon
(oud) voor : spaan (spaander) en dit
spon is de verkorte uitspr. van :
spaan. Z. ook : speen (spien). Spaan
geven of draad geven, rap weg loopen, snel zijn schuit van kant steken
(Kemp., Antw.).
SPAANDER voor : splinter ; daarvan :
spanderen, tot splinters doen openbarsten : de donder heeft den boom
gespaanderd ( h. en d. in Vi.).
SPAANDERLING, spaander (Westvl.).
SPAANKEN voor : spaanderken ( Br.).
't Is een diminut. van : spaan, voorspaander.
SPAANSCH, bijv., wordt gebr., gelijk de
Woordenb. het overigens hebben, om
iets wat vreemd, aardig, vies, wild,
woest voorkomt, uit te drukken. Het
bet. dan ook zooveel als deze bijv.
nww. Het gaat er spaansch, het gaat
er aardig, vies (V1., Antw. en elders).
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Spaansch antwoord, trotsch antwoord
(Westvl.). Een spaansche, een kwaad
-ardige,
doortrapte vent ( VI. ).
SPAANSCHE JOOL , fr. moire signor
(C. Axel ).
SPAANSCHE TARWE , turksche tarwe,
fr. mais (Br.).
SPAANSCHE VLIEGEN , ook : spaansche
pokken , blaaskens die op iemands
borst komen nadat men deze met zekere zalf bestreken heeft (Br., Antw.) ;
bij Plant. bet. spaansche poeken :
venusziek te,.1. lues venerea, mnorbus
hispanicus, etc.
SPAANSCH GROEN , SPAANSCH HOUT,
of SPAANSCH HEERENHOUT , palmhout , fr. hols d'i f. Eene haag van
spaansch groen of spaansche haag :
haag van zulk hout. De straat was
met spaanseh groen gestrooid ( Br. ).
Spansgroen , 1. viride hispanicucm
(Teuth.).
SPAABMALE of SPAARMOELIE , ook
uitgespr. spaarmalie, een die spaar zaam is of niets verkwist, gierig
persoon (h. en d. in Westvl. ). Male
is hetzelfde als 't fr. malle. Z. maal
(358) en moelie (383). Spaarmale bet.
eigenlijk : spaarkist , en spaarmoelie
zou kunnen'tzelfde zijn als, bij Kil. :
spaer-becfc.
SPAARSEL (in Br. uitgespr. : spaassel,
spaassenn en in VI. h. en d. : spaas
omslag van eenen boek gebon--sche),
den of niet gebonden ; ook het papier
dat men om den boek vouwt om hem
te sparen. Z. speuns.
SPAARSEN, spaassen, meest uitgespr.
speersen , speezen , b. w., spreiden,
stortend spreiden , sproeien , meest
gezegd van water. Vanhier : bespaarsen (bespeersen, bespersen blz. 46),
besproeien, bespatten (Westvl. ).
-

De rotse rolt voorbij zijn voet,
En tuimelt en speerst in den watervloed ,
(G. Gez., 75.)
En bespeerst de tempels mee.
(id., Rond den Heerd.)
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Maerl. bezigt ook spaersen, spansen,
in den zin van : spreiden, uitsprei
verstrooien (Rijmti., vv. 3923,-den,
10535 , enz. ). Kil. vert. spaersen ,
flandr. door : spargere, gal. espandre
(répandre ), ital. spangere. Vanhier :
speerswater , spaarswater , flandr.

wijwater , aqua lustralis. Z. spar.
SPAARSKWISPEL (spaaskwispel ), wij waterkwispel, wijwaterborstel (Westvi. en h. en d. in Oostvl.). Z. spaarsen.
SPAARSPOT (spaaspot ) , wijwaterpot,
wijwaterketel (Westvl.).
SPAARSWATER (Westvi.). Z. spaarsen.
SPAARZIJDE, v., garen van de beste hoedanigheid, dat men in het kleerenmaken bezigt om de zijde te sparen
(Ronse). In 't fr. deel van Ronse wordt
spaarzijde : fit teint sursoie geheeten.
SPAASKWISPEL, SPAASPOT. Z. spaarsen.
SPAASSCHE , SPAASSEL , SPAASSEM
( Brussel en elders). Z. spaarsel.
SPACIE. Z. spasie, enz.
SPADE. De spade of de schup op den rug
dragen , zichtbaar het graf naderen
( Kemp. ). De spa kuischen, zijn glas
uitdrinken (Westvl.). Voor spade zegt
men in Br., Limb. en elders : schup.
SPAËN voor : spaden. Z. spaaien.
SPAGGEREN , SPOGGEREN , wegloopen,
snel of met eenige beweging heen gaan ; wegspaggeren, snel wegloopen
(Br.). Z. steigeren en baggeren.
SPAKAN, v., soort van kruid ( Limb.).
SPALKEN, o. en b. w., spalten, splijten;
openspalken, opensplijten, openbarsten : die plank is opengespalkt; bij
Plant. is spaleken vert. o. a. door :
estendre, tendre; de Teuth. heeft :
sealden, spleyten, cloeven (klieven).
SPAN, SPAR, opening der hand ( Antes.).
SPAN -AAR ( Gent) . Z. 't volgende.
SPANADER, m. en v., vliesje onder de
tong, fr. nerf, ligament au- dessous de
la langue, lingua; vinculum, impedimentum ; bij verkorting is 't : spanadr,meestaltijd uitgespr.: spannaart,
en, om zijnen vorm, dan ook in. gebr.
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Somrnigevoge1en, als eksters em roetaarts, enz. worden den tongriem losgesneden opdat zij eenigszins 's menschen spraak zouden nakiappen, en
dit heet eigenIij1 : van de spanader
gesneden worden . Overdrachtelijk
zegt men van iemand : dal hij van den
spannaart gesneden is, d. i. dat zijne
tong loshangt, dat hij gemakkelijk
klapt, wel ter taal is, veel lilaps heeft
(VI., Br., Antw., Kemp. en elders).
SPANEN, in VI. ook voor : spenen gezegd
in den zin van 1 fr. : sevrer en faiier,
welk laatste gezegd wordt van blocmen die tot zaad of vrucht komen.
SPANEN, bijv., van spaan of dun gekioven

bout gemaakt : spanen doos. Spanen
hoed noemt men de hoeden die de
boerinnen van omstr. Antw en de
Kemp. dragen.
SPANG , v. , in Limb. veel en te Maastr.
alleen gebr. voor : speld. Het hgd.

spange, engl. spangle, fr. épingie, ons
Brab. spel en 't 1. spina zijn dezelfde
woorden. Het hgd. spange en bij Kil.
spangli bet. : een gesp, een spijker,
tiaras (erreus capitalus (Arch. Ill,
385). Z. spal1gen.
SPANGEN , b. w., spelden , met spelden
vaststeken ( Limb. ) ; de Teuth. vert.
spanglien door : tenaculare. Z. spang.
SPANNAAR, SPANNAART. Z. spanader.
SPANNEN. Wanneer in 't marbolspel er
twee zoo dicht bijeen liggen dat men
met de uiterste vingers ze kan raken,
zegt men : i/ kan 't spannen (Antw.).
SPANNEN , kijken , loeren , zien : span

eens of er niemand en komt (L. v.

Aalst en elders). Volgens Dr Snellaert ( op MaerlS Alexander, blz. 394)
wordt het nog in dien zin gebr. langs
den Noordkant van Gent.— Hetzal er
spannen , het zal er gaan spoken
(Br., Antw., Vi. en elders). Het spant
er niet, daar is geene haast bij (Gent
en elders). De koeien spannen , de
koeien turen of vastzetten (Limb.).
SPANNEVOGEL en algemeener : panne
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vogel, vlinder ( Gelderl. ). Vermoedelijk voor : spanrups, omdat dit dierken niets anders is dan eene opgespan

nen rups (Taatk. Mag. II, 410).
SPANNING voor 't fr. attelage of gespa".
Spanning houden wordt onder de
buitenlieden veel gezegd voor : peerd
ofpeerden en rijtuig houden (omsir,
Breda).
SPANRIEM, een schoenmakersgerief. Van
den spanriern krijgen, geslagen wor
den, klop krijgen ( overal).
SPANTE , v. , korte tijd : 't zal maar eene

spante duren. ik zat maar een span teken ( weinigsken ) wegblijven (VI.).
SPAR, opening der hand zoo ver men
haar kan uitsperren, openspreiden

ofopensperren : die tafel is vijf sparren breed (Waas). Sperren, vanwaar

sperre, sparre (stan g , peers , wip),
bet. bij Kil. : spreiden , 1. extendere,
late deducere. Bild. (III, 79) zegt :
(( spar , sparre , m. als wortel van
sparren , maar volslandig v. gebr.
evenals 't fr. barre, waarmeê 't verwant is.... Een ander sparren is
verspreiden, en hangt samen met het
1. spargere en ons sprengen , waarvoor men ook : spaersen, uit dit spargere in fransche uitspraak gemaakt
heeft, in den algemeenen zin van
bevochtigen. )) Z. spaarsen.
SPAIIKSI{EN , verkleinw. van : spark;
beiden bet. nog in VI. , evenals bij
MacrI. : genster,, vuursprank , engl.
spark. Hiervan : sparkelen.
SPARREBOT , m. , in VI. 't zelfde als in
Br., Antw. en elders : sperretop
dennelop , d. i. de zaadknoppen of
zaadbollen van sparre - of denne boomen. Z. toorts.
SPARREGAT , gat of onderste van eenen
spar of sper, dat deel waarmee de
boom in den grond staat : dertig
koopen drooge sperregaten ( Westvi.
en elders.) Z. aarsgat (eersgnt).
SPARRETOP. Z. sparrebot.
SPAS, v., vermaak, vreugd : spas Iteben,
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zich vermaken ( Limb. ). Het is de
wortel van : spatieren, hgd. spaizieren , wandelen ; vanwaar : spacierho f , lusthof, ofwel van : spaarsen
( storten , strooien ). Z. spaarspot.
SPASIE, SPACIE of SPATIE, van 't 1. spahum, fr. espace , tusschenruimte, 't
zij van tijd, 't zij van uitgestrektheid:
er is zoo weinig spasie tusschen de
twee lessen. Daar was te veel spasie
tusschen de planken (Hagel . , Br. ,
Antw., Kemp. en elders) ; in VI., waar
men voor een weinigsken tijds :
spante zegt, bet. spatie of spagie ook
't zelfde als : spaarsel. Z. dit w.
SPECHT. Men zegtvan een mager mensch:
dat het een magere specht is (Br.,
Oostei.).
SPEEBAK voor : speenbag (Maastr.).
SPEEK,'tzelfde als: speetof speit. Z. ditw.
SPEEKBOS , SPEEKBUS, v., kleine spuit,
van vlierhout gemaakt, waarmee de
kinders spelen, klakkebos of klakkebuis (245) (Oostvi., Br.),. Van bos,
bus of buis en speeken.
SPEEKELEN (Vl. ). Z. speeken. De Teuth.
en Kil. hebben : speeckel voor
speeksel.
SPEEKEN , o. w., op zekere wijze , b. v.
door de maar een weinig geopende
tanden of den maar nauwelijks open
mond, spugen of spouwen (spuwen) :
als hij eenen zieke bezoekt, houdt hij
niet op van speeken (VI., Br., Antw.,
Kemp. ). Vanhier : speeksel, waarvan
't werkw. speekselen gemaakt is , dat
dezelfde beteekenis heeft als : speckelen, freq. van : speeken, spuwen,
spugen. Kil. heeft : speeuwen, (spouwen nog in Br. en Antw. gebr.), spie
spieken komt :-ken.,splVa
spiksel en 't freq. spikkelen , dat den zin
van : spuiten, sprengen en spugen
heeft.
SPEEKERS (scherplang) , geld : hij heeft
speekers (Eekloo ).
SPEEKHOUT , gekloven eikestamhout
dienstig tot speeken (Br.).
,
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SPEELBAK. Z. speenbag.
SPEELBOEK, m., fr. accordion, een klein

muziektuig dat min of meer op eenen
boek trekt (Bonse). 't Wordt hier en
in meer andere gewesten van het Z.
ook : harmonica of monica, genoemd.
SPEELDING of SPEELDINGEN, speelgoed
(overal).
SPEELGOED, o., heeft, behalve de bet.
van : speelding, nog die van : bui
tengoed of buitenverblijf, lusthuis
fr. maison de campagne, d. i. iets
minder dan een kasteel : de rijken
verblijven bij. zomertijd op hun speel goed (Br., Antw., Kemp., VI.); in N.Br. :. speelhuis en spijker (Hoeuff't,
566) .

SPEELHUIS, SPEELHOF, lusthuis, speel
-goed(Kmp.,AntwN-Br.)Z
Hoeufft.
SPEELKAR, SPEELKARREKEN, een fraai
licht karreken om mee op speelreis
of naar de stad te rijden (Br., Antw.,
Vi.).
S-PEELKNECHT, bruiloftsknaap, fr. compagnon de notes (Limb.) Z. speelmaag.
SPEELMAAGD (uitspr. : speulmaag. Z.
maag en maagd, 358), bruiloftsgezel
speelknecht gelast-lindemt
is om de bruid naar huis of het gasthof te leiden.Volgens't hedendaagsch
spraakgebruik zou 't w. : speelmeid
bet., doch dit w. kan ook wel '[zelfde
zijn als : spille-maghe, dat bij Delf.
(338) voorkomt en een bloedverwant
langs den vrouwekant bet.;van : spille,
spindel, weefklos, fr. fuseau, en maghe of maag, fr. parent, maagschap,
parenté. Spillemaghe of speelmaag
zou dan een maag of bloedverwant
van den kant van 't spinnewiel, d. i.
van de vrouw of moeder zijn; evenals
sweerd-rnaghe , sweerd -zijde bet.
maag van de zweerdzijde of van den
manskant. Kremsier vert. het hgd.
etage door : seiten verwanter, von va ter oiler mutter. --Maar dan zou speel
ingebracht zijn toen reeds-knecht
-
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spitte -maghe tot : speelmaag verbasterd was.
SPEELVOGELDERIJ of SPEELVOGELRIJ,
prullen en vodden waarmeê zich een
speelvogel (jongen die speelt in plaats
van te leeren) bezig houdt (Oostvl.).
SPEEN of SPON, schof voor een vischkuil
geplaatst ( Kemp. ). Z. spaan en bij
Hoeufft ( 562 ) speen , die meent dat
het is wat men elders : spon, spun,
spunt noemt, bij Kil. : spene, 1. cnodax, enz.
SPEEN (spien), schafeling (571 ), krollen,
fr. copeaux de bois ( Maastr. ). Dit w.
is duidelijk eene andere uitspr. van
spaan, spaander, 1. assulce , schidia ,
ramentorum trines.
SPEEN ( ook met zware e uitgespr. ) , in
Br. en Antw. o., in VI. spene , v., in
loll. speentje, aanbei, bij Kil. : spene,
spenenvloed,1. hcemorrhoïs. Vanhier:
speenkruid, enz.
SPEENBAG, SPEENBAGGE, ook uitgespr.:
speelbak , spitvarken , speenvarken ,
hgd. spanferkel; de verkleinww. zijn:
speenbagske , speenbekske ( Limb.) ;
bij Kil. : spen-vercken, vigghe, soogvercken , spet-vercken , spit-vercken,
braed-vercken. Z. speetkurren en
bag (26).
SPEENKURREN , speenvarken (Br ). Z.
speetkurren en kudde ( 306).
SPEENTJE, o., zwavelstokje (N.-Limb. ).
Z. spaan.
SPEER. Z. sper.
SPEER , SPEERKE , Limbursche uitspr.
van : spier, spierken. Z. dit w.
SPEERSEN. Z. spaarsen.
SPEERSKWISPEL , SPEERSPOT , enz.

Z. spaarskwispel.
SPEET en verkort : spet voor : sport (Br.).
SPEET, SPEETBOS, SPEETEN (eescherplang). Z. spuit, spelt, enz. (Oostvl. en
elders ).
SPEET , leitel welke men de kleine kinderen voor de borst speldt (N.-Br.) ;
Hoeufft acht het zooveel te zijn als :
:peetlap, speitlap, en dit is goed; doch
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hij leidt het af van : speien of spijen
(spuwen) en dit achten wij verkeerd :
het zal eer uit : speten zijn , in Br.,
Antw. en elders gebr. voor : spelden
of spitten.
SPEETKURREN , SPEETVERKEN , ee
zachtl. ) , braadverken , spitverken ,
speenverken; te Leuv. en omstr. ook:
speel- of speenkurreken; elders in Br.:
speetverken; te Brussel en omstr :
braadverken. Z. speenbag.
SPEGEL , spiegel. Vanhier : spegelen ,
spiegelen (Westvl.) : ik wete ik een
spegel, een spegel zoo klaar, zoo klaar
en was nimmer een spegel (G. Gez.,
77) ; zweedsch : spegel, 1. speculuin.
SPEL voor : spui (waterkeering) (Westvl.);
bij Kil. : spuye, spije, sluyse. Als er
veel deuren opeen open staan en-dat
de wind er door speel zegt men :
het is gelijk eerie spei. Vanhier : speigat , trek van den wind (Westvl. ).
Z. verder spij, spijen, en Bild. (III,82).
SPEIEREN , o. w. , bijna 'tzelfde als :
spaggeren, verspreid vliegen, uiteen
: alle de marbols speierden-spreidn
( Vl. ). Kil. , die ook : speyeren als
vlaandersch opgeeft , vert. het door :
ali f'ringere , spargere , disgregare.
Z. ook spodderen en speiten.
SPEIGAT. Z. spei.
SPEIT , SPEET , v., spuit (VI.); bij Kil. :
speyte, speete, flandr. spuyle, sax. :
speyte. Z. speiten.
SPE1TBOSSE ( VI. ) , spuitbuis ; in Br.:
spruitebuis en klakkebuis.
SPEITELINGEN, druppels van weggespeií
of weggespat vocht. Hij zal van de
speitelingen hebben , d. i. hij zal de
kwade gevolgen b. v. van zijn slechte
daad onderstaan (Oostvl.).
SPEITEN , SPEETEN , o. w. , spuiten,
spatten , uiteen - of wegspringen ,
dretsen , springen , uitsproeien , fr.
jaillir : de kleistern vier speiten in
mijn oogen. Hij was heel met bloed
gespeit. Vanhier : speetbosse, speitbos
voor: spuit of spuitbuis, fr. sereingue;
(
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bespeiten (46), met water bespatten,
besproeien (VI. , K1.-Br.). In Oostva.
wordt speeten , wegspeeten ( met
scherpl. e ) overdrachtelijk gebr.
voor : in aller haast wegloopen :
ik zal hein eens doen speeten. Hij zal
mogen speeten, d. i. hij zal mogen

loopen, b. v. om weg te geraken.
Hebt je sinnen sonder stooren,
Dan zoo laet iek aen u hooren ,
Kisse-ketse dat het speet,
't Is haest gereed, als 't water speet.
(Adr. Van de Venne, blz. 216-17. )

Speeten , speiten is slechts eene andere

uitspr.van: spatten, dat, met : spuwen
en bij Kil. : speyen, speyeren ( spargere ), speeken, enz. uit ééne bron
komt. Z. dressen ( 105) , bedretsen
(34).
SPEK. )Iet spek schieten , liegen dat het
tastbaar is (Br., An tw. en elders). Dat
is geen spek voor uwen bek , dat zult

gij niet hebben, dat is voor u niet
geschikt , dat komt u niet toe ( Br.,
Antw., VI. en elders ). Spek bet.
ook : spint of spekhout ( Z. dit w.) :
er is veel spek aan die planken ( VI.,

Br., Hagel., Kemp. ) ; ook nog : kindersnoeperij. Z. 't volgende.
SPEKBOONEN, gewone boonen die langs
staken opwassen (Limb.).
SPEKBRADE , SPEKBRAAI , schijf spek

die in de pan als een koek gebraden
wordt (. Limb. ).
SPEKELBOOR , spijkel- of spijkerboor,
fr. vilebrequin ( Gent ). Z. Delf. ( 274
en 340 ) en Weil. op : spijker.
SPEKHALS, dikke hals (Antw.).
SPEKHOUT, spint of het week hout van
eikeboomen, de jongste lagen; bij
Kil. : speck of speck-hout en ook bij
eenigen : spin of spijnt, alburnum,
adeps arboris, enz.
SPEKKEN en meer SPEKSKENS, in Vl.
een gemeen suikergebak van suiker
en bloem, van siroop en wat anders
einaakt. Men heeft veel verschillende
spekskens, als : suikerstekken, fr. des
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crottes, koffiespekjes, babbelaars (25),
babbeltje (26), enz.
SPEKSKEN voor : solfer- of fosfoorstokje
(Oostvl.). Z. kretsken (293) en 't voor
spekken.
-gande
SPEKSPLINTERNIEUW voor : spiksplinternieuw, gansch nieuw (VI. en elders). Z. spikspaandernieuw.
SPEKULATIE, v., allerlei fijn suikergebak,
klein , rond , broodvormig pasteigebak , fr. massepain ( Br., Vl., Antw.
en Limb.); 20 soort van groote mok:
spekulatiemokken ( Westvl. ).

SPEKWORM , worm of maai die in hou tspek of spint zit (Kemp.). Men noemt
dit dierken ook : vuursnaai, patatenmaai, veldmaai , witteinaai, dat niet
anders is dan de kever in de gedaante
van maai.
SPEL voor : dansspel , dansfeest , bal,
waar men met bas , trompet of viool
of eenig ander muziektuig speelt :
Is er in die herberg spel met de
kermis? Spel houden, dansfeest hou-

den, bal houden. Men zegt ook : speleman voor : spel : die jonge ineiskens
gaan ook at naar den speleman, d. i.
naar 't dansfeest ( Br., Kemp., Limb.
en elders ). Het spel is at op den wagen , ze zijn vol op aan het kijven
(Gent).
SPEL, SPELLE hoort men overal in Br.,
Antw., Kemp. en VI. voor : speld, dat
misschien min goed is, wijl het met:
spil verwant is. Oul. zei men : spelle,
waarvan de tweede l in d veranderd
is , iets wat veel plaats heeft als in :
helder , alder , schilder , enz. Bald.
zegt op : speld, spelde, dat men 't ter
onderscheiding van : spel (jeu) ingevoerd heeft, schoon kwalijk, v. door
den uitgang en als spaha, samengetrokken van : spintu-la, diminutief van:
spina (doorn), vanwaar 't fr. espingle,
thans epingte. Spel en spina zijn
beiden van : speën of spi-en, waar
: spie, speet, spiet, spiets , spits.-van
Men noemt in Br. en de Kemp. ook :
:
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spellen of spelden : het loover van
denne-, maste- of sparreboomen.
Zijn spel van het kussen trekken, zijne
spelde uit het spel trekken , er van
uitscheiden , eene zaak verlaten
(Antw.). Eene spet aan iets steken,
helpen (VI.). Ergens een spet voor
speten of steken, een beletsel aanstel
verwekken, iets tegenhouden.-lenof
Het is geene spel weerel, 't is niets
weerd. Er is geen spel aan te verdienen , er is niets aan te verdienen
(overal). 't Is geene speld van haar
Jflouw, 't is bijna niets dat het kost,
die onkost is voor haar nietig
(Gent). Spelle, een lang dun vrouw
-mensch(Ootvl.)Z
spil, spille.
SPELDEMAKER, 'tzelfde als : akkernaald
(Waas ).
SI^ELEMAN, vioolspeelder of geringe muziekant die op de boerenkermissen de
viool , bas of klarinet speelt terwijl
er dansfeest is; ook zegt men speleman voor : spel : die baas houdt ook
al speleman ( Br., Antw., Kemp. ).
De speleman zit nog op het dak zegt
men van jonge getrouwden, die nog
in de wittebroodsweken zijn of bij
wie de liefde nog niet verkoeld is
(Antw. en elders).
SPELEN komt in eene menigte zegwijzen overdracht. voor, als in : met de
muis spelen , eene goede of voordeelige gelegenheid laten voorbijgaan.
Een boom spelen ( in het kaartspel) ,
zoolang spelen tot dat een der meedoeners een bepaald getal koeren
gewonnen heeft. In iemands kaarten
spelen , naar iemands wensch doen
(bijna overal ). Zekerspelen, ook :
oordje zeker spelen, het zekerste doen
of kiezen (overal). Met opene kaarten
spelen, zijn plan laten zien, rechtuit
zeggen(overal). Het zijnen kop of zijn
hoofd spelen, koppig zijn (Br., Kemp.
en elders). Datspeeltmijin den kop of
hoofd is 'tzelfde als : dat speelt mij
voor den geest (bijna overal ). Op
-
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zijnen poot spelen, kijven, opspannen,
van zijnen neus maken, fr. ternpëter.
Vanhier ook : opspelen (439) (Br.,
Antw. , Kemp. en elders ). In iets
spelen , van iets liefhebber zijn en er
eene verzameling van hebben : in
tulpen, dahlias, roozen, duiven, oude
munten, schilderijen , enz. spelen
( Waas , Antw., Br. en elders ). Men
zegt ook van iemand : hij speelt,
wanneer hij suft , zinneloos is of
begint te worden : wat hebt ge nu
gedaan, ik geloof dat ge speelt (Antw.,
Br. en elders). In samenstel. bet. spelen dikwerf : doen als : afspelen, uit

binnen spelen. De hitte speelt-speln,
zegt men te Ronse en omstr. als 't, bij
warme zomersdagen,'s avonds weêrlicht zonder dat er donder gehoord
wordt; in Br. ijllicht (202 ); in 't L.
van Waas : zeeblaakte ;_ in Limb. :
zeebrand . Op geen suf spelen of op
geen fof spelen , niet gemakkelijk.
vallen , krachtdadig te werk gaan,
doortasten (Br., Antw.).
SPELEVAREN , o. W. , uit vermaak op 't
water varen (Antw. ).
SPELIG (spellig), bijv., heet, hitsig, tochfig , wordt vooral , alsook tochtig, in
Limb. van koeien gezegd. Van var
zegt men daar : beurig en breus--kens
lig ; van honden : loopsch, luipsch en
hitsig. In Br. zegt men van honden :
ridsig ; van varkens : bruistig of
breustig, van koeien : loopig.
SPELING, ruimte, opening waar de wind
kan tusschen spelen, tocht, trek van
den wind ( h. en d. in. Westvl. ).
SPELKEN voor : spalken , fr. bander,
éclisser (VI. ).
SPELLEBEKKEN. Z. sperrebekken.
SPELLEN, o. w., stillekens, langzaam en
als met benauwdheid trachten iets te
vernemen of iets te bekomen , schijnen iets te willen weten , naar iets
vragen : gij zoudt geerne weten waar

ik geweest ben , ge moet er hiel naar
spellen , ik zal het toch niet zeggen.

SPE

(

Die dochter heeft atlang genoeg naar
een nieuw kleed gespeld (Oosivi.). Bij

gelijkenis komt dit voort van de
handelwijs derkinderen, die woorden
spellen en dan ook traagzaam en als
benauwd het w. uitspreken. Z. tinkelen of tintelen.
SPELLEWERK voor spetdenwerk (overal).
SPELLIG. Z. spelig.
SPELTERNIEUW, spienternieuw (Brussel
en omstr. ) ; hij Olinger : spelder
nieuw ; hij JUl. spellenieuw of viernieuw. Z. Weil. op : speld.
SPENDE, 4° hetzelfde als : spin of spinde.
Z. die ww. alsook : dusse (doos ) of
dresse (105);)O kleine lage plaats
van een of twee trappen diepte aan
den achterkant van 't huis gelegen
en bij geringe buitenlieden tot kelder
dienende ( h. en d. in VI.). Z. spel.
SPENI)EKEN, SPENDETJE, o., l gewaste
koord dienende om 't licht te ontsteken ; o kleine keers die men offert en ontsteekt, vooral daar waar
er begankenis is; ook de o fferkeersjes,
in Br. spil/je/it genaamd, waarmeê
men in lijkdiensten ten offer gaat.
Spendeken is misschien voor : spilleken , met verwisseling der t in n, iets
wat nogal plaats heeft (Z. 318). Volgens Bild. ( III , 87 ) is spit, spilte,
samengetrokken uit : spinnet , spindel. Naar spendeken kan ook met
spinden verwant zijn.
SPENE, v. (VI.). Z. speen.
SPENEN , 0. w., gezegd van 't graan dat
na 't bloeisel of van de boomvruchten
die zich in de reeds verslenste Moemen beginnen te vormen : de peren,

de abrikozen, de /crieken, enz. zijn at
gespeend ; gespeende vrucht , vrucht
die al gevormd is na het bloeien
( Br. ). Kil. vert. spenen door : deflo-

rescere , floribus amissis fructus [ormain priinarn producere; Gal. : espencr, espanir. Vanhier : spenset, jonge
gespeende vruchten als de bloembladerijes afgevallen zijn. De wortel is
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speen , tepel , omdat de vrucht tepel

geworden. Volgens MId.-vormigs
is speen voor : spe -ing , spuiting en
dus met spei ( voor : spui ) verwant.
Zoo zei men ook speet voor : split.
Ook meent hij dat Cats gespeende
vrucht voor : ge
)lUkte, in tegenst€l
hug van de afgevallene, overrijpe,
zegt, doch wij gelooven dit niet.
SPENS, SPENSE. Z. spins.
SPENSEL. Z. spenen.
SPER ( speex), wortel van : sperren ( uiteenzettenof-spreiden), is bij de kleer
makers : de warmtekracht van 't
strijkijzer als men strijkt : daar zit
geen speer genoeg in mijn ijzer (h.
en d. in VI.). Z. spar.
SPEREL , verkleinw. van : spere, sperre
of sparre, d. i. stang. Speer, enz.,het.
in Westvl. : 1 0 tak ; 2o top, pin om
-

te sluiten : den speret op eene deure
steken ; bij Kil. sitdes, vectis, angl.
sparre. Vanhier sperelen en versperren.
SPERELEN, sparren (Westvl.).
Broeders, in 't gevang der wereld
Nog in 't leven vastgespereld
En gevangen. (G. Gez. 48.)

SPEREN, ontfutselen, wegnemen; hij
lieelt mijn schrift gespeerd , zeggen
de schooljongens te 's Hertogenbosch
en elders.
SPERKE, V., sprank : eene sperke vuur
(Westvl. -Veurne) Z. sparkelen.
SPERK EN: het zout sperkt als men het in
't vuur werpt (Veurne); bij G.Gez. sper -

ken , 40 't gerucht van rijp koren,
onder de bakelende (4) zon , als het
kaf open berst; 2 0 als een oven uit is,
de assche weer oproeren en, met
een sperke, weêr in brand doen
schieten ; vandaar : sperke, sparke, of
sprikke , — sprankel , engl. spark;
sperkelen, sprankels uitwerpen, engl.
to sparkle. Bud. ( III, 80) zegt op
spark, uit 't werkw. sparren, in den
zin van : verspreiden, gevormd en een
vonk beteekenende ; hij Kil. sparc-
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kelen voor : sprenkelen, vonkelen ,
scintiltare. Z. bij Weil. sparkelen.
SPERREBEENEN (spierebeenen), met de
beenen spartelen : daar hangt hij te
spierebeenen zegt men van iemand
die zich verhangen heeft (Gent). Van:
sperren of sparren en been.
SPERREBEKKEN te Antw.: 'tzelfde als in
Br. : spellebekken, iets moeten ontbeeren. Z. smalbekken. Spellebekken
is misschien eigenlijk : den bek toespelden , of spillebekken , van bek en
spitten bij Kil. vert. door : atlenuare , 'minuere.
SPERRETOP. Z. sparrebot.
SPERREWAART of SPEUREGAAL, m.,
sperwer (VI.)
Die andere vlien van hen 't samen
Als spreuwen van die sperrewaert.
( Snellaert, Verhandeling enz. 113.)

Kil. heeft : spoor-waer, sporwaer,,
sporwaen, sperwaen, flandr. sperwer.
SPET, o., voor of diepte, waarin degene,
die den grond omspit, staat (L. v.
Aalst).
SPET , ook speet , v., voor : sport eener
ladder, speek eens stoels, enz. : er
zijn twee spetten aan de leer gebroken (Br. en elders).
SPETEN , ook uitgespr. : spetten , spelden, steken ; vastspelen : vaststeken,
speet (spet) den doek vast (Br., Antw.
en elders ). Kil. vert. speten door :
figere, con figere, gangere, jodicare ;
spellen of met eene spelte speten,
a ffigere acicula. Hij heeft ook :
spetten, flandr. voor : spitten, 1. fodere. Spet, spete , speet is bij hem
sak sisch, in 't 1. /basta , veruium , en
spel ook 'tzelfde als : spit; zoo heeft
hij spet-vereken voor : spit- of braedvercken. In 't leven van S. Kerstine
(247) komt het mv. spelen ook voor
in de beteekenis van : spelden. Z.
Bild. op : speld.
SPETSEN voor : speiten, engl. : to spet,
fr. se repandre avec abondance. Vanhier : spetsevort (L. v. Aalst). 't Is

)
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voor : spatsen of spatten.
SPETSEVORT, zoo vort (rot) da t het spetst,

teenemaal vort (L. v. Aalst).
SPETTEN. Z. speten.
SPETTER , 10 spat , vlek : daar is een

spetter op uw broek; 2° stuk : hi slaot
de boel an spellers (C. Axel en Zeel.).
Het w. schijnt afgel. van : spatten;
doch Kil. geeft spotten als Vlaandersch op voor : vlekken , 1. maculare, aspergere maculis, engl. spotte.
SPEUNS, SPEUNSE, SPUNS, 'tzelfde als :
spaarsel (649) : eene speuns om eersen
boek doen is : een papier om den
omslag vouwen om hem beter te bewaren (Kl. -Br.). Indien 't geene ver
is van : spaarsel, dan kan 't-bastering
er eene zijn van : spanssel, dat Kil.
vert. fascia, of ook verwant zijn met:
spanghe, zwachtel, windel( 1. fascia),
en ook een breed spijkerhoofd, gelijk
men er ziet aan groote oude of
soms aan nieuwe boeken ter bewaring
van dezelven. Kil. heeft ook : spunt
in den zin van : deksel.
SPEUR. Z. spoor.
SPEUREGAAL, m., sperwer (VI.). Z. sper
-rewat.
SPICHTE. Z. specht.
SPICHTEN en KITTEN , vlechten met
twee koorden (h. en d. in Westvl. ).
SPIE, SPIEËN of SPIEJEN. Z. spij en
spijen.
SPIEDEN. Weil. zegt dat dit w. niet
meer in gebr. is ; in 't Z. hoort men
het dagelijks voor : bespieden, afspieden : wat staat gij daar te spieden?
SPIEËN, met spiën vastmaken, spijkeren
(Br.). Spien komt voorbij Van Heelu
(Slach van Woeringen, V. 6132, 6155)
in den zin van : vastmaken ; bij Kil.
spiel , spijen , slavis ligneis figere.
SPIEK (Hagel.). Z. speek in de Woordenboeken.
SPIEN. Z. speen.
SPIEN, o. w., spuwen (Zuid -Beveland). Z.
spijen.
SPIER, slijk, vette grond uit het bed van
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een waterloop ; zoo zegt men schetdespier , modder der Schelde , dat
men over de beemden werpt om ze te
vetten (Waas).' Het w. is gewis voor :
spije (vanwaar : spijen, spieën, spuwen), spouwsel, spog. Z. spijen.
SPIER, ook : spierling, rugstuk, schouder
een geslacht rund, fr. aloyau,-stukvan
filet de ba u f (Waas). Z. bij Kil. : spier
en spierinck, 1. puipa , caro musculosa, caro sine ossibus, torus, lacertus, enz.
SPIER , o. , bet. in den Teuth. , die ook
spijer heeft : gras; bij Bild. is spier,
spiër , m. , van : spiën , uitschieten.
Het is een Limburgsch, Geldersch en
platduitsch w. dat eigenlijk bet. :
grasscheutje, graspijlken, stroohalm,
stroopijlken dat nauwelijks uit de
aarde komt, vliem, vezel, fr. brin, en
vandaar zegt men nog in Limb., waar
't : speer, speer/ce klinkt : struuspeer
(stroospier ); haairspeer, haarpijl
enz. Nu overdrachtelijk is dit woordje
gebr. voor : een klein stukje , iets
van de geringste hoeveelheid of
waarde (als een grashalmtje of stroopijltje), eene kleinigheid, een weinig
iets onbeduidend : geef me een-sken,
spierke suiker. In 't plaid., evenals
in gansch België , bet. spier, spierken
ook : een weinigje , een morzelken.
Geen spier is voor : niet een spier, en
bet. overal : niet het minste , geen
zierken : ik heb geen. spier geld in
de tesch , geen spierken brood in de
schapraai. Z. Hoeufft (563) en 't Brem.
Nieders. Wort. (IV, 954). Bij Strodtman (Idiot. Osnabr., 224) leest men :
utspyrig , utspyrsk, ganz voltig : den
utspyrigen tag, den ganzen tag. Ich
glaube dies wort komme von spyr;
utspyrig ist atzoo wovon nichts oder
trein spyr. In Groning. zegt men :
den spierigen of spierlyken dag voor:
den ganschen dag.
SPIEREBEENEN. Z. sperbeenen.
SPIERING ( magere ) , in Br., Antw. en

SPIJ
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Oostvl. gezegd van een mager mensch.
SPIERKEN. Z. spier.
SPIERLING. Z. spier.
SPIESCHENof SPIESENHOUT,eikenhout.

Het w. wordt veel in V1. gebr. vooral
wanneer men van kerktimmerhout
spreekt.Het bet.eigenlijk : hout waar
maakt.-vanmedspicht
Olinger heeft : spieshout,spiessckacht,
spiesschaft , spiesstang , fr. bois de
lance ; Kil. verwijst va : spieshout,
spieschhout, landr., op : waeghescho t, lignum scrin iaruin , materia
scriniaria; tabula quercea sive quernea major; lignum querneum majus;
tabula undulata, etc.
SPIESES. Z. stroopier.
SPIETJE of SPIEKEN, brokje hout dat men
ergens tusschen steekt om iets vast
te maken (Br., Vi. ). Maerl. heeft :
spiet, en Van Heelu spite voor : spies,

speer.
SPIETSAARD, SPIETSEBOEL, 't eerste te
Somergem , 't tweede in 't L. van
Waas voor : slechte marbol.
SPIETSEN, o. w., met de marbelen spelen
(Huise). Z. spetsen.
SPIJ, SPIJEN. Spij, uitgespr. : spie, bet.
spog, speeksel, kwijl.Vanhier : spijen,
ui tgespr. : spieën , spuwen , spugen
(Limb.). Men heeft in dit gewest ook:
spucheten ( gedurig speeken , gelijk
men in Brab. zou zeggen), een freq.
van : spugen , hgd. spuchen; Plant.
heeft : spijen, spouwen ; Kil. spijen ,
speyen, speeuwen ; de Teu th. spijhen
voor : spugen en spuwen, en 't znw.
spijk, spijhe, speeghe, speecket voor:
spog of speeksel. Men zie bij Weil.,
op : speeksel en spugen, hoe die ww.
in de aanverwante talen geschreven
worden. Bild. zegt op : speensel : dat
het is van : spe -ën, spei-ën, spij-ën ,
spuigen en spuwen , alle vokaalverwisselingen, waarmee het w. gebruikelijk plach te zijn, gelijk men ook
spugset, spuigsel en spuwsel zei.
SPIJKER bet. doorgaans : schuur, pak 83
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thuis. In Limb. zegt men : duiven
spijker ( doevenspieker ) voor : duivenhok. In 't N. V. Limb. is spijker:
een lusthuis of wat men in Br.
speelgoed, maison de campagne, heet.
In de Baronie van Breda noemt men
ook spijkers : de slotjes, kasteeljes
of hofsteden, die zich hij eene boerenwoning bevinden. In 't platd.
heeten dezelven ook : spijkers , spic
en speichers. In 't Brem. Nieders.-kers
Wört. is spijker , o. a. : een lusthuis
met eenige kamers op eene pachthoeve (Hoeufft, 566). Z. ook Bud. op:
spijker. Spijker wordt in 't Westen
'V. Br. nog gebr. voor : spijkercijns,
in den zin van belasting voor kerk of
armen, welke de pachters jaarlijks
moeten betalen uit kracht van een
bezetsel of fondatie, en de rekenings
zulker betaling of 't bestaan-boek
zulker inkomsten heet spijker, voor
spijkerboek of spijkercijns.
SPIJS , v., brij van gekookte appelen,
peren , pruimen , kerzen , enz. : een
taart van appelspijs , pruimspijs
kriekenspijs of kriekmoes ( 294 ). De

lijm, met siroop gekookt en gestIjfd,
rond een stok gerold en waaraan
men inkt doet om te drukkeii, heet
ook : spijze (Br.),
SPIJT , bijw., gelijk , zoo goed als : zij is
gekleed spijt een edeldoc/iter, d. i. zij

is gekleed dat het eerie edeldochter
met spijt zou aanzien. Vloeken spijt
eenduivet (Hagel.). — Spijts wordt in
VI. gehoord voor : ondanks.
SPuIEN, spijteling. Z. speit enz.
SPIJZEN , de voeglijnen van een gemet
in- of toestrijken,-stenmuropvl,
fr. rejointoyer (Kl. -Br. en Oostvl.).
SPH( , SPIKKEL of SPIKKELBEES , de
vrucht van den spik- of spikkeldoorn,
vrucht waarmeê de lijsters zich in
den winter nogal voeden ( Hagel.).
SPIKDOORN of SPIKKELDOORN , haagdoorn, doornroos. Vanhier : spikhaag
of spikkelhaag , spikbioem , spiktezie
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of spikkelbezie ( Hagel.).
SPIKKEL. Z. spik en spikdoorn.
SPIKKELBEES , SPIKKELI)OREN , SPIK-

KELHAAG. Z. spik.
SPIKKEN werd als te Leuven gebr. opgegeven voor : zwellen : zet de boonen
in 't water, dan zullen zij spikken.

SPIKKOOL , my. SPIKKOLEN , nog niet
geheel verbrande steenkool, kool die
gebrand heeft , maar nog niet uitgebrand is ( St-Truid. en omstr. ). Z.
schrabhoelie.
SPIKSEL voor : speeksel (Br.) ; Kil. heeft
spicken voor : speeken of spugen.
SPIKSPAANDERNIEUW , spikspelder nieuw, spiksplinternieuw (Antw., St.
en pr.).
SPIL , v. De spUien, de dikke takken van
boomen (VI. en Waas ). Spithout,
houten beitels of gekloven hout om
spillen van te maken. Donderspille,
donderroede ( Vi. ). Spitten wordt,
beeldsprakig , ook gebruikt voor
dunne beenen. Zijne hespen en zijne
spitten nemen of pakken zegt men in
Westvl. en in Limb. : zijne spitten
bijeen rapen of pakken voor : op-

kramen, vertrekken. Een ijdete spitle,
een ijdel vrouwmensch ( h. en d. in
VI.). Een magere spilte ofspichte, een
lang en stijf vrouwmensch ( Gent);
elders : iemand die dun en mager is.
SPILLICHT, de dunne kaarskens die men
in de hand draagt als men in eenen
lijkdienst ten offer gaat; ook gewaste
katoenen koord waarmeê men in de
kerken de keersen in brand steekt
(Br. en elders). Z. spendeken. Mogelijk kan spitticht voor : spen- of spinlicht zijn.

SPILTIG , bijv., spichtig, gebr. vooral in
deze spreuk : hij is spittig opgegroeid,
hij is lang en dun als eene spil opgewassen (Vi.). Z. spil.
SPIN, v., voor : spinde, in VI., Zeel., Br.,
Antw. en elders voor : brood- of
spijskas , broodschapraai gebr. , 't
verkleinw. is spinneken in Br. en
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licht elders : een soort van kelderken,
van weinige trappen diepte, waarin
melk , boter , brood , enz. geplaatst
wordt. Te Maastr. is spin , spinde
of spint : een vierkantig linnen kasje
waarin men vleesch bewaart , 'tzij
in den kelder , 'tzij elders. Spinden
beteek. bij Meyer : hoofd voor hoofd
den gebrekkigen brood , kaas en
anderen nooddruft uitdeelen ;. bij
Weil. uiteleelen, in het eng!. to spend,.
fr. depenser, distribuer; de spinde
is dus de plaats waar, als in kloosters,
het eten uitgedeeld wordt.
SPINDER voor : splinter, in spindernieuw
voor : splinternieuw (h. en d. in
Westvl.). Z. spikspaandernieuw.
SPINNEGEKOP, spinnekop, spin (C. Axel
en elders in Zeeuwsch VI.).
'SPINNEGEWEEF, SPINNEWEEF, spinneweb, spinrag (Limb.); bij Kil. : spin-

newehe, spinneweve; in den Teuth. :
spijnnewe f7; in Br. en elders : spin.nenet, spinnekopnet.
S P I NNEKEN. Z. spin.
SPINNEKOP , voor : 14 spin ( overal) ;

20 rap meisje ( Br.) ; grommelpot ,
preutelaar : ge zijt gij een eerste
spinnekop , d. i. een dwarsdrijver
( N.-Br. en elders ).
SPINNEKOPNET, spinnenet. Z. spinnegeweef.
SPINNEN. Iemand doen gaan spinnen,
hem in 't gevang zetten : hij is at
aan 't spinnen , hij zit al vast. Geen
goed garen met iemand spinnen , er
niet goed meê wegkannen (h. en d.
in Br., Hagel.) ; ook bij de geburen
gaan labbaaien of labbeien ( 521 ).
\anhier : spinning. Z. dit w. (Kemp.).
Mijn top ( of tol, enz. ) spint bet. :
hij draait zoetjes rond, zonder van
plaats te veranderen ( VI. ).
SPINNERSE, spinster (Br., Antw. ).
SPINNETTE , v. , spinner , doch meer
spinster (VI.).
Blaest maer op de veldschalmei.
Steekt nu maer een zwijn te vetten,

si^i
Bakt maer koeken, roert uw brei,
Brave weven en spinnetten.
Belg. -Leeuwken, 1846).

De engelsche stuivers heeten ook :

spinet of spinnetten en, te Leffinghen:
annebiolenen ( van : Anna- Bolijn).
Z. Rond den Heerd.
SPINNEWAAL, spinneweb, spinrag (VI.).
Raghe, ragh komt bij Kil. voor als :
Hol!. , 1. aranea , fr. araignée , itai.
ragno , aragna , angl. rage. Z.. Sild..
(11,395) op : rag, van 't oude ragen,.
nog in 't hgd. overi g. in den zin van:
reiken, strekken, zich verheflén.
SPINNING , bijeenkomst van spinsters
( Kemp. ). Z. labbaai (32I ).
SPINS, SPENSE, SPUNS, v., bundel hout
omtrent gelijk een mutsaard, meest
door de bakkers verbruikt. Vanhier
heeft men : spinsen , hakhout in busselen binden ; opspinsen, tot spinsen
opbinden. In Kl. -Br. en h. en d. in
VI. spreekt men : spuns en spins uit;
in 't L. v. Aalst : spense. Kil. heeft :-

spinsse , spindse , fascicufus ligni
min-vti , fasciculus cremiorum , cre7nium ; dus 'tzelfde als : heidset
fasseet, peuter. Z. spin en speuns.
SPINSEN, iemand allengskens de levens
aftrekken (Maastr.). 't Is-mideln
een ander w. als : spenen, te Maastr.
uitgespr. : spienen. Het w. is verwant
met : spinden. Z. spins en spinwek.
SPINSTERIGGE , ook uitgespr. spinteringe, spinster (VI.). Z. spinnette.
SPINWEK, m., soort van tarwen broodje
( Limb. ). Samengetr. uit spin voor
spinde, en wek voor : wegge , klein
tarwe broodje; bij Kil. 1. panis Ir2ticeus , tibu.m oblogum; ook : spindtbrood , deylbrood , brood dat men
spindl of als aalmoes uitdeelt.
SPIOEN voor : spie of spion (Antw., Br.
en elders ); te Gent en elders heet
men spioen : den spiegel die aan de
straatvensters der rijken hangt.
SPIT voor : uitvlucht, middel : hij vond

geen ander spit als te verhuizen (h.
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en d. in Westvl.). 't Schijnt hetzelfde
w. als : spiet.
SPITS, bijv., scherp of vinnig van gemoed
en van taal (N.- Br. en h. en d. in de
pr. Antw.); in Br. : spitsvinnig.
SPITSBEK, m., lang overdekt schip, aak,
praam ( Limb.).
SPITSVIL, m., iemand die nooit stil is,
die zijne handen nergens af kan
houden , niet om te pakken maar uit
lichtveerdigheid : hij is een rechte
spitsvit (Antw.).
SPITTEN ( tabak) is : de tabaksbladeren
met naald en draad samendriegen
om ze te laten droogen (VI.). Spitten
of spetten komt bij Kil. als Vi. voor

in den zin van : speten, spelden, steken, doorsteken.
SPLEET (splet uitgespr.) , v., en soms m.
De hekelersen hekelen het vlas of den
kemp in kleine hoeveelheden of deelkens, en elk dezer vlechten zij wat
om, teneinde het vlas niet te verwar
deze gesplitste deelkens ,-ren:u
strenen of strengen, klessen of tressen , noem t men : spleten (spletten),
waarvan men maar een of twee in eens
op den wielkop rolt om ze te spinnen:
als mijnesplet afgesponnen is, scheid
ik er uit (Br., Hagel., Limb.). Splijten.

Z. spletten en splete.
SPLEKSPLINTER, verbasterd van : spiksplinter in : spiksplinternieuw of
spikspeldernieuw (Gent).
SPLENTERNIEUW, splinternieuw (Diest);

splenter of splinter en spletter (Kil.) ;
in Groning. zegt men : splinterlire
nakend, in Nedersak. splinlernakeci,
hgd. splitternait voor : geheel naakt.
SPLET. Z. spleet.
SPLETE, SPLEET, 1 0 in Westvl. : gespleten of gekloven hout : daar is vele

splete in dien koopslag te koopen
(Z. wishout); 2 0 te Kortryk is splele
of winásplete : windscherm, schutsel,
windafweerder , fr. paravent , een
ding dat den wind stut.
SPLETTEN, in 't L. v. Waas voor :- splij-

SPO
ten of splitsen : een gespletle pen ; bi,

Kil ook : spletten en splitten voor :
splijten. Wij meenen in Br. ookal :
spleten gehoord te hebben . Z. spalten .
SPLINTERS of spijkers hebben , geld
hebben (Gent).
SPOGIE. Z. sposie (Br., Antw. en elders).
SPODDEREN, o., w., snel Ioopen, draffen:
ik heb hem achterna gespodderd.
Spodder zoo niet door liet slijk (Brus-

sel en omstr., Ant^v. st. en elders).
Wij meenen spaggeren, spoggeren
en baggeren (27) ook met deze
beteekenis gehoord te hebben. In
Westva. zegt men : spoeteren (Z. dit
w.); in 't L. v. Aalst en elders in Vi.
gebr. men ook spodderen voor : met
de egge breken, kleinmaken, b. v. de
klotten en knobbels van 'tomgeploegd
land. Indien spodderen geen freq. is'
van : spoeden, dan zal het, gelijk
wij 't meenen , met : spoeteren en
spotteren dén w. zijn.
SPOEGE, SPOEGEN. In 't N. van VI. en
in Zeel. zegt men spoege voor : spog,
speeksel, en spoegen voor : spugen,
spuwen. Kil. geeft spoghen op als
oud VI. « Spog , zegt Bild., is v. als

prmterit. van : spuigen, doch o. voor
dit vocht. De spuig daartegen was
altijd m.»
SPOEIEN en SPOEIER, te Kortrijk en
omstr. voor : sproeien , besproeien;
spoeier, gieter, fr. arrosoir.
SPOEL, v., eigenlijk hier te lande de klos
van een spinnewiel of een weverspoel ; doch in Limb. waar 't spoot
klinkt : spinnewiel. In den Teutte.
Spuele daer men mit spynnet , 1.
pene ula , en spacelen , 1. pennulare;
bij Kil. spoel-wiel, 1. rhombus.
SPOELBOOT of SPOELPONT, boot om op
te staan als men het waschgoed
spoelt (Oostva.)
SPOELEN. tie school, enz. spoelen, de
school verzuimen ( Leuven ). Spoelen
licht voor : spelen en dit voor : ver-

spelen; trouwens in 't oud friesch bet.
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spoelkind : speelkind. Z. Delf. (337).
SPOELING (spuling ), m., afspoelsel ,
dunne afval van iets, als van ameldonk, bier, dunne draf, die als spijs
en drank de koeien en varkens wordt
voorgezet : men haalt dien spoeling
gewoonlijk bij de brouwers en stokers.
Vanhier : spoelingbak, spoelington,
spoelingkarre, d. i. bak, ton of kar
om den spoeling in te doen of in te
halen (Br., Antw., VI. en elders).
SPOELPIJP, pijp waar men de spoel op
windt (Westvl.); spoelpijpe, canapani
(Kil.).
SPOELPLANK, v., houten bodem in de
grachten der bleekersmeerschen,
waar de wasschors op staan om waschgoed te spoelen (Oostvl.).Z. spoelboot.
SPOELPONT. Z. spoelboot.
SPOERTS, soort van bastaardnachtegaal

(Meierij).
SPOES, mv. spoesen, 'tzelfde te Brussel
en omstr. als : sposie, gerecht.
SPOESEN of SPOEZEN, o. w., grommen,
in drift zijn, zich ergeren (Limb.).
SPOETEREN , WEGSPOETEREN, snel

wegloopen ( Westvl. ). Z. spotteren.
SPOGGEREN, onversaagd door den modder , enz. loopen. Z. spagger en
baggeren (27), paggelen (454), spodderen en spotteren.
SPOKEN, SPOOKEN, gelijk men in Br.
uitspr., bet. in Westvl.: lachen, spotten, gekscheren, en spoker : spotter,
gekscheerder. Het spookt er, het
gaat er vies, daar is ruzie, gevecht
(Oostvl., Br., Antw. en elders).
SPOKKEN , o. w. , poffen , of van de
heette bersten : als ge boonen of kas
,

stoof legt, spokken ze.-tanjeopd
Als men koffie brandt, snokt hij
(Westvl.- Veurne). Dit w. is licht voor:
sporken of sparken , en dus uit éérle
bron met : springen , sprok , spark,
spotteren. Z. sprok.
SPOL, v., spaander, splinter (Kemp.).
Z. spollen en spon.
SPOLLEN, o. w., ook : afspollen, zich in

SP0

spaanders of splinters afscheiden.
Het werkw. spollen is ook in gebr.
voor : groot getier of gedruisch maken ; zoo zegt men : het zal er
spollen. Het heeft daar gespold , in
Br. : het zal er spannen of spooken.
Stollen staat in verband met spatten,
splijten.
SPON. Z. spond, spaan of speen. Bij
Bild. is: spon, sponse van : spoën (in
dringen) , waarvan spon -gat.
SPOND, SPONDE, SPON, v., is doorgaans
de rand of zijdekant van een bed;
doch in Br., Antw. en elders ook :
het schof of de zijdeplanken die op
beide berries van een kar , wagen
kruiwagen, enz, staan om er iets op
te houden : zet de sponnen op de kar.
Marsponnen, wagensponnen. In Br.,
L. v. Aalst heet men nog : sponden
de groote breede steenen, die moeten
dienen als zijdekanten of banden
van kasseien, bijgangen (trottoirs) ,
bornputten, enz. Z. spond bij Bild.
en Weil. Bij Kil. is spon, een oud w.
'tzelfde als : spaan, spaander, schof.
SPONDEKOP , m., soort van kop aan
't spinnewiel , rondom welken het te
verspinnen vlas opgerold wordt
(Hagel. }.
SPONDERNIEUW, splinternieuw (h. en
d. in Westvl.). Z. spekspaander nieuw.
SPONJERD (SPANJAARD? ), zekere zoete
stengelplant, ook zeut genaamd, die
in 't gras groeit en door de kinderen
wordt uitgesteken bij middel van
een schupje, stopper genaamd, en
waarvan zij de stengels opeten
(Limb.). Z. zeut.
SPOOL, V. Z. spoel (spinnewiel).•
SPOOR ( speur ). Hij gaat met een speur,
hij gaat krom , hij heeft kromme
beenen (h. en d. in Westvl.). Z.
hondekot (192).
SPOOR, v., harre : aan een deur zijn twee
spored( h. en d. in. Br.). Het mv. sporen, is een tuig, met scherpe ijzeren
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punten, dat de sleunders (620) onder
aan de beide beenen gespen om des
te gemakkelijker op de boomen te
kunnen klimmen en zich daarop
vast te houden als zij de boomen

sleunen.
SPOREN, op vele plaatsen van Br. uit gespr. sporren, bet. : een spoor maken, en wijl dit met moeite gepaard
gaat, zoo bet. sporen of sporren
ook : moeite of geweld doen , po
aanwenden : hij zal mogen-gine

sporren om door het slijk te geraken
(Br., Vl.-B.); doch men zegt in Kl. Br. ook : sjorren. Sporen kan ook
afgel. zijn van : spoor, fr. éperon,
ergot, en bet. alsdan ook : inkappen,
moeite doen , en overdrachtelijk :
kijven, morren, gram zijn ; in dezen
zin is het gebr. in 't Hagel. en
omstr. Diest.). Spoor is van : porren,
met de versterkende s vooraan, en
bet. eigenlijk : prik, prikker (Bild.).
Z. speuren en vgl. boor en por.
SPORGITS , v., grap, snakerij : gij hebt
sporgitsen aan de hand ; sporgitsen maker , snaak, spotvogel ( Limb.).
Vgl. het ital. : sporcizia.
SPORK , SPORKENHOUT, in Br., Kemp.
en elders : een geelachtig kreupelhout
met zwarte schors, bij Sleeckx en
Van de Velde ook : pijlhout genaamd,
fr. bourdaine, bourgene, aune noir,
bij Kil. frangula, alnus niger. Het
heeft zijne lat. benaming frangula
( van frangere , breken ) en zijne
vlaamsche spork van zijne breekbare hoedanigheid gekregen. Z.
sprok, en bij Blancardus : franguta.
SPORREN. Z. sporen.
SPORREWAAN , licht voor : sporewan,
van : sporen en wan , zeker net
(Westvl.).
SPORRIG, bij v., zeer uitgedroogd, dor :
een sporrige akker (h. en d. in VI.).
Het w. is verwant met : spork
(broos). Kil. zegt, onzes dunkens
verkeerd , dat sprock Vlaandersch is
,
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voor : sporek ; 't wordt in Br. en
An Ew. ook gebr.
SPORT. Daar is eene sport in 't wiel,
Vlaandersch spreekw., zooveel als
in Br. en elders : daar steekt een
stok in 't wiel, d. i. er is beletsel,
hindernis.

SPOSIE, SPOCIE, ook : spoes, spoese,
posie uitgespr., in Antw., Br., en
omstr. Brussel, is eene verbastering van : portie, in 't fr. portion , en
wordt gebr. voor : gerecht.
SPOT , SPOTTEN. spot , vlekje , plek ,
sproet : met spotten komen, vlekken
krijgen (Oostvl., Gent). Spotte is bij
Kil. als Vlaamsch opgegeven en vert.
door : macula , naevus. Delf. (339)
zegt op spot : ce mot est encore employe h Gand comme synonyme de
plek, vlek; eng!. spot, fr. tache. On
dit en Angi. : a spot of oil, fr. une
tache d'huile, de là les adjectifs angl.
spotted, Elam. gespot, fr. tácheté, et
angl. spotless, ham. spotloos, vlek loos, fr. sans tache. Het werkw. spotten is in VI. gebr. voor : plekken,
vlekken, en bij Kil. vert. door : maculare, aspergere maculis , eng! . to
spot. Dat goed is allemaal gespot.
Gepotte zijde.
Eikes, blinkende en bepereld,
En gespot rondom de schael
Met het bleuzendste korael.
(G. Gez. 31.

Spot wordt bij Bild. als prceterit.
van spo-en (dringen) aanschouwd, en
bij Wei 1. wordt spotten verwant geacht aan 't zweedsch spotta, dat zoowel : spuwen , spuiten , als spotten
bet. Zoodat het Vlaandersch spotten
oorspronkelijk bet. : spatten ; en spotten voor : schertsen, tegen iemand
uitvaren, is slechts eene afgeleide beteekenis. Z. spotteren, spets'en.
SPOTTEREN, 0., W. uitspatten, uitspringen of 'tzelfde als : spokken : zoo
zegt men van iets, dat te heet op het
vuur staat : het spottert uit de
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pan, die appel is heel uitgespotterd
(Westvl.). In Groning. heet men het
uitspatten of sprikkelen van de pen
ook : spolleren. Men spreekt ook veel
spoeteren uit, en dit gebr. men in
den zin van : pletteren , moezelen
(385), smoezelen, smeuren, bemorsen : zijn hoofd was gansch gespoeterd (gepletterd ). Spoeteren wordt
overdrachtelijk in Westvl. nog gebr.
voor : snel loopen, snel wegloopen,
met haast wegvluchten : die /cwa jon

wat, tons hi mij zag.-genspotrd
Vanhier : wegspoeteren, snel wegloopen ; bespoeteren of bespotteren, bemorsen, besmeuren, besmuisteren,
beplekken ; uitspoeteren , uitspotteren, uitspatten, snel uitloopen of
vluchten. Men ziet dat spotleren
'tzelfde w. schijnt te zijn als in Br.
spotkieren en een freq. van : spotten
of spatten, verwant met : spetsen of
spatsen , spuiten , spoeden, van :
spo -en, bij Bild. : indringen, spogen,
spoggeren, springen. Bij Bild. is
spot m. van : spotten, doch v. als
prceterit. van : spo-en, dringen.
SPOUWEN , SPOUWSEL voor : spil wen, spug en speeksel (Br., Antw.,
VI. en elders) ; bij Maerl. ook : spouweIi.
SPRA, v., voor : sprouw, fr. pepie (Br.);
bij Kil. sprouwe, pips, 1. pituita,
ziekte aan de tong der hoenders.
SPRAAI, m. en v., iets dat in de oogen
blinkt of schittert, iets dat de boeren
geerne zien of boerenleute (Z. bi. 64,
335). Vele spraai maken, veel geschittermaken (Westvl.). Z. spraaien.
SPRAAIEN, gewis'tzelfde w. als spreiden,
doch bet. in Westvl. : schitteren,
sterk blinken, fr. britler; Ruysbr.
heeft : spraeyen voor : spreiden. Z.
spraai.
SPRAAN (spraon), spreeuw (N.-Limb.); in
Groning. spra; in den Teuth. sprae.
SPRANG, v., de dikste takken eens booms,
die takken welke onmiddellijk uit den

SPA,
stam ontspringen : hij zit in de
sprangen van den notelaar. Ook de

mik of sprang eener gaaiperse, genaamd de gaaisprange , d. i. de hou
ijzeren takken der gaaiperse ,-tenof
waarop de gaaivogels staan ( Oost. en Westvl.) ; in Br. en Antw. zegt
men : prang van de wip. Sprang
ook sprank uitgespr., is 't prtvterit.
van : springen. Z. prang en mik.
SPRANK. Z. sprang.
SPRANKEL, SPRENKEL, soortvan sprinkhaan. Het wordt h. en d. in N.-Br.
zoowvel als bijv. dan als znw. gebr.
voor : een mager, vooral een lang en
dun mensch.
SPREEK, m., woord : hij sprak geenen
spreek (Antw.) ; in N.-Br. : geenen
spreek van iets' spreken , d. i. geen
woord van iets reppen, niets van de
zaak openbaren; in 't platd. gebr.
men op dezelfde wijze : sprik : he het
kien sprik , hij spreekt geen woord.
In Oostvl. bet. spreek : spreekbeurt
.

laat hem zijnen spreek.
SPREEKZAAM , spraakzaam , gespraakzaam , fr. affable (N.-Br. ) ; in Br.
gespreekzaam, in Limb. gesprekelik.
SPREI of SPRA , uitspr. in Br. en Antw.
van : sprouw ; de Teuth. heeft : sprey,
eyn sericheyt bijnne monds, 1. oscedo.
Voor dit laatste heeft Kil. : sprouwe
i. schuyl , 1. aphtce ; dit is bij Blancardus in 't hgd. saai , schwaernane ,
fr. pépie.
SPREIEN. Z. spraaien.
SPREKELIJK, te spreken : hij is nooit
sprekelijk (VI., Antw., Br.).
SPRENGEN heeft zijn verf. deeles. in 't
L. v. Aalst : gesprongen, in den zin
van : gezouten, gepekeld : de schel

beter als hij een weinig ge--visch
sprongen is.
SPRENGIG, bijv., tochtig : de koe is sprengig ( N.-Limb.;). Z. speelig (654).
SPRENKELEN, zeer weinig regenen : het

heeft maar gesprenkeld, d. i. maar
zoo veel geregend dat de grond even
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besprenkeld is (N.-Br. ). Sprenkelen,
boekbinderswoord , de witte sneê
eens boeks door een borstelken ,
met verf bestreken, eene gespikkelde
kleur geven ( Gent en elders).
SPREUE. Z. sprok.
SPREUTJE. Op het leste spreutje, op 't
laatste puntje, op 't laatste nipje ,
knipje of oogenblik (Maastr.). Z. spriet
bij Weil. en lager : sprietel.
SPRIET, SPRIETJE, te Turnh. en elders
in de Kemp. voor : spree, spreetje
en dit voor : spreeuw, spreeuwtje.
SPRIET, SPRIETJE. Iemand een sprietje
onder zijn gat steken ( gemeen
spreekw.),iemandonderstand leenen,
uit den nood helpen, geld verschieten
( Gent en omstr. ). Men heet ook
sprietje : het prangend stokje, waar
muzikanten hun muziek-me,b.vd
vastmaken, opdat het niet weg vliegen
zou. Spriet is verwant met : spruit, ook
met : spreiden en springen.Z. sprietel.
SPRIETEL, verkleinw. van : spriet, waarvan het de bet. heeft, namelijk die
van : mik en van : uittakking , uit
gevorkte vertakking van-spruitel,
plantgewas : die bitterijen (chicoree )
zijn vol sprietels. Vanhier : sprietelen.
( Oost- en Westvi.) .
SPRIETELEN, o. w., uitschieten, spruiten,
met sprietels groeien : onze wortels
zijn veel gesprietetc; ook : spreiden
en stralen, bij G. Gez. Het is een
freq. van : sprieten ( spruiten ) , dat
oulings in gebr. was ; zoo leest men
in 't Belg.-Mus. (1846, 279) : ende es
dat dese linie sprietende es boven.
Hier bet. het : splissende ; bij Kil. is
sprietelen Vlaandersch en bet. : vaneenspreiden , spargere , dispergere ,
en hiervan : uitsprietelen , uitspreiden (VI.). Z. Weil., 't voorgaande,
't volgende en spring.
SPRIETELING, meest in't mv. gebr., afpel.
van : sprielelen , eigenlijk : getakte
uitspruitsels , stokjes , maar wordt
'ook voor : oogstralen genomen.
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Ha hoe dijn oogskens naer mij schieten,
Hun sprietelinxkens vlammigh heet.
(Snellt, Verhandeling, blz. 280.)

Kil. heeft : spriet-ooghen en 't vlaandersch sprietel- oogkeen, vert. door :

catigare, hallucinari, scinlillare oculis, dispergere visum; qua„ singula
sunt gemina vulere; bij Meyer : duisterlijk zien.
SPRIKKEN, spreken (N.-Br. en 't platd.).
Z. spreek.
SPRINGEN. Op het springen staan of op
sprong staan, of, gelijk men ook h.
en d. in Vl. zegt : op het kantje van
den nest rijden , op 't punt zijn van
aan de deur gezet te worden.
SPRINGER , modejonker , flierefluiter
(Antes., Hagel., Limb.).
SPRINGLAP , ook : slof en schof ( 593) ,
schort, dat timmerlieden, wagenma kers , enz. zich voorbinden ( Antes.
pr. Noord.).
SPRINGSTEEK , steek waardoor men , in
't naaien, van den kant als tot eenen
anderen overspringt of steekt (Br.).
SPRINGSTOK, polsstok (N.-Br.).
SPRINK , V. , in Limb. dagelijks gebr.
voor : bron. Het is voor : spring, m.,
wortel van : springen en dit ook voor:
eene fontein, zegt Bild. (III, 93 ) ; bij
Kil. : sprinck, spronck en sprinckborne,1. scaturigo, fons, engl. en hgd.
spring. Z. Weil. en Delf. ( 340) waar
men leest dat springhen in 't engl. to
spring-out of to sprout, zooveel is als
ons wassen, schieten ( fr. pousser) ,
en to spring : voortkomen , fr. avoir
son origine , provenir. Z. sprietel,
sprietelen.
SPRINKHAAN is in Limb. hooispringer,
uitgespr. : huispringer (niet heide
blz. 180) ; 't hgd. heu--springeZ.

springer,heuschrecke,van : schrecken,
springen, fr. sauter, vanwaar : sauterelle. Z. gerspeerd (149) en schrikken
bij Weil.
SPROEIEN, b. w., sprengen, sprenkelen:
sproei wat water om het stof te blus-
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schen ;besproeien , begieten ( Br. en
elders). Z. spoelen.
SPROEIER. Z. warandeerder.
SPROETEMUIL , aangezicht vol sproeten,
een met besproet aangezicht (Oostva.);
in Br. : sproetbaklces. Omstr. Leuv.
zegt men sproet voor : sproetsel of
sproeten.
SPROK , bijv., een oud en goed dietsch
iv.; 't bet. : licht breekbaar , dat gemakkelijk breekt , broos , dat niet
stevig, niet duurzaam is : wat is dat
hout sprok. Vanhier : sprokhout,
hout dat om zijne droogte of ouderdom licht breekt ( Z. sporkenhout).
Blijf van 't ijs , liet is nog te sprok.
Die taart is fel sproi. Sprok vel,
sprokke handen , vel, handen lichtelijk openklievende van de koude;
in Gelderf. zijn sprene handen ook
handen met kleine berstjes (VI., Br.,
Antw., Kemp., Belg.- en Holl.-Limb.).
In Br. en gewis elders past men
sprok ook toe op het weder, en zoo
is een sprok weér : ver dat licht
afbreekt, dat dikwijls verandert, veer
dat alles droog en sprok maakt. Wij
denken dat Februari hierom wel
sprokkelmaand genoemd wordt , en
niet, zooals men bij Weil. leest, de
maand waarin men sprokkels of
afgebrokene boomtakj es,dor hout,dat
alsdan van allerlei boomen afgesnoeid
wordt , opleest en inzamelt. Nu
sprokkel zelf zou wel eene verkorting
kunnen zijn van : sprokkelhout,
breekbaar hout, als het dorre hout is,
dat van de boomen waait of afgebrokene takjes. Bild., die, onzes dunkens,
zeer juist zegt , dat sprok eenzelvig
is met brok (van breken ), meent dat
sprokkel bet. : wat verspreid ligt.
De letters spr toonen : verspreiding,
wijd uiteen ; maar het derivatieve
ww. sprokkelen is : sprokkels bijeen
gaderen, in Gelderf. in dezen zin nog
gebr. Z. \\Teil. en Bild. Hoeufft geeft
sprok ook op als in N.-Br. gebruike'
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lijk voor : sprokkelig, licht te breken,

en meent dat het in Gelderf. en
Vrieál. ook gezegd wordt. Kil. en
Pomey vert. sprok door : fragilis;
't hgd. sprock is in 't fr. ook fragile.
Sprocket bet. bij Kil. niet slechts
cremium, klein , kort , dun , verbrokkeld en droog hout om het vuur meé
te ontsteken , maar ook : moim , 1.
caries, omdat vermolmd hout verduurd en zeer breekbaar is. Z. verder
Hoeufft (565) op : sprokkelen. Sprikken bet. in de pr. Drenthe : dunne
takjes, rijzen; vanhier : sprikkenweg,
ri j sweg. Men acht sprikkel verwant
met : sprokkel ( Z. Arch. II, 345).
SPROKKELEN, in N.-Br. en Gelderf. veel
gebr. - voor : sprokkels lezen, d. i.
allerlei klein, dun, verbrokkeld, droog
hout, dat in de bosschen afgevallen
is, oprapen. Kil. vert. dit door ereinium. Volgens Hoeufft heeft het ook
de bet. van : verzamelen in 't algemeen, en 't is in dezen zin dat
Meinarde Tiedeman van de sprokkel
spreekt in de Nieuwe Bijdra--mand
gen ( I D. 20). Z. sprok.
SPROKKELING , spaander , splinter,
brokkelingen hout (h. en d. in VI.).
Bald. zegt dat men sprokkel met
sprokkeling niet moet verwarren. Z.
sprok.
SPROKKIG, sprok : die takken zijn zeer
sprokkig. Sprokkig weér (Br.).

SPRONG, m., eigenlijk opsprong, optred,
luif of stoep, d. i. een uitspringende
en tevens bedakte gang langsheen de
huizen, fr. trottoir (Limb.).
SPROOK,Vlaandersche uitspr. van : sprok.
SPROOI en SPROOS, bijv., broos, sprok,

breekbaar, fr. cassant , fragile : wilgenhout is sprooi. Men gaf ons sprooi
nog op in den zin van : onstuimig
(Oost- en Westvl.). 't Is duidelijk ver
broos , en sproos is voor -wa:.ntme:
sprok. Z. sprok en doom.
SPR00S. Z. sprooi.

SPROOT voor : sport : eene leer van- tien
84
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sproten (Belg.- en Holl.-Limb.) ; bij
Kil. sprote, i. sporte.

Z. spuigen en bij Weil. spuien.
SPUIGDAG, SPUWDAG,bij 'tgemeen volk:

SPROT. Z. stroopier.
SPRUIT en SPRUITEN voor : spuit en
spuiten (VI., Brab., Hagel. en in
de beide Limburgen ) ; in Br-ab.

de dag naar eene smul -of drinkfeest
(L. v. Aalst). Z. kandeeldag (219) en
spuigen.
SPUIGEN, spuien , spugen, spuwen,
spouwen , speeken ; spuiger , die
spuwt of braakt (Oost- en Westvl. ).

ook : spruitebuis voor : spruit, fr.
seringue. Wij achten spruit, spruiten, spruitebuis zoo goed als : spuit,
enz. Dit trouwens zal blijken uit het
volgende : spritsen is in 't hgd. :
spritzen, sprutzen, in 't nedersaks. :
spruiten, zweedsch : spruta,en ditbet.
'tzelfdeals:10 spuiten, fr. faire jaillir,
jeter, seringuer; 2o 'tzelfde als : spruiten, kiemen, schieten, ontkiemen,
voortkomen, ontspringen; 3° spugen,
speeken. Kil. geeft sputte als Geldersch op voor : spuyte. Z. speit.
SPRUIT, v., dat deel van de kepers en
het dak dat over den muur vooruit
-komt(Osvl.)
SPRUIT, SPRUITKOOL, v., soort van
kool met veel uitgesprotene gebladerde knobbelkens , fr. jet-chews,
choux de Bruxelles : de Brusselsche

spruiten zijn alom bekend (Br., Limb.,
Antw. en elders ).
SPUGHELEN, freq. van : spugen, dikwijls
spugen of speeken (Limb.). Z. speijen
en speekelen.
SPUDSENHOOFD. Z. spudshoofd.
SPUDSIIOOFD, 'tzelfde als : puddenhoof,

polshoofd (493) , puitshoofd (515
VI.). Het w. wordt te Ronse en omstr.
gezegd van of tot een lastig kind,
van een deugniet , en voor 't laatste
nog meest spudsenhoofd : ga weg,
spudsenhood. — Pudde , podde is

'tzelfde als : pad of vorsch.Z.puit (514).
SPUI DAG. Z. spuigdag en spuien.
SPUIEN, o., w., spugen, spuwen (Oostvl.).

't Is zijn vader gespuid of gedraaid
of gesponnen zegt men in Oostvl.
voor : 't geen men elders zegt : hij

gelijkt zijn vader gelijk twee druppelen water, of gelijk te Antw. : het is

zijn vader gewisseld en gedraaid.

Die tegen den Hemel spuyght , het
spuyghset valt hem in de ooghen (J. de

Brune, Banketw., 451). Z. spijen.
SPUIGSEL, speeksel, spuwsel, spouwsel,
spog (VI. ) ; van : spuigen, evenals
spog 't prwterit. is van : spugen of
spogen.
SPUIKSEL, 'tzelfdeals : spuigsel (Oostvl.).,
SPUIT, v., gieter (Limb.).
SPUITEN in den zin van : spotten, en
spuitenij voor : spotternij, en spuiter,
voor : spotvogel , snaak : geloof niet

wat die spuiter u wijsmaakt (Antw.
st. en pr.).
SPUKKEN, speeken, speekelen, speek selen. Vanhier : spuksel en spui/csel
(L. v. Aalst); bij Kil. spicken. Z.
spiksel.
SPUKSEL. Z. spukken.
SPUL, SPIL, SPULLEKEN,ding,voorwerp,
zaak hij past op zijn spullen. Zijne
:

spullen zijn in orde. Met zijne beste
spullekens gekleed- zijn, zijne beste
kleederen aanhebben (Limb.). 't Kan
voor : bul zijn , met versterkende s,
of 'tzelfde w. als speld. Z. Kil.
SPURG voor : spurrie , gelijk burg voor
burrie (Limb.).
.SPUTS, mv. SPUTSEN, in Oostvl. gezegd
van kleine rosse plekjes of spikkelingen, die door vochtigheid op lijnwaad, kleerstoffen en vooral op zijde
komen (h. en d. in Oostvl.). Het w.
is eene verbastering van spat.
SPUTSEN , o. w., zwellen, opzwellen

droog wittebrood , dat in 't water
ligt, sputst. Onze handen spuizen
door de warmte (omstr. van Tienen).
Verwant met : spatten of met : butsen, bij Kil. in 't 1. sarcire.
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STAAIE of STAAIEN. Z. stade.
STAAK, m., wordt gebr. voor : paal, en,
overdrachtelijk, voor : iemand die, onberoerlijk staat, botterik, domkop,
ook een trage (Br.).
STAAK, STAKE, koperen of ijzeren pin, in
de aarde geslagen, die het doel, naar
't welk men bolt, aanwijst (Westvl.).
STAAKSEL, o., verzameling van eene
zekere hoeveelheid hop-of boonstaken : ik moet nog honderd hopstaken
-

koopen en daarmee heb ik mijn
staakset voor dit jaar (L. v. Aalst) ;
bij Kil. is staecksel, wijngaart-staketsel, 1. jugum.
STAAKSTIJF, bijv., zoo stijf als een

staak of stok, heel stijf, recht van
stijfheid : hij was stakeslij f van

koude (Vl.).
STAAKSTIL, zoo stil als een staak of
paal, heel stil, onbeweeglijk (Waas
en elders).•Men zegt ook stokstil.
STAAL , proef, monster , v. in Antw. ,
Limb., o. elders zoowel voor : metaal
als voor: proef.Bij Bild.m.voor: proef,
wanneer men, volgens hem, eigenlijk
stal zeggen moest. Vanhier heeft
men in Limb. : statenvent , een rei
rondgaat. -zigerdmtons
STAAL, steef, stengel, stam van laag gewas : een aardappelstaal, koolstaal
enz. (VI.).
Daer kwam de zonne 's morgens
En zocht met heure strael,
Vol teerheid en vol zorgens,
Den schoonen bloemenstael.
(G. Gezelle, 56.)
in't Oosten van Br. heet men de uitgekapte dennenboomkens ook : stalen :
verkooping van tien duizend heilsels
en stalen; in N.-Br. noemt men ten
platten lande staalkant , den lagen

doorgaans met boomen beplan ten
kant (220) der landerijen, of ook wel
soms : de heg om dezen. Wij denken
dat Hoeufft het mis heeft wanneer hij
gist dat het w. ontleend is aan de
weefgetouwen of de gewevene stof-

)
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fen. Het bet. niets anders dan een
kant of boord met stalen of stokhout
beplant. Bij Kil. staet, steel, engl.
stalk, zweedsch stjelk.
STAAL komt voor in : staatzien, staalkijken, d. i. stijf, straf zien of kijken.
Staal is voor : staar of star, wortel
van : staren,staroogen,starlingofsterlings bezien. Ik zie staat in die zaak,
ik zie er niet klaar in (VI.); bij Kil.
is staelblinci : stokblind, heel blind.
Weit. leidt staat af van 't hgd stal,
stel , stelle , een vlekje in de oog.
Stockblind is ook : heel blind; bij Kil.
bet. starre, sterre : stijf, onbuigzaam.
Z. ster, enz. Doch staal kan wel'tzelfde
w. zijn als : stok , steel ( voor : stijf
straf, zeer), vermits men zegt : stokblind, stokoud, stokstijf, stokstil.
STAALBLIND. Z. staal en sterre.
STAAN. Hij is gaande en staande, ook : hij
gaat en hij staat,. wordt gezegd van
een zieke die nog niet te bed ligt, die
nog zoo erg niet is (Br., Antw.,Kemp.
en elders). Achter den liessein staan,
of slaan, waar de bessem staat, niets te
zeggen hebben (Br., VI.). Op een huis
of een stuk land staan, de hoogste of
laagste bieder zijn (Antw., Kemp.,
N.-.B.; Z. Hoeufft, 567). Het weér
staat, of het weer zal niet staan, het
weer is vast of is veranderlijk (Br.).

Ergens op eene plaats staan, daar
eengin vasten post of ampt uitoefenen (VI., Br., en elders meer). Iets
of iemand niet staan, er geen betrouwen in stellen of hebben. Metiem.and
niets te staan hebben, d. i. te stellen
of uitstaande hebben. Er gestaan heb
mislukken, zich bedrogen yin--ben,
den, kwalijk uitmeten, misvaren, het
moeten bekoopen : hij heeft er geslaan ( Br., VI. ). Ik sta er voor, ik
moet er door, ik heb het op mij genomen, ik moet het ten uitvoer brengen (overal).
STAAN.Z.stande,waarvoor het in N.-Limb.
klinkt.
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STAAN DER in., voor : sinner van : staan,
is bij de Limburgsche boeren, die ook:
staanjerik en staanjer zeggen , de
stander of staak die eene lamp draagt
om alzoo eene gansche plaats, als
keuken, enz., te verlichten. In sommige Holl.-Woordenb. is staander of
staanderik in 't fr. chandelier, [anal.
Z. lampegek (324). In 't Meetjesl. ook:
staander of stander, op een staak of
blok staande waschkuip. Z. staander
staantje en standaart.
STAANJERIK voor : staanderik ( Limb. ).
L. staander.
STAANSWILLE (al) , misschien : staanswijle, komt voor in : iets al staanswille
zeggen, doen, enz., iets als met opzet
of als kwansuis doen , zeggen enz.,
in 't fr. de propos délibéré , 1. de

industria : ik zegde dit al staanswille,
oen te hoeren , wat hij antwoorden
.zou ( Leuv. en omstr.).
STAANTJE, een ding om iets op te zetten,
als waschkuipen , bloempotten , enz.
heet in Westvl. : staantje, voor :

staander, standert, staansel.
STAARBLIND , ' tzelfde als : star- of ster-

blind ( Limb. ); bij de Ouden en in 't
angels. ook : staerblind. Z. Weil. op :
sterblind en Arch. ( III , 84).
STAARLING , STAARLINGS. Z. sterlings.
STAARTTEUGEL (uitgespr. start- of stertteugel ), m., lederen riem die op den
rug van 't karpeerd rust en met een
kloof den staart omvat ( Limb. ) ; bij
Kil. : steert-breydel , steert -riem ,
achter-kroppier, lorum crassius sub

jumenti cau-da.
STAAS , uitgespr. staais , mv. : slaassen ,
staaisen of stasen, korte kous, halvekous (in vele gewesten van Vi.).
STAATSIE. Z. statie.
STABEL, STABELGEK,'tzelfde als in Br.:
stapelzot (Maastr.). Z. stapelzot.
STACHELEN, STECHELEN. Z. staggelen.
STADE , uitgespr. : staai , stuie , wordt
dagelijks gebr. in de spreekwijzen :
net slaai , op slaaien , bij slaaien
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soms ook : van staaie : met Boei staai,

en 't w. heeft de bet. van : tijd , bekwame tijd, gelegenheid, bekwame
gelegenheid, van pas, te pas, gemak,
fr. loisir , hgd. musze (moete ) : iets
op staaien of zijne staaien doen is het
op zijn gemak, met gunstige gelegenheid, of als het best pas geeft, doen:

spoed u zoo niet , doe liet op uwe
staaie. Ik zat liet doen niet tijd en
staai , met tijd en gelegenheid , met
tijd en goeste ( Br., Antw., Kemp.,
N.- Br. en elders ). Z. verders Kil.,
Meyer, \Veil. op : stade en pas. Plant.
heeft : slaeg, moeie, fr. loisir,1. otium.
Vgl. het fr. amuser, oul. mauser.
STADEEREN , STADEERSEL , voor 't fr.

souder , soudure ( Br. ).
STADHUISWOORD , 'tzelfde als : kasteel
ook als : pratijk--word(25)f
woord , d. i. hoogdravend woord
( Br., Antw., Oostvl. ). Ilij is voorbij
het stadhuis gegaan, hij bezigt hoog
woorden (Gent).
-draven
STAF , van ouds en nu nog voor : stok
herderstaf, herdersstok ; in Limb.
zegt men 't van alle waren in stokjes,
als : kalissenstaf voor : kalissenstok,
enz.; in VI. gebr. men .staf niet slechts
voor : stok, maar ook voor : steel,
roede, geerde, b. v. vlegelstaf.
STAGET voor : staat het, wordt zoowel
in Br., Antw. en Kemp., als in N.-Br.
gezegd. Zoo zegt men nog : gaget,
vraget, enz. enz.
STAGGELEN , STECHELEN of STACHELEN, STECHELEN, twisten, krakeelen : jijli zijt altijd santen aan 't
slee/telen. Steclielbroek , een die aan
krakeelt , een moelvechter-houden
(Meierij, Limb.). Het is verwant niet
het hgd. stacheln, steken, prikkelen,
en 't engl. to stagger , wankelen
aarzelen ; bij Kil. staggeren, titubare,
vacillare pedibus, germ. stageln.
STAKE, STAKESTIJF. Z. staak, enz.
STAKEN , b. w., nog overal gebr. voor:
staken aan hofboonen , enz. zetten,
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ook met staken omheinen. Als men
aan de hop staken zet, die van onder
al te dik zijn, zoodat de hoprank er
zich moeilijk kan aan vast hechten
en daardoor in zijnen groei gekrenkt
wordt, zegt men in 't L. v. Aalst dat
:

(le hop overstaak t is. Staken is in
Zeeuwsch VI. 'tzelfde als elders
turen : geiten , schapen , enz. staken,
d. i. ze in de weide of in grasrijke
plaatsen met Bene touw aan eenen in
den grond geslagen staak vastmaken.
STAL , eigenlijk de plaats waar men iets
stelt of plaatst, doch in VI., vooral te
Gent, is vleeschhouwersstal,in't fr.étal
de boucher : vleeschhouwerswinkelgestel. Van dit stal heeft men : het
fr. dialer , uit - of tentoonstellen ,
en installer , instellen , - eigenlijk :
een kanonik , enz. het bezit zijner
stalle vergeven ( Delf. 341 ). Den stal
vullen, als 't kalf verdronken is hoort
men in VI. voor : den put vullen,
als 't kalf verdronken is (Br.).
STALBOTER veel voor : hooiholer gezegd,
watook in Nedersaks. gebr. is(Breda).
Z. Hoeufft (569).
STALEN, bijv., voor : stellig, vast : het is

een stalen wet. Hij heeft een stalen.
wil (Br.). Stalen,van : staal, doch't kan
ook voor : stallig, stellig zijn; trouwens bij Kil. is stallen Vlaandersch
voor : stellen.
STALEN, o. w., in Holl.-Limb. overeen
overeenkomen , gelijken -stemn,:
dat slaalt nergens op, dat trekt nergens op. Bijna in dezen zin heeft
Weil. stallen : zij stallen niet met
elkander, in 't hgd. sie stallen nicht
snit einander, zij kunnen elkander
niet verdragen. Omstr. St-Truiden
wordt stalen gezegd van paarden in
den zin van : bespringen, dekken :

de hengst heeft ale merrie géstaald.
Vanhier gewis 't fr. : étalon, springhengst.
STALEN , b. w., eigenlijk : water , koeidrank warmmaken, met er heet staal
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of ijzer in te houden , en verders in
't algemeen : warmmaken (Kemp.).
STALKEERS, dwaallicht (VI.); ook : lang
stijf vrouwmensch (Gent). In De vos
Reinaerde bet. stalkeerse : toorts ,
waschkeerse.
STALLEI , 'tzelfde als in Br. : stelling of
eerder : de hoogte in den tas (r. Lier).
STALLICHT, o., dwaallicht, fr. feu- Tollet
( Br., Antw., Kemp., N.-Br. ) ; in VI.
stalkeerse; in Belg.- Limb. dwaas/fr/it,
welk laatste bij Kil. alsook stallicht
voorkomt.
STALREEP (of -rijp), stal, paal, de staken
waar de koeien aan gebonden staan
(Antw., Kemp. ).
STAMP, m., stomp, stoot, schup met den
voet : als ge mij niet gerust laat,

krijgde eenen stamp onder uw broek
(overal). Z. Bild. op : stamp.
STAMPEIS , o., onstuimig gestamp , ge
getier, geraas, Van 't werkw.-stamp,
stampeien : hij maakt zooveet stamp eis ( Br., St-Truiden ).
STAMPENSVOL, ingestampt vol, zoo vol
dat er volstrekt niets meer bij kan
(Br.).
STAMPKOT, ook : roskot, rosnieulen, d. i.
kot, keet of elk ander gebouw waar
men olie en raapbrood stampt of
slaat (Oostvl.) ; Kil. vert. starpmolen
door : moletrina, pistrina, en stamp
is bij hem ook 'tzelfde als : slaghhout. Z. slag- of smoutmolen.
STAMPROK, m., vlasrok ( Somergern).
STAN. Z. stande.
STAND , STANDE is , zegt Weil. , een
overeind staande vat ter bewaring
van evenveel welke dingen. Scande,
zegt Snellaert (Belg-Mus. 184i, 173)
(van : staan), rechtstaande ton,waarin
regenwater , enz. bewaard wordt.
In Vi. is stande nog : een staande vat,
ton of kuip , van evenveel welke
grootte, waarin men, in winkels,
koffie, rijst, zout, enz. plaatst. In de
pr. Antw. , Kemp. , N.-Br. , HoIl.Limb. en nogal veel in Br. is stand
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of scande : eene kuip of eer : een vat,
kern of tobbe , b. v. waarin men
botert of kernt; een botervat of boter
boterstand (72). Z. meelstande-kernof
( 368 ). In de Kemp. klinkt het veel

stan; in 't N. v. Limb. staan ; omstr.
Roermond staatje. De Teuth. heeft
stande, holten vat. Volgens Weil. en
Hoeufft (569) bet. stande, oulings,
ook : melkemmer. Z. boterstooter (72).
STANDAART, STANDERT, stander, molenboom, molenas (Br., Vl. en elders);
bij Kil. 1. axis molaris. Een sta.ndaart
is te Leuv. een rechtstaande getande
stok in een klomp stekende, waar de
kantwerksters hunne kussens aan
om ze telaten rusten. Z. stand.-hange
STANDEN, in Limb. aan de Maaskanten
voor : staan. Z. stander.
STANDER , al wat staat, en waarop of
waarin men iets kan plaatsen , dus
bet. het bijna 'tzelfde als : stande.
Oliestander is te Antw. : een vat waarin men den voorraad olie bewaart;
stander ook : een staande kuip of vat.
Stander van : standen of verkort
van : staander, afgel. van : staan, met
Bene d er tusschen. Stender is in den
Teeth.. styl.
STANDFIJKE , boterstaander ( Westvl.
Brugge) ; fijke voor : vaatken of vatje.
STANDFLIEKE, v., het onderste deel der
schouw waarop liet hout derzelve
rust (Westvl. ).
STANKE,v.,'tzelfde w. als : stang of steng,
doch bet. te Ronse : dijkje dat men
in grachten maakt om 't water op te
houden.
STANKEN , b. w., gezaaid land met de
omgekeerde egge effensleuren :stank
die plek rogge goed gelijk ( omstr.
Tien.). Z. stanghe bij Kil.
STAP , m. , 1 vQetstap of indruk van
den voet in den grond , bij Kil. vert.
door : vestigiurn (bijna overal) ; Weil.
stipt ook aan dat men nogal eens
hoort : ik bemerkte zijne stappen in
den sneeuw ; 20 te veler plaatsen van
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Br. en 't Hagel. bet. stap nog : ietsdwars over den weg gemaakt om er
gemakkelijk over te stappen , een
overstap , zijnde een groote breede
steen of iets anders dwars over den
weg aan dezes ingang of uiteinde
geplan t en dienende om den doorgang
met kruiwagens, rijtuigen of van het
vee tegen te houden. In den Teuth.
is 't stapp, aver te clymmen, 1. transcensorium ; bij Kil. 'tzelfde als : stichel. Z. dit w. , ook het Arch. voor
Nederd. Taalk. (1 , 349) en Weil. die
meldt dat stap in Vriesl. bet. : een
stoep aan het water.
STAPEL , STAPELZOT. Stapel bet. bij
Meijer : steel , bij Weil. eigenlijk :
staaf, stafstok, paal, en 't zal dan ook
staak bet.; onverdrachtelijk bet. sla
N. van Vl. en op de Hol!.-petin'
grenzen : stom , bot, mak, ook :
stommerik, botterik, wuite , evenals in Br. staak of stijl ook van een
domkop gezegd wordt. Zoodat sta
zooveel is als : stokzot, stijfzot,-pelzot
stomzot, d. i. heel en gansch zot; in
Vi. zegt men : stekezot ; in Limb. :
stabelgek. Stahel is, volgens Weil.,
hgd. en 'tzelfde als : stapel; te Antw.
zegt men : kijkelzot (2 t1) ; in de
vlaamsche polders hoort men ook
stapel zeggen voor : een aatje, Lootje,
een pieper. Z. steek en pepelzot (470).
STAR voor : voorhoofd. Z. ster, stern.
STARLINGS , plotselijk ( C. Axel ). Z. star
en sterlings.
STASEN. Z. staas.
STATIE , uitgespr. stasie , fr. station
1. statio, van 't werkw. stare, staan,
stilstaan ; statie bet. dus eigenlijk :
stand, stilstand, stilhouding, staan -of
standplaats , benaming welke goed
mag gebr. worden. Verders verstaat
men door statie : 1° eene der veertien
verbeeldingen van den kruisweg (3f4)
( overal ) ; 2° de standplaats of 't verblijf waar kloosterlingen of roomsche
priesters , 'tzij_ nu en dan in 't jaar ,
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'tzij altijd hunne geestelijke bediening
uitoefenen ( overal in de meeste gewesten van Hol!.); in Vl. bet. iemand
statie geven : iemand gelegenheid
geven tot iets te doen ; in Gent en

Limb. is statie ook voor : stagie of
verdieping : een huis met twee staties.
Omstr. Breda bet. staatsie : onder
: in staatsie staan , ten onder--pand
pand zijn : iets in staatsie geven ,
hebben, houden, ten onderpand geven, hebben , houden. Hoeufft zegt
dat het twijfelachtig is of het eene
verminking zij van 't bastaardw. stagie, ostagie, waarvan het meer gebruikelijk ostagier , dan wel of het kome
van : staan, laten staan. Tenkate
(2e d. blz. 418 ) schrijft het , evenals
Kil. stagie, doch zegt het uitgespr. te
worden : staadsie. Men gaf ons uit
het Hagel. statie op in den zin van :
pracht, heerlijkheid, statigheid. Bij
Bild. : staatsie, v., als van status
door : stagiosus gemaakt. Z. bij Weil.
stagie.
STE. In Br. en meest al de zuidelijke
gewesten zegt men zoowel : zevenste,

negenste , tienste , et fste , twal fste ,
dertienste , veertienste , enz. , als :
zevende , negende , tiende , elfde,
twelfde, dertiende, enz.
STECHELEN. Z. staggelen of steggelen.
STECHELEER. Z. staggelaar.
STEDE of STEE , stad, plaats, wordt h.
en d. in Br. gehoord voor : in stee,
in de plaats : eet vet stee van boter.
STEDIG , bijv. , gestadig , gedurig : in
stedigen dienst zijn. Kil. en de Teuth.

vert. stedich of stedigh, o. a. door :
stabilis, fixus , continuos , assiduus ,
sedutus in officio.
STEEDSEL , o., de professie of het uitspreken der beloften op de beggij nhoven (Oostvl.). Het w. bet. eigenlijk:
plaatsing ; van 't oude : steden of
steêden , plaatsen , grondvestigen,
vaststellen , aanstellen. Te Leuv.
noemde men op ons beggijnhof :
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steedjes, steekens, de afzonderlijke en
onbeweegbare gestoelten of
ken waarin elke in de kerk vroeger
hare vaste zitplaats had , eer de ver
stoelen in gebr. waren. -dragbe
STEEG , bijv. , komt in Vl. voor in den
zin van : stijf, stevig, hard, stug,
koppig, tegenstrevig, wat met moeite
gaat : steeg hooren, hard hooren, het
tegenovergestelde van : lijs hooren

(341). Ik zat dien stegen jongen zijn
kop wet breken. Het rad draait steeg.
Steeg van afgaan zijn , traag van
betalen zijn (Westvl. ). Kil. heeft :
steegh, stijgh, steygh, steggigh, steyl,

acctivus , stabitis , obstinatus. Z. hij
Weil. : stadig , stedig en steeg, en
verders,de daarmee aanverwante ww.
STEEGEN voor : steigen , opstijgen, o. w.,
tegengehouden zijn; overdrachtelijk :
aarzelen, niet weten wat doen (VI.).
Bij Kil. steyghen , oud., I. stagnare.
In dezen zin zegt men in Br. nog :
het water stijgt, d. i. het water loopt
niet goed af, het klimt, omdat het
door iets tegengehouden wordt.
STEEGER (Westvl. ). Z. steiger ( trap.).
STEEGEREN. Z. steigeren.
STEEGREEP , in Vl. voor : stegelreep ,
stijgreep , stegel , hgd. stigbiigel ,
eng!. stirrup, fr. étrier. Z. Delf. (543)
op steygheren, bij Kil. : steghel -reep,
steegh-reep.
STEEK, STEKE. Vooraan de bijv. nww.
gehecht, bet. dit w.: heel en gansch,
ten volle , volkomen. Zoo zegt men
in Limb. : steekvet , d. i. zeer ,
buitengewoon vet : de koei, het ver
steekvet ; in Br. steekblind ,-kenis
elders en in de Woordenb. : stekeblind , stekezot ( Oostvl. ). Men zegt
ook : stokblind, zoowel als : stokoud,
stikdonker. Kil. heeft : steckblind ,
stickblind , stockblind en stekblind;
zoodat stek of steek en steke, alsmede
stik en stok dezelfde beteekenis
hebben en gewis wei éénzelfde w.
zijn. Z. stapel.
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STEEK, m. , op sommige plaatsen van
België en in Holland de naam aan
een priesterhoed gegeven. Z. tik kenaar. Te Gent heet de hoed met
twee punten zooals de generaals,
stads borgemeesters, schepenen, enz.
er dragen : steekvogel.
STEEK, o., hoogte der binnenkamers van
een huis : hoog, leeg van steek, dat
is : hoog, laag van welfsel (Oostvl.).
Z. gestoken (151 ); in Br. zegt men :

hoog, leeg van verdiep.
STEEK. Op steek zitten ( of soms ook :
liggen ) is met groote netten op het
veld zitten om trekvogels te vangen
(VI., Br., Antw., st. en pr.). Z. steken.
Bij Weil. leest men op : in de steek
laten, datdit zooveel is als het vastgestokene vogelnet laten, datbij Kil. den
naam van : steke , vincksteke voert,
terwijl steke bij denzelfden Kil. de vogelvangst en steekgaren nog heden
een vogelvangersnet en bij-dags:
Halma : een kwartelnet bet. Wiergaren of steekgaren bet. in Drenthe ook :
een kwartelnet (Arch. 1, 354). Te
steek zetten bet. in't Hagel : openbaar
te koop zetten. Iemand in den steek

laten of iemand laten steken of zitten,
iemand in't nauw laten, met hem niet
meer mee doen (VI.); bij Weil. iemand
in den steek Laten, d. i. verlaten.
STEEK. Geen steek kunnen zien Diets
kunnen zien : het was zoo donker dat
ik geen steek kon zien (Br.) ; doch
steek is hier een ander w. als in
steekblind. Z. steek, bijes.
STEEKBEER , in Limb. 'tzelfde als :
kroesel , kronsel , dat men er ook
zegt , en omstr. Breda : lcroezels
( Hoeufft, 335 ). Z. knoesel ( 266 ) en
stekelbezie.
STEEK HET UIT , met verachting tot
iemand gezegd in den zin van : pak
u maar weg, loopt heen (Westvr.).
STEEKIJZER , o. , soort van mes of tuig
waarmeè men de hofwegen afsteekt
en van onkruid zuivert (Waas) ; in
,
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Br. ook een schupken waarmee^ men
de waterscheuten van de boomstam
afsteekt. Kil. heeft stek-ijzer,-men
flandr. : el-gheer, 1. fuscina.
STEEKKAR, STEEKWAGEN, kar ot'wagen
met eene tremie, waarmeê men ze
voorttrekt of stoot, fr. charrette a
bras (Vl.).
STEEKLOS , met zijn vervoegd , bet. in
Westvl. : zijne zinnen niet vast heb
zot, een weinig uitzinnig of-ben,half
bedronken zijn : hij is een stekelos
is 'tzelfde als in Br. : hij heeft eene
vijs los of er is eene vijs aan los, d. i.
zijn verstand lotert.
STEEKMES, mes om spergels of aspergees
mee uit te steken ( overal).
STEEKSEL , uitgespr. steksel , o. in Br.
en steekre, v. in 't L. v. Waas , bet.
aanval , vlaag , b. v. van eene plotse
zottigheid ,. fr. aecès de folie,-linge
attaque de folie , de fureur, enz.
hij heeft weer een steksel weg , hij
heeft weer eene kuur. Z. steekte.
STEEKTE of TEME, 'tzelfde als : steeksel,
aanval, b. v. van gramschap, enz. :
hij krijgt nogmaals zijne steekte of
zijne terne (Waas).Z.Hoeuflt, blz. 570.
STEEKTIJ D, tijd dat men iets steekt, b. v.
dat men de aardappels uitsteekt (VI.).
STEEKVELD, een stuk heide waaruit men
turf steekt (Baronie van Breda).
STEEKVET , zeer vet ( Limb., Hagel.).
Z. steek.
STEEKWAGEN. Z. steekkar.
STEELMOES, o., stengelmoes (Limb.).
STEEN. Dat zal op geene koude ( en op
sommige plaatsen : blauwe ) steenen
vallen, dat zal ik onthouden om het
eens betaald te zetten ( Br., Hagel.
en elders ). Van zijn hert eersen
steen maken, zich tegen iets hard
maken (Br.,Vl.). Steenen uit den grond
klagen , bitter klagen ( bijna overal ).
De steerten vragen geld , alles is om
't duurste (VI., Br. en elders).
STEENDAM, stoep, fr. trottoir (Popering.
en elders in VI.
).
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STEENDOOD, stokdood (Gent ).
STEENEN voor : stenen , droozen ( VI.).
STEENFLIER. Z. steenviolier.

STEENGRUIS staat in de Woordenb. verfr.
door : gravier en dit bet. : keizand,
keizelzand; doch in Oostvl., Br. en
Antw. verstaat men door steengruis :
mul, stukjes en brokjes van steen,
kalk, enz., vooral van een afgebroken
huis, fr. decombres, ruines, d. i. in
Hol!. puin, puinhoop, muurgruis.
STEENMUSCH , v. , dakmusch , soort van
musch die klein en roodachtig aan
den kop is ( Vi. ).
STEENPEK , pek of teer om schepen mee
te teren. Vanhier 't werkw. : steen pekken, b. V. een schip, d. i. met
steenspek oversmeren (Br., Antw. en
elders) ; bij Kil. : steen-peck , pix

diara, concreta, excocta.

STEENPUT is ook een in steen gemetselde waterput , borreput, bornput
(Westbr., Brussel en Kl. -Br.); bij Kil.

steenput , (ons lapide constructus ,
steenput-waeter , aqua Fontana.
STEENREEP, dikke touw waarmede men
de molensteenen opheft (Antw., st.
en pr.).
STEENSTOFFELIER (h. en d. in VI.).
Z. steenviolier.
STEENVIOLIER, in Br. uitgespr. steen flier
en in Vi. steensto/7elier; die plant, zoo
genoemd, omdat zij soms ook op muren te groeien staat, zal wel dezelfde
zijn als bij Kil. : steenviolieren, 1. viola

lutea, leucoion Galrund,, viola saxatilis
vel muralis, vulgo eheiri. In de Woordenb. treft men ook aan : steenviool,
fr. espece de violette ; maar viool en
violier zijn van aard verschillende
bloemen. In Blancardus Lexicon (510)
staat leucoion vert. door : muurviolier , muurbloemen , fr. giro/Zier,
violier. Z. Weil. op : violier en viool.
STEENZWEER, STEENZWERRE, een zeer
harde zweer, fr. an clou (VI., Br.).
STEER. Z. ster.
STEERT . Den steert kwijt of af zijn,
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machteloos zijn , ten onder zijn
( Hagel. ). Iets met een steent' is iets
met overschot , overblijfsel , b. v.
eene uur met eenen sleert is eene
zeer lange uur. Zonder kop nochsteert,
zonder begin noch einde , zonder
orde (overal).
STEERTBEEN, STERTSBEEN, stuitbeen,
het been waaraan de steert vast is,
fr. croupion, 1. os sacrum (Br., Antw.
en elders) ; bij Kil. : steertbeen ,
stietbeen , os eaurlae, sacra spina,
os coccygis, etc. Z. Weil. op : staart.
STEEVAST, bijv. en bijw., bestendig,
vast (van woning sprekende), b. v.

hij is steevast ira dat huis; hij woont
er steévast , dat is zijne steevaste
woning (Kemp.) ; bij Kil. : stedevast,
fixus loco, assiduus, stabilis.
STEGEL , m. , graanstoppel : die pikker
laat zoo'n lange stegels staan (Hagel.).
Ditw. schijnteenzelfden oorsprong te
hebben met : steken, vanwaar : stekel.
STEGEL, m., bet. eigenlijk : trap, doch
't is een houten gestel, bestaande uit
twee of meer palen, in den grond
geslagen, waarover een hout in 't
dwars gelegen is; het dient om in
eene dreef of weg den doortocht te
beletten aan vee , kruiwagens en
rijtuigen. De menschen schrijden of
springen er over heen ( Limb. ). In
stede van den stegel plaatst men ook
veel een kruishout, haspel genoemd,
op eenen paal zich ronddraaiende als
men er doorgaat. Z. stichel, dat hetzelfde w. is , en bij Wei!. : steltel en
steeger.
STEGER, in Vi. ook : steeger uitgespr.,
trap , stegerken , trapken. In dezen
zin heeft Weil. : stegel, en Kil. heeft
voor trap : steghe ( Sicamb., Sax.
Germ.), stelther, steegher, flandr. en
stijghe, stijgher, stichel. Z. Weil. op
steeger.
STEGERACHTIG. Z. steigerachtig.

STEGEREN. Z. steigeren.
STEGGELEER, m., twistzoeker ( Limb .).
85
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STEGGELEN , stecheten 0. W., twisten
geschil hebben , malkander iets betwisten (Limb.). 'L.Kornt van: stijgen
(steeg), waarvan : steeg (stijf) en Stug
ofwel het w. is verwant met : stelie,
stekel, slim ulus, hgd . stichel, stickelei,
van : steken, hgd. slee/ten, o. hgd.
steeclien , stecIien. Tenkate ( e deel
blz. 431 ) heeft op steek, ook het hgd.
stechelen in den zin van : stimutare,

niorctee veuliis.
STEGGELING, moeilijkheid, tegenstand

iie nwet zooveet steggetinçjen niet maken off/c zet u aan de (leur. Dal peêrct
maakt steggelinge om voorts te gaan,
d. i. het steigert (VI. ). Het is opmerkenswaardig dat dit w., afgeleid van
het voorgaande, in Limb. gebruikt,
ook in VI. thuis behoort.
STEEEREN voor : steigeren : hij komt
aangesleterd , d. i. hij komt aangegaan , genaderd of aangestapt , of hij
nadert. (Br.). Z. steigeren en tuieren.
STEIGELIACUTEG, STEGERACHTIG, bijv.,
iets dat stuit , tegenhoudt ( Vi. en
Zeel.). Z. steigeren en tuieren.
STEIGEREN of STIOJGEREN, STEGEIIEN,
STEEGEREN , volgens de verschillende uitspi. in Vi. en elders, voortvan : steigen of stijgen
durend
w dat oorsf)ronkelijk, evenals rijzen
en klimmen, eeoc welkdanige beweging te kennen gaf, het zij van heen
of terug; het zij , en dit iñeest , naar
omhoog of naar omlaag ; zoodat de
eigenlijke beteekenis was : gaan, 01)gaan , afgaan , rijzen , dalen ; doch
thans bet. het meestal : opgaan, opklimmen (Z. Taalk. Mag. IV, 398-9 en
Deif. 57). Zij moeten daten oft nede ,
\'0

--

en dat wet met suicken ghe -storen
in een ooghenbtick, als zij pijn -weldi tick in derligh jaeren Iietiten konnen
steyg/ierer (J. De Brune , Bancketwerck, blz. 76). Doch steigeren of
sleegeren , of ook steieren , zonder
g, wordt nog, h. en d. in Belgid, gebr.

voor : gaan, met moeite gaan , geweld

STh
doen , 1. lendere , vadere , etc. : gij
zit/t moeten steigeren eer gij daar
zift, eer gij hem krijgt, enz. Itij komt
daar snel aangesleierd ( Br., Hagel).
In 't N. van VI. en in Zeel. gebr. men
steigel en, en meer : steegeren, in den
-

zin van: tegen gehouden zijn, stuiten,
tegenstaan, opkomen en, overdrachtelijk, tegen gaan, afkeer veroorzaken,
tegenspannen, I. nauseare : die spize
steegt mi. Frieseman heeft steigeren
ook in de bet. van : stuiten , tegenhouden. Z. Weil. op : steigeren en
stijgen.
STEIN, STEINEN, in l3rab., Hagel. en
elders voor : steen, steenen in sommige woorden als : Steinokkerzeet,
(een dorp) steinezet , steinenpot
Itavenstein, enz.
STEINEZEL , dommerik domhop (Br.,
Oostvl.).
STELTEN, gewoonlijk met niet vergezeld,
groeien , deugen , gedijen : die boom
steit niet. Dit kind steit niet , deugt
niet. Vanhier : steitniet, een die niet
deugt : gij zift een steitniet (Westvl.).
STEIVIG, m., opene plaats achter of voor
een huis, cour dune maison (Maastr.).
Hetschijnt verbasterdvan : steen weg,
te Maastr. steinweg uitgespr. en dat
men aldaar zegt voor : straatweg.
STEK,m.,wordt in 't Z. en in N.-Br. voor:
stok gezegd, doch een stok die doorgaans wat dunder is, roede, wandelstek en wandelstok , akkerstek en
akkerstok , sotferstek : trommetstek,
niet : tromnzelstok, tioonstek en boonstoic. Geel eens mijnen stek, ik ga op

wandel. Voet bij stek houden, standvastig voiharden , het volhouden (Br.,
Antw.) ; elders : voet bij stuk houden.
STEK, m., uitspraakin Vi. van : steek, in
den zin van: bijtendgezegde:ieinand
een stek geven : ik heb hem daar een
goeden stek gegeven. Stek wordt in.
Westvl. ook voor : een eind wegs
gebezigd.
STEKEBAIHU1S , uitgespr. stekebakkes
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0., is in Br. 'tzelfde als te Antw.
en elders : steke/ia/. , ste/celbaars, als

in 't L.

V. Waas : stekelbag , elders
in VI. : stekeling, klein en gestekeld

speelziek vischje met stekers , dat
zich in beken engrachten ophoudt.
STEKEBEZI1N. Z. stelcelbees; hij Kil. ook:
kroesbesie,kroeselbezie,kroesbaesj e,
kruysbesie, hgd . stachelbeere.
STEKELBAARS. Z. 't volgende.
STEKELBAG , STEKEI3AK. Z. stekelbak
huis.
STEKELBAKKES. Z. stekebakkes.
STEKELBEES , STEKELBEZIE, V., wordt
verfr. door: groseitie verte ou blanche,
gachle, doch dit is niet juist; in Br.,
VI. , Antw. , Limb. noemt men steIcebees ofstekelbees bepaaldelijk : cane
bees of vrucht die aan stekelstruiken
groeit , 1. uva erispa , en deze bees
heeft allerlei dikteii en kleuren : wit,
rood, geel, blauw, purper, groen ; in
Holt. noemt men ze : kruisbessen ; in
N.-Br. : kroesels ; in Br. ook : knoesets; in Limb. : steekbeeïen en kronselen. Dit laatste zegt men ook te Biest.
Zij verschilt teenemaal van wat men
aalbees , I. cassis, of van de witte of
roode bees , fr. groseille rouge ou
blanche, noemt.
STEKELING, m., jonge boomtak dien men
in den grond steekt om wortels te
schieten ( h. en d. in VI. ). Z. poot.
STEKELOS. Z. steekios.
STEKEN. liet vat steken, een kraan in het
vat steken ( Br., Hagel. en elders);

te Antw. : het vat onisteken. Iemand
in de kleeren steken , iemand iets
wijs maken , hem bedriegen (Br.,
Antw., Vi.); in 't Flagel. en elders
zegt men hiervoor ook : iemand in

de lakens steken. Iets onder stoel of
bank steken (Br.„ Antw.), of ook
achter hoeken en kanten steken (VI.),
stoppen , verbergen , verzwijgen

steekt niets achter stoel of bank
want alles komt toch uit. De bie
steken of ook : bout steken bet. in
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Westvl. : opsteken, heimelijk veloopen . Daar steekt niets in ofer steekt
niets op, daar is niets aan gelegen,
dat eischt geen spoed ( Vl. ). In
nesleit steken , dwaasheden begaan,
in onaangenamen toestand verkeeren
(VI.). In slechte zaken steken, in de
krot steken, en zulke gezegden meer.
Hier heeft steken de bet. van : zijn,
zitten. Op of tegen iemand steken
het tegen iemand gemunt hebben,
gestoord,gram zij n ,een wrok. hebben:

hij steekt at zes maand tegen mij
(Hagel., Br.). Op iets steken, in acne
openbare verkoopiiig geld bieden

ik heb 10 frs op dien boek gesteken.
Vanhier : afsteken,, b. w., afbieden,
iemand,doormeertebieden, afzetten.
Te steek zetten, openbaar ie koop
zetten ( Hagel. ). In Oostvl. bet. op
iets steken : op iets nauw zijn. De
zon steekt zegt men, wanneer dc
zonnestralen heel heet zijn ( Br.).
Iets op iemand steken,het hem wijten:

gij steekt de schuld altijd op mij (Br.
en elders). De wee/de steekt hem, hij.
Ian geene veelde verdragen. Iemandd,
laten steken , iemand laten zitten
hem heimelijk verlaten ( Gent).
STEKENDE VOGELS , jonge vogels die
nog paddebloot zijn, of nog stoppelvederen hebben, of eerst beginnen
pluimen te krijgen (Waas) ; bij Kil.

stoppel-veder of stoek -veder,, bloedveder.
STEKERIG, bijv., van de maaien doorstoLen : dat nootje is stekerig (Limb,).
STEKERLING, 'tzelfde als : stekebakkes
(WestvL) ; bij Kil. : stekerling/t, ste-

keling, I. perea, piscieulus aculeatus
( visehken met stakers ).. Z. stekker.
STEKEZOT, in Vi. 'tzelfde als : stapelzot,
kleuterzot (250). Z. steek.
STEKEEN, 0. en h. iv., 'tzelfde als : stokken , d. i. ergens, b. v. aan erwten,
boonen , hop, staken of stokken ste
ken (Br.„ Antw. en in meer andere
gewesten ). Stek/cen , dat men in VI.
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ook zegt voor : steken , fr. piquer,,
bet. er h. en d.: werpen, smijten ; en
zoo is stekken te Eekloo en elders :
een spel bestaande in : met een groot
munt- of ander plat stuk naar de
schreef te werpen ; te Kortrijk en
omstr. in : den marbol tusschen den
duim en den wijsvinger uit te werpen , in 't fr. la petite bête , la bête
de France geheeten. Hier is stekken
voor : staken (ook passen), omdat er
in dit kaartspel veel meer gestaakt
dan gespeeld wordt. In 't L. v. Waas
bet. stekken : de kaarten afnemen,
fr. cooper les cartes.
STEKKER voor : steker en dit voor : stekeling of poets, naam van een vischje
(Westvl.). Door stekker verstaat men
te Kortrijk ook : een meisjeszot.
Z. stekerling.
STEKSEL , v. , voor : sterksel , stijfsel
(stessel) , pap waarmee de wevers
reeden (h. en d. in Westvl. ). Stijfsel
is in Br. en elders o. en stelsel, o., is
eene verkorte uitspr. van : steeksel.
Z. sterken, sterkpap.
STEKVOGEL (voor : steekvogel), roofvogel, sperwer (Westvl.) ; bij Kil. :

steek- voghel,sticic-voghet,1. accipiter.
STEKZAAD , m., soort van plant of zaad
gelijkende aan 't kool- of sloorzaad
( Limb. ).
STEL , bijv., in K1.-Br. en Oostvl. : oud,
evenals bij Kil., die het door : vetus,
vetustus vert., fr. estate ; doch het
wordt veel gezegd van : visch, vleesch
dat niet meer versch is, om de hoedanigheid uit te drukken van 't gezouten vleesch dat vergerst is; het
bet. ook bijna 'tzelfde als : bijtend
op de tong, sterk, fr. ranee; zoo zegt
men in Westva. : stelle boter voor :
sterke boter : die rog is stel. In 't
zweeds. is 't stel ; in 't engs . stale :
stale bread , stale bier , fr. bierre
sur Ie retour ; bij Kil. stelbier, vetus

cerevisia et de fecata ; stelle pisse ,
vetes lotium. Z. sterk en sterre.
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STEL, instel, instelpenning :. daar is een
half ten honderd stel (h. en d. in V1.).

STELHOQT , o., lang stuk hout dat men
door de stellinggaten steekt (Brab.).
Z. bij Weil. stelling.
STELLE is, op schorren, de hoogste plaats
die bij den vloed droog blijft en gebr.
wordt tot toevlucht voor de schapen.
Na het indijken van schorren blijft de
naam van stelle dikwijls aan de hofstede, welke zulk eene stelle bevat,
verbonden. Vandaar dat men in vele
polders een hofstede, stelle genaamd,
aantreft (C. Axel). Bij Kil. is stelle, sax,
sicamb., locus totes ( veilige plaats).
Dit w. is licht ook verwant met : sterre
( stijf, vast ).
STELLEBERD (stolleberd), hreede plank
aan de buitenvenster vastgemaakt en
waarop de bakkers brooden te koop
stellen ( Kortrijk ).
STELLEBOOG, kruisboog (Leuv.). Zou er
tusschen dit w. en stale bog, dat
men in V1. zegt , soms niet eene
betrekking bestaan ? Z. de Middelnar
(ii, 29). Of zou stel 'tzelfde zijn als :
sterre ? Wij denken dat stel hier de
wortel is van : stellen ( zetten).
STELLEGATEN voor : stellinggaten (Br.).
STELLINGEN, V. mv., voor : stellinghouten of balken gezegd ( Brab. ).
STELLINGSKE , kamersekreet ? stalletje,
kamerkakstoel, nachtstoel (Maastr.);.
te Leuv. en Antw. kakkedoor.
STELTE , v., dikke zool of ijzeren stel
onder aan den schoen, voor iemand
die een gebogen been heeft dat hier
korter is : hij loopt op stelten-dor
( Gent) ; bij Kil. is steile : houten
voet, en door 't mv. stelten verstaat
hij wat men er overal door verstaat.
STEMPER en STEMPEREN, in Br., Belg. en Hol!.- Limb. voor : stempel en
stempelen.

STENGEL , m., ligaar (N.-Limb. ).
STENKEREN, aan iets kwaad doen, schen den , lastig maken , plagen , of bijna
'tzelfde als : poetsjaarden, poetspal-
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leeren ( 495 ) : hij stenkert aan al
wat hij ontmoet; hij moet menschen
en beesten sterkeren. Stenkeraar;
gestenker ( Hagel. ).
STENSEN , dwingen, pruilen. Stershop,
pruiler, en een die nooit wil zooals
anderen , ook wel een dwarshout
geheeten ( Meierij).
STEPEREN , b. w., reinigen , scharen,
schrobben, schommelen : is het huis
gesteperd (Westvl.) ; Kil. vert. sleperen en stueperen door : insligare,
wat heel wat anders is.
STEPPEN. Z. stippen.
STER , STAR , v., komt voor in den zin
van : voorhoofd, kop, bol, in de vol
spreekwijzen : gij hebt schoon-gend

dien botterik te bepraten, wat hij in
zijne sier heeft zult gij er niet uit
krijgen. Hij heeft het weer in of voor
zijne ster, d. i. hij heeft het weer in
't hoofd zitten, hij is weér dronken.
Bij Kil. is sterre, sterne, stirne, I.
frons; stirne geeft hij op als Gelders.,
Saks. en hgd. en sterre der ooghe bet.
bij hem : oogappel. Vondel gebr.stern
ook voor : voorhoofd : hij sloeg zich-

zelven vlak voor de star (Z. Weil. op :
ster). Bij Bild. is star, voorhoofd, m.
van staren, aanschouwen. 't Voor:

hoofd is de aanschouwing van den
mensch, waar hij geheel in te lezen
is. De Hoogduitschers zeggen in dezen zin : stirn. Z. Delf. (342). Ge zult

op uwe sterre krijgen , ge zult op
uwe billen of slaag krijgen (Oostvl.)
Hij heeft sterren gezien, hij is dronken. Z. sterre (VI.).
STER, STERREN. Ster, uitgespr. steer,
evenals in Saksen , is eene in verscheidene berstjes bestaande knotsing in
Bene flesch, eenigszins aan eene ster
gelijkende : er is een sterreken in de
flesch. Zulke benadeeling aan de
flesschen toebrengen heet : sterren,

steeren : zijt voorzichtig dat gij de
flesschen niet steert. Bijna de helft
van de flesschen zijn gesteerd (Br.,
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VI.). Te Antw. geeft men dezen naam
ook aan eene gestarnde scheuring in
het ijs. Doch in VI., althans omstr.
Ronse , zegt men : stern voor : ster,
en sternen voor : sterren.
STEKEN. Z. ster 20.
STERK, bijv., bitter, bedorven, garstig,.

fr. rance : de boter is sterk (Br., VI.,
Limb. ). Z. stel , sterre.
STERKEN, b. w., eigenlijk : sterkmaken,
doch in Kl. -Br. en VI. gezegd voor :
pappen : het garen sterken of reeën
( 525) , met pap, sterfhap genoemd,
bestrijken, om het vaster of sterker
te maken. Z. sterre.
STERKPAP , reepap ( 528) , stijfselpap
( Kl. -Br.'). Z. sterken.
STERKSEL , STELSEL , stijfsel of reepap
(528), waarmee de wevers het garen
pappen om liet meer vastheid bij te
zetten (Vl. ).
STERLING, STERLINGS, STERRELINGS,
STARLING, STARRELINGS, STAAR
straf, stijf. Van : star-LINGE,bijw.
of ster, met den uitgang ling. Z.
dezen uitgang bij Weil. Men voegt
het bij de werkw. : zien, bezien, be-

kijken , beschouwen : iemand stertings bezien , hem straf bekijken. Al
deze vormen worden gebr. in Br. en
Antw. met eene s op 't einde, doch
in VI. en bij de Ouden treft men
meest : sterlinge, sterrelinge aan.
Kil. heeft : sterlick aen-sien of sterooghen, en sterreliek, sterrightich,
1. f xe, rigide, en obstinate. Z. sterre.
STERMIJNEN. Z. stramijnen.
STERMINKELEN , STERMIJNKELEN ,
STRAMENKELEN, 't zelfde als : stramijnen (Oostvl., Gent).
STERN, STERNEN. Z. ster, sterren.
STERRE, vast, vaststaande, stijf; Kil.
vert. sterre, starre door : regidus,

aseer, i-nlexibilis, germ. starrend.
Hij ziet sterre bet. dan eigenlijk :
hij ziet stijf, hij staroogt, hij ziet
recht door; en overdrachtelijk.: hij is
dronken (Oostvl.). Star en starren is
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van : staèren , freq. van : staan, en
staren is : de oogen op iets staande
houden, fr. fixer. Van dit staren is
ook 't bijv. star, onbeweeglijk, stijf,
en dit als subst. gebr. is ons star.
Hiervan wederom starrig, samengetr. tot : sterk, d. i. vaststaande, en
ook storen , doen stilstaan ( Bud., iii
100). Vanhier ,, sterlings, sterbtinct,
hgd. starrbtincl, angelsaks. : staer
blind. Z. staaiblind.
-

STERREN, STÊREN. Z. ster.
STESSE ook STRESSE, 4 0 streen, streem,
streng, string; 2 0 streek, aardig ding,
kuur : dat zijn stessen, wie had z'utks
gedacht ! ( Westvi.)
STEUB, m., stof, hgd. staith (Limb.).
STEUN. In den steun van 't werk, d. i. in

den tijd dat het werk 't overvloedigst

is : uw jas kan voor de naaste week
niet af zijn ( zegt de kleermaker);
't is tegenwoordig in den steun van
'twerk (Antw., st. en pr).
STEUNDER, 'tzelfde als : staander (Limb.).
S'IEUVEL, Z. stievel.
STEUVELEN, 0. IV., kijven, ruziemaken,

vech ten : ze waren in die herberg fel
aan 't steuvelen. Steuveling , ruzie,
gevecht. Ze zijn aan 't vechten, inadr
't is maar een steuvelingsken (Vi.). Bij
Meer. komt stivelen voor in den zin
van : dooden ofeigenlijk doorsteken,
doorboren; vanstift, I. lacus, zegt
J. David, Gloss. van Maerls. Rijmb.
blz 511. Doch wij denken dat steuvelen slechts een dialectverschil van en
slechts één w. is met : stibbelen,

stubbelen , stibberen of st2thberen.
Z. deze ww.
STEVELEN. Z. Stievelen.
STEVELENKNECHT , enz. Z. stievelentrekker.
STEVELETJE , voor : steveltje , Iaarsje
(Limb.). Z. stievel.
STEVEN , m. , de groote darm , 't ital.
sle[ano , bet. pens, l)Uik (Westhr.).
STIBBELEN, STUBBELEN, o. w., libbeen, tegenmorren. Vanhier : sti5l?e-
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linçj, stublieling, tegengepreutel, ruzie
Z. stibheren en steuvelen (Br.).
STlFBEREN, STUBBEREN, in een deel
der Kemp. en licht elders veel gebr.
om eene groote ruzie te beteekenen

het stib1ert in dat huis , zegt men
voor 't elders gebr. : hel stuift of
stieft er, of het stropl er, d. i. daar
is ruzie, daar is gevecht en gedruisch,
ten gezolge waarvan het er stuiven
moet; het zal dus voor : stievelenx zijn,
freq. van : stuiven, in overdrachtelijken zin genomen; doch 't kan ook
'tzelfde zijn als : stribbelen, strub
Z. stibbelen.
-betn.
STICHEL of STIGGEL, m., stijl te midden eener straat, dwarsboom, slagboom of soort van beweegbare barreel, ook : een dwarspaal of groote
steen of hout in 't dwars over de l)aan
en waar men gemakkelijk kan overstappen , en dus : een overstap of
steiger. Hij wordt aan het begin of
't einde van eene straat ofweg, ook
aan den ingang van een afgesloten veld of weide, enz. geplaatst, en
dient om den doortocht van dieren
of rijtuigen te beletten ( Br., Hagel.,
Belg. -Limb., Kemp. h. en d. in Vi.). De
kerkhofmuren worden ook , om hunne
laagte, h. en d. sticliels genaamd.
Stichel of stigget is, te Brussel en
omstr. : een voetpadje, een voetwegsken. Het is 'tzelfde w. als
steget, trap of stap ; in de pr. Drenthe
bet. stigget ook : overstap tot afsluiting van eenen weg ofgrond voor
het vee (Arch. I, 350). Stichet is verwant met : steg (Z. dit w. bij Bild.),
steiger (bij Weil.) en stijghe, steyglie
(hij Kil.)en stoep. Volgens Halbertsma
bet. stuge', stige, in eene menigte
van germaansche dialekten : ladder,
Z. steigeren, draaiboorn (barriÈre) en
kruisrad ( tourniquet ). Z. stegel.
STICHELEN, 0. W., zich verzetten, tegenopkomen, tegenstribbelen : kil sIte/wit
tegen mijn bevel (Belg -Limb.). 't Is
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afgel. van : slichel, ofwel is ' eene
verbastering van : steigeren, stijgen,

of van : sli/thelen.
STIEBEL, dronken : hij is stiebel (Kemp.).
STIEBEUGEL , m. , voor : stijgbeugel
( Limb. ) ; hij Kil. : stijgh-boghel,
Gelders. en Saks., 'tzelftke als : stijgh
Volgens Weil. is de stijgreep of-rep.
stegelreep : de reep waar de stijgbeugel aan hangt. Bij Kil. is s1igIi 'tzelfde
als : stijgh, en hiervan : stichel.
STIEL, n 1., liedrijf, ambacht, kostwinning
door handwerk : die man heeft eenert

goeden stiel aan de hand. Een jongen
op suet doen ofzetten, hem een handwerk laten leeren. Vanhier : schrijn
akers-werkstil,bonedr
stiet , Iiuivettersstiet , enz. ( gansch
-

Belgid ) ; in N.-Br. is 't w. ook in
gebr. ; Hoeufft zegt op suet « men
vindt dit w. hij 1(11., doch hij verwijst
aldaar naar stijl , waarvan stiet de
Brabandsche uitspr. is, evenals de
Zeeuwsche en de Gronin (i sehe. Men
verstaat hierdoor : een bedrijf, kostwinning , hetzij door handwerk
hetzij, en vel voornamelijk in dezen
zin, door kooprnanschap, zoo zegt

men : die lieden zouden wel trouwen,
maar zij Iteithen nog geenen stiel.
Het w. is zeer oud en in de beteeke
en in de uitspr., welke hier plaats-nis
heeft. Men vindt het veel in diebet.
in oude stukken. In 't angelsaks. bet.
steal (stiel uitgespr.) : status, conclitio
( Z. Somner ). In 't oud fr. was slit
état, profession, a rt(Roq uefort, suppi.
au gloss. de la lan g . Rom.). » Abr.
Blussé verfr. stijl door : profession
métier , mogen de sn/mister , gagne-

pailt.
STIEP, wellicht voor: steep, van : stiepen,
steun, steunsel, schraag, stijl ( Holl. Limb. ). Sliep en stiepen is wellicht
voor : stijp, stijpen, welke ww. ons
gemaakt schijnen van : stijf, stijven,
met verwisseling der tandletters f en
V i n p, iets wat nogal plaats heeft als
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in: koopen, loopen, enz., hgd. kaufen,
taufen. Wat ons dit denken doet is

dat : slijper of slieper in VI. stijverik
en onhandige mensch bet.
STIEPEN of STIJPEN , h. w., ondersteuneii , onderstutten , onderschragen

het geliouw moet geslepen worden
( Limb. ). Z. stiep.
STIEPER, STIJ PER , een die stijf, traag
en onhandig is in iets te verrichten
(Somergem en elders). Z. stijverik en
stiep. In Br. heet men zulk iemand

ook wel een : stijl, slaak, steinezel
enz.
STIER, kalkmand ( Werwik).
STIER geeft Kil., die ook : sleur en sin yr
heeft , op als een reeds verouderd
en als een Gelders., Saks. en hgd. w.,
1. vectigal, Iri/juluin ( tol , schatting
en 't v. stieren , bij hem : tri/ntere;
bij Meyer : schatting geven. 't Is dit
slier dat voorkomt in overslier ( 448)
en buitenstier , welk laatste in VI.
bet. : te laat : hij kwam een uur
builenstier. Z. zeestier.

STIEREN. ik kan het tot morgen wel
slieren , zegwijze aan de scheepvaart ontleend , bet. : ik kan het
tot morgen wel uit- of volhouden
( Zeeuwsch-VI. en elders).
STIERIG, STURIG, gezegd van eene tochtige of loopige merrie, schoon het eer
op eene koe toepasselijk is ( Hagel.).
Z. stiersch.
ST1EIIKOP, stijfkop, stijfhoofd ( Maastr.).
Stier kan hier 'tzelfde zijn als : var,
duur (Il), fr. taureau, dat eene stijfhoofdige beest is, of wel 'tzelfde als
stuur ( stuursch ) , driftig, hevig.
STIERPEZEL , m. , hullepees , fr. nerf de

boeuf(Betg.4Ius. '1844, blz. I94 ); in
Br. en 't L. v. Aalst : pezerik, elders
sinouterik, varrepeê.
STIERSCH , bijv., tochtig, loopig : de koe
is sliersch (Westvl.). Z. gtierig.
STIET , 0., vogelziekte aan den stiet of
stuit ( Antw., Bruss. en elders ).
STIEVEL , STEUVEL , in Limb. dagelijks
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gezegd voor : stevel (laars) , hgd.
stievet , oud fr. eslival , stiveté. Z.

Wei!. op : steve!.
STIEVELEN, STEVELEN, P van stievels
of steve!s voorzien zijn 2 0 gauw
gaan , snel doorstappen ( Maastr.).
In de laatste bet. achten wij het afgel.
niet van : steve! , maar een freq. te
zijn van : stieven
STIEVELENTREKKER, STEVELENKNECI IT of -TREKKER, laarzentrek
ker, een houten tuig waarin men den
voet steekt en alzoo de laars uittrekt
(Limb.).
STIEVEN , veel geze g d voor : stuiven;
instieven, uitstieven , ufstieven, enz.
voor : in-, uit-, aistuiven, enz. Stieven,
voor : stuiven, zegt men ook voor
een weinig sneeuwen, stofregenen,
(Br., Hagel., Kemp. en elders).
STIF, bij Kil. stief, flandr., hol!., sicamb.,
voor : stijf. Z. stijf.
STIGGEL. Z. stichel.
STIJDE, 'tzelfde als : stijf (Westvi.).
STIJF (ij als ie) , V., stijfsel, sterkmeel,
ameldonk (Limb.).
STIJF (uitgespr. : stifen stief), bijw. in
Vi., vooral in Westvl. , veel gebr.
voor : straf, sterk, hard, geweldig,
hevig, fel, zeer, vandeeg, enz. : liet is
stief koud. ik werk stief geerne ; bij
Kil. stijf, I. valdè, vaticlé. In Belg.- en
HoIl.-Limb. zegt men zoowel : stijf
-
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in den Tenth. : stijfmoedei'.
STIJFNEK, m., verloopen ajuin, die geen
tollen of knodsen krijgt en wiens
loof of stijve stengel altijd groen of
wassende blijft (Br.).
STIJFPAP, stijfsel, stijfselpap. Vanhier
stijfpappen, met stijfsel bestrijken
(VI.).
STIJGEREN. Z. steigeren.
STIJL voor : brandpuist op de oogscheel
(Ronse).
STIJNEZEL. Z. steinezel.
STIJP, STIJPEN, STIJPER. Z. stiep, enz.
STIJVERIK, m., een stijve, een die stijf,
traag, of niet gedienstig is (h. en d.
in VI.); ook aardappels, die, gezoden
zijnde, niet tot meel vaneen morzelen,
worden in Oostvi. stijverikken genaamd. Z. stijfnek.
STIK, V., 1 0 drijtanclige vork waar men
paling med steekt, en dien men elders
aatgeer, elger, aatspeer noemt; hij
Kil. aelgheer, el- g heer, ael-sperre;
o een soort van schup waarmee de
landbouwers het mest doorsteken
(Kemp.); 30 scherp en puntig big om
gerst te stikken (Antw., pr.) ; stick,
bij Kil. punctus, wortel van : sticken.
Z. stikken voor : steken. Stik, o., in
Vi. 'tzelfde als : stuk, fr. pièce : dat

drinken , een goede pint drinken,

is een stik van een vrouwrnensclr,
dat is een dik vrouwmensch. Wat
Iot stik is dat , in Br. : een bot stuk,
een bot, lomp, vrouwspersoon. Laat
op zijn stikken zijn, laat weg- of
uitblijven. In de pr. Drenthe is stilt

veel drinken. Z. straf.
STIJF AAN, dicht aan, dicht hij : dit dorp
ligt stijf aan de grenzen (N.-Br.) ; in
dezelfde beteekenis wordt 't hgd.
hart gebr. en omstr. Breda : vastaan.
STIJFGEVULD, 0., iemand die stijfen lui
is : hij gaat daar gelijk een stijfgevulde (Hagel.). Er is beest of iets van
dien aard onder verstaan.
ST[JFHALS, STIJFKOP, in Limb. 'tzelfde
als in Br. : stijfnek.
STIJFMOEDER, stiefmoeder (L. v. Aalst);

(ook voor : stuk) : een houten pen tot
sluiting eener deur, hek of venster.
Dit is aldaar de rechte uitspraak, zoo
als Bild. op stuk te recht aanmerkt.
Gewoonlijk zegt men erstek, platd.
stilt (Arch. I, 350).
STIK bet. als bijv. : steil, steeg, waarvan
het eene verbasterde uitspr. is : een
stikke berg (Limb.); als bijw. bet. het:
seffens, aanstonds : ik zal stilt komen;
spoedig : dat gaat zoo stilt (Limb.).
STIKKEN. Gerst stikken is. : de gerst

van honger, dorst, als : stijf van koucie,
stijf van den vaak. Eene stijve pint
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met de stik doorsteken om er de
vlimmen af te krijgen (Antw. pr.); in
't Hagel. is stikken hetzelfde als .
knoppelen (267) ; voor :- aspergies,
boter stikken zegt men in Br., Antw.,

Kemp. : aspergies, boter steken, dat
even goed is. Kil. vert. sticken, o. a. :
1® gangere; 20 cu7nulare; 30 farcire.
STIKKER, m., 4 0 ijzeren staf, van onder
spits, waarmee men gaten in den
grond boort om er palen, meiboom
te planten ; 20 stok, met-kens,z.i
van onder een ijzeren punt, waarmee
men de ijssleden voortstoot (Limb.).
In de pr. Drenthe is stikker : een
scherp ijzeren werktuig tot het afsteken van turven in de venen (Arch.
I , 350). Stikker is voor : steker,
gelijk men stikken voor : steken zegt.
Z. stikken bij ons en Weil.
STIKSTOKKEN, de eerst uitkomende plui-

men , de boze pennen van 't jong
gevogelte ( Westvl., Popering. ). Kil.

heeft : stoppet-veder, stock-veder ,
bloed-veder.
STIKTE ZIJN , genoeg geëten hebben
(Somergem). 't Is voor : stikvol, dat
Kil. vert. door : refertus.
STIL, STILLEKENS, gebruikt 1° over 't
algemeen voor : zacht , zachtjes,
langzaam : gij gaat zoo stil ; 2 0 voor :
zedig : een stil meisje. Dat meisje
gaat stil gekleed. Stillekens wordt
zeer veel gebr. voor : langzaam
zedelijk , zachtjes , zoetekens : het
gaat met mij maar stitlekens aan
( V1. , Br., Kemp., N.- Br. ). Over stilte
week, stille vrijdag, in N. -Br. en elders
gebr., zie men Hoeufft (576) en Weil.
Iets stil houden en iets in stilte doen
bet. in gemelde landstreken : geheim
houden , in 't geheim verrichten.
In het Nedersaksisch heeft 'tzelfde
plaats. Z. 't Brem. Nieders. Wörterb.
op : stillen. In den Teuth. bet. stillen :
verscelen, vermorwen; en bij Kil. ook:
pacare, placare , miligare , moitire ,
en stillekens : omnino tranquille.
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STILZITTERHENSSCHOOL , kleinkinder school (h. en d. in Westvl.).
STINKEN. Eigen lof stinkt, zijn eigen lof

zeggen mishaagt ( Br. en elders ). At
stinkende afkomen, 't zelfde als : al
lekende afkomen (Westvl.). Z.- lekken.
(332). At stinkende aftrekken, met
schaamte zich verwijderen (Oostva ).
Stinken gelijk de pest , geweldig
stinken (overal).
STINKENDE HALM, plat, grauwkleurig

insekt , eenigszins den goudsmid
gelijkende, doch veel kleiner en tra
te poot (Br., Kemp.). Het zal-ger
'tzelfde zijn als : stinkkever, fr.
bupreste.
STINKER, verachtelijke mensch (VI. en
elders). Kleine stinker, 'tzelfde als :
kleine deugniet, snotjongen.
STINKERIGGE, een Teelijk, stout vrouw
-mensch(VI.)
STINKENDE VISCH. Iemand uitmaken

voor stinkenden viscis, iemand doen
doorgaan voor al wat vuil en slecht
is (VI., Br. en elders).
STIP, v., stuip, gril, gekheid, kuur,

dwaze inval : wat stip krijgde nu
weer? Die vent krijgt dik Bene stip
(Hagel.). Z. bij Weil. en Bild. : stuip.
STIPPELMERKT MAKEN, moeilijkheden
maken, uitvluchten zoeken, dralen :
als gij zooveel stippetmerkten maakt
om uwen boek te leenen , houd hem
clan maar (Hagel.). Het is samen
uit : markt en stippel-gestld
(punctus), wortel van : stippen of
stippelen, 1. pungere, ofwel 'tzelfde
als : stibbet, wortel van : stibbelen.
Men zegt ook : stubbelmerkt.
STIPPEN of STEPPEN , fijn naaien , met
kleine en gelijke steekjes stikken :
dat hemd is met de hand gestipt
(Oostvl.). Kil. heeft stippen voor :
sticken met de naelde, ook : stip
voor : stick- nagilde, en slipset,-naeld
sticksel. Zegt men dit in V1. nu nog ?
STIBAN, hevige storm, ook hevige aanval
van gramschap , koorts en pijnlijke
86
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hoest , zooals uitterende rnenschen
dien gewoonlijk bij tochten hebben

(omstr. van Brussel).
STOBBER (o .als korte eu ), m. en o., stof,
stuivend zand_, stofregen : de stobber

Ligt eenen vinger dik op de plank.Vanhier : stobberen, stubberen, stuiven,
stof verwekken : het slobbert. laat
slobbert gij zoo (Kemp.) ; bij Kil. is
stubbe : stof, hgd. staub en stubben
een friesch w. 'tzeifde als : stof, of
,spinnewebben afdoen, en verder
kuischen, versieren.
STOBBEREN. Z. stobber.
STOEF, STOEFEN. Z. stof, stoffen.
STOEIEREN,,o. w., schijnt een freq. van:
stoeien, doch 't is te Turnhout gebr.
in den zin van : stoffen, pochen, met
overdrijving spreken. Z. Weil. op
stoeien, en Hoeufft op : stouwen.
STOEK , m., een soort van handschoen
die slechts de hand bedekt en de
vingers bloot laat ; mof ( Limb. ).
Stoelre, bij verbastering voor : stoepe,
d. i. stuip. Z. Arch. (I , 351) en Kil.
STOEL. Iets onder of achter stoelen of
banken steken (Br., Antw. en elders),
in V1. : iets achter de stoelen steken :
iets stoppen, verbergen, iets ver
ik steek liet-zwijgen,vrmopl:

achter geen stoelen of banken. Stoel
wordt bijna overal voor : biechtstoel,
of soms voor : predikstoel gebr. Een
biechtvader wordt gezegd een grootgin
of zwaren stoel te hebben , wanneer
hij doorgaans veel volk te biechten
heeft (Br., Antw., Kemp,. N.-Br. en
elders). In 't Z., althans in Br., zegt
men niet : stoelenzetster , stoelen
enz. maar :-maker,stoln

sloetzetster , stoel maker, stoelmerkt,
stoelvlechter , stoelgeld , stoelkensvrouw (stoelzetster), enz.
STOELEN (ZICH), nederzitten (h. en d.
in VI.). Z. stoel.
STOELKENSWIJF, STOELTJESZETSTER,
stoelzetster in eene kerk (Brabant en
Antw. ).

STOELVLECHTER en STOELENVLEC T^
TEN, in.'t Zuid. voor : stoelenmatter,
stoelenmatten, wat men er, ten minste in Br. en Antw., niet hoort.
STOEP, volgens Weil. eigenlijk : trap of
trapje vóor aan een huis, is te Antw.
en elders : een gaanpadje bezijden
de straat; te Leuv. breidde (77) ; in
Vl.: plankier (487), fr. trottoir :stoep
is in Br. : diepte in omgeploegd land;
in VI. , en wel te Somergem, eerre
opening in den tas; in 't L. v. Waas is
stoep 'tzelfde als : stomp, stuk tak of
stam van eenen gebroken of afgekapten tak of stam. Z. bij Kil. stoeb-

bancke.
STOEPEN, b. w. afgel. van :stoep (stomp) :
eenen boor, stoepen is : eenen boom
zijne takken niet tot aan den stam,
maar gedeeltelijk en met stomp en afkappen ( Waas ). Hiervan is
't licht dat Kil. stoep-gheerde heeft,
1. flagellum, d. i. geerd om met' te
stoepelen of geeselen (Z. 't volgende).
Stoepen wordt in 't Hagel. gezegd
voor : otteren (442).
STOEPEN , vlaandersche uitspr. van
stuipen of seskens, fr. convulsions.
Kil. heeft ook stoepen voor : stuypen,
doch in den zin van : slaan, geeselen,
krommen of buigen.
STOF, bijv., zoel, benauwd, dof, laf,
wordt gezegd van 't weêr : wat is

het weer vandaag stof, maar gisteren
was het nog stoffer (Hagel.).
STOF , STOFFEN (o als korte oe) : hij
heeft geenen stof, hij heeft niet te pochen : daar is geen stof of sto f fens op,
d. i. op die zaak` valt niet veel te po
(bijna overal) ; in Limb. is sto f en,-chen
't zelfde als : bluffen, grootmaken.
STOF, hefsel, schuim van bier (St. Truid.
en Leuv.). Vanhier stofbier; men zegt
ook : gest, gist ; in Holl.-Limb. hef;
in Vl. hevel (188 ). Heve of heèf is in
Br. : zuurdeeg.
STOFBOER, werkman bij de brouwers
die met het bijeenrapen van den
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stof (gist) gelast is; stofverkooper ,
koopman in biergist (Leuv.).
STOFFEEREN, ook gezegd voor : eenen
muur met kalk bezetten of instrijken (VI.).
STOFFEERPAPIER, meubelpapier (Leuv.)
of behangpapier, fr. papier peint
(Hagel. en elders).
STOFFEL , m., botterik (h. en d. in VI.).
Z. stoktres.
STOFFELIER, ni., violier (VI.). Z. steen
-stofelir.
STOK of STOKKE , vooraan een bijv.
nw. gevoegd, versterkt de beteekenis : zoo zegt men in Vi. : stokkedood,
gansch dood, fr. raicle inert; stokke
stokkestit , geheel en gansch-stijf,
stijf, stil : hij bleef stokkestil staan;
in Br. en Limb. is 't : stokstil.
STOK, m., duidt den steun of oorsprong
aan van iets of van iemand. Hiervan :
stokhuis , stanihuis , huis waaruit
een geskach t gesproten is ; stokgoea ,
voorvaderlijke goederen; stok of
stokregister , grootboek waarin de
oorspronkelijke stukken der stamgoederen of akten eens bestuurs bewaard worden (Limb., Hagel.). Bij de
biemans bet. de stok : de oude korf
waarvan de zwermen zijn voortgekomen (Hagel.). Graan op stok verkoopen is : graan, dat te velde nog ongepiktstaat,verkoopen. Stok beteekende
oulings ook : halm, 1. stipula (Limb.,
Br.). Op zijne stokken zijn (Hagel.)

of: op zijne stekken. zijn (Br., Limb.),
weer te been, gezond zijn. Hij komt
er roet een geschilderd stokje van af,

hij heeft zich uit die zaak niet goed
weten te trekken (Limb.). Dit is
misschien wel aldus uit te leggen :
in de oorlogsgebruiken van vroegere eeuwen komt wel voor dat
men de gevangenen met een geschilderd stokje de stad uitjoeg. —
Over hok en stok of blok gaan, geen
gebaanden weg houden (Hagel.). Z.
hok. Een stokje in twee breken,
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bij stokken en hij steenen zeggen, d. i.
op alle toonen ( Westvl. ). 0i een
stoksken, tegen uwen neus af (Gent).

Te klokke en te stokke ; te klokke is
voor : wat de kerk of 't geestelijk
gebied raakt; te stokke voor : wat het
wereldlijk bestuur aangaat : hij woont
te , klokke te Ieper ent te stokke te
Brielen (Westvl. ). Te stokke en te
nesse, d. i. met stok en mes, wreelelijk , zeer streng : ge zoudt wel
alle dagen mogen te stokke en te
nesse gaan, oen hem te doen werken
(h. en> d. in Westvl. ). Naar de

stokken gaan , naar 't pierenland
gaan, sterven ( Deinze). Kreetstok,
plaagsiok wordt gezegd voor :. plager.
Z. Hoeufft op : stokgoeden.

STOK, STOKKEN. Stok, schok, stoot, fr.
coup, secousse : eenen stok geven.
(Limb ., Maastr. ). Stok en stokken
hangen met : stoot , staoten samen,
gelijk : schokken en schudden. Kil.
heeft voor : steyek, 1. concussus, en
voor : stuycken, quatere, quassare,
concutere.
STOKD00D, in VI. voor : kiksdood 41):
hij viel van den trap en was slokkedood.
STOKEN , schieten , vuurmaken : de
vijanden stookten uit twee batterijen.
In denzelfden zin wordt bestoken
voor : beschieten gebr. (omstr. Breda,.
,

,

(4

Z. Hoeufft, 577).
STOKERSHOND. Hif is van den stokers hond gebeten , gezegd van iemand.
die te veel brandewijn gedronken
heeft (h. en d. in VI.).
STOKES, Limburgsche uitspr. van : stook-

huis , stokerij.
STOKFLEER in Limb., stok flier in Br.
voor : stokviolier, bij Olinger : espëce
de giro flier on giro fl e.
STOKGOED ( stokgood ), stamhuis , familiegoed : hij woont in 't stokgoed, d.

i. in 't voorouderlijk verblijf (Limb.).
STOKKE. Z. stok.
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STOKKEN, b. w., ergens een stok of
stokken aansteken , b. v. de hop, de
boorsen , enz. stokken ; bij Kil. is
stocken : naunire bacculo , stahitire,

stabiliri. Op iemand stokken , op
iemand steunen, betrouwen (Limb.).
STOKKES (o als korte eu uitgespr.), stom
botterik, stumper, snul (Br.).-merik,
Dit w. is licht van : stug afkomstig.
Z. stoffel.
STOKMANSHAVER, slaag : dat peerd krijgt
te veel stokmanshaver (Vi. en elders).
STOKSLEPER ( een ) noemen de boeren
een notaris die niets vereffent, die
alles laat slepen ( Westvl. ).
STOLKEREN, STORKELEN. Z. sturkelen.
STOLLEBERD. Z. stelleberd.
STOLLESTEEREN , van 't fr. solliciter,
gebr. in den zin van : naar iets vragen , onderzoeken : stotlesteert eens

naar die zaak ( Br.).
STOLP, soort van mandewerk, van onder
breed en wijd , ein naar boven nauw
toeloopend, zooals eene kevie van
klokhennen of kiekenkorf, maar wat
grooter ; dezelve dient om daarin de
karpels , gedurende den rijtijd , in 't
water overheen te slaan; en dit werk
heet stolpen (Zeeuwsch-V1., Axel). Bij
Kil. is stolpe , stulpe : 10 holt. 'tzelfde
als : kloeke , vierklocke ; 2° saks. en
gelders. : deksel ; 3° ( oud) stuip en
stolpen of stelpen, holl., gelders. hetzelfde als : dekken, 1. tegere, operire,
STOLPEN. Z. stolp.
STOM wordt in 't Z. veel gebr. voor
stomp, bot, dom : ge zijt een stomme
kerel. Vooraan bij znww. gevoed,
heeft het in Br., V1. en elders dezelfde
bet. als : stok, steek, stik, d. i. heel
en gansch, b. v. stomzat.
STOMAMBACH.T , uitgespr. stommenambacht , een spel waarin de kinderen
't een of 't ander ambacht napoetsen ,
terwijl de andere speelgenoten moe
vragen wat zij willen verbeelden-ten
( VI. ).
STOMDRONKEN of STOMZAT , 'tzelfde

STO

als : stapeldronken, d. i. zoo zat Of
dronken dat men niet meer spreken
kan (VI., Br., Limb. en elders).
STOMMEBORG. Koopen niet stomrneborg,
koopen en seffens betalen ( Br.).
STOMMELINGS , bijw. , stom , zonder
spreken : hij ging mij stommelings
voorbij (Br., Antw.); bij Meyer bet.
stommelinx : onordentelijk, zonder
oordeel. Stommeling staat in de
Woordenb. verfr. door : sot, ignorant, etc.
STOMMENAMBACHT. Z. stomambacht.
STOMMERIJ voor : stommigheid of stomheid, domheid ( Limb. ).
STOMMERIK, m., een stom mensch, botte
kerel. Men zegt ook dommerik voor :
domoor in denzelfden zin (Br., Limb.
en elders ).
STOMP. Iemand op den stomp zetten,
hem in verlegenheid brengen met
iets op tijd niet af te leveren, in den
nood laten. Zich op den stomp zetten,
iets versloffen ( Limb. ). In Limb. en
elders zegt men van een dik, jong
kind : dat het een stomp of klomp is.
STOMP , m. , mengelmoes van ondereen gestompte of gestampte aardappels
met ander moeskruid , als savooien,
enz. (Br., L. v. Aalst ). Stomp, v., is
in VI. : een gebak van boekweitbioem
gemaakt in den vorm van wafels :

in 't illeetjesland bakt men stompen,
telkens dat er boekweit gedorschen
wordt. Z. fietsen en kaslaat (224).
STOMPAARD , STOMPE , STOMPERIK ,
'tzelfde als : stommerik of stumper
(Westel. ). Z. stommerik, stökkes.
STOMPAREN, korte aren (r. Lier).
STOMPERIK. Z. stompeaard.
STOMZAT. Z. stomdronken.
STOOF, v., soort van kachel waarop aren
het eten stooft of kookt; Bene kachel,
die kleiner en lager van buis is en
maar gewoonlijk dient om zich te
warmen, wordt in kamers geplaatst;
doch eene stoof is hoog van pot of
staansel, breed, lang en plat van buis
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en wordt gewoonlijk in huis of keu
geplaatst, omdat ze dient om-ken
op te koken. Stoof vert. men in 't fr.
étuve en kachel , poële. Vanhier :
stoofmaker : bij J. N. stoof- en kachetmaker. Stoofassche is 'tzelfde als :
hoelieasch, in tegenstelling van aard
stoo fdekset of - scheel; stoofijzer,-asch;

stoofhaak, stoofpot , stoofoven , stoofpotlood ( bijna in gansch België).
Stoof wordt h. en d. ook gezegd voor:
vuurpot, lollepot.
STOOFPOT, m., kasserol (Antw., Lier);
knorpot , grommelpot (Westvl. ). Z.
lollepot.
STOOKKOT of VLAAMSCHE KEETE , zoo
wordt het kot, keet of huisje genoemd
dat afzonderlijk gebouwd is om in te
bakken (C. Axel ). Z. bakkeet (28), in
Br. en Limb. : bakhuis.
STOOP , m., allerlei kruik van aarde ge bakken , verkl. stoopken , stapken
(Br., Antw., Kemp.); Kil. vert. kruyck
en stoop door : cantharus.
STOOR voor : stoornis : hij stelde heet
het huishouden in stoore ( Oostvl. ).
STOOREN, een sterken reuk geven, sterk
rieken (Westvl.); Kil. vert. stooren, o.
a. door : tutum ant vadum commovere ( slijk roeren ).
STOOT, v., noemt men : een handvol gehekeld vlas. Het spreekw. de stoten
deeten bet. het verschil der prijzen
om tot akkoord te komen , deelen :

hier is de Godshelder , laat ons de
stoten deelen ( Limb. ). Z. stok : een
stok in twee breken , het verschil in
twee doen.
STOOTEN , b. w.,

verzuimen , b. v. cle
school , de mis, enz. stootgin ; 20 stelen : hij heeft mijn geld gestooten
( Tien. en omstr. ).
STOOTER (oo als en) , m., boterstooter
is de stamper van de stand ( Limb.) ;
in N.-Br. zegt men altijd : scooter als
men van twee en een halven stuiver
spreekt. Z. Hoeufft (579) en stand (669).
STOOTKANT, m., de stootkant van een
lo
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rok, jakke, voorschoot, enz. is de
omgenaaide onderste reep of breede
zoom (Oostel., Antw.).
STOOTMUTS, v., vrouwmensch dat pruilt
of zonder spreken loopt (Br., Kemp.);
Kil. heeft stoothoofden , stootbollen
voor : koppig zijn ; en sloot hoo fdigh ,
stoolbolligh voor : koppig, tegenpreutelend, en nog mopmuls voor : slaap
-muts.
STOOTVOGEL , zooveel als : roofvogel,
sperwer; men heeft ook : duiven
voor : sperwer-stoer(dvnu)
( Limb.) ; bij Kil. is 't stootvalk , sax.
1. accipiter , gyrofalco ( volgens som
-migen).
STOOTWAGEN , HANDWAGEN, wagen,
met twee tamelijk groote wielen en
berries, dien men voortstoot of trekt,
in 't fr. pousse-cut : voer olie pakken
met den stootwagen weg (Hagel., Br.,
Kemp., Antw., N.-Br.).
STOP of STUP, m., stof , hgd. staub ; bij
Weil en Kil. stubbe. Vanhier : stoppen,
stuiven , stofmaken : het stopt er
vandaag .(Limb.). Z. stobberen.
STOP. In het stop steken , gezegd van
vinken wier oogen men heeft gebrand
en die men in den donker zet om ze
in den herfst, wanneer men vinkers
vangt, beter te doen zingen (Waas).
STOP , bijv. , stomp , bot , fr. emoussé
(Limb.).
STOPGAT. Foor stopgat dienen , maar
dienen als anderen niet komen (Br.,
Antw.).
STOPPE, v., werk, fr. étoupe (Westvl. ) :

een brandende schip vol pek en stoppe
(Rond d. Heerd), zij wierpen er sloppe
en fasseet op. Bij Kil. stoppe, 1. stupa,
sive stypa , gal. estoupe, ital. stoppa.
Stoppen i. stipare : quod stupa navium rimmtce stipentur sive obturentur.
Stoppen is in den Teuth. : mit vlass
of hennep stoppen, stipare, distupare.
STOPPEET. Z. stopgat en' lappeter (326),
STOPPEL. Door stoppels verstaat men
niet alleen wat van 't afgesneden
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graan, sloorzaad, enz., in den grond
blijft staan, maar ook : de jonge uit
pluimen van kiekens, vo -komend
wat er blijft staan, als-gels,nz.of
zij uitgeplukt zijn (Br., Antw., Vl. en
elders). Stoppel bet. in Br., Limb. en
elders ook : stoppelveld, een land
waar niets meer staat dan stoppels.
STOPPELBLOOT heet men, in 't L. v.
Breda, wat elders het blooten van de
schoof heet. In Limb. wordt stoppelbloot gezegd van een akkerveld waar
het graan van af is zoodat er niets
meer opstaat dan de stoppels.
STOPPELIG , bi jv. , voor : stoppelharig
(Antw.).
STOPPELKLAVER , v., in Br. 'tzelfde als
in Limb. : stoppelklee.
STOPPELKLEE , m., klaver die in een
graanstoppel staat ( Limb. ). In Br. en
Kemp. noemt men : stoppelklaveren ,
die in de stoppels staan na den oogst
en 't volgende jaar de gewone klaver
zijn.
STOPPELKRUID , jonge stoppelrapen of
raapkruid. , gezaaid op roggen - of
tarwenstoppelveld (Br. ); ook zaait
men ze soms tusschen koren, tarwe
of haver in, maar de rapen, tusschen
haver gezaaid , heet men : haverenstoppel,kruid, haversloppetraap (Br.).
STOPPELSTIERIG , bijv. , gezegd van
iemand die onbeleefd en stekelig is.
Het komt van stoppel en stuurs en zal
bet. : zoo stuursch als een stoppel
( Zeeuwsch-Vl., Axel ).
STOPPELWORTELEN of VELDWORTELEN, in tegenstelling van : hofwortels,
zoo genaamd, dezen omdat ze in den
hof, genen omdat ze op 't stoppelveld
of tusschen de rogge gezaaid zijn
(Br., Kemp.). Men zegt ook : stoppel

gen, versteken.
STOPPENBOL of STOPTENBAL , een kinderspel ; te Diest : bórgedelcat , fr.
cache-cache. Z. ajonkaard (13).
STOPPENTREKKER , m., kurkentrekker
(Limb., Br.). In dezen zin zegt men
stop voor : kurk.
STOPPER , m. , klein handschupje om
kruid of voeder uitte steken, in Limb.
zoo genoemd omdat men daarmede
stopt of steekt.
STOPVEDEREN , de eerste veeren der
jonge vogels,( Br., deel der Kemp. ).
toppel
Kil. heeft : stop-vederen , stoppel

-peën,hof.

STORTEN. Z. diepgronden (94).
STORTKAR, v., in Vl. stortekar, sturtekar,
eene kar die door het uittrekken van
een stok of pin aan 't vooreinde ,
achterwaarts kan omgestooten of
omgeklonken worden, om alzoo in-

STOPPEN. Z. stop.
STOPPEN, b. w., verbergen, wegsteken
stopt u wel ( Br., Antw. ). De Teuth.
heeft ook stoppen : bargen, hoiden.
Verstoppen is gebr. voor : wegber-

-

veren, 1. lanugo.
STORMEN, o. w., overal in 't Z. en N.-Br.
voor : de stormklok luiden : het

stormt , 't zat ergens branden ; voor
stormklok zegt men thans ook :
brandblok (Br. en h. en d. ook
noodklok ). Z. Weil. Edoch gelijk
Hoeuft (530) zeer wel zegt, werd
vroeger de stormklok getrokken ,
wanneer er een stormweder woedde,
om het gevaar af te wenden.
STORS , v., rolgordijnen van vensters ,
fr. stores ( Vl. en elders ).
STORT , m. , de plaats waar men het
steengruis met de stortkar voert en
afstort ( Antw., h. en d. in Br. ).
STORTBIER, in VI. : stortebier, sturtebier,
gestort bier, bier dat uit de kraan ergens in aflekt (Br., Antw., VI.); in VI.
ook de klatsen bier, in de glazen overblij vende en die de bazen bijeengieten g
ook bier dat op eene afgetapte ton
blijft : sommige herbergiers doen het

stortbier onder het andere en verkoopen liet net grootgin toeloop. In
zekere gewesten van VI. nemen de
brouwers het sturtebier terug. In Br.
spreekt men slotbier uit.
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eens de lading af te storten, zonder
het peerd te moeten uitspannen (VI.,
Br., Kemp. , N.-Br. en beide Limb. ).
In Limb. zegt men ook : slagkar. In
Br.,Antw.en elders is destortkar bijna
gelijk eene andere kar , genoemd
hoogekar, doch in VI. rust de stortekar op drij wielen, twee terzijde en
een vooraan in 't midden. Zij gelijkt
dus aan hetgeen wij hiervoor berwette
(45) noemden. Z. ook bocictelkar (63).
STORTMOZE, gemak, huisken , kakhuis;
bij Kil. stortmose, 1. lavatrina.
STOUT EN BOUT of ZONDER VARE OF
VREEZE zegt men in Westvl. voor :
onbeschroomd , stoutweg : hij trok

stout en bout stoor de bosschen . Boude,
'tzelfde als : stout, bij Kil. vert. door:
audax , con fidens ; boudelick door :
audacter en boudeling is audaculus.
Vanhier ons : baldadig. Stolt bet. bij
Ruysbr. stout. Stoute wezels zuipen
de beste eiers uit is in Vi. een
spreekes. dat bet. : de stouten geluk
-kenhtbs.
STOUTERIK, m., die stout is (Hagel.,
Br., Limb. en elders).
STOUW voor : drift , kudde : een stouw
beesten (N.-Br. en Kemp.). Z. stouwen.
STOUWEN, STUWEN, stooten , duwen of
douwen, waarmee het éénzelfde w. is,
door voorvoeging eener s, doch wordt
nu overal in Er., Antw., Kemp., N.Br. en elders gebr. in den zin van :
leiden, opleiden, voortstooten, voort
opdrijven ; bij Kil. minare ,-jagen,

ducere , propellere; ook als vlaandersch in 't 1. incitare, instigare,
oogere, d. i. bedwingen, terughouden;
zoo zegt men in Br. en elders :

verkens, schapen , koeien , enz. stouwen, cl. i . voortleiden , voortdrijven,
opleiden. Vanhier : verkensstouwer,
roeistouwer, enz. Te Antw. en omstr.
zegt men ook : 10 stouwen voor :
vrijen : hij is aan 't stouwen, en 2 0 met
marbols naar de putten schieten.
Z. boezelen (65). In den zin van :
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tassen , 1. acervare , in orde leggen,
enz., wordt stouwen h. en d., namelijk
in Kl. -Br., ook gebr. Bij Hoeufl't leest
men « evenals men elders zegt : een
verkenstuwer, zegt men bier : een
koestuwer of koestuwster voor : een
jongen of meisje die de koeien wacht.
In 't oud Friesch is het stoyen, afgel.
van 't Angelsaks. stow, locus. Het zou
dus wel kunnen bet. : loco moeere,
d. i. van plaats veranderen, b. v.
balen, enz. Doch 't w. wordt eigen
voortdrijven-ardigeb.vnht
van beesten . » Men zegt veel : opstou«-en : het wild opstouwen, d. i. het
wild uit zijne legerplaats opjagen om
het te kunnen neerschieten ; voort
stouwen, voortdrijven, enz.
STOVEN, o. w., 1° kijven, nooit zwijgen,
knorren : de oude wijven stoven altijd
Westvl.); 20 zieden (Oostvl. en Br.).
Het is voor : stubben, stubberen.
STOVERIJ, v., gestoofd eten, tafelgerecht
bestaande uit vleesch dat in brokken
gesneden en noch gekookt noch gesneden is, maar gestoofd opgediend
wordt (Oostvl., h. en d. in Br.).
STRAAF voor : straf, en straven (straoven)
voor : straffen (Limb.); bij Kil. strave
of straf, en straven voor : straffen ;
de Teuth. heeft : straffen, straiffen
voor : berispen. Vanhier : bestraffen,
en in Limb. : bestraven. Hij moet
niet zeggen , God straffe snij bet. in
't Hagel. : hij is genoeg gestraft. 't Is
toch niet gestraft, 't is niet te straf
of te veel gerekend (h. en d. in VI.).
STRAAIEN en STRAAIING zeggen de boe
V. Breda voor : strooien-rendomst.
en strooisel.
STRAAT. Een straatje zonder eind is een
straatje dat geene uitkomst heeft,
fr cut de sac ( Br., Antw., VI. ). De
straten meten, dronken zijn (VI.). De
straat plat loopen, veel op de straat
loopen ( Oostvl. ). 't Is moeielijk aan
de straat te werken, houwen, enz.,
het is moeilijk onder allemans oog
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of naar allemans zin wel te doen
(bijna overal).
STRAATBREK , m. , iemand die dagelijks
veel op de straat loopt (Leuven). Z.
brak (75).
STRAATKLAP, klap die niet te achten is,
gemeene klap , straattaal : ik acht
dien straatklap niet ( overal ).
STRAATLAWEIT, o., straatgerucht,straatgekijf : gij moet voor mijn huis

geen straatlaweit komen maken (Br.,
Antw.).
STRAATLUIS , straatlooper ( Gent ). Z.
straatbrek.
STRAATREMEDIE , v., gemeen geneesmiddel buiten de ordonnantie des
meesters : straatremedies zijn soms

zoo goed als die van den besten doktor
(Br.); in Limb. : boerenremedie, boe
-renmidl.
STRAATWAGEN, kruiwagen (omstr. van

Breda ).
STRABANTIE, wanorde (Maastr.).
STRABATS , STRABATSEN. Strabats , v. ,
wordt in Holl.-Limb. gebr. in den

zin 1° van 't fr. prouesse, heldendaad,
kloeke, koenedaad, mannelijk bedrijf,
koenheid : die gevangen held kan nu
geen strabatsen meer maken ; 2° van :
moeilijke daad , verdrietige arbeid ,
en strabatsen , verdrietigen arbeid
verrichten; ook moeilijk, lastig gaan.
STRABBANT bijv. en bijw., nog veel in
Brab. , Antw. , Kemp. , Hagel. en
Oostvl. gebr. voor : straf, sterk, stevig, fel, kloek, dapper , geweldig :

dat is eene strabbante kerel. Ze vechten , arbeiden , enz. strabbant. Het
ging er strabbant. Het schijnt te zijn
voor : strafhands, d. i. met straffe
hand. Het kan echter ook uit : straf
of strak en band samengesteld zijn.
STRAF, bijv., bijw., kloek, sterk, struis,
krachtig , geweldig , fel , hard : zie

wat straffe kerel. Ga niet over de brug,
zij is niet straf genoeg. Het is straf
gevrozen. Dal is te straf, dat is te era
( Hagel., Br., Antw., Kemp., VI. ).
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STRAK, overal voor : straks, en hierdoor
verstaat men zoowel 't voorledene
als 't toekomende : daar strak , kort
geleden, zooeven. Strak of strakkers :

tegen strak of tegen strakken is in
Limb. zooveel als : tantut, bientot :
strakke geef ich dick en Pink. Tot
strak of strakken , a tantót. In 't
Hol!. bet. strakjes : tout à l'heure
( Limb. ). Strak of straks is in Br.,
Kemp., N.-Br. ook : bijna, haast : ik
was liet strak vergeten.
STRAMIJN, v. en o., 'tzelfde w. als : stamijn, met tusschen geslopen r, bet. :
10 licht geweven of doorzichtig garendoek of weefsel ; 2° harenweefsel,
waarvan men teemsen maakt, beiden
dienende om allerlei vocht te laten
doorzijgen (Br., Antw. ); elders heet
men den teems ook : stramijn, en te
Leuv. en omstr. : zijg of zijgzi ftje.
In Vl. verstaat men door stramiju
of soms stermijn : eene houten of
aarden schotel, platteel of pot met
gaatjes in en waarop men iets laat
uitlekken : schep de spinagie , de

savooien in de stramijn.
STRAMIJNEN ook : stermijnen, vaneen

scheuren, ver--trekn,i'vch
slijten : hij kwam zoodanig gestra-

mijnd ( of gestermijnd) te huis , dat
zijne kteeren vaneen en zijn gezicht
geschrabt was ( Oostvi. ).
STRAMMEN, o. w., stram of stijf worden :

mijne vingeren strammen van koude
(Br. en elders); de Teuth. vert. stram
-mendor:ig,sc.
STRAMP. Z. stromp.
STRANG , rug of rugstrang (560)

legt
hem de zweep over zijne strang. Z.
:

streng bij Weil.
STRANG, als bijv. wordt het in de pr.
Antw. en elders nog veel gebr. voor :
eng , spannend. Uw kleed is te
strang ; als bijw. heeft het , zoowel
in VI.- als in Holl.- Limb., de bet. van :
sterk, hard, straf, stijf : de touw is
strang gespannen bet. in Limb. ook :
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scherp wringend in de keel gebr. :
c/at bier is zoo strang. Het engl.
strong, bij ons oulings : stranc en
strangh , streng in den zin van :
machtig, hgd. machtig, sterk, fr.
fort. Vandaar : gestrenge lieer, puissant seigneur. Z. wrak.
STRANGE , v., strand : op de strange
wandelen (Westvl.); b j Kil. is stranghe ook voor : strande, hgd. strang
en stranghen voor : stranden, aan
strand komen of drijven, ook schip braak lijden.
STRANGELJOEN. Z. strengel.
STRANK, m., ondeugende knaap, kapoen,
strop. 't Bet. eigenlijk : iemand die den
strop of de strang verdient. Strang
is een hgd. w. dat : strop bet. (Gelderl.).
STRATEN, o. w., gedurig op straat loopen : Jan heeft bijna heel den zomer

Bestraat, in stee van schole te gaan.
(Waasmont).
STRAVEN voor : straffen. Z. straaf.
STREBBE. Z. strobbe.

STREÉ ( zachtl. ). Eene streé hebben, bestreden, berispt worden (h. en d. in
Westvl.).
STREEK, in V. streke, v., doch in Limb. is
streek m., voor : landstreek, 1. trac-

tas, plaga, ictus. Zijn streke pakken,
vertrekken : pak uw streke, ga heen.
Streke zijn, weg zijn, gereed zijn. Ik

zal mij met mijn werk haasten , om
streke te zijn, d. i. om weg te zijn, om
er meê gedaan te hebben. Streke hou
iets recht doen in't werken, snij -den,
: gij houdt geen-den,schrijvz.
streke, gij doet verkeerd (Westvl.).
Na zoo eene ziekte zal hij niet meer
op zijne streke komen , niet meer op
zijnen pas geraken. Op streek zijn,
in gunstige stemming zijn om iets te
verrichten ; van zijne streek af zijn,
in Beene gunstige stemming verkeeren, kwalijk te pas zijn (Antw.).
STREEK, v., 1° houten stok of lat van hard
hout, strijkstok, dienende bij de
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maaiers om de zeisens en pikken te
wetten (Kemp., Hagel. en gedeelte
strekel; 2 °strijkstok,-lijknBr.);V
een ronde houten stok waarmeê men
de graanmaat afstrijkt, en dit gedaan
zijnde, is 't vat strijkens- of boordvol.
Z. strekel en, bij Weil., strijkstok.
STREEKELEN en STREEUKELEN. Z.
strookelen, waarvan 't een andere
uitspr. is in Br.
STREEKTE, v., streek, fr. contrée, garage
(Oostva. en elders).
STREEL, m. (met eene zware e), voor
straal, de steker van bieën en andere
diertjes van dien aard, ook de steking
zelve : ik heb Benen streel van de wesp
gehad. Vanhier heeft men : strèlen
voor : stralen, steken : de bie heeft mij
gestreeld (met zware e); bij Kil. straelen, flandr., hol., aculeo, spiculo,
stimulo pungere, en strael geeft hij
op als : oud vlaandersch in den zin
van : horzel, wesp, 1. crabro. Straal,
zegt Bild. (Ill, 111 ), was bij onze
Ouden ook in gebr. voor den angel
van een horzel en dergelijken ; dus
ook bij Cats die zegt : een stralende
bije; en : ofschoon liet bietje straelt,

het geeft er honing voor.
STREEM, STREEMGRAS. Z. striem, enz.
STREEN, v., voor : trage mensch, lanterfanter, taffelaar, fr. trainard ; en
hiervan : strenen , langzaam gaan ,
trantelen (h. en d. in de Kemp. en
het Hagel.).
STREEP en STREPEN (met zware e)
zijn, in Br., Kl. -Br. en h. en. d. in
Oostvl., dezelfde ww. met dezelfde
beteekenis als reep (528) en repen
(535) met vooraan eene versterkende
st, evenals in : strekken en rekken.
Men zegt ook : afstreppen en afstrepen , aftrekken : de zaadbollen
van 't vlas asstrepen of afrepen, d. i.
door de reep of streep aftrekken.
STREEP, v. (zachtl. e), bet. niet slechts
lijn, streek, maar ook in Br., Antw.,
Limb. en elders : smal gedeelte,
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smal stuk : eene streep 'katoen (Br.).
Ik hebeen strieptandgekocht(Limb.).
Z. repel (58). Overdrachtelijk bet.
het in gemelde plaats hetzelfde als
streek in den zin van : kwint, kuur,
slag van den molen : hij krijgt weêi

Zijne streep. JI1j heeft eene streep
weg, of er is eene vijs aan los (Br.,
Antw., Hagel.); in 11011.-Limb. bet.
eene striep weg hebben ook : bedron-

ken zijn, of een stuk in zijnen kraag
hebben. Kil. vert. strepe en streke
door : ictiis, verber, plaga.
STREEPEN, AFSTREEPEN (Kl. -Br.). Z.
strepen en stroopen.
STREEPJE, STRIEPJE, een weinigje van

natte waren : pit en striepje niaelk
in de koj7i (c. Axe!).
STREILEN (Plant). Z. streulen.
STREK, oulings : strec, en in VI. nog
voor : strik, knoop : linten in stick-

ken.
STREI{, gestalte, houding, uitstrekking

dat peerci is kort of lang van stick,

a. i. kort lang (Zeeuwsch VI., Axe!).

STREKE, in VI. voor : streek.
STREKEL, fl1., dagelijks gebr. in Westvi.
voor : strijkstok, wetstok of wet. steen om pikken, zeisens te strijken of te wetten ; bij Kil. streket,
streekel, ilandr., sicamb. strijckstock;

in den Tenth. streeckel of slrijcker
daer men coern mit strijckt van den
vale, 1. hostorium.
STREKGERS of TREKGERS, uitgespr. h.
en d. in VI. : strekgos, in Br. en
elders : tre/cgès, is gras dat zich langs
den grond wijd uitstrekt. Het gras,
dat in een bosje of topje opwast, heet
in VI. : docidegras (cloddegos). Z.
dodde (99) ; bij Kil. gors, gei-s, gars,

gras.
STREM, stram, stijf, uitgeput (VI.).
STREMIEN, 'tzelfde als : stamijn, fr. étamine, bet. in 't c. Axel en elders in
VI. : vergiet, vergiettest, zeef. Z.
stramijn of stamijn.
STREMP, STREMPEN. Z. stromp.

I
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STRENEN, o. w. Z. streen.
STRENG ( string uitgespr. ). Aan déne
streng trekken, samenspannen (Br.).
Zijne streng trekken, zijn aandeel
vaneen doen (Westvl.) ; in Holl. : elk
trekt aan zijne streng, elk handhaaft
zijn gedacht. Z. strang, bijv.
STRENGEL,STRINGEL, STRENGELJOEN,
STRANGELJOEN, o., peerdenkwaal,
bestaande ineene zware verkoudheid,
waardoor zij hoesten , en snotachtig
vocht uit den neus verlieren, wat
ook : snot, snotziekte, snotterigheid
genoemd wordt en zeer besmettelijk is. Strengel zegt men in Limb.,
Br. en elders ; stringel in Br.,
Kemp. en 't L. v. \Vaas; strangeljoen en strengeijoen in VI. en Zee!.
Kil. verwijst van : stranguyt, strangetioen naar : strenghel, dat hij vert.

door : catarrhus equorum cunt anhelitus difficuttate, vulgb : strangulina, strangutio. Te Brussel en in
deszelfs omstr. zegt men : den strengen uit hebben voor : eenen zwareii,
hollen hoest hebben , of : hoesten gelijk een peerd, dat men in AnLw. en
Br. ook zegt voor : geweldig hoesten.
Dit strenget, enz. is wellicht verwant
met streng of stiang, nauw, eng, en

't w. strangen, strengen (nauw toehalen) verwant met : strangutare
worgen , stikken , den adem doen
verliezen, verworgen.
STRENGELJOEN. Z. strenge!.
STRENGENEEREN , spaarzaam leven

met dezen duren tijd moet menigeen
zich strengeneeyen (Antw. st). 't Is
sa mengesteld . uit : streng en geneeren
of kan ook als eene versterking van

strengen aanzien worden.
STRENGENUIL. Z. strengel.
STREPEN (zware e), 't zelfde als : repen
(Br.). bij Plant : dat vias siroopen

oft stropen , fr. oster la semence du
tin quanct ii est verd ('t zou moeten
mar zijn). Z. streep, reep (58).
STREPING, in,, soort van appel met
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strepen (Waas).
STREULEN, 0. iv., opgegeven in den zin
van : zacht gerucht veroorzaken door
't vallen of bewegen van 't water
hij pist dat het streult ; doch 't bet.
weleer : pissen. Trouwens strullen,
wordt in Gelder. gebr. voor : wateren ; bij Plant. is streyten : pissen en

Kil. geeft : streylen, struylen, strutten op als saks. , friesch. , sicamb. in
den zin van : pissen, ook bet., bij

hem, sti'uyt-becken, strulbecken
pispot. In deTeuth. isstreuie : zeik,
en streuten is : mijghen , seycken,
1. urinare. In Schmidt, Schawb.Wörterb. blz. 514, heeft men : strotten,

starkes daher strörnen des i'egenwasser (Taalk. Mag. III , 66). Z.
st roe] en.
STREUVELEN, te berge rijzen of staan,
omhoog staan, van haar of pluimen

sprekende : zijne haren streuwetden
van gramsehap. Struvelhaar , rechtstaande haar ; streuvetkop ; opgestreuvetd haar (Westvi., G. Gez.). Z.
hij Kil. : struvelen, I. horrere, inhor
rere en bij Ons : verstreuveld.
-

STRII3BELEN , STRIBBELING. Z. strob-

ben.

STR
striem bij Weiland en priegel.

STRIEM, STREEM , streep (Wei!). De

stniemen en niemen zijn de strepen
of hobbeligheid , in 't zand van zee
of rivieren , door de beweging of
'L, loopen des waters te weeg gebracht
( Westvi. ). Z. striem bij Weil. , en
striemen.
STRIEMELEN of stniernen wordt ook gebr. voor : struikelen of herwaarts en
derwaarts gaan als lang gras dat op
loopend water drijft. Vanhier : sIneinelgers (Westvl .).
STRIEMEN, STREEMEN, b. en o. w., !ij
strepen trekken , met striemen-neof
bewegen of bewogen worden, slingerend drijven : zie hoe het gras

stniemt. Zie hoe het zand gestniemd
is. Vanhier stniemgras ( Westvk).
Het strieiiit, de zon trekt water
( Kortrijk en ornstr. ). Z. striemelen.
STRIEMGERS , VLOTGRAS , gras dal
striemt of vlot, vlottend gras, lang
gras dat op beken, rivieren en andere
waters al striemende of drijvende
ligt (Westvi.). Z. striem en striemen.
STRIEPE en STRIEPEN, Limburgs.uitspr.
van : streep , strepen , dat men soms
in Br. ook : stneepen uitspreekt.

STRIEBELEN, 'tzelfde als : strievelen,

STRIEVELEN, STRIEWELEN, STRIEBE-

doch te Gent en elders in Oostvi. ook
gebr. in den zin van : geld afwinnen,
iemand op het zand zetten, of uitschudden : die kerets hebben mij ge-

LEN, o. en b. w., strooien, strooisel
werpen, van stroo voorzien : de koeien

striebetd.
STRIEGELAATI, van 't hgcl. striegen,
eigenlijk roskammen, van 't 1. sIngiltare, doch ook wel gebr. voor
zweepen of met de roecle geeselen, en
overdrachtelijk : stroopen. Men heet,
ornstr. Breda, striegelaar : de zwen
delaars of hen die door 't koopen of
verkoopen van openbare staatsschulden eene onmatige winst bejagen.
Zoo noemden de Romeinen de opkoopers van granen en anderen leeftocht, met oogmerk om den prijs op
te jagen : flageltatores annonce. Z.

strievelen. Stnievet de straat 'met
wat zavel en bloemen voor de processie. Bestrieveten , bestnieweten , bestrooien (Westvl.); in 't Z. van VI.
meer beslniebelen. Dit w. is verwant met stroo, fries. : sIne; angel-,
saks : streow, sIren; eng!. : straw, en
met : strooien ; hgd. streuwen ; angelsak. : streowigan, engel. : to strew.
Oulings zei men ook : strouwen voor:
strooien. Z. streuvelen.
STRIEVELING,STRIEWELING, strooiing,

strooisel. Z. strievelen.
STRIJKEN, b. iv., platleggen, nedrleg
: eene leer strijken (Oostvl.); en-gen
vandaar overdrachtelijk : betalen : gij
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moogt klappen , maar toc1 zult gij
strijken. De vlag strijken is eene
vlaamsche spreuk, waardoor men wil
tekennen geven dat men voor iemand
moet wijken , onder welk betrek het
ook zijn moge, in verstand, rijkdom,
gezag, enz. Die spreuk wordt gemee
nelijk in 't fr. overgesteld door
baisser pavilion. Nogtans zegt het
vlaanisch iets meer ; men ziet nogal
dikwijls, als een stoet iemand, dien
men wil vereeren, voorbij trekt, dat
de standaarden in 't voorbij gaan een
weinig overgeheld worden naar den
persoon dien men vereert, en dit is
eigenlijk baisser pavilion,' incliner
son drapeau . Maar de vlag strijken (de
vlag plat openleggen , letterlijk
élenclre le drapean), heeft eenen anderen oorsprong. In onze vlaamsche
paroehiën , als men iemand wilde vereeren,b. v. met de inhaling van eenen
pastoor, burgemeester, enz. kwam
nogal gemeenlijk, onder de plechtigheden en vermakelijkheden , deze
soort van eerbewijzing, dat men met
die groote standaarden of vlaggen
van eertijds eenige teekens van eerbied bewees; en het gebeurde nogal
dikwijls dat iemand, die erin ervaren
was, die groote vlag rond zijn lijf
en rond zijne beenen zwaaide, en dit
zoo behendig wist te doen dat de
vlag als op eene tafel uitgestrekt lag,
geheel plat en open gevouwen eenen
voet of twee van den grond , en dit
heette men de vlag strijken, en, vermits dit geschiedde om eenen overste
te vereeren , zoo wordt die spreuk
nog gebruikt iederen keer dat men
wil te kennen geven dat men zich
voor iemand ten ouderen geeft.
Deze uitlegging zond ons iemand uit
VI. die er nog bij voegt : ((dit strijken
der vlag hebben wij in vlaamsche
dorpen niet, maar wel in waalsche
parochiën rond Rouse gezien. Doch,
vermits de spreuk in 't vlaamsch be-
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staat, mag men besluiten dat er de
zaak ook bestaan heeft. » In de Brab.
en Kemp. dorpen doen de vendelmans
der gilden dit nog dikwijls. Er zijn
plaatsen waar men de vlag plat op
den grond legt en de persoon , die
men wil vereeren, stapt over de vlag
binnen in de plaats waar nij plechtig ontvangen wordt. Wij zullen
hier nog opmerken dat : de vlag strij
ken een zegwijze is die algemeen in
Nederl. gebr. en aan de zeemanstaal
haren oorsprong verschuldigd is.
-

STRIJKENDEVOL , STROPPENDEVOL

SLIJKENDEVOL, heelvol, boordvol,
zoovol alsof men met den strijkstok
had afgestreken (VI.); in Br. : strij
-

kensvol, slijkensvol, boorcisvol ( boes
sevol).

-

STRIJKENSVOL, heelvol (Br.). Z. strijkendevol.
STRIJKER , strijkstok ; overdrachtefljk
voor : mouwstrijker, vleier. (VI.).
STIIIJKERIGGE en STRIJKERINGE, strijkster (Vi.); in Br. : strijkerse.
STRIJI{PLANK, plank op twee schragen
om op te strijken (overal).
STRIJESTOK, stok of steen om pikken
en zeisens med te wetten. Z. streek,
strekel.
STRIKKEN, b. iv., nog gebr. voor : breiden of breien , fr. tricoler : kousen
stikken (omstr. Diest, St-Truid. en in
beide Limb.) ; ook geeft Kil. stricken,
op voor : breiden , als Geldersch;
vandaar leidt hij af : /tosen-slricker,

,nutsen-stricker , huyven-stricker,
sicamb. i. breider, en hij heeft ook

strick-hosen voor : \raggen, gall.
triquehousses ; in Holstein en in
Beieren ook : strikken, stricken.
STRIKSUHEEDE, v. breistok, stokje in
welks uiteinde een kotje is , om het
strikij zer of den breipriem in te steken
als men strikt ( Hagel. en Limb.).
STRINE, lukken of liefkoeken , in 't ft.
e'trennes ( Veurnambacht).
STRING, STRINGEL. Z. streng, strengel.
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STRIPPEN , o. iv., voor : pissen ( Soinergem). Z. streuleii en stroelen.
STRIPPER voor : strooper, een die van
eens anders goed deelkens bij 't zijne
neemt ( h. en d. in Vi.).
STROBBE, struik of 'Egeen in den grond
blijft van afgkapte struiken, hochten
ofheestergewas : een hoop uitgeroden
stroithen ( Kemp. en elders); in 't
Noorden h. en d. is stro/thea , strith
ook : struikgewas op de heiden--beu
vIden , veelal : opslag van eiken en
overblijfsels van oudebosschen. Men

zegt ook : strebbe , stribbe , waarvan : stribt'elen, strobbelen, strubbelen. Kil. heeft strobbe, strubbe, 1. [rittex ( Ileestersiruik ). In VI. zegt men
voor strobbe : strobbet en strubbel,
en dit bet. daar ook : struik, de stam
of steel van afgesnedene kooien , de
koolstek , de stoppel van afgemaaici
graan, en overdrachtelijk is strubbel,
in West- en Zeeuwsch Vi., hetzelfde
als : stribbeling, strompeling , in den
zin van : beletsel , tegenhouding
dat geeft veel strutibel. Strobbe bet. in
Groningen : een klein verken. Z. bros
ofbruis (8).
STIIOBBEL. Z. strobbe en strubbel.
STROBBEN. Het zat er strobben, het zal
er haperen (Br.). Z. stroppen.
SFBODDELEER , stamelaar,, hakkelaar

(
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len ) de bet. van : met zacht geruisch
loopen of voortloopeii : het water

stroett. Stroelen droelen of stroelen
en droelen zegt men in Oostvl. voor
zijn gevoeg doen. Droelen is bier
voor : droozen. Z. streuien.
STROES. Z. struis.
STROEVEL , m. als wortel van : streuvelen,'tzelfdeais struweel, in 'Lfr.touffe,
bosje : een stroevet haar (Maastr.).
Men hoort in 't Hagel. ook : troebel.
Z. stroef, strobbe en strubbei.
STROLLEN. Z. stroelen.
STROMME[.EN, STRUMMELEN, STROO
, strompelen , struikelen-MELN
Kemp.). Z. strobbe, strubbeien.
STROMP , STRIJMPEL ( ook : straiiip en
strerup ) , wag die tot aan de knie
komt en ter zijde toegeknopt wordt,
in 't fr. guttre , in Vi. gette : die
(

jager draagt fijne laken strempen of
strompen ( Belg. - Limb. ) ; in Hou.
Limb. bet. stromp of struinp : zok
Kil. heeft st)vompe , strumpe , sax.,
sicamb. , 'tzeIfde als : wagge, 1. tibiale,
hgd. strurnpf, dat zoowel : stomp,
-

hakkelen. Stroddeleer , stamelaar,
fr. baragouineur ( Maastr. ) ; elders
in Limb. luidt het stroteten ; in Br.

stronk, als eeii soort van kous bet.
en de wortel is van : strompelen.
Z. Weil. 0 1 : strompelen. Bud. zegt
op stroinp : «'L hgd. sirumpf behoort hiertoe als oudtijds bestaande
in poistertjens of matrasjens, waarmeé de geheeie voet omgesiagen
werd in geval van kwetsiug of andere
kwaal, en die 't gaan zeer belem
inerden. Wij noemden 't kousen, van
calceus, en hiervan zeggen wij lange

(loddelen (97).

kousen aan hebben voor : traag zijn

(Limb.).
STRODDELEN, o. w., stamelen, stameren,

SÏHOEI3EL, 'tzelfde als : strubbel, struik
( Hagel. en elders).
STIWEF , bosje, struik, stroevel : een
stroef haar, een stroef gras (Limb.).
STROEK. Z. struik.
STBOELDER (van : slroeleu), een die pist.
STIIOELEN, o. w., is 'tzelfde w. als
streulen ( pissen ) en wordt er in Vi.
ook voor gebr. ; doch in Antw. en
Kemp. hecht men aan s/roeien (strol-

)

in 't gaan. » In 't huis van Lauernesse
(1, blz. 53) staat stronipelingen voor:
kousen, en dit is eene verwerplijke
uitdrukking, volgens 't Archief ( I
175). Z. sloofkous (66).
STRON1 , m., struik , stam , stamhuis
geslacht, fr. race, I. stirps : hij komt

voort van eenen ouden strook ( Br.
Antw. en elders).
STIIONKELSTEEN, in 't Z. overal voor
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steen des aanstoots, oorzaak van
stronkelen of vallen.
... Nimmer hoeft de vlaemsche Calliop
Te zwichten, in 't bedryf der eedie poëzy,
Voor stroeve klanken. Neen geen ruwe
[stronkelsteenen
Verhinderen immer ooit haer snellen,
[vluggen gang. enz.
Belg. Mus. IV D. blz. 4.

De dansfeesten zijn de stronl£etsteenen der jeugd.

STRONTBIE , drek- of strontvlieg , ook
een soort van bie die honing noch
angel heeft (Westvl.).
STRONTLES , slechte reden : ga, vanhier

niet al uw strontlessen (Westvl.).
STRONTVENT , onbeduidende *, verachtelijkekerel,strontjongen(bijna overal).
STROO, uitgespr. : strooi , strooi. Geen
stroo kunnen herlichten , herheggen,
verleggen of overbijten of over geen

stroopijl kunnen; deze en soortgelijke
spreekwijzen bet. : zoo flauw zijn
dat men over geen stroopijl kan,
arrn zijn , niets vermogen ( Hagel.,
Br. en elders). Iemand geen stroopijl
of geen strooileen in den weg leggen ,
geen de minste hindernis hem toebrengen. Strooiken trekken, loten
( Hagel., Br., Antw. en elders ). Iets
dat van geen stroo is , iets dat niet
licht is , dat zwaar , ernstig , sterk ,
goed, groot, kostelijk, schoon, deftig
is : wat gij daar draagt, is iets dat
van geen stroo is, dat niet gemeen is.
Vanhier de beteekenis van : strooienman, geen ernstig man. Ik zal u

strak een pals slagen geven dat van
geen stroo is, d. i. die doornijpen, een
duchtige afrossing ( Br., Hagel. en
elders ). Op zijn stroo liggen wordt
zeer veel gezegd voor : dood, gestorven zijn. Men heeft nog heden, meest
ten platten lande, de gewoonte van
het li jk van een pas gestorven persoon,
van uit het bed op stroo te leggen, en,
als de doode gekist is , maakt men
van dit stroo eenige stroowisschen,
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met zorg gebonden4 om ze neër te
leggen op de hoeken der wegen of
straten tegen een boom, vooral eenen
kappellekensboom (een boom waaraan
een beeldeken van Onze Lieve-Vrouw
hangt), opdat de voorbijgangers den
doode gedenken zouden en dat zij ook
eensop hun stroo zullen gelegd worden. In Westva. zegt men : op zijn
reeuwstroo liggen voor : gestorven of
stervende zijn, en ook : op zijn reeuw
schulden hebben voor :• aan-stro
zijne dood schulden hebben(Z. reeuw,
529); in Holl.-Limb. zegt men : op
het schoof liggen. hij is op het stroo,

hij is gansch arm, ontbloot van alles.

Iemand van 't bed op liet stroo helpen
of krijgen, iemand tot verval brengen, iemand dood krijgen, iemand
arm maken of ten onder brengen :

zijn kwistig levert heeft hem op het
stroo geholpen. Die deugnieten van
jongens hebben hun vader op het
stroo gebracht ( Limb. , Br. , VI. ).
Strooien beenes hebben , dronken
zijn (Westvl.). Van armoe te bedde geraken, in de uiterste armoede
vervallen (Antw.)
STROOBLOEM , in 't fr. inzrnortelle, éterstrooi

nelle, amarante jaune, 1. eleochryson,
heleochryson (Br., Limb. ). Z. Blanc.

lexicon. Het is Bene geelachtige bloem
als stroo en die onverslenst droog
wordt.
STROOBOTER, in N.-Br. veel voor : hooi
strooboter, witachtige-boter,inB.s
boter die men van de koeien heeft
wanneer deze zich 's winters met
stroo voeden.
STROOIEN , als o. w. gebr. voor : in de
stad bij iemand het stroo, het strooisel der peerden leveren om het mest
te hebben : die pachter strooit in de

kazerne ( Brab. ).
STROOISEL , o., bet. niet slechts : ',geen
met) op straat strooit , als bloemen ,
palrn, welriekende kruidenvoor eene
processie; maar ook 't dor gras of
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't geen verstrooid ligt in de bosschen
en da t de armen vergaderen tot strooie l voor het vee of tot brandstof , b.
v.: de spelden in de dennenbosschen,
de bladeren en brokjes hout, het most
,dat men bijeen vergadert , enz. (Br.
en elders ).
STROOKELEN, freq. van : strooken, strijken , streelen : de kat spint als men
ze strookelt. In Br. spreekt men :
streukelen en te Antw. streefcelen uit.
Kil. vert. strekelen door : leviler tangere ( lichtelijk aanraken , strijken ).
STROOMAN , STROOIENMAN , eigenlijk
een in stroo nagepoetst man, dien
men ergens op eenen boom, dicht bij
't huis van een trouwziek meisje, uit
spotternij zet ; 20 persoon die niet
ernstig is , die maar met den naam
iets is of iets doet , die iets doet als
ware het voor hemzelven, terwijl het
voor eenen andere is (bijna in gansch
Nederl.).
STROOP (oo als ui uitgespr. ) , tuig bestaande gewoonlijk uit een gekloven
stok van langwerpige ijzers of ijzeren
roeden voorzien, waar tusschen de
wissen worden doorgestroopt of getrokken om de schors er af te trekken, en dit noemt men : stroogen,

afstroopen : de wissen afstroopen
( Limb., Br., Antw. en elders ). Z.
stroopen bij Weil. en strepen.
STROOPEN , b. w., room , zaan van de
melk afscheppen, en zoo doende ontbloot men ze, om zoo te zeggen, van
haar vel; daarbij is nog op te merken dat in V1., Br. en elders : de
room van de melk ook : vel genoemd
wordt, bijzonderlijk als zij gekookt
is. Vanhier : gestroopte melk, d. i.
slappe melk. Z. aflaat. Als men er
nog water bij mengt heet men ze
gedoopte melk (Oostvl. ). Iemand
stroopen , te veel doen betalen.
Vanhier strooperij , overrekening
(overal).
STROOPENDEVOL. Z. stoppendevol.
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STROOPER. Z. Weil. en Hoeufft.
STROOPIER, m., zoo noemt men, althans in 't L. v. Aalst en langsheen
de vaart van Gent naar Brugge, de
wormen die in het stroo, lisch, hout
en andere vuiligheid aan den kant
zich ophouden, en die men aan den
haak van de hengelroede vastmaakt,
tot lokaas der visschen. Stroo en
pier, worm die in Limb. : sprot bet.
Dit diertje, vooraan zwart en van
achter wit, maakt zijn nest van
strookens., zeer kunstig ineen gewerkt, op het moerassig water.
STROOM', v., voor : strot : het verken de
stroot afsteken (Br., Antw. en elders).
Onze Ouden zeiden : strote ; zoo
leest men in Kerstine de wonderbare : tusschen haer borst en ae
strote. De Teuth. heeft straite, kele.
Z. Delf. op stroet, strote, hgd. kehle,
engl. throal ; en strootgat voor : keelgat, fr. gorge, gorier. Volgens Bild.,
op strot, moest het eigenlijk stort
zijn , van : storten , plengen , en zoo
hebben ook de Ouden : Si en hebben

noch oeren, noch mort, noch tonghe,
noch storte (Ruysbr. IV, blz. 47, 22).
die vorm stort wordt nog in de
omstr. v. Lier gebr. : hoort wat stort
hij openzet, hoor hoe hij schreeuwt..
Z. ook stroo.
STROOWIS of STROOWISCH, busselken
stroo, met zorg samengebonden, 't zij
in 't lang, 't zij in 't rond. Zoo legt
men een ronden stroowis op zijn
hoofd om er, b. v. een paander op te
dragen. Men steekt stroowissen op
het veld om te beduiden, b. v. dat
er in 't graan geen voeder mag geplukt worden (Br.). Z. stroo.
STROP is bij Weil. en Bild. m. , alswortel van : stroppen (strijken) , zijnde
'tzelfde w. als stropen , b. v. het vel
afstropen en waarvan ook 't hgd.
strumpf, anders voor in plooien bij een gestreken halsdoek als ware 't
stroping , strop voor : strik , in 't fr.
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nceud coulant (Bud.). In Z.-Nederl. is
strop incest V. in alle beteelcenissen;

doch, in overdrachtelijken zin voor
deugniet, mensehenpiager, poetsenmaker,00lm.gehr. in VI., Br., Antw.
en elders : ik kan met dien strop
geene rust hebbeu.Vanhier:stropperij,

kapoenerij. Sommigen verklaren dit
strop (deugniet) als ware 't iemand
die de strop verdient; wij, integendeel,
rneenen dat het voor : stropper of
strooper staat,van : stroppen of stroopen. Het zit er niaar strop is 't zelfde

in Br. als : 't zit er maar nauw of
schrap. De strop der ploeg, het ijzer
met, aan het uiteinde , twee haken
die kunnen draaien omdat dit ijzer
uit twee stukken bestaat, waarvan het
een aan 't ander vast is hij middel
van een knop dien door het knopgat
van het ander niet door kan (Br.)
STROPEN. Z. stropperi en stroopen.
STROPENDEVOL. Z. slroppendevol.
STROPPEEREN (zich), zich een ongemak
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Dat kleed stropt of borst ; de melk
stropt of ront ; dringen : 't stropt op
de merkt van 't volk. 3 0 overdrachte-

lijk in den zin van: eng,nauw zijn,zOO dat er moeilijk iets doorgaat, moeilijk
gaan, moeilijk lukken, moeilijk afloopen , moeite kosten , spannen,
dringen , benauwd gaan : het zat ei
stroppen. Het ging er stroppens, d. i.
moeilijk, pruisisch : het zat er stroppen, wilt hij den prijs dehaten (Ha-

gel., Br., Antw., Kemp., Oostvl. )
doch in dit laatste geval zou stro ppen
kunnen hetzelfde zijn als : strobbe'iz
voor : strompeten , in den zin van
lastig gaan. In de omstr. v. Breda
bet. stroppen nog : op elkander
schuiven, dicht opeen gepakt zijn.
STROPPEN, b. w., den eersten keer dat
men een land omdoet of omploegt
heet stroppen, het land zeer ondiep
omploegen , b. V. het stoppelvefri
.stroppen om er raapkruict in te
zaaien. Het is alsof men de korst,

aandoen : de meesten stroppeeren zich
door onvoorzichtigheid. Hij is aan
zijne rechte hand gestroppeerci (Hagel.) Ylg. het fr. estropier.

die als de schors of huid des
gronden is, afstroopte. Vanhier het
mv. stroppen voor : gestropt land,
land dat ondiep omgeploegd is

STROPPEN, b. en 0 W., door middel van
eene strop vatten, vastmaken, vangen ; dus hetzelfde als : stropen of
stroopen, dat men in Vi. ook zegt,
b. v.: wild stroppen, en vanhier stropper voor : wildstrooper. In VI. gebr.

men zaait de rapen op stro ppen

men nog : stroppen,stropen, stroopen,

voor : bedriegen, foppen, vastnemen:
nen kan ze in dien winket stroppen
in Br. en elders : iemand stroopen.
De koraten staan te stroopen zegt

men, wanneer die knapen, na een huwelijk, aan de kerkpoort staan om
wat drinkgeld te krijgen (VI.). 2 ,1
Als 0. w. bet. het : als eene strop
toetrekken of bijeengetrokken wor
den ; ook als door eene strop vastgehouden of tegengehouden worden,
-

blijven steken. : het garen deugtniet,
het btijft niet zijn knobbels stroppen.

(Hagel.).
STROPPENDEVOL , vol tot aan den strop
of boordvol (Westvi. en elders) ; in
Oostvl. meer : stroopenctevot. Z. strijkensvol.
STROPPER, ook STROOPER m,. bedrieger, afstrooper : stropper die ge zijt,
gij hebt mij voor de helft ledro gen

(VI.).
STROPPERIJ. Z. stroppen en strop.
STROPZETTER, STROPHANGER, een die
stroppen zet om wild te vangen,
strooper, wildstrooper, wildroovei',
fr. t'raconnier (Br.); in N.-Br. stroo
per. Z. stropper.
STROSSEN , b. w., slordig naaien ; toestrossen , slecht toetrekken, toedri e gen; aaueenstrossen, slechteri slordig
aaneennaaien ( Kemp. en elders ).
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Iemand strossen, overvragen : te veel
doen betalen, bedriegen, vastnemen,
stroopen : ik ben daar leelijlc aan
gestrost ; maar ze zullen mij in 't
vervolg niet meer strossen ( Vi. ).
Strossen is waarschijnlijk 'tzelfde w.
als : trossen ( zonder s ) , bijeenpakken , samenvoegen of pakken. Z.
Weil. op : trossen, wiens wortel tros
bet.: verzameling of bundel, bos, pak,
iets wat onordelijk samengebonden
of gepakt is.
STROTELER , stotteren, stamelen (Holl.Limb.).Z.stroddelen, rotelen, ratelen.
STROTEN, o. w. schreeuwen zoo veel de
stroot geven kan, hard schreeuwen
(Antw.).
STRUBBEL , STRUBBELEN, 'tzelfde als :
strobbe , strobbel , struik , stoppel ,
koolstek, enz., en strubbelen, strobbelen, stribbelen, 'tzelfde als : strompelen ( West.- en Zeeuwsch-Vl. ).
Strobbe is met : stromp of stronk verwant. Strubbelen, enz. bet. eigenlijk:
tegen een strubbe loopgin, dus : tegen
worden , struikelen. Hij-gehoudn
strubbelt tegen , bet. in 't N. van VI.
hij werkt tegen , hij stelt beletsel,
ook : hij stibbelt of preutelt tegen.
De Tenth. meldt het bijv. strubbelich,
hoevelich , oneven, d. i. strompelig,
oneffen,ongelijk. Z. struweel, strobbe.
STRUFFEN , b. w., zich tegen iemand
aankanten , tegenspreken , barsch
toespreken , tegenpreutelen : gij
struft mij altijd. Ik kan geen woord
spreken of hij bestruft mij (Kemp.
Antw. en Vi.); bij Kil. is strofen
vert. door : confutare, refutare (wederleggen ). Vgl. hiermee bluffen,
overbluffen en strubbelen. Z. stubbelen (678) en strubel.
STRUIF , bijv., voor : struis of straf: 't is
Bene struive dochter (L. v. Aalst).
STRUIK , in Limb. en ook in 't Hagel.
siroek en in Vl. struuk uitgespr.
verschilt van boom of boomken.
Z. Weil. op : struuk, stronk. In 't
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Hagel., althans te Lintere, noemt men
stroek : hooi dat voortkomt van afgemaaid gras, hetwelk de koeien op
de vetweiden met stroebels of struiken
hadden laten staan. Soms zegt men
ook struik voor : aardsgat, deel des
booms dat in den grond staat.
STRUIKBOONEN, boonen die in struik
groeien niet hooger dan eenen voet
(Limb.), in Br. gezegd : boonen zon
-der
staken. Z. struiken.
STRUIKEN, UITSTRUIKEN, o. w., tot

Benen struik worden of beginnen te
worden : de gerst, de rogge, de
ter f,, de klaver , enz. struikt goed.
Die hoecht is breed uitgestruikt.

(Br., VI. en elders).
STRUIKMIJT, mijt van uitgerodene struiken , stronken of strobben ( Br.,
Kemp. en elders).
STRUIKPLANT, v., fr. Plante vivace, die
in eenen struik groeit, in onderschei
houtgewas en van één- of-dingva
tweejarige planten (Belg.-Mus., 1844,
174.); bij Kil. bet. struyck, m., planta
firmitate praedita. Z. struiken.
STRUIKROOVERS zijn, bij de boeren der
omstr. V. Breda , zij die het hout
uit de bosschen stelen of, onder
voorwendsel van te sprokkelen, ook
levend hout afsnijden en mednemen,
of het laten verdorren om liet daarna
te komen halen.
STRUILEN. Z. streulen.
STRUIP. Z. strop.
.STRUIS, STRUISCH, bijv., sterk, straf,
zwaar, groot, kloek gebouwd, sterk
gespierd, krachtig, kloek en gezond;
doch dit laatste is meer overdrachtelijk. In Limb. en elders spreekt men
uit : stroes , stroese ; elders in 't Z.
en N. -Br. : struis of struisch , in
't L. v. Aalst : struif , evenals in Br.
strui fvogel voor : struisvogel : een
struize kerel, een struis vrouw
Zijt gij nog kloek en struis?-mensch.
Een wezen, klein van was, doch dik en
struis (Th. van Rijswijk, Eppenstein,
88
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1)1. 28). Iloeufft (586) zegt « struisch,
voor : zwaar, sterk, kloek, zoo van
bezielde als onbezielde wezens, 1). V.

een struische kerel, struisclie sc/wenen ( in Br. : straffe schoenen). Ik
herinner mij, gaat Hoeufft voor, op
een paar plaatsen bij Gijsbrecht Japix 't V. straws en strays gevonden
te hebben in de heteekenis van
trotsch (in den ps. 104, blz. 207). Dan

zal struische kerel , struische boom
omtrent de heteekenis hebben van

't fr. superbe, h. v. icu superbe cheval
voor : een schoon paard. Ik heb wel
eens gedacht of het beeld ook ontleend ware aan den trotschen gang
des struisvogels , hij ons ook struis
genaamd.» Dit vermoeden is waarschijnlijk ; de struis immers ( hgd.
straits, fr. autruche, I. strut/zio) is
, een der grootste , sterkste en licht
der wreed ste vogels. Ondertusschen
merken wij hier aan dat struis, in
den Tenth. bet.: stuyr (stuur), stugge,
drijst, suyr, onsuet, vreet, streng,
ernstig, bitter, strack of sterck, ongenedich, en dat onder de menigte
der in 't lat. vertaalde ww. die van

rigiclus, strennus, iniinanis, crudelis,
horridus, ferox begrepen zij n . —Ook
verwijst de Teuth. (blz. 63) van

starck wezen tot slruys wezen, d. i.
struys, wreet, stug, bitter wezen,
streng, starck, ernstig wezen, onsuet,
ververlick, onbarmhertig wezen . Verders dat struis ook wel verwant kan
zijn met het angelsaks. strece, engl.
strong, hgd. streng, sterk, geweldig,
fr. fort, violent, puissant. Vanhier
dat men in loll. nog zegt : strenge of
gestrenge leer voor : machtige heer,
puissant seigneur. Z. Arch. (III, 385).
STRUISMUIS,v.,luttel, bijna niets, wordt
bijzonder gezegd van geld : ik heb
maar eene struismuis geld (Maastr.).
Z. treusneus.
STIIIJISVOGEL, uitgespr. : struifvogel,
in Limb. : stroesvogel. Z. struis.
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STRUEZEN, vluchten, zich haastig weg
maken : toe struis maar, de policic
komt af (leperen).
STIIUMELEN , STRUMMELEN , STROM
MELEN voor : strompelen, strumpelen, of strunkelen en struikelen
(Kemp.). Z. 'Neil. op : strompelen.
STRUMP, STRUMPEN. Z. stromp.
STRUUSPIER, stroopijitje, stukje stroo
(Maastr.). Z. spier.
STRUWEEL, ni., eige
nlijk : struik, dochì,
omstr. St. Truid., ook gezegd van
en stroebel of bosje haar op den hop
van menschen en dieren , dat niet dezelfde richting heeft, maar bijna recht
omhoog staat , zooals het borstelhaar op den rug der verkens : hij

hield het verken bij zijn struweel.
Vanhier : struwelen , verstruweleìi.
Bud., hij vien struweel o. is, zegt
dat het eigen en primitiefstrube, een
heestergewas , ook sire/the is waarvan : stribbelen , strubbelen , strobbe
len. Z. struwel hij Weil. en, bij ons
stroebel. In den Teuth. is : strityvellen
vert. door : arbustum, arboretum.
STRUWELEN, afgel. van : struwel (struik,
bos ) , 'tzelfde ais : streuvelen (691).
STUBBELEN, freq. van : stuben, dat wij
ook gebr. hoorden voor : dubben, in
tvijfeling zijn, op iets dagen, tegenpreutelen : wat stub/wit gij altijd?
Vanhier : stubbeling, weifeling , gezaag, tegenpreuteling, verschil : ik

wilde de oorzaak van die stubbeling
weten (Br., Antw. en de Kemp.).
Z. stibbelen, dat 'tzelfde is, en stru
weel.
STUBBELING. Z. stubbelen.
STUBBEREN, 'tzelfde als : stubbelen.
STUËN (bij) voor : bij staaien, hij tijds,
somwijlen (Hagel. en Belg. -Limb.).
Z. stade.
STUFFERT, rn., blu ffert, pocher (Limb.).
Van : sloffen.

STUIFREGEN voor : stofregen (VI.). Hij
heeft den Gentsehen stuifregen , d. i
den afgang (Huisse) ; bij Kil. stuyf-
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reghen
STIJIL{, 1 stuit, stoot, s t omp, stamp; bij

Kil. is sinycic voor : schudding, stuyte,
I. concu'ssus : hij kreeg eenen stuik en
viel omver (h. en d. in Vi.); ° 'tzelfde

als : mandel (62), graanhoop van
tien of meer schooven in 't veld te
droogen staande : hij is gaan schui-

len onder eenen korenstuik ( Vi.,
K1.-Br., Hagel., ook h. en d. in Br.
en de pr. Antw. ). Doch tusschen
Leuv., Brussel en Mechel. is stuik
geen garvenhoop, maar : een of twee
pikkelingen (Z. pik, 478) die men van
onder breed openschudt en aizoo in
een los hoopken rechtzet, met de
aren omhoog, om te dro&gen. Op deze
wijze wordt de boekweit, het geroot
vias , het klaverzaad, doch meest de
haver en zelfs, in natte jaren , de
tarwe in losse hoopjes gezet , en dit

heet men daar : stuiken : hebt gij
uw terf gehoopt? neen gestuikt, want
het regent te veel; in Westvi. en
Limb.: stuuk, doch in laatstgenoemde
streek zijn stuiken of staken ook
halve handschoenen, slechts de hand
maar niet de vingers bedekkende.
Z. stuikbier.
STUEKBIER of, bij verkorting : stuik,
eigenlijk : bier dat uit de stuikmand
geschept wordt en dat, bijgevoig,
nog warm en niet genoeg gebrouwen
is (Waas). Z. stuikmand.
STUIRBLOK , STUIKGAT , het onderste
deel waarmeê de boom in den grond
staat ( Kl -Br. ). Z. aar(d)sgat (5) , eer
schot , eerseinde ( 114) , boks ( 67),
ook : stuik ( stoot, stomp) en stuiken
voor : stuit en stuiten (Vlaand.).
STUIKEN 0. en b. w.; als o. w. is
hetinWestvl.,vOlgenSG.Gezel : stook,
gestoken , elders : stuikte , gestuikt;
bet. in Vi. en licht elders : stooten
(fr. pousser), botsen, horten. In deze
heteekenis is 't hetzelfde als : stuiten;
ook vert. Kil. stuycken en stuy'ten
,

door : incutere, impellere, impingere,
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en bij hem is stuyck of stuyckrnande
vert. door : quotas fiscus, en dit
verduitscht Pitiscus wederom door
stuitinand. Ook hoort men in Br.
stuiten en stuitkar voor : storten en
stortkar , d. i. stootkar , kar die men
omstoot 0fl de vracht ineens af te
storten. In den, zin van : heen en verschudden en stooten meldt Wei].
ook : stuiken , dat Kil. aisdan vert.
door : quatere, quassare , concutere;
o stuiken is te Antw. en in Oostvi.
ook een marbol- of knikkersspel (te
Leuv. : kwastelen (113) en elders: klot ,

sen of klutsen en ook schokken genaamd ) , bestaande in met de hand,
al schuddende, eenige knikkers in een
putje te stuiken of te werpen. Volgens het gelijk ofongelijk getal, dat er
in blijft ofuitspringt, wint of verliest
de speler. Bij Kil. is dit : stuycken

luclere nucibus in scrobein conjectis ;
o w ij zagen , boven hij. stuik , dat
stuiten ook gezegd wordt voor
stOrt€n1, of voor : schielijk vallen , afvallen, voorovervallen, met het hoofd
voorover aftuimelen : hij stuikte

in, de gracht; hij is van den wagen
gestuikt en brak den nek. Vanhier
orn of omverstuiken , afstuiken
nerstuiken ( overal ) ; 4 0 ondertus
stuiken ook voor -schenwordt
staan gebr. : dat graan sluikt niet,
wit niet stuiken, d. i. wil niet blijven
overeind of rechtstaan : dat stuikt
niet, dat staat niet, en overdrachtelijk:
dat gaat niet, dat deugt niet. Hiervoor
heeft Kil. : niet stuyten, 1. non valere,
eigenlijk gezegd van eenen bol die niet
opbotst of terugspringt. Weil. heeft
bijna in denzelfden zin : dat stuit mij,
dat staat mij tegen. Bud. ( 111 , 116)
zegt op stuit, wortel van : stuiten, «dat
het ook wel een verloopen uitspraak
zou kunnen zijn van het prwteritum
stoet, van : staan, in den transitieven
zin van : doen staan en zoo van afkee.
ren. 0e, en en ui verwisselen licht
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en veelvuldige malen. Bij Walewein
lees ik dit staan in pr2eterito inderdaad voor : stuiten :
En die slach wederstoet
Onder up den stalen hoet.
Te Leuv. zegt men : stoet voor : staat,

van : staan ; 5 0 als o. w. bet. stuiken
in heel V1., _waar men stuken zegt,
Br., Kemp. en Hagel. : het graan in
hoopen te drooggin zetten , graan
rechtzetten. Edoch de wijze van dit
stuiken is niet overal dezelfde : tusschen Leuv. en Mech. heet men stuiken : een of meer losse pakhoopjes
met de aren omhoog rechtzetten :
men schudt ze vanonder breeder
open en 'men stoot ze eens tegen
den grond, opdat ze zouden blijven
staan. Elders is stuiken de gebonden
schooven bij tiental of meer tegen
elkander rechtzetten ; men legt er
soms schooven boven op, opdat de
regen in den hoop niet zou doordringen. Kil. heeft : de schorsse stuycken,

1. elevare et insolare cortices , in
alturn tol/ere et siccare; stuycken bet.

bij hem ook : elevare, klimmen.
STUIKER, sperwer (Hagel.). Die vogel
wordt alzoo genoemd, omdat hij ineens op zijne prooi neerstuikt of valt.
STUIKMAND, misschien beter : stuitmand,
in 't algemeen eene mand of korf,
doch bij de Ouden was het 1 : eene
groote mand, in 't 1. fiscus , vanwaar
het fr. fist , waarin de geldsommen
des lands, des bewinds of des konings
gestuikt (gestort) werden; 2 0 zijgmand
die men onder de olijf- of wijnpersen
plaatste , om er het vocht te laten
inloopen, om 't schoon te maken, bij
Kil. stuyckmande, 1. colum (zijgvat),

qualus , corbis vimineus per queen.
liqualur vinum caleatis uvis, et cerevisi(v concoctis granis et leguminibus.
Hieruit ziet men dat stuihniand 3o ook
eene mand of korf is, waarin de brou^vers het afkooksel gieten , opdat het
bier er zou doorzijgen. Vanhier bij
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Kil. stuyekeri , liquare per qualui .
Het dik, dat er in de mand blijft, is
draf. Dan, als er bij eenen brouwer, te
Leuven, draf verkrijgbaar is,wordt er,
ten teeken daarvan , een stuk mand,
ook stuikmand geheeten, aan de straat
uitgehangen. Wij meenen de groote
staande lijnwaadmand ook : stuilcmand te hebben hooren noemen;
doch dit ware beter : sluilinand .
STUIPEN, o. en wederkeerig w. ( stoop,
gestopen), buigen : hij is zoo dik dat

hij niet meer stuipen kan. Ik zou er$
mij niet willen voor stuipen ( V1. ).
Dat peizende , stoop ik at over den
boord des spegets om nader te neigen
(G. Gezel., 79). Kil. heeft stuypen ook
in den zin van : buigen, angl. stoupe,
Plant. stuypen en nijgen, faire revérence des genoux on des pieds,1. genuflectere, reverenter huniiliare se coramn aliquo :
Want die selc waren in haer doen ,
Storven gherne in haer scoen,
Of te voor den hancdief se stupen
Ja ie ent rugbeen toe
En can gestupen, gecnielen, gebucken.
(Eelg.-JIus., 1845, blz. 90.

Bald. heeft cc stuip, V. als verwringing,
't zij van een deel des lichaams door
zinlijke of ziekelijke . aandoening ,
'tzij voor iemands karakter en zoo,
bij uitbreiding van toepassing, voor
gril of dwazen inval ; en ook m. als
nijging, in den ouden zin van knie
voor zooveel 't als worteles.-buign
van : stuipen, engl. to stoop beschouwd
wordt.
STUIR (uitgespr.: stuur ), m., schatting;
grondstuir, grondbelasting of grond
: steuer, fr. inipót,-last;in'hgd.
contribution foncière ( Limb. ). Volgens Meyer bet. stier, stuir : tol,
schatting,en stieren : schatting geven;
Kil. heeft : stier , stuyr en steur (di t
laatste is reeds oud ) , 1. vectigat , tri -

butunz, en stieren, sluyren, 1. tribuere,
contribuere. Wij zullen hier, uit het
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Arch. vi . Nederl. Taalk. (IV, 6), nog
hijvoegen dat verstooren in oude
oorkonden zooveel het, als : vergoeden, ofeigenlijk : steunen, helpen.
Z. het werkw. steuren , oud hgd.
stiuren , bij Sehmeller ( Ill , 653,
Graff. VI, 705 ), middel hgd. stiuran,
bij Ziemann. Men kent ook nog 't
hgd. stenern voor : stutten , helpen
inzonderheid met geld, schatting;
zoo heeft Kil. : stuyr, schatting, hgd.
steuer, en stuyren, schatting betalen.
Het valt in 't oog dat deze beteekenis
,

zoowel als die van boeten, vergoeden,

in gerechtelijke oorkonden, van die
van : steunen , helpen , is afgeleid.
't Werkw. sturen , beter maken , verhelpen , komt een paar malen voor
in Windhoffs Landrecht van Averis
set (blz. 61 en 105). De Teuth. heeft
-

stuyre in den zin van : vollest , behulp , 1. subsidiurn , succursus , ad-

ventagium ; sondei stnyre , I. anorina/is, irregularis; onbestuyr, haastig,
inipetuosus. Z. den Teuth. nog op :
onbestuyr, blz. 264 en 24, en hij ons
overstier (448). Vollest gewis van:
volleesten , bij Meyer en Iil. : voleindigen, volbrengen, voldoen.
STUIT, STUITE, uitgespr. stute, stuutje
(stutje), boterham (h. en d. in VI.).
Kil. geeft stuyte ook als Vlaandersch
en Zeeuwsch op voor : boterham.
Z. Wei!. op stuit. Stuit of stute bet. in
West- en Zeeuvschvl. nog : stuk,
stukje : geef mi een stute brood;
20

eerie onbepaalde lengte van tijd,

oogenblik : 't is at een stuitje geieên.

Elders in VI. zegt men ook : stoot;
zoodat stoot en stuit de wortels zijn
van : stooten en stuiten. Z. stuk en
stuts.
STUITEN, in Limb. en VI. stuten, is gebr.
voor : pochen , stoffen , Iofsprekeu,
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zegt in N. Br. : niet zeer, niet
sterk , niet hard over iets of iemand
stuiten voor : niet roemen. In den-

zeliden zin heeft C. Huygens : al

misstaet my 't eigen stuyten. Bij Kil.
en Pomey bet. stuyten ook : pochen.
Adelung doet het fr. estaucer van 't
hgd. stutzen komen, hetwelk klaarblijkelijk dit stuiten is. In sommige
oorden van Neder-Saksen gebr. men
in dien zin : stoszen. Huygens heeft
ook : niet stuiten voor : niet deugen,
welk 't mede hier (omstr. Breda) veel
in zwang is en in Br. zeer oud schijnt,
ten minste vind ik bij Anna Bijns.
(I, B. Ge Refer.)
Wat boom is Luter , eick moet bier wt weten,
Aensiet sijn vruchten, zeer weinich stuten si.

Men hoort hier ook sluit en besluiten
(Hoeufft, 586). Ja men zegt in 't Zuiden : niet stuiten en niet stuiken
voor : niet deugen. Z. stuiken en
bij Wei!. stuiten. Stuiten is in Br. en
elders ook gebr. voor : storten : stuit
dat gruis in de gracht : Vanhier : sluitkar voor : stoot- ofstortkar, en in VI.
stuilekar. In Zeeuwsch -VI . wordt
stalen gebr. voor : staken, ophouden:

de sneeuw stuit morgen twee voet dik
STUITER , in beide Limb. en in 't Hagel.
uitgespr. : slitter, eigenlijk : stooter,
pocher, stoffer, grootspreker (Limb.);
in 't Hagel. heet men een koppig
kind, dat niet deugen wil : sluier of
kamoeskop (1219);in Br. en Antw.
verstaat men door sluiter : een kwak
zalver , marktschreeuwer , fr. charlatan. Z. verders stuiter in de \Voor
-denbok.
STUITLAP, 'tzelfde als : stuiter.
STUITMAND. Z. stuikmand.
STUIVEN , 0. w., licht, snel vliegen als
stof, of zoo hard loopen dat het stof
zou wegvliegen : /4/ stoof e) door
,

en lichtook in I3elg.-Limb. : praten

heen. G/j hadt hein eens nioeten zien
sluiven. In denzelfden zin zegt men
ook : katoen geven, gras geven (bijna

komde straks niet wat sluiten? Men

overal).

snoeven : die kerel stuit altijd. Vanhier : stuiler ( Limb. ) ; in de Kemp.
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STUIVER. Van stuivers oordjes maken of
geld met hamers breken zegt men,
h. en d. inVI., voor: iets verslechten;
omstr. Gent zegt men hiervoor : een
stuiver op een zeske brengen, en elders
ook : een stuiver op een oortje bren gen; dit bet. er ook : iets verkwisten,
verslechten of aan eene onderneming verliezen waar men dacht aan te
winnen. Vijf oorden voor een stuiver
geven, meer geven dan het zijn moet
(Br., Antw.). Op een stuiver niet zien,
niet te nauw zijn (Br. en elders).

Bekend zijn als een kwade stuiver
of als een kwaad oord of kwade penning, overal vel bekend zijn (Hagel.,
Br.).
STUK. De Hollanders zeggen of schrijven
ten minste : aan stukken : aan stuk
slaan, breken, enz. Wij zeggen-ken
in Z.-Nederl. altoos : in stukken, evenals in 't fr. en morceaux : in stukken
slagen, breken, vallen, zijn, enz. ;
ook heeft Plant. : in stucken breken,
slaeu , houwen , enz. Voor iets in
stukken vaneen slaan zegt men in VI.
ook : in brokken vaneen ; in Br. en
meer andere gevesten hoort men
b. V. : de pot viel in stukken en

brol-ken vaneen. Voor : in stukken
hoort men in Br. ook : te stukken, te
stukkent of stukkent : 't kind heeft
zijne pop al stukkent. De hond
scheurde mijn broek te stukkent vaneen. Er bleven stukken noch heel, zoodanig sloeg de zatlap alles kapot. Bij
Ruy sbr. ook : te sticker voor : in stukken.Voor: bij Netstuk zegt men in Br. :
met het stuk : hier wascht men met
het stuk. De kalk valt met stukken en
brokken van den muur (Br., Hagel.
en elders). Voor 't loll. voet bij het
stuk houden en zetten zegt men te
An tw.: voet bij stek houden. — Zich
ntp zijn stuk houden : zich behoor
deftig gedragen ( Limb. en el--lijk,
ders ). Iets ter goeder stukke doen ,
zeggen, iets te goeder trouwe doen,
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enz. (Limb.). Zeker van zijn stuk
zijn, van zijne zaak zijn (overal). Zijn
stuk spelen, kluchtig zijn. Er is weer
een stuk, d. i. eene klucht, voorgevallen (omstr. v. Tienen en St. Truid.).
Een stub in zijnen kraag drinken of
hebben, zich zat drinken of dronken
zij n(overal).Het stuk in de hand geven,
door een woord iemands mond stoppen ( VI. ). Stuk, ook veel uitgespr.
stik, bet. omstr. Breda, te Dor
boterham, en ook in-drechtnls:
N.-Br. en elders : een wijle of beetje
tijds. Z. stuit, en bij Hoeufft : stuk.
Van een slecht of boos vrouwmensch
zegt men in Br. : 't, is een kwaad,

slecht, frank, vuil stuk, enz.
STUKEN, '[zelfde als : sluiker of mande
i. een tiental of meer-len(362),d.
garven rond elkaar op het stoppel
-veld
te droogen zetten (VI.).
STUKKE GOED, STUKKE KOOPEI, STUK
WERK, enz. goed, werk dat met-KE
het stuk gaat ; kooper die met het
stuk koopt (VI.).
STUKKENT, in stukken. Z. stuk.
STUKKEREN, b. w., kleederen herstellen,
er stukken in zetten, lappen : eene

broek uitstuklceren (Limb.).
STUL, m., stil, voor : stuk, klont, boterslul,
stuk boter, opgemaakt om te verkoopen (VI.). Z. boterstul (72) en wegge,
Kil. heeft : stulle of stolle, stuck, lap,
1. frustum, pars assuta. In de pr.
Drenthe verstaat men door stutten :
brokken of kluiten eener tusschensoort van turf of heidenschalen, ook
sclaof felstukken genoemd.
STULPEN, b. w., voor : stoppen en storten : b. v. de voerman heeft al het

gruis op den weg en in de gracht ge. &
stulpt (Kemp., h. en d. in Br.). Vanhier : stulpkar. Z. stolp , stolpen
(684).
STULPKAR , omstr. Breda 'tzelfde als
stootkar of stootwagen. Wij achten
Hoeufft's uitlegging niet juist, 't zal
eer voor : stortkar zijn. Z. stuiten
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voor : storten, en stuitmanct.
STUMP, STOMP, STOMPEB, STUMPER,
doezelaar, fr. estompe (VI. en elders).
STUMPEL, m., steunpilaar, voet of been
van tafels, stoelen, enz. (Limb.). HeUs
een ditninutief van : stomp of stump.
STUMPER, STOMPER. Z. stump en stomp
(693).
STUP. Z. stubbe of stop.
STUPKEN, uitspr. van : stoopken (omstr.
Leuv.). Z. stoop.
STUREN, o. w., sehongelen, touteren,
rijtahken (Kemp.). Z. zuren.
STURIG, bijv., voor : stuursch (Kemp.
soms ook in Br. en in N.-Br.). Stung
zegt, volgens Hoeufft, eigenlijk iets
minder dan stuur of stoer. Stung

wordt ook voor : stienig gezegd.
STURKELEN, o. w., stremmen, stollen:

het vet sturkelt. Het water is gesturketd door den vorst (Axel.) ; bij Kil.
storcketen , stetckeren , sturcketen
flandr. i. stollen, 1. concrescere, coagutani.

STURTEKAR , STURTKAR , in Westvl.
voor : stortkar, drijwietkar genaamd.
Z. stuikenen stuiten.
STURTEN, storten, vergieten (Vi.).
STURTYLAGE, v., stortviaag, stortregen
(VI.).
STUTE. Z. stuit.
STUTEN, stuter. Z. stuiten, enz.
STUTS , v., aardig ding of wezen, ook:
boterham (Somerghem en omstr.) Z.
stuite.
STUTTEN, b. w., plotseiings tegenhouden, doen stuiten : het btoed stutten
slut uw gramsehap (Br., Antw.).
STUUK, stuukmand, enz. . Z. stuik, enz.
STUUR voor : stuursch , welk laatste in
Br. en Antw. en ook hij Kil. even
onbekend is, maar hij heeft stuur
voor : zuur, barsch : hij ziet er zoo
stuur uit. Z. ook stuir, schatting;
te Gent hoort men : stuursch ga weg
voor : rechtuit, fr. franchernent : ik

zegge het u stuursch ga weg.
STUURSCH. Z. stuur.

)

su'

STUUT, STUUTJE. Z. sluit.
STUWEN, STOUWEN, opstouwen, voort-

stouwen, afstouwen. Z. Weil. op
stuwen.
SUBBEDEUS. Hij staat daar als ne subbedeüs. Z. sibbedeüs (609).
SU1N, kissen, aanhitsen : een hond suën
(h. en d. in VI.).
SUF, v., voor : sufster, onnoozel vrouwmensch, sui, nuf, sukkelares (Br.).
hij speelde op geen suf, hij sufte
niet, hij g ing kloek door, erf zag naar
geen kleinigheid (Br., Antw.). Z. bef,
fof (130).
SUFFEN, 0. W., onnoozel, zot, dom zijn,
tutten : Iii] suft van ouderdom (bijna
overal in 't Zuiden ). Vgl. 't hgd.
zeufzen, kreunen, zuchten.
SUIKER, v. in de Hou. Woordenb., en o.
en m. in Br., is m. in Limb., waar
men sokken zegt, evenals in 't hgd.
zucker ; borstsokker, harde, bruine
5 U iker. Sokkerei voor : suikerij
(Limb.).
SUIKEREI, SUIKERIJ, in Limb. : sokke
in loll. chicorei, fr. chicoree-rei,
(Br., Antw., Kemp., Limb.en elders).
Doch door chicorée verstaat men in
Br. en elders : de bitterpeën, die
gebrand en onder den koffi egemengd
worden. Deze plant, het ciehorium
intybus der kruidkundigen, en het
cichoreurn, engi. succory en andere
verouderde namen van Biancardus,
heeft niets gemeens met hetgeen wij
ketenpiant (36) noemden. Die laatste
plant is de witde suikenij of pisbloein,
in 't fr. pissenhit, hgd. töwenzahn,
engi. dandelion, het taraxacum, dens
leonis der Botanisten, Bij Kil. suyckereye of cicoreye, 1. cichoriuin intubum , taraxacum.
SUIKERDONDERS of SUIKERLOOT, eene
vloekachtige uitroeping (VI. en eiders).
SIJIKEREN OOM of SUIKEROOM, SUlK ERENTANT, SUIEERMOEI, een oom
of moei die ongetrouwd blijft en van
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wie men diensvolgens nog een erf
te verwachten heeft. ( Overal in-del
't Z.).
SUIKERJOEN. Z. suikrioen.

SUIIKERKINDJE, bedorven kind (Oostvl.).
SUIKERKLITS, v., suikerbol (Maastr.). Z.
kilts (1253), bolleken.
SUIKERKORRELTJES, anijskorreltjes ( Limb. ).

SUIKERLOOT, vloekachtige uitroeping
(Br., VI. en elders). Z. sakkerloot
(565f.

SUIKERPENIJN, gedraaide suiker, die
met zoethoutsap bereid is, fr. sucre
tors ( Br., Antw.). In Holstein zegt
men : bezit, suk.kerbenit, 't welk ons
op het fr. sucre béni zou terugvoeren.
SUIKERSPEKKEN of STEKKEN (653) ,

'tzelfde als : babbelaars of kussentjes.
SUIKERSTOK heeft gewis dezelfde beteekenis als : dod (97) of als : fokke

( 131 ) in : het kind een suikerstok in
den mond steken ; men zegt ook : in
zijn hand fokketen, d. i. tot zwijgen
brengen (Gent en elders). Z. bedodden, bedotten op : dod (97).
SUIKERTET, tet van suiker, enz. gemaakt,
te Antw. : dod (97) ; in Westvl. fokke,
fokslee (131) geheeten (Br.).
SUIKRIOEN, o., het graan dat de brouwers met de tarwe mengen om te
brouwen (Westvl.). Zuikrioen of suiKerjoen schijnt ons eene verbasterde
uitspr. van het fr. escourgeon, ecourgeon, wintergerst. Z. schokkeljoen
:

(593) .

SUIP, SUIPKEN, meest in 't mv. suipen,

in Br., de pr. Antw. voor : zuipen,
datHoeufft(709-711)alsN.-Brabandsch
opgeeft voor denzelfden drank als :
kandeel, zijnde een zoete drank met
veel suiker ingekookt. In Br. hoort
men veel : biersuipen , wijnsuipen,
mnelksuipen (niet zuipen), eene dunne,
lekkere pap van bier, wijn , melk
met suiker, honing, enz. samen gekookt : neem t' avond een war?n mel k-

suipken voor uwen hoest. Snip, hetzelfde w. als : sop, soep, zuip, het
fr. soupe, is een oud w. dat reeds bij
Ruysbr. (III, 907 r. 18) voorkomt : en

miste hi enen sieken ,nensche die
noetorftich. waer eens supens oft anders yet, het weer veel beter dat hz
tiete sine oefeninghe van jubilacien
en conteniplacien en, diende dien noelorftighen mensclze in meerren der
minnen.
SUISELEN, hetzelfde w. als : suizelen,
wordt veel gebr. voor : stronkelen,
strompelen, evenals : gesuisel, suiseling voor : strompeling, sukkeling :

hij suiselde tegen een steen en viel
(Br., Antw. en elders); bij Kil. suyselen, 1. cespitare, titubare.
SUKADEKOEK, in V1. en elders hetzelfde
als in Br., Antw. en elders : oranje
koek met sukade of oranje -koe,
-scheln
ingebakken.
SUKKEL in Limb. m. en v., voor : sukkelaar en sukkelares ; in Br. en Antw.
alleen v. en bet. er : sukkelares, sul.
Op den s=ukkel zijn, op de sukkelbaan
zijn, sukkelen (bijna overal).
SUKKELEN, o. w., heeft dezelfde bet.
als : suizelen, strompelen, strunkelen(Br.); bij Kil. suckelen, 1. cespitare,
vacillare, o f fensare, enz. Z. sompelen en Bild. op : sukkel.
SUKKELERS , v., sukkelares , onnoozel
vrouwmensch (Br., Antw., Oostvl.).
SUL, SULLE, v., 10 dorpel, hgd. schivelle,
(Kemp. en elders); bij Kil. : gulle,
suyle, flandr. 1. linzen, hypothyrunn
(deurgat); gal. sued, ital. soglio, engs.
sill, zw. syl, neders. sülle, Bull (Z.
zulling). --- Suite is omstr. Breda : de
balk op de plaats liggende voor wel
koeien in den stal staan-hend
en tegen welken balk, die de geheele lengte van de rij koeien beslaat en doorgaans aan een gemetseld muurtje ligt, het voeder voor
de koeien gelegd wordt. De koeien
staan meest zoo laag in den stal dat
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SUM , v., summeken , 'tzelfde als : sim,
-zij met den kossem niet dan ter
simmeken (61!).
nauwernood over de sul of sulle koSUMMEN , o. w., de lip laten hangen,
men kunnen om hun voedsel te krijmoffen ( Kemp. ); bij Kil. suyinen ,
gen (Hoeufft, 590). Bij Kil. is dit sufte,
I. cunctari , cessare; bij Plant. in 't fr.
hey-pael , 1. sublica. Sufte bet. in
chomer; 20 suymen ( oud ) , impedire,
VI. : emmer , aker ; dit w. staat
retardare. Vanhier : verzuimen. In
misschien in verband met het hgd.
sufhen, sucleln (bezoedelen) en 't engl.
de pr. Drenthe zegt men voor nala
ook : suimig, suimachtig, bij-tig
to sully, bij -Kil.: suyle, suele, flandr.,
Adelung : saumig.
i. eemer, gall. seau, seille. — Sufte,
SUMPELEN , SUMPELING. Z. sompelen,
sille , sijle bet. bij hem ook : gracht.
freq. van : sompen ( strunkelen ).
waterloop, 1. incite, aquagium.
SUMPEN, weenen, tranen storten : maar,
SUL, bij Weil. en te Antw. m. in den zin
bah ! dat ge sumpt , dat en zulle niet
van : een dood goed mensch, is altijd
pissen (Van Ryswyck, Eigen verhalen.
V. in Brab. en de Kemp., waar het
(Antw. St.); in Limb. bet. sumpen :
volk dit w. meest op eene vrouw
huilen. Z. sumpert.
toepast in de bet. van : onnoozel
SUMPERT, m., iemand die huilt (Limb.).
vrouwmensch, sukkelares, goede ziel,
SUN voor : zun en dit voor : zonde : 't is
waarvoor men ook gebr. sat, suttesun uw besten jas alle dagen te dragen
ken, sukkel, zok, si^•nme, simmeken,
(Limb., Hagel., Br., Antw.). Grimm.
enz. Dat dit sul 'tzelfde w. is als :
sulle , suyle ( zuil ), bij Kil. : pita,
( Rechtskilt. 8i7 ) haalt sunne voor
columna, komt ons als onwaarschijnsonde aan.
lijk voor , hoewel men in Br. tot SUNKBOOM , SJONKBOOM , stronk- of
strunkboom : eiken, wilgen sunkbooeenen dommen mensch wel den
smaadnaam van : doe staak toewerpt.
men (biest en omstr.). Z. sjonk (613).
Bild. zegt ( III, 1 19) « sul, m. van :
SUPIET, SUPIETEN. Z. soepiet (646).
sullen , § 55. — Maar eene goede sul is
Supiet wordt in 't Hagel. ook gezegd
voor : zwendig van een verken.
't eng!. soul , d. i. ziel, en in het
domme gebruik m. of v., naar de SUREL, m., voor : zurkel (Hagel.).
toepassing; schoon het dan altijd v.
SUREN, b. w., schommelen, schongelen,
zou behooren , zoowel als m. in 't
touteren (Belg.- Limb.) ; in de Kemp.
rijtakken. Z. sturen.
eerste geval. Mogelijk echter is 't een
zeul, d. i. iemand wien men zeult SURK E L voor : zurkel (VI.) ; bij Kil.
suerick, suerckel , surckel. Z. sulker.
(trekt, sleurt en sleept) naar welgevallen , en in dat geval is 't zekerlijk SUS, SUSSE, m., onnoozele vent, sul,
uit den aart m. Let wel op dat sullen
snul, flab, enz. : 't is ne sus van ne
vent (Limb.). Sus kan de wortel zijn
een o. w. is , maar zeulen en sollen
transitief is. » Z. ziel en zeel.
van : sussen, en voor : susser, een die
zwijgt ( Z. Kil. op : sussen ). Edoch
SULFERPRIEM of SOLFERPRIEM , m.,
'tzelfde als in. Br. : sot ferstek , elders:
susse kan ook de laatste silbe zijn
van : Francis voor : Franciscus. Vele
sulEerstek of zwavelstokje, op vele
persoonsnamen van ééne lettergreep
plaatsen van VI. en Limb. : solfer; bij
worden somtijds als toe- of scheldKil. solferpriem en sol fer-steck , in 't
namen gebezigd; zoo zegt men : 't is
1. sulphuralum.. Z. priem (507).
ne klaas, en lijn of leen (Magdaleen),
SULKER voor : surkel (Br., Antw.); in
trien of trijn (Cathrina, oulings KateHoll. : zurkel, zuurkruid.
lijn), ne paal, ne pee, ne jan, enz. (in
SULTZE, babbelares (Westvl.).
,
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vele provinciën van 't Z. ). Sus of
susse pakt liet al zegt men voot : een

schwänselen uitspr. : bet. het : rond-

loopen en bepaaldelijk : de school
verzuimen; de Duitschers zeggen
ook : die schute schwdnzen, te Heerlen
en in Limb. zegt men hiervoor
langs de straatstrijken. Kil. heeft
swentsen , swentselen, 1. vaga'i'î
(rondzwerven). Het w. is afgel. van
zwans, hij Kil. swants (staart of iets
desgelijks). Z. bij Weil. : zwans en
zwanken en bij ons : verst reelen.
SWASELEN voor : swanselen (Westvl.).
SWENS, terwijl (Antv.).
SWENSELEN. Z. swanselen.
SWENSWANS. Z. swinswansen.
SWENTSEN (het peerd), het stof van
't peerd slain met een swens ( paardensteert) ; 2 0 iemand swentsen,
hem afrossen (Limb.).
SWIJLENS voor : terwijl, onderwijl : bid,
swijiens dat ge waakt (Br.).
SWIJSELEN, andere uitspr. in Westvl,
van : swanselen, storten, strooien.
Vanhier ook : swijselaar, die swijselt
en swijseting, storting.
SWINSSWANSEN of SWENSSWANSEN
h. en d. in Westvl. voor : moossen
( 390 ) of morsen, hetgeen men doet
wanneer men veel rondswanselt of
(bij Kil.) swentst of swentselt.

gierigaard (Gent).
SUSKENS. Z. soech (645).
SUT, v., SUTTEKEN, 0. Z. sul, sukkel.
SUUK 't zelfde als : fl onke (130) : een
suke van nen hoed, zeer slechte hoed
(Gent); sake (sax., sicanib.), ziekte.
SWANSELAAR, iemand die stort, vroete
slobber, dronkaard (Popering.)-lar,
Z. swanselen.
SWANSELEN, SWENSELEN, ZWANSELEN, ZWENSELEN, o. w., 1 0 heen
en ver bewegen, zwankelen of
zwanken (Westvl.).
Gy die geer taeye schei, maer swanseieride
[baren,
Met scharre en nester niet, maer met uw klei
[doorboort.
(G. Gez., biz. 4.)
o ook gezegd van een dronkaard,
die van bier tot daar langs de straten
sukkelt : die z(ttlap zwanselt over
't straat ( Westvl. ); te Popering. en
elders bet. bet zelfs : eten en drinken,
de beest spelen, en vanhier : zanu'
selaar voor : dronkaard, beest ; 3 0 ook
bijna zoveei in deze Iandstr. als
gozzefen (160) ; storten , fr. e'panclier.
In sommige plaatsen van Limb.,
waar men zwenselen, op zijn duitscit,

T
T. 1° Deze letter en D, welke op 't einde
als t klinkt, wordt in de uitspr. veel
weggelaten ; zoo zegt men : laaste,

vrienschap, ni, nie, cia brood, wa geIn/c, kersmis, ransoen, vergif, enz.
voor : laatste, niet, watgeluk, vergift,
enz. (Br., Antw., VI.); in VI. ook
ies voor : iets. In Limb., althans te
Maastr., wordt t en d niet uitgesproken op 't einde eens w., waar zij staat
als 2e cotisonnant, dan wanneer zij
voorafgegaan is door 1, n of r : zoo
zegt men : jach, kis, krach, maag,

voor : jacht, kist, enz. ; maar achter
de in klinkt ze als p : beeinp, klimp
voor : beemd, klimt. Bij de Ouden
was het ook aldus : zoo heeft Maerl.
en Ruysbr. onfaen, geelse, vrienscap
voor : ontfaeri, geeft se, vriendscap.
Hollands beste schrijvers, als Nic.
Beets,Van Lennep, enz. hebben : hiel,
onderliiel, behiel, enz. , en B i d. ook
nog : schon, afgeronnen voor : afgerend, schond, hield, enz. 2o De d
doch meest de t wordt in vele gevallen in de goede uitspraak en ook bij
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(Ie beste schrijvers ingeschoven of
vooraan gevoegd als in : speelder, we-

zenllij/ , openlijk, eigentlij-k, gezamnentlijk, en- hij al de w^v. uitgaande

op : enii k. Dit heeft ook. in Holl.
plaats. Men zegt nog, vooral in VI. :
tnegentig , tseventig , tsestig , enz.
ook . vivert, sommigle, schuttel, zatten, enz. voor : vijver, sommige,
schotel, zaten, enz. (c. Axel en elders). Men zegt ook nog in die gevesten : 'tsmenschen voor : tot des
rnenschen, 'tsnachts, 'asmorgens, 'tsavonds, enz. voor : 's nachts, enz. Die
wijze van uitspreken treft men ook
bij de oude schrijvers aan ó oen den

twit, om )ni jasent, zijnent, Narent,.
onzent, hunnent wil; ook te onzent,.
zijnent, enz. (overal) ; 3o 't is er die
voor : daar zijn er die : 't is er die
zeggen, 't is er twintig ( Westvl. ); 4°
t of het soms voor : de- en den : blij is
of hij kwam uit 't stad; hij viel in 't
Scheld, hij wandelt op 't straat, gaat
naar 't school, slaapt op 't zolder, enz..
TAAIEN (vogelen), vangen :. hij is aan
't taaien.

TAAI ERT, vogelenvanger.
TAAI MAAG, v., misschien : taaie maagd,
te Gent gezegd van eene vrouw die
altijd afdingt, voor wie alle prijzen
te hoog zijn, gierig wijf.
TAAL , 10 voor- : stem, spraak : een
inensch met eene grove, fijne, enz..
taal (VI., Br., Antw. en, Limb. ) ; 20
voor : antwoord : hij gaf taal noch

teeken sneer. Iemand taal en antwoord geven (bijna overal). Die man
is eerlijk en taal hoort men soms in
N.-Br. en hier bet. taal : kunnende
betalen ; fr. solvable; de Teuth. vert.

laelber door : solvendo en taelsam
door : soluíor; het hgd. zakten is
betalen.
TAART, de taart voor eene ei bederven,
iets karig doen (Vi.). Z. haar ( 171 ) ;
te Ronse ze g t men dikwijls van eene
vrouw : het is eene taart, als men haar

TAF

eene kwade hoedanigheid wil toekennen : eene babbeltaart, Bene zotte,
onnoozele taart. Taart of laat wordt
in vele gewesten, evenals patée (461),
wafel, flets, gezegd voor : flink, oor
-veg,
kaakslag.
TAARTEKLAAI, m., sukkelaar, kwibus,
snul, een die voor zijne eigene scha
-duwebangis(Wtvl.)Zk243
TAARTENBAK (taartebak), feest in eene
herberg (60), zwijnenkermis (V1. ).
Z. pensenkermis (469).
TAARTESCHIJTER , 'tzelfde als : taarteklaai (Kortrijk).
TAARTJESMUILE, aardig, rond aangezicht (Gent)..
TAARVE, tarwe (VI. en Zeel.).
TAAT voor : taart (oorveeg) en , bij de
kinderen voor : pataat (Qostvl.). Z.
patée (461).

TAATS, v. , uitgespr. taatsch, 1° iemand die
zonder ophouden praat of tatert;
2° soort van sijsje of vogelken van
de familie der meezen, welk men
in Br. kwetteres (316) en elders kneu
noemt (Limb.). Taats is ver -terkn
tateren. Taats zegt men in-wantme:
vi. ook voor : tats, kleine nagel met
platten kop, dien men in de zolen der
schoenen slaat. Z. bij Weil. taats.
TABBEREN, o. w., andere uitspr. van
Lobberen, freq. van : tobben, begaan :
laat hem maar tabberen, laat hem
betobben (Limb.) ; in Br. en Antw.:

laat hem maar aastobben, aantuieren , aandoen , voorldoen of betijen .
TABERNAKELEN, 'tzelfde als : schilderen, lang blijven wachten, of, gelijk
Weil. heeft : ergens tabernakel bouwen (houden ?) : zal ik hier nog lang
moeten lahernakelen (Limb., Antw.).
TAFEL. De tafel voor de (leur• zetten
koopdag van de meubels houden

krijg ik nog zoo eenes tegenslag, dan
moet ik de tafel voor de deur zetten
(Br. en Kl. -Br.). Men zet gewoonlijk
eene tafel voor de deur van het huis,
waar de meubels verkocht worden.
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Tafel zijn, tafel houden, tafel geven
zijn zoo vele uitdrukkingen, in Oostvl.
gebr., om te bet. dat het bij iemand
kermis is. Op sommige plaatsen
hoort men ook tafelgoederen voor :
arm- of kerkegoederen.
TAFELIER, m., tafelgast, kostgast, kostganger, engl. boarder, van : board,
tafel, of 'tzelfde als : bord, berd.
Vanhier : aan 't berd zitten, aan tafel
zitten. Weil. heeft : tafelier, en Kil. tafereel. Maar bij dezen bet. tafelier :
10 tafelhouder ; 2°, als Vlaanders. en
sicanib.: tafelgast, vulgo : cornmensalis ; 30 flandr. banckhouder , 1.
numularius, trapezita (wisselaar); en
tafereel is tabula pieta, fr. tableau.
Z. Delf. (185).
TAFELRING, bij Olinger in 't fr. porteassiette, bet. ook : ring waarin men
de opgerolde servet steekt (Br.).
`WAFFEL , m. , TAFFELING, v., lanter
getalm : wat taffel is dat? 20 slagen,
rossing : la/fel krijgen, geven (Br.).
Z. taffeling.

TAK
meling, rossing, slaag : hij kreeg
eene duchtige ta/feting ( Hagel., Br.,

.

Antw., Kemp.).. Vanhier : aftafjoelen ,
afrossen, afslaan ; opta f(eten, opslaan
(Itr., Antw.). Z. takking.
TAFFELMERKT , ' tzelfde als : taffel , ge
-tafel(B.r)
TAFT, TAFTE, h. en d. in Vi. evenals in
't hgd. tax ft of ta f fet, voor : taf, fr.

taffetas.
TAGGEN, o. en b. w., is waarschijnlijk
'tzelfde w. als : takken of taken , met
verwisseling der g met k, wat in
't hoog- en neêrduitsch nogal meer
plaats grijpt ; als o. w. bet. het
kijven, krakeelen, kibbelen, ruzie
tanken ; als b. w. : pla--maken,hgd.
en , tergen : ze taggen zich alten
dag in dat huis. Het freq. teggeren
heeft in N.-Limb. de bet. ook van :
plagen, en leggen t van : plager ; tagwijl, plaagster , enz. Bij Kil. heeft
tagghen gemelden zin en staat vert.

TAFFELEN, TJAFFELEN , SJAFFELEN ,
o. w., 10; langzaam en moeilijk aan

door : disceptare, litigare, altercari;
tegg`ier is bij hem een Geldersch w.,
'tzelfde als : stock, 1. nu.nzelae. De
Teuth. ( waar taggen bet. : terghen )

iets werken, aan iets sukkelen, frutselen, talmen, lunteren (336), lanterfanten, zeemen, trakken : spoed u, gij taffelt zoo lang aan dat werk. Vanhier :
taffelaar , die taffelt , frutselaar,,
trage werker; geta f fel ; en taffeling,
frutseling , gelunder ; tafelwerk ,
werk dat veel tijd en moeite eischt en
zulks gewoonlijk niet verdient, frutseiwerk (Br., Antw., Kemp.). Z. trenselen. 20 Taffelen wordt ook gezegd
van gevogelte dat aan 't sterven is,
of van personen, die zoo gevochten
hebben, dat ze niet meer kunnen.
Z. ta feting, toffelen of toe feeen, waarvan 't eene andere uitspr. is. Sleeckx
en Van de Velde vert. lanterner ook.
door : tjaf`elen , hetwelk in hun
Vlaemsch-Fransch Woordenb. niet te
vinden is.
TAFFELING, v., getalm, enz., ook : ram-

verwijst naar : naggen, nappen ; en
't le verklaart hij door : taggen,
prekelen, tergen, creytsen, reytsen;
't 2e door : taggen, ketschen, nijpschen, nijdich spelen , 1. pungere,
stimulare, mordescere. Z. toeken. Ons
tergen en vooral 't fr. taquiner en
het Vlaandersch teinzen , tijnzen of
tinzen is niet vreemd aan dit taggen.
TAGGER, TAGGERT, TAKKER, ruziemaker, twistzoeker, plager (Limb.). Z.
taggen.
TAGGERIJ, TAKKERIJ, ruzie, gekijf, gekibbel, plagerij (Limb.).
TAGWIJF, TAKWIJF, een plaag -, twistof kijfziek wijf (Limb.). Z. taggen.
TAILLIE. Z. talie.
TAK, TEK, voor : dak of dek, fr. tolt,
(Br.) ; bij Kil. tack, i. dank, 1. teelurn.
Vanhier : tack-balck, dack-balck of
haen-balck.
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TAKEN, o. en b. w., raken, aanraken :
gi mengt me niet taken (VI. ). Moge
zal het ook wel : plagen bet. in :-lijk

lijk kwetsen : ik gal herai eens goed
lekken ; bij Kil. is tacken ook :
percutere, laedere. Tekken, o. w., is

't was ook noyt zoo goede vrede of
een Engelsman taeckte wel een Flemmingh (j. de Brune, Bancketw. 115).
Deze bet. heeft : taggen in Limb. Bij
Kil. bet. tacken (van : tack, aanra-

h. en d. in Br. : een kinderspel, bestaande in met de marbols tegen een
muur te slaan. Z. verders : taggen
en taken , die met takken verwant
schijnen, en bij Meyer : takken.
TAKKEN, mv. de ambeien, het speen, fr.
héinorrho'ides (Limb.).
TAKKEREN. Z. takken , tekken, waar 't
een freq. van is.
TAKKING , 10 de takken der boomen;
2 0 de afkapping der takken ; 30 slaag:
eene talking krijgen ( Belg.- Limb.,
Maastr. en elders ).
TAKKING, TEKKING, 'tzelfde als : taffeling of slaag, afrossing (Hagel., Belg. Limb. en elders). Z. takken, taggen,
Lekken.
TAKPUIT, kleine groene kikvorsch (h. en
d. in V1.).
TAKS , m., soort van kleine krompootige
hond (Limb.) ; in Br. heet men den
hond, in de kindertaal : tee, tèke. Z.
teek. Vgl. 't hgd. Bachs (das).
TAKUIT TAKIN , in V1. gezegd voor
in en uit , zigzag, krom en slom ,
scheef en scheel : die weg loopt takuit
takin , d. i. gaat met kronkels en
bochten. Tapuit Lakin klappen of :

king) niet slechts : raken, treffen, 1.
tangere, maar ook : vatten, vastnemen, aangrijpen, pakken, apprehendere, en zelfs (zoo men op : pakken,
ziet) : slaan, kwetsen : een dief tacken;
en ook : aan de takken ophangen,
suspenalere aye arbore; maar hier is
de wortel :tak (van boom); tenzij dit
tak en tak ( raking) oorspronkelijk
éénzelfde w. was. In den Leken
Spieghel (B. 2.,C.16.,V.10) leest men :
dat bijt emmer ghetaken sonde.

Op welk getalyen Delf. zegt (237, 349
en 538) dat tacken in 't engl. is :
to take, nemen, fr. prendre, 1. capere, arripere, en hij merkt op dat
men in 't zweeds. de k dikwerf in g
ziet veranderen, als b. v. het engl.
take care, neem acht,. is in 't zw. :
tagar vara. Tuck, ecoss., Elam. tuk,
fr. coup. Coniparez le v. flam. taken,
percutere (slaan ) , bij Kil. tucken,
tangere. Bild. (III, 125) zegt op : tak,
m. van : laken, engl. to take, anders
tokken , waaruit het fr. toucher, en
waarvan ook : tokkelen, 't fr. tact,
't 1. tactus, en ons tak.
TAKKEN, TEK KEN, o. w., getakt worden,
takken krijgen : die boom begint te

takken. Wat is olie boom schoon getekt ( Hagel., Br., Antw., Kemp. en
elders ) ; in Vi. zegt men : lakkeren
die boom takkert wel scheune; bij
Kil. tacken , ramos producere. Takken of aftakken , b. w., de boomen
van takken berooven , sleunen (Br.) ;
bij Kil. is 't w. vert. door : ramos
amputare. In gemelde streken bet.
takken en in Limb. lekken of tikken :
slaan , afslaan , afrossen : lichte-

van a±In hak op den tak springen, in
en uit klappen , van het een op het
ander vallen.
TALIE (in Br. uitgespr. toil) is thans nog
overal gebr. voor : 't zestiende deel
eener el. Het komt van 't fr. taille,
eene snede of teeken van verdeeling in de lengte der el. In VI. noemt
men het schaar-, of slag-, of kap -, of
kreupelhout, het hout van een kreupel- of hakbosch ook : talie, taillie of
tat/ic , van 't fr. tail/is , bois tail/is
van : taitler, snijden, houwen.
TALIE, TALU (uitgespr. tallu met den
klemtoon op : ie of u), wordt gezegd
van eenen grond die in helling ligt

leg den grachtkant wel tallu, dat hij
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niet afvalle. De tallu is met olmen be-

mis is al ingetampt ( Hagel. , Br.,

plant (Br., Hagel., Limb. ). Het komt
van 't fr. talus (schuinsch, schuinte),

Kemp. en elders). Langzaam galende
't getainp der beeklok over de velden

in welke taal taluter bet. : schuinsch
maken , schuinte geven, hgd. abdachen, eine Böschung geben. Doch men
zou het w. van 't fr. tailler kunnen
afleiden, omdat men den grond als
schuinsch afsnijdt of kapt. Doch Bild.
zegt dat het fr. taille , bij ons ook
talie of gestalte , zelf van neêrduitschen oorsprong is en wel van : tal ,
rijzig, van : talen (trekken).» Het kan
goed zoo zijn, want als men een berg
of talu opgaat , dan gaat dit gewis
rijzig en trekkend.
TALLEIEN, o. w., 'tzelfde in Oostvl. als
mooschen (390) of kabeulen (2l4).
Mogelijk dat dit w. verwant is met
talie (touw) , dat Bild. (III, 126) afleidt van : laten ( trekken ), waarvan
ook : talmen.
TALLEN , den grond effen en schoon maken in het spel ( Meetjesl. ).
TALLIE. Z. talie.
TALLOOR , in Br., Antw. en elders ; in
Limb. : teneur, teler voor : teloor
tafelbord ; Kil. heeft : talioore ,
talioorlecken, tafelschuimen, talioorlecker, tafelschuimer.
TA L LU. Z. talie.
TA LPE, v., meest gezegd van een vrouwspersoon dat aan gierigheid onder
daar is van uwe zuster-worpenis:

(J. Van Beers, Bestedeling). Men zegt
in gemelde streken ook : klippen of
kleppen (253). Z. Lonken, trumpen.
TAND. Iemand eenen tand trekken , hem
iets duur doen betalen , hem duchtig
vastnemen , bedriegen , veel moeilijkheden aandoen : ze hebben me
daar eert tand getrokken ( Br., Antw.
en Oostvl. ). Op zijn tanden bijten ,
doen al wat mogelijk is, zijn uiterste
best doen : hij heeft genoeg op zijn

,

niets te krijgen : 't is zulk Bene talpe.
Het w. wordt nog , doch zeldzamer ,
I;ebr. om Benige andere slechte hoedanigheden aan te duiden ( Rouse).
Kil. vert. tally door : culcita vilis :
incunabula , cuncv. Het 1. talpa bet.
mol, fr. taupe. Z. taupe.
TAM BOEREN , slaan , opspannen , groot
laweit maken; optamboeren, opslaan
( VI., Antw. en elders ).
TAMPEN , o. w., zoo luiden dat de klepel
maar langs eenen kant op de klok
slaat, traag en stil luiden, fr. tinter :

liet tampt voor het lof. Spoed u, de

tanden gebeten om zijn zoon te laten
studeeren ( Hagel. , Br. , Antw. en
elders ). Van, den tand zijn of gaan ,
te oud zijn of worden om, D. v., nog
te gouwen : dat rneisken: is van den,
land ( Hagel., Br., Oostvl. en elders)..
Vriend tot aan de tanden, schijn
St-Truid. ). Iemand-vriend(omst.
op den tand dragen , hem beknibbelen ( h. en d. in Vl. ). Iemand iets in
zijne tanden zeggen , in zijne tegen
zeggen (h. en d. in-wordighe

Westva. ). Ge moet dat tandeken uit
ge moet al die goestjes en-trekn,
lustjes niet voldoen , of u daarvan
spenen (V1. en elders ). Dat is naar
zijnen tand, dat is naar zijnen smaak
( Br. en elders ). Lenen tand hebben
die lotert. Z. loteren (352).
TANDEN , tanden krijgen, engl. to teeth
als 't kind begint te tanden , krijscht

het veel (Vl.).
TANDPEUTER, TANDENSTOKER, tandkoteraar ( Limb. ); bij Kil. tand-stoker,
tand-koter; tand-schrabber.
TANDPIJ PKE , Landkas, tandholte, waar
de tanden in staan, fr. alveole (Kortrijk).
TANDWIEL , o., wiel met tanden, getand
rad, fr. roue dentée ( overal ).
TANDZWEER , te Brugge en omstr voor:
tandpijn , tandwee, evenals te Leuv.
lossenhoofdzweer voor : hoofdpijn ,
fr. migraine ; Kil. heeft : landesweer,
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en Plantijn : tantsweer. Swer, sweer
bet. : pijn, ziekte, krankheid, en is in
't oud hgd. : suerd, scllmerz (smert),
sucht; suero, suaro, krank. Z. Dr
Kremsier, hij Deif. (348 en 350).
Men merke nog aan herizweer voor:
hartzeer , hgd. lierzeleid; en lende-

zweer.
TANGER , bijv. , kloek en gezond , wel te
pas : dat kind is fel langer voor zijnen ouderdom. Die grijsaard is nog
tanger voor zijne jaren (Br., KI. -Br.);

bij Kil. heeft het, behalve deze beteekenis (a/acer, gnavus), nog die van
scherp, bitter (acris,asper), hij Plant.

in 't fr. aspre, qui pique sur la Ian gue.
De Teuth. laat lang/ier onverklaard.
Z. 't volgende.
TANGERACHTIG, bijv., hegerig om geld

te winnen : hij is nhij te langerachlig;
Iangeracliliglteid , begeerte naar het
geld winnen ( Gent).
TANNIEREN , 0. w. , veel bij vloeken
en huilen gezegd in den zin van

tieren : hij vloekte en tannierde als
een duivel. Gij huilt en lannierl als
ofze u dood deden ( h. en d. in Br.).
Het, schijnt ons 'tzelfde w. als : tor
nieren, fr. tournoyer, hgd. turnieren,
waarvoor men in Vi. tarreesten zegt.
TANTEMAREN. Z. tentemaren.
TANTEWANNEKENS , beslagmakerij,
-

fr. embarras : ge moet daar al
die tantewannekens niet aan maken
(Gent). Van tante (moei) en wanneken (Joanna), of vel verbasterd van
tantemaren.
TANITLAFER , m., iemand die gebaart
veel bezigheid te hebben , beslagmaker ( Oostvl. ).
TAP , m., huig , lel , lelleken , strotlap,
keellapje , fr. luelte ( Limb. ) ; bij
Kil. : tapken in de kele , 1. uva; bij
Wei!. : tapje.
TAPKEN, druppelken (h. en d. in Westvl.).
Z. schupken en snapke of snepken.
TAPMUTS , v., slaapmuts , zoo genoemd
omdat de herberghazen zulke katoe-
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nen mutsen plachten te dragen ( Zomergem ). Z. peremuts ( 470 ) en
topmuts.
TAPPEN voor : spuien , voornamelijk het
aflaten van water (omstr. Breda); te
Gent het. lappen : een tap in 't vat
steken. Lappen en lappen : grof of
met stukken en brokken aaneennaaien , vlug afmaken , aaneendrie-

gen : dat kleed is gelijk gelapt en
gelapt.
TAPUIT TAPIN, in en uit, ongelijk,
oneffen, als met trapkens Zijn haar
is tapicit lapin gesneden ( Gent).
TAR voor : teer; tarpot : teerpot (Limb.).
't Is min of meer verouderd , doch
zeer goed ( Hoeu ftt, 593). In Limb.
zegt men tarren voor : Leren.
TARE , oorveeg : hij kreeg eene tare
( Gent ). Z. taart en teer.
TAREEST, TARIEST. Z. tarreest, tarriest.
TARLAVASTEN. Men zegt te Leuven
zijne kleederen , enz. vertatavasten,
d. i. : afslonsen, vernielen, bederven.
TARNEN. Z. tarren.
TARREEST , TARRIEST , groot laweit of
gerucht, schrikkelijk gedruisch. Z. 't
volgende.
TARREESTEN , TARRIESTEN , gerucht,
laweit, gedruisch of tempeest maken,
:

kijven, fr. teinpUer : 't is altijd kijven
en tarriesten dat hij doet. In 't L. v.
Aalst en omstr. Gent, waar de boeren het veel gebr., klinkt het : tarreesten ; elders in Oostvl. tarriesten.
Zou 't w. verwant zijn met 't fr. terroriser, of met het eng!. tearing
eene sterke en krachtige stem ? Z.
tannieren en tornieren.
TARREN , TERREN , uitgespr. : toren,.
tornen of ternen : eenen zoom , een
kleed, enz. loslarren (Antw., Kemp.,
Br. ) ; in N.-Br. : larnen. Wei!. verwijst van tarnen en ternen naar
tornen. Kil. heeft 10 terren, onterren,

I. diloricare , dirimere , lacerare
germ. lrennen , angl. Iheare , docli
't huidig engl. is to tear, oud hgd.
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naren , hgd. zerreissen , aufreissen ,
scheuren ; 2° teren, vetus, diducere,
germ. zerren.
TARWESCHELF , tarwetas (Vi. ).

TAS, m., eigenlijk en van ouds : hoop of
het getaste , gestapelde goed ; zoo
zegt Maerl. in den tas voor : in den
hoop. Doch in Limb., Hagel., Br. en
Antw. is tas de plaats in de schuur,
waar 't ongedorschen graan in getast
wordt. Vanhier : rogge- , tarwe- ,
izavertas. In Br. zegt men wel :
hooischel fl, maar zelden : hooitas, omdat men er door schelf eenen tas in
de hoogte verstaat , en de tas begint
van op den grond. Maar in VI. zegt
men tarwenschel f voor : tarwetas.
TASCH, TASSCIIE. Z. tesch.
TASKEN. Tasken thee, koffie enz. zegt men
overal in 't Z. en in N.-Br. voor
bakje of kopje thee, enz.
TATER , m. en v. volgens toepassing,
wordt in Br., Antw., Oostvl. en elders
gebr. voor : gebabbel , gesnap, soms
ook voor : babbelaar, klappei, snapster, en in Br. nogal, in de lage taal,
voor : bakkes , toot , muil , mond :

houd uwen later. Zwijg met uwen
tater of uw getater. In Limb. is tater,
gewis voor : tartaar, de naam van
een zwervend volk, dat in de vorige
eeuwen zich veelal hier te lande ophield (in 1867 en 1868 ons en andere
landen nog eens doortrok) en den
oorsprong heeft gegeven aan ver verscheidene sagen of vertelsels. Een
oud liedje zegt van hen :
De tateren zijn een aardig volk,
Zij stelen als de raven,
Verstaan geen menschen zonder tolk,
En zetelen bij de graven.

Van die taters , elders Heidenen , Bohemers of Zigeuners genoemd , heeft
men 1° taterspraak , eene taal die ,
zoo men meent , door dit ruig volk
en door de Bokkenrijders ( rooversbende in Limb. uit de 18e eeuw)
gebezigd werd, en die hierin bestaat:

TAT

dat men bij de meeste woorden de aanvangletter , een medeklinker zijnde,
bij den uitgang des woords voegt en
doet volgen door den klinker a, b. v.
goeden morgen meester is : oedenga
orgenma eesterina , enz. ; 2° tater
soort van grooten padden --vlesch,
stoel ; 3° misschien ook 't w. tateren.
TATERAAR, TATERIJ. Z. tateren.
TATERDOOS , TATERES , v., vrouw die
veel babbelt : 'gi zijt en taterdooze
( h. en d. in Vi.).
TATEREN, o. w., in de Woordenb. en bij
Kil. stamelen, stotteren, onverstaanbaar spreken, zooals kleine kinderen,
fr. begayer, bij Kil. 1° titubare , bal

,

verba , imperfecte-butire,confal
loqui ; doch in Oostvl., Br., Antw.,
Kemp. en beide Limb. bet. het : er
maar op toe babbelen , gabberen ,
onophoudelijk en vervelend voort
alles ondereen slaan, klap--praten
pen en snappen. Vanhier : tateraar,
bij Kil. taterer, 1. blatero, vaniloquus,
d. i. babbelaar ; latererse ; getater,
ijdel gesnap. Volgens Weil. is tateren
zijne beteekenis aan zijnen klank
verschuldigd. Kil. geeft tateren nog
op voor : toteren of trompetten , en
als vlaandersch voor : vuilmaken ,
iets dom en slecht doen. Z. schouteren, tottelen, totteren. Te Gent wordt
tateren ook gebr. voor : vuilmaken
en betateren voor : bevuilen, besinodderen , beslabberen , besmuisteren

let op dat ge uw kleed niet tatert.
TATERERSE, v., voor : taterares, babbelaarster, snapster (Br.., Vl., Antw. ).
TATERGAT , o., babbelaar of snapste'
( Br. ).
TATERPOT , tateraar ( Oostvl.) ; in Br.
tatereer ; bij Kil. : taterer.
TATERVLEESCH. Z. tater.
TATMAGLEN , m., neuzelaar, beuzelaar,
een die in iets benauwd voortgaat ,
die geen ondernemingsgeest heeft
( Ronse ). Het kan komen van het
waalsch : tate mes glandes, welk de
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walen glennes (klooten) uitspreken.
Tatmaglen zou dus een zeer onbeschaamde uitdrukking zijn.
TATS, TATSE of TAATS, in Westva. gebr.
voor : 4° nagel met dikken kop, dien
de schoenmakers in de zolen van
boerenschoenen slaan; tatsvoet,soort
van anebilk (aambilk, blz. 32 ), waar
de schoenmakers den schoen op steken om hem te tatsen , d. i. om er
zulke nagels in te kloppen; 20 kaak
eersten zin-slag(Z.t)Inde
heeft Kil. : taetse , tatse , hoofdt naghel, angl. tache, tatche , idem
fibula sive spinter; in den tweeden :

tats, tatse, tets , tetse , ictus palmcc,
enz. Tetsken, Levis ictus palmcc, en 't
w. tetsen , raken, tangere, leviter
verberare , hgd. tascheln , een zacht
klapje met de vlakke hand geven.
Tats is 'tzelfde als 't hgd. tatze (poot)
en bet. oulings : poot van een dier,
niet den klauw, maar het onderste
van den poot.
TATSEN, b. w. Z. tats.
TATSVOET. Z. tats.
TAUPE is de naam dien men te Leuv.
geeft aan zeker langwerpig, grijsachLig diertje , in Br. ook muis/zond
geheeten , bijna eene rat gelijkende,
doch wat dunner, langer en lager.
Hct veroorzaakt veel schade met de
schors van de wortels van boomen
en planten af te knagen. Het w. is
duidelijk het fr. taupe, 1. tolpa, doch
het gelijkt geenszins den zwarten
mol.
TAUW of TOUW, dagwerk, in't fr. journée,
vanhier : tauwen of touwen (gelijkvl.
w.) , met iever en spoed werken om
gedaan te krijgen , zich spoeden
(Limb.). Dit w. staat misschien in
verband met : taak of touw, touwen.
Z. die ww. bij Weil., Kil. en bij Bild.
(III, 156) : touw en toust.
TE voor : de en dit voor : du (Br.). Ook
in Oost. - en Westvl. zegt men : zoek
te meé voor : zoekt gij mee; zij de
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gij daar te, zijt gij daar. Waar de gij
het dien ik gisteren zag voorbij loopen te. Wattente voor het Brabandsch : watte (wat). Men ziet dat
te hier eene versterking is, of eene
herhaling van 't voornw. In Br.
en elders zegt men : gade gij mee,
íoopte gij meé. Dit hoort men nog in
VI. ; doch alhier zegt men ook : kom
de te, voor : komt gij ; leefde te,
leeft gij. Twat zegde te daar van, wat
zegt gij ervan. Waar gade henen te?
zegt men te en omstr. Mechelen (Z.
de voor : du of gij, blz. 89).
TE, in den zin van : al te, veel te, wordt
met sterken nadruk en als te uitgespr. : gij moogt wel niet té veel
willen ( overal in 't Z. ). At waar de
té bij is deugt niet (Br.).
TE voor tot : te over de ooren in de schuld
steken (Vl. en elders); te voor : aan
het : het vuur lag te vonken ( Br. en
elders). Te wordt weggelaten in :
leelijk, droef, enz. om zien, om hooren , enz. (bijna overal). Voor te zegt
men, in Westvl., veel en : hij stond
daar en lachen. In uitdrukkingen
als : te nacht, te middag, te avond,
te morgend, bet. te : dezen of des :
dezen nacht, 's middags ( Br., Antw.
en elders). Te na : iemand te na
komen, iemand raken of ook : verongelijken (Br.). Te goed : zich tot iets
te goed kennen, te fier zijn om het te
doen (Br. ). Te hoop , te samen
(Westvl.).
TÈDDENEEN. Z. TENDENEEN.
TEÊ (met zware e), hond : tee, tee, tee!
zoo roept men eenen hond. Het verkleinw. is : taken (Br., Antw. st.
en pr.). Z. taks.
TEEBIJTER , weeke, moedelooze kerel
( Kortrijk ). 't Zal voor : teek-bijter
zijn. Z. tekenschijter.
TEECHEL voor : tichel (Limb.); ee voor
i ; zoo zegt men daar ook : leecht,
licht, Maastreecht, Maastricht , zoo
ook : zeen, teek, kreeg voor : zijn, tijk
90
.

TEE

( 7I4 )

of teik, krijg. Doch de ij wordt als

ie en de ie als ee uitgespr. Kil. heeft ..
teghel, tegh.el- steen. , sax., sicamb.,
holt., flandr. i. tichel. Bij Maerl. bet.
tegel en tegle : baksteen. Z. teel.
TEEFELEN. Z. teeuwelen.
TEEG, bijv., taai : dat is een teege stok
(Hagel. en Limb.); in N.-Limb. en
omstr. Breda is tel voor : taai.
TEEK bet. op de Pruisische grenzen
comptoir. Iemand op de teek zetten,

iemand vervolgen ( Limb.). Bild.,
bij wien tijk o. is, zegt dat liet eene
verbastering is van 't hgd. tuck,
dat de duitsche wevers tiech uit
tijk m. en o.-spraken;iB.
Z. teechel en taggers of teggen.
TEEK , v., in N.-Limb. een schaapsluis;
in Belg. -Limb. en 't Hagel. : een soort
van honden- en hazenluis ter dikte
van eene boon : dit jaar hebben de
hazen weinige teeleen. « In de pr.
Drenthe heeft men het insekt , bekendonder den naam van : boschtiek.
In Boll. wordt de schapenluis , hoezeer een ander insekt, ook : teek
genaamd. Kil. heeft teecke, teke en
verklaart het w. door : hondsluis,

ricinus , vermis canes infestans
sanguine plenus ; hgd. weke en
zacke (Adelung) ; platd. telre , take
(Brem. Osnabr.). In Drenthe hechten
zich deze diertjes dikwijls aan honden en zuigen zich dan geheel vol,
zoodat zij met moeite kunnen weg
worden. Iets, wat dik en-genom
vol is, wordt met zoodanige tick
vergeleken : zoo zegt de boer dat
zijne keugies (biggenen ) zoo dik als
tiehen zijn, d. i. zeer vet. Dus ook in
hetplatd. Z. Brems. en Osnabr. Wórterb. op teke. » ( Arch. 1, 352 ). In
't cant. Axel bet. teek, teke een soort
van bremen of peerdenvliegen. Z.
't volgende.
TEEK, nl., mv. TEKEN , TEEKEN (en
niet : tekens ), bet. in vele gewesten
van Vi. : aardworm , pier , doch
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men zegt er ook : teerling, tetting
(h. en d. in Westvl.) ; tèting (L. v.
Aalst, in 't L. v. Waas ); pielewuyter,
verbasterd van : pierewurm , elders
in VI. tirrik, terrik, terik ( Audenaarde, Kortrijk, Ronse en elders).
Dit laatste w. schijnt in verband te
staan met 't fr. terre ; ook in het
dusgenaamd bourgondisch bet. therik : aarde ; overdrachtelijk bet.
teek , tetting of tekenschijter : een
zwak, mager, bleek, ziekelijk mansmensch. In Br. zegt men hiervoor :
een magere pier. Z. pier en piering
bij ons en in 't Belg.-Mus. ( 1843 ,
blz. 86 , en 1844 , blz. 194) ; bij
Kil. teke, flandr. i. pier.
TEEKENDOEK. Z. teekenen.
TEEKENEN, b. w., met de naald letters
of andere teekens op iets maken :

tafellakens , hem den, enz. teekenen;
teekendoek, doek met de a ^ c, enz. opgestikt, dienende als toonbeeld oni
iets te teekenen; teekenletters, letters
van den teekendoek. In 't Hagel. en
Limb. zegt men : dat een peerd nog teekent, wanneer het holle zijner tanden
nog zichtbaar is, waaruit men kan
oordeelen dat het nog geen acht
jaren oud is.
TEEKENTESCH, Porte-feuille de dessinateur (Venlo).
TEEL ( met scherpl. ee) voor : teil , teilken , eene platte of ondiepe kom,
schotel of soort van teljoor, boven
breed open en onder smal, met een
ronden rand tot voetstuk.
Mijn beste vriend is mijn fideelken ,
Wij eten uit hetzelfde teelken.
'k At ook soms pap uit een teel,
Maar papzop dronk ik uit een tasse.
(Thourh. Blad, 1857.)

Vanhier : melkleel (inaelkteele) , in
Br. melkteil ; leeltuug, houten gestel
waar de melkteilen op staan. Teelkost, gekookt eten in tegenoverstel ling van boterhammen metkaas, enz.:

's avonds in den vasten eten wij nooit
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teelkost (Vi. en Zeel.). Men zegt te
ftonseziekteel voor : piskous. Bij Kil:
teele, flandr. I. teyl ; hgd. teller. Z.
pateel (461) en bij Weil. en Hoeufft
( 585) teil , eene samentrekking van
't angelsaks. : tigel , en in ' Diet.
anglos. overgezet door : tegula, later,
testa,ofvan ons ticlielof tegel, platte
dakpan. Telloor is samengest. uit
teil of teel.
TEELAP. Th: weet geenen teelap, geen
beseheid (li. en d. in VI.).
TEELBINUER of teelenbinder, die teilen
bindt (Vi.).
TEELORAAIER , TEELWEVER , iemand
die op een draaibank meestal houten
teelen maakt (Vi.).
TEELENBINDER. Z. teilenbinder.
TEELKOST. Z. te e .

TEELT(JIG. Z. tee!.
TEEN. Op den teen treden of (in Br.,
Antw.,, Gent en elders ). trappen
elders in VI. op de teenen terlen is,
volgens Wei!. : iemand zwaar beleedigen, doch in gemelde streken
bet. het : iemand stooren, kwetsen,
beschadigen, benadeelen : ge zift zoo

gauw op den teen getrapt. Hij zat
zich op de teenen niet laten ten- en, of
trappen, waarvoor men te Gent ook
zegt : zich laten verpikken, en te
Kortrijk : zich laten verbijlen. Hij zit
op mijnen teen, hij dient mij tot last,

)
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ken, boomgewas en is nog over in

niispeiteer ( mispelaar ) , holenteer
( 191 ) ; hardenteer, in Limb. : harenteer,, in Br. : herenteer (185), in de
Kemp. : /ierzelen- of liezzelenteer
(188), in het Hagel. : heim- of heinenteer ( 482) , uitgespr. : hunter, fr.
charme ; egelenteer. Vroeger zei men
ook : appettere, noleiteer (notenboom ), vanwaar de familienaam
Notelteirs . Teer beantwoordt aan
laar (519), dien anderen uitgang van
boomen, vooral van fruitboomen. Het
engl. tree) uitgespr. trie), IJs!. tiè,
Zweedsch trea , Goth. triu , Oud
friesch. : tere, taere, tree, bij Kil.
taere, bet. ook : boom.
TEER, m., 1 0 voor : tering, teerziekte,
(Vi., Br., Kemp. en elders) 120 ook
voor : vertering of tering, consornmation; zoo zegt men in Westvl.nog,
evenals bij Kil. : teer naar neer voor:
tering naar nering stellen. In beide
beteekemiissen is teer of tering hetzelfde woord, toegepast op het vergaan 't zij der spijzen , 't zij des
licliaams.
TEERDER , UITTEERDER , die uitteert
(Br., Antw.).
TEERIK ( met scherpi ee ) , m., pier
(Ronse en elders). Z. teek.
TEERLING, in VI. gezegd van huizen die
eenen drij- of vierlioek uitmaken;
;

gezegd van iemand wiens vertrek men

bij Kil. : teertinck , figura ex omni

veriangt(Gent). Hij zal, om die plaats
te krijgen , op zijne teenen nwgen
slaan, d. i. er zijn uiterste best

latere quacirata instar tesserce. - Te

om doen (Br., Antw.). Men zegt te
Ronse en elders in VI. : een onnoo-

zele teen , een grootsche teen , een
koucle teen, enz. van iemand die
onnoozel, grootsch, koudelijk, enz. is.
TEENBIJTER, m., kousebijter (284), fr.
coléoptre (Westvi.).
T'EENEGARE , een voor een , ieder alleen : hij riep ze teenegare (Westvl.).
TEENHOF. Z. tenen.
TEER, TÈRE ( met zware e ) bet. : boom-

Ninove en omstr. met scherpe e uitgespr., is het daar 'tzelfde als : Leek,
Letting, pier. Z. teek.
TEERLINGEN, 0. W., voor : dobbelen

zij teerlingclen samen. Dobbelen
hoort men in Vi. weini g of niet.
Tritsen zegt men langs de Polderkanten.
TEERPUT, beerput, vuilmiisput (Westvl .).
TEERTEL, m., grove gestreepte katoenen
stof, waarvan de vrouwen rokken
dragen (Limb.). Sleeckx heeft tar/an
(étoffe), tartan (stof).
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TEES, in., stok dien men in den langen
wagen steekt om den kabel toe te
draaien, als men, b. v. hooi geladen
heeft ; overdrachtelijk : gierigaard
( Westvl. ); 't w. schijnt verbasterd
van : trens. Doch in 't L. V. Waas is
tees : een koperen nagel met grooten
knop , waarmeê de harnassen versierd zijn , en hier kan het voor
taats of tets zijn.
TEEUW, bijv., slap, teer, tenger, getrokken, fr. délicat : wat is dat kind
Leeuw ! Die man is zoo teeuwe, sedert
zijne laatste ziekte (Westvl. en soms
in Oostvl.). Teeuw is misschien eene
verbasterde uitspr. van : taai, dat men
ook voor : traag (langzaam) zegt. Ook
kan hiermee verwant zijn teewe, dat
Kil. vert. door : homo vilis et servilis
conditionis , dus iemand die het vuil
en slafelijk werk moet afdoen. Hierbij zullen wij nog voegen, dat in
't oud duitsch then , en 't angels.
theow, dienaar : en sheowdom : dienst
: theowian, en-barheid,'tnglsk.
't Goth. thivan bet. : dienen. Hiermeê achten wij dan ook teeuwelen
min of meer verwant. Z. bij Bild.
tocht, touw, tuig.
TEEUWELAAR,TEEUWELEGGE, iemand
die reet lange tanden eet, smodderaar,
taffelaar of die traag is (Westvl.).
TEEUWELEN , DEEUWELEN , TEEFELEN , DEEFELEN zegt men in Vl.

't eene in Westvl., het andere ook
veel in Oostvl. voor : 1 0 traag, met
lange tanden , op eene ongeschikte
manier eten ; 2 0 smuisteren, smodderen , slabberen , besmodderen ,
pootelen ( 501 ), wroetelen, morsen,
vuilmaken. Vanhier : teeuwelaar,
geteeuwel, enz. Z. deefelen (90). Men
zond ons uit Westvl. teefelen met de
beteekenis van : lokken , en medeleefeten voor : meelokken . Z. mede
Dit is dus 'tzelfde-defln(367).
als in Br. mee tra/feten voor : nzeétrachelen of meetrekken. Teeuwelen

)
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is waarschijnlijk 'tzelfde ais : teu'
weten, dat Kil. als Vlaandersch opgeeft voor : touwen, 1. depsere, su
vert. deze lat.-biger;nuPtsc
Ww. het le door : kneden, brood kneden, deeg maken ; het 2e door : dempen, kneden, behandelen, bewerken,
enz. Nogtans komt ons ' de vorm
teeuwelen beter voor, en 't w. schijnt
als een freq. van : leeuwen en dit
voor : touwen te zijn. Men zie touwen bij Weil. en touw (koord) bij
Bild. (III, 156). Er zit in dit w. een
gedacht 1 0 van : trekken, wringen,
draaien, duwen, alien werkingen die
traag en langzaam gaan, en dus
20 een gedacht van : iets dat gerekt of
getrokken wordt, dat duurt of traag
en slordig voortgaat, dat lastig gaat.
Men kan hieruit gissen hoe theowian en thivan dienen bet. Z.
teeuw.
TEEUWELGAT, 'tzelfde als : teeuwelaar
(Westvl.).
TEEZEN, engl. to leuze. Z. tijnzen.
TEFFEREN, o. w., bijna 'tzelfde als
poffen of poffelen (t95) , of als : frutselen, tuieren, kleuteren : hij heeft
die kas nogal goed ineen gele ferd
(Kl. -Br.). Het schijnt hetzelfde w. te
zijn als : taffelen.
TEGENBOTSEN, o. w., overdrachtelijk:
berispt , bekeven worden : hij zal er
tegenbotsen (Br., Antw.). Z. tegen
-lopen.
TEGENGAAN, o. w., walgen : het eten
gaat mij tegen ( Br. ). Z. tegenspan
-ne.
TEGENKOMEN, o. en b. w., tegenstaan,
beletten, bestrijden, betaald zetten,
tegenkanten , zich tegenverzetten :
ik zal u tegenkomen. Ik kom daar
niet tegen ( Vi., Br. ). Vanhier tegenkomst, tegenkanting (V1.).
TEGENLOOPEN, o. w., tegenbotsen, berispt, bekeven worden : deed ik dat,
ik zou er bij vader tegentoopen (Br.,
Antes., Kemp.). In N.-Br. bet, tegen-
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loopen of legenrijden ook : verwijtingen , bestraffingen ondergaan
(Hoeufft, 595).
TEGENPOSTELEN, TEGENPREUTELEN,
0. w., tegensnappen, tegenbabbelen,
enz. (Br., Antw. en elders).
TEGENS soms nog h. en d. gezegd voor:
tegen. Bild. heeft ook weleens tegens.

TEGENSLAAN (TEGENSLAGEN ), o. w.,

tegenvallen, tegengaan : het weer
slaat ons tegen. Het slaat ons tegen
dat oom eerst gestorven is. Vanhier :
tegenslag (Br., VI., Limb. en elders).
TEGENSPANNEN, tegengaan, afkeer ver
walgen , fr. repugner, dé--wekn,
gouter : die kerel, dat vet vleesch
spant mij tegen (Hagel. Br., Antw.,
Kemp.). Z. tegensteken.
TEGENSTEKEN , b. w., tegenspannen,
vervelen , verleeden , walgen , niet
bevallen : dat steekt mij tegen (VI.).
TEGENVLIEGEN , o. w., 'tzelfde als
tegenbotsen, tegenloopen : ge zult
er tegenvliegen (Br., Antw., Kemp.,
Vi.)
TEGENWAAIEN, 'tzelfde als : tegenvliegen, ervan krijgen (Westvl.).
TEGENZEGGEN. Z. zeggen.
TEGGEREN, TEGGERT (,imb. ). Z. tag-

gen, taggers.
TEI, taai (N.-Br.,-N.-Limh.,Kemp.).Z.teeg.
TEILBINDEN (eene ), lang wegblijven,

blijven klappen, zijnen tijd met klappen slij ten : gij hebt weer eene teil
moeten binden. Vanhier : telt binder,
teilbinderse, babbelaar, snapster. Z.
teelbinder en baar. (Kemp. en Br.).
TEINZELEN, TEINSELEN, muilentrek-

ken. Z. tijnzen ( h. en d. in Vi.).
TEINZEN. Z. tijnzen.
TEIZEN. Z. tijnzen.
TEK, DEK voor : dak (Br.). Z. tak.
TEKEN, mv. van : teek (Brugge.)
TEKENSCHIJTER , m., mager persoon
(Gent). Het le deel des w. is : teek,
pier of worm. Z. teebijter.
TEKKEN, o, w., slaan (Holl. en Belg. Limb.); ook : een marbolspel. Z. tak-

TEM
ken.

TEKKING, TAKKING, slagen : eene tekking

krijgen ( Roll.- en Belg. -Limb. ). Z.
takken.
TEL. Van geenen tel zijn, in geen tel zijn
(gansch België ). Geenen tel hebben
of zonder tel zijn of blijven wendt
men soms ook aan voor : niet geteld
worden , doch meest bet. het : geene
telkaarten_ hebben ( bijna overal ).
Iemand eenen tel leeren of doen gaan,
Bard behandelen , bestraffen ( Br. h.
en d.).
TELDER. Z. teller.
TELDER, TELJER, TELLEUR (tafelbord),
m. in Limb. evenals in 't hgd. teller,
terwijl talloor in Br. v. en teljoor in
de Holl. Woordenb. o. is.
TELLENS , gezegd in 't kaartspel voor:
tellende of die telt : ik heb maar één

(kaart) tellens. Gij hebt zes (kaarten)
tellens ( overal ). Z. tel.
TELLER, telkaart (overal). Z. tellens.

TELLOORENWEVER of TEELENWEVER,
voor : luiaard (VI. ). Z. baar.
TELT, DILT of DELT (91) , zoldering van
sparrenstokken of gewone planken
boven den stal of in de schuur om
hooi , stroo , enz. op te tassen ; in
Br. : hooischelft (Westvl. ).
TEM , wortel van : temmen , voor : tam
( overal ).
TEME. Z. steekte blz. 672 ( Waas).
TEMPEL , m., soort van ratten- of mui
gemaakt met eene breede-zenval,
vierkantige plank, rustende op uiteenspringende stokjes, zoodanig gespannen dat, bij de minste aanraking
of stoot aan -het langste reet lokaas
voorziene stokje , de zware plank
nebrvalt en rat of muis doodt ( Hagel.
Br. ) ; Kil. heeft tentpel , timpel ,
1. decipuluin.
TEMPER, m., al wat getemperd is, mengeling , beslag , het meel of de bloem
waarmee het melk getemperd wordt
om pap te koken , koeken of wafels
te bakken ; ook pap met bloem,
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water , enz. gemaakt om in de saus
of andere spijzen te doen : hebt gij

aken temper geroerd (Br., Vi.).
Couragie, valt aan 't klakken,
Wij zullen wafels bakken ,
De gist is goed, de temper is aan 't gaan.
(Volksliedjes, 88.)

TEMPEREN, bij Kil. vert. door : convenienter mistere en bij Weil. vermenen , door vermenging matigen,
heeft thans nog omtrent deze bet. in
Br., Antw. en Oostvl., doch het. ook :
dooreenroeren, dooreenmengen, beslaan, kneden , fr. petrir; zoo zegt
men in 't L. v. Waas : koeken, wafels
temperen , pétrir des 'gaufres; doch
men zegt er : het brood ontstaan
pétrir le pain; ook bet. temperen in
Vl. den temper gereed maken, of iets
met temper bereiden, b. v. de saus
temperen, d. i. ze met bloem mengen:
de saus is goed getemperd ( Aalst) ;
in Br. zegt men ook : eerie welgebon-

den saus.
TEMPERING, beslag (Oostvl.). Z. temper.
TEMPERPOT, pot waarin men tempert
of den temper bereidt; in 't algemeen
een groote hooge pot ( als koekpot ,
zaanpot, melkpot), waarin de temper
of tempering bij het vuur staat om
hem te doen gaan (VI. en h. en d. in
Br. ) :
Fraai, vrienden , neigt het oor, we zingen
[wij tot slot
Ziet aardig liedje van den vlaamschen
[temperpot.
(Volksliedjes, 88.)

Men zegt in VI. dat de temperpot in
den hoek van de schouw gemetst is,
om te beduiden dat men daar dikwijas koeken, wafels of stompen bakt.
TEMPO, bij Bïld. m., onder den beschaaf
den middelstand van N.-Br. niet
slechts gebr. voor : een zeker tijdstip,
maar nog voor : een geval, van welke
natuur ook, doch voornamelijk van
een ongeval : eerie kwade , leetijke,
slechte, enz. tempo ( Hoeufft 595).
-

TEN

TEMS, TEMSEN voor : buil of buidel eíá.
builen : het meel door den teens doen.
Jij is tweemaal getemst, hij is doorgedaan, fijn, slim, niet licht te bedriegen (Hagel. en elders) ; Kil. vert.
buydel en terns, o. a. door : cribrum.
TEMST , te Leuv. nog , evenals bij Kil. ,
voor : tems of teems (zeef) ; in N.-Br.
en Friesl. ook : teemis , in 't platd.
temis; in den Tenth. te;npse. Het
dorp, in 't L. v. Waas, vindt men :
Temsche , Teemsche en nog anders,
en den grootgin engelschen stroom :
Tenis, Theems, Tames, Thames, enz.,
fr. Tamise geschreven.
TEMTEEREN , b. w., kreten , plagen,
kruisen , fr. taquiner : ge temteert

mij den heden dog. Temteerstok ,
plager ( Limb., Hagel., Br., Antw. ).
Van 't 1. tentare, fr. tenter.
TEMTEERSTOK, plager, kruiser.
TENDEN, TENDENEEN, uit espr. : teaden
een, in Br. dagelijks gebr. voor
achtereen,na elkander, achtervolgen s,
't een achter 't ander : doe uw bezig
af (Br., VI. en el--hednt
ders ). Tenden bet. in Vl. en elders :
ten einde. «Tendert bet. : achter. Hoe
het w. aan,die beteekenis geraakt is,
loopt in 't oog. Tenden is niets anders
dan : te enden, aan liet einde van:
dus : achter, na. Dr M. de Vries geeft
een aantal voorbeelden van die beteekenissen op :
Twee heere kinderen droegen tronen,
Te Jherusalem tenden een. Godevaert
Van Bulgioen was doen d'andre Bonden die
[goede man.
(Rymkr. v. Brab., V. 264.) Z. Arch. (I, 76).

Tendens bet. o. a. in de pr. Drenthe:
ten einde , aan het einde : tenden het
land.
TENDOET voor : het en doet , d. i. het
doet niet, bet. : het is niet zoo, neen wel ( Br.
TENEN (zware e) , tanen : geteende netten
duren langer; teenhof voor : taan- of
runhof ( Antw. ); bij Kil. tenen, tee);
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nen, in 't fr. tanner. Tanen of touwen bet. eigenlijk : bereiden en bepaaldelijk : leer bereiden , Ieêr tou. wen.
TENGEL, TENGELEN. Z. tingel, enz.
TENK. Z. tink.
TENSELEN. Z. tinselen.
TENTE, v., of TENTEKRUID, wormkruid
(Westvl.) ; bij Kil. staat tente ook als
Vlaandersch en bet. : reynvaer , 1.

athanasia , tanacetum , fr. tanaisie ;
doch men vindt reinvaren , hgd.

rainfarn, ook verfr. door : barbatine.
TENTEKOEK, koek met tente of wormkruid gebakken (Westvl.).
TENTEMAREN of TENTEMARES MAKEN,
beslag maken : gij moet daar zoo

veel tenternares niet maken ( Vl. ).
Van 't fr. tintamarre, geraas, gebul.der, getier.
TEBPE, m., een die geen drij tellen kan,
een sul, snul ( Brussel en omstr.
Antes.). In Groning. gebr. men teppen
voor : uitpluizen, plukken, b. v. wol,
haar, enz. teppen. Bij Kil. is teppen
'tzelfde als : teezen.
TERD, TERT voor : tred, trede, tree ; cte
terl van den voet is de tree of 't plat
van den voet (Vi.).
TERGEN, uitgespr. TERREN (lord, getorden ), bijna algemeen voor : treden
deeg terren. De d wordt dikwijls als
t uitgespr. ; zoo zegt men herter
( hetter ) voor : harder ; kortewagen
voor : kordewagen of krodewagen;
zoo ook in Vi. : terten (tort, getorten)
voor : treden ; geterte voor : geterde
of getrede, 1. peclalia. Kil. heeft ook :
terden, Maerl. tartten voor : treden;
Ruysbr. tart voor : torn of tort
imperfect. van : treden.
TÈRE, een uitgang dien men in Limburg achter het tegenwoordig deelw.
der werkww. voegt, wanneer men
eene aanhoudendheid van veerkingen wil uitdrukken , b. v. dansentère , springenlère , voor : dansende,
springende, enz. Men moet hier op-

TER
merken dat de uitgang tère uitgesproken wordt gelijk het fr. terre,

misère.
TEREN ( zware e ) voor : derven en dit
voor : durven, ilk teèr dat niet doen
(Br.). Het deelw. van : durven wordt
ook geteert , geteren en getist ( gedorst ) uitgesproken. Z. dorren.
TERF , TARF voor : tarwe. Hiervan : ter-

venschoo f , tervenbrood , tervesiroo,
enz. (Br., Antw. en Limb. ). In Limb.
en Br. zegt men meest : koren voor :
rogge ; vroeger beteekende . koren
meest : graan , fr. ble. Vandaar dat
men vroeger zei : terwecoren voor :
tarwegraan.
Hi was dat edele terwecoren,
Dat ghestorven is en ghevallen
In die erde en heeft ons ghebrocht vele
[vruchten.
(Ruysbr. III, 156, r. 22. )

Vanhier de familienaam : Terwecoren.
TERI K. Z. teek.
TERLAWIJEN of TERLAWEIEN, groot
lawijt maken (Antw.).
TERMIJN, grenspaal. Ruysbr. (1I, 191,
r. 11 ) zegt van kloosterlingen dat
zij «op termine lopen in steden ent
dorpen», d. i. op termijn gaan, gelijk
de bedelende monikken plachten te
doen, namelijk in de omliggende dor
steden prediken en daar aal--penof
moezen opzamelen , zooals J. David,
ter aangeduide plaats , aanmerkt. Op
termijn gaan zegt men nu nog voor :
bedelen gaan in 't algemeen (Br.,
Antw. en elders).
TERMONTAAN. Z. tremontaan.
TERNOOIEN, b. w. (Br.). Z. tornooien.
TERNOT, trant, doenwijze : eene vrouw

is niet tevreden of ze moet keuren
eigen ternot hebben (Antw. st. en
pr.); in Br. ook : trot, turfut, turlure.
TERRAS, TIRAS, nieuwe plaastering,
nieuwe puinstof om vloeren te maken, om kelders te beplakken. Vanhier het werkw. terrassen , in terras
leggen, met plaastering bestrijken,
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b. v. eenera kelder terrassen (Br. en
Antw.) ; in een deel der Kemp. en
N.-Br. zegt men : terrasseeren, tiras
( Hoeufft, 596) ; bij Meyer-sern
terrassen , met plaastering strijken;

bij Kil. terras, tirras, rudus novum;
materia pavinienti faciendi, malt ha,
vulgo terracia ; — terrassen , matthare, obstruere ruilere novo, incrustare topho enz.
TERRASSEEREN, TERRASSEN. Z. terras.
TERRE en TERREN voor : teer , teren
( Vi. ) ; bij Kil. : terre, teere; in Br. :

steenpek.
TERREBUT , terbot , tarbot, fr. turbot
(VI.) ; te Leuv. spreekt men helebot ,

(heilbot) uit.
TERREN. Z. terden en tarren.
TERRIER in N.-Br. ook voor 't fr. terrier,
cijnsboek , leenregister. Z. Hoeufft
(59G).

TERRIK. Z. teek.
TERT , TERTEN, in Vi. voor : trede, en

treden. Z. terden.
TERTEPUT, m., de put waar de geterten
( I52) of getreden ( 151 ) van 't weversgetouw in vallen (VI.).
TES, TESCH, TASCH, zakje, beursje in de
kleeren gemaakt (bijna overal) ; in
Limb. en Gelden. zegt men ook nog :
maal en tuk, en tukdoek is er : zak
Iemand in de tesch hebben,-doek.
hem kennen, hem van iets verdenken
(Br., Limb., Antw.). In VI., vooral in
't West. , is tasch , tesch : een ketel,
min of meer eene tesch gelijkend,
waarin de hespen gezoden worden,
een hespenketet.

TEU

gaf haar kind eene let (Br.,. Antw.,
Kemp. ; in N.-Br.: tiet en dit, zegt
Hoeufft (599), voor : tit, titte, elders
tet, tette, 1. mamma, fr. Lette, tetin,
angl. teat. Zoo leest men bij Kil.,
die titte opgeeft als : saks., fries. en
geldersch. Het is in het platd. title,
tudte, dutte, in 't hgd. zitse. Volgens
Hoeufft zou het van het keltisch
komen, zijnde in 't wallisch : teth.
Tel in 't oud fr. tette (nu teton) voor :
uier, tepel en als dat v., zegt Bild.
die het verwant acht met het gr.
títorl (voedster), doch als wortel van
't oud werkw. tellen , m. De duit
leidt zits, v. , af van : zieken-scher
(trekken, zuigen).
TETING. Z. teek.
TETTELAAR, talmer, lunderaar of 't zelfde als : taffelaar (600) en hunksteert
(199). Z. tettelen.
TETTELEN, talmen, lunderen, frutselen,
broddelen of 'tzelfde als in Br. ta/7elen
( 667 ) en in Limb. neuzelen ( 408 ) :
laat hem maar tettelen.. Vanhier :
tettelaar, getettel, teltelrij, enz. (Belg. Limb. en elders ). Volgens den
vorm te oordeelen schijnt teltelen een
freq. van : letten, maar gewis zal het
hetzelfde zijn als : teuteten. Z. dit w.
TETTELERSE , eene die tettelt.
TETTEN , zuigen , aan de tet liggen : het

kind is al zoo oud en het let nog;
afletten , door zuigen afhalen, enz. :
dat kind heeft zijne moeder heel a fgetet. Hiervan tetter , memzuiger ;
teltig, tettigheid, dat in de Woordenb.
zindelijk, zindelijkheid bet. ( Hagel.,

TESSEN , TESSCHEN , TESTEN , o. en b.
w.,in eene nieuwe verblijfplaats of een
nieuwen post gewoon worden, meest
gezegd van duiven aan hun hok of
kot gewennen ; gewoon of tam maken, fr. apprivoiser, hgd. zähmen :

Br. ).
TETTING. Z. teek.
TEUG, v. in de Hol!. Woordenb. , is m.
bij Bild. , , Vondel als ook in Br.,
Antw., Kemp. en gansch Limb.; teug sken wordt in Westvl. uitgespr. :

uwe duiven zijn ('onzent at lang
getest (Ronse, L. v. Aalst). Het w.

teuske, luske.
TEUGELEN , TEUGELING , eigenlijk
van den teugel geven , rossen,
rossing ; afteugelen , afslaan , afros-

schijnt afgel. van : tesch of tasch.
T :T, v., vrouwenborst, mem : de moeder
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sen; overteugelen , overslaan ( Br. ).
TEULEN, ploegen , beploegen ( Meierij) ;
bij Kil. en Meyer bet. leulen of tuilen :
landbouwen , angl. tylle. Doch Delf.
( 351 ) zegt dat het engl. to till bet. :
het land bewerken , fr. eultiver , en
to toil, arbeiden, fr. travailler.
TEUN is 't mv. van : toon, en wordt alleen
gebr. in den zin van : gedrag : wat
lage leun , wat kinderachtige leun is
dat ( N. -Limb. ).
TEURE , TEUREN , een tusschenw erpsel,
veel in VI., vooral in Westva., gebr.
voor : ga, ga door, ga weg, ga er van
deur, fr. va -t-en.
TEUT, TEUTJE, andere uitspr. van : toot
of tuit , wordt h. en d. in Vl. gezegd
voor : een jong verken ; en teut is
soms in 't C. Axel'tzelfde als : fokker
(19). Z. tjeut.
TEUT, m. In de Kemp. en bijzonder in
Limb. zijn teuten : zwervende kooplieden, die, met een pak of hot op den
rug, de dorpen afloopen , en vooral
wollen- of ellegoed te koop hebben;
ook noemt men zoo nog : de rondzwervende koper- of blekslagers en lepel
bij de boeren hun beroep-gietrsd
gaan uitoefenen (Z. pot-it-faire, 503).
Op 't einde der XVlllO eeuw maakten
de Teuten in Limb. eene geduchte
rooversbende uit (Z. Ecrevisse, de
Teuten). Zijn dielieden aldus genoemd
omdat zij smouzen uit Duitschland
waren, of wel teuters : van teuten
of teuteten , omdat zij zich met teutelwerk, d. i. met frutselwerk, foffelwerk , smokkelarij , bedrog of geringen handel ophielden ? Z. tater, teutelen en neutelen.
TEUTEL, TUITEL, verklein`. van : toot,
is in Belg.-Limb. hetzelfde als : loot,
tuit van eenen koffiepot, enz.
TEUTELEN, 't zelfde als : bij Weil., leute
teuten, waarvan 't een freq. is,-renof
dus bet. het : traag of langzwem zijn
in 't spreken en licht ook, evenals lettelen in Belg.- Limb. , frutselen. Van-

TI

hier teuteler, teulelkonsl (Maastr. en
elders). Teutelen bet. h. en d. in Limb.
nog : troetelen, frommelen, en verteutelen , verderven : het is een verteuleid kindje, d. i. een bedorven (galé)
kindje. Te Gent en omstr. bet. teute
rotelen , rammelen , ronken,-len:
morren. Ons dunkt dat de wortel
van teutelen of tettelen en, bij Kil.,
bleven is : toot of tuit en verwant
met : stotteren , stottelen , tottelen ,
totteren, doddelen of dodderen (97).
Z. teutelkous.
TEUTELIJK ZIJN, tuitemuilen , pruilen,
er niet wel gezind , ook er ziekelijk
uit zien ( Westvl. ). Z. toot of tuit.
TEUTELKOUS, TEUTKOUS, TEUTERAAR,
LUNDERAAR , iemand die langzaam
in zijn spreken of doen is (N.-Br. ).
Hoeufft (597) vraagt zich af of het
niet teutelgous of -gans zou moeten
zijn. Onze Ouden zeiden : goes en de
Nedersaksers nog : goos , gous, gans
voor : gans ; en goos bet. bij de laatste overdracht. : eenvoudig mensch ,
en dit teutet-goos is bij hen ook : notelgoos , van : nóteln , neutelen ,
talmen, alsook neotel -butte, en drótelgoos, van dróteinc, talmen. Z. neuzelen
(408) en dreutelkous (105).
TEUTJE, TOOTJE , TUITJE, TIJTJE,
papieren zakje ( Limb. ). Z. toot.
THOMASSEN of THOMASEN wordt hier
en ginds in VI. gezegd voor : op
St-Thomas avond of dag den 28 Dec.
buiten sluiten; 't is een gebruik onder
de kinderen, dienstboden en anderen
van op dien dag zijne ouders, meesters, enz. niet binnen of niet uit te
laten voor aleer zij 't eene of 't
andere beloofd hebben.
T'HOOPE voor : te hoop : de maelke
( melk ) is t'hoope geschoten, d. i. : is
gekabbeld , geronnen , gestremd
( Oostva., Gent) ; in Br. : het melk is
matten geworden (366).
TI, m., vader ( in 't N. van Belg. -Limb.)
Z. tij en rnêm, en etc (119).
91
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TICHEL , v. in Br., Antw. en elders,

'tzelfde als : tegel, eene platte vierkantige dakpan. In de Holl. woordenb. is tegel, fr. vuile, brique carrée,
en tigchel , fr. brique , tuile , m.
Bild. (III, 139) zegt « dat tichel
'tzelfde in oorsprong misschien is
als : tegel, doch niet als dit v., maar
m. door den uitgang. Men verstaat
er geen dek - steen, maar bouw- of
muursteen door, en waarschijnlijk is
't van 't Gr. zetzog. De bouwmeesters
der middeleeuwen waren Grieken
en de bouwkunst droeg algemeen een
griekschen naam en bracht desgeli jks de grieksche benamingen van
hare kunstwoorden over. » In Limb.
zegt men veel : brik, en brikkebakker, hetzelfde als 't fr. brique, briquetier, het hgd. ziegel, ziegelstein,
ziegler, ziegelbrenner; in Br. : kareeisteen; in den Teuth.: tijchelsteen, 1.
later; tijchter,latri fex. Z. teechel(715).
TIE. Z. tij.
TIEËLIK,TIELIG,TIELlK,tijdelijk,vroeg :
zorg dat ge tielik hier zijt (VI.).
TIEK. Z. teek.
TIELIG, TIELIJK. Z. tielijk (tijdelijk).
TIEN, TIENE. Z. tijn.
TI ENKEN , o., tiengetal (Br.).
TIENLING, m., graanhoop van tien schoo-

ven, die in 't veld te droogen staat
(Kl. -Br.) ; elders : mandel. Bij Kil : is
1 0 tienlick, tienlinck : tien schooven;
2 0 tienlinck, iets wat uit tien bestaat.
TIENSTUIVERSGAST , spioen der politie
(Antw.).
TIERBAK, bak waar men in tiert (Gent).
TIERBORSTEL, borstel om mee te tieren
(Gent).
TIERELIEREN , TIRLIEREN , VERTIRLIEREN. Z. tureluren.
TIEREN, o. w., bij Weil. : razen , doch
omstr. Brussel ook 't zelfde als : da -

gen (88), d. i. grommen , tegenpreutelen, enz.
TIEREN , de kleur in den tierbak met
eenen borstel effenstrijken. De jon-

TIG

gen , die dit werk verricht, heet
tierjoygen. De katoendrukker komt
met zijne plaat in den tierbak dop,pen en de katoendrukkersgast strijkt
de kleur effen en dit heel : tieren.
TIERLA LIETJE, v. , suikerbollekens van
alle kleuren (Waas. )
TIERLAPPER , wroetelaar (Popering. ).
TIERLINK, verbasterd van : tienping, hoop
graan van tien schooven. Het bepaald
getal tien komt hiervan voort dat
vroeger de tiende voor den Heer was,
wiens bode over den akker reed en
vervolgens eenen schoof van eiken
hoop meenam. Z. tienling.
TIESE. Z. tis.
TIET, v. , voor : let (N.-Br. en elders) ;
bij Kil. bet. titte : tel, mem. In Limb.
roept men de kiekens : tiet, tiet ! en
h. en d. in Oostvl. bet. : tiet, tietje :
kieken, hoender; en hier van : tietei,
tielenei ; in Br. kiekenei , kieken eiken voor : hoenderei. Met tieten en
hanen, met veel beslag of lawijt. De
ouders zeggen te Gent nog tot hunne
kinderkens : tittietje, maar het zou
hier dan wel voor : petielje , het fr. :
petit , kunnen zijn. In Westvl. wordt
tiet overdrachtelijk gezegd voor :
nijdig vrouwmensch; van iemand, die
dom is, zegt men in Br. en Gent : alom
kieken. Edoch liet kan hier wel eene
andere uitspr. zijn van : tuit. Z. let,
toot , tietentol en tik.
TI ETABAASTER , v. , kaaksmeet of oor
-veg(Gnt).
TIETEI, TIETENEI, kiekenei. Z. tiet.
TIETENTOL, eene vrouw die zich onder
gemaakte manieren en-scheidtor
bevalligheid : wat een tietentot
van een meisken! (Antw. , st.) Samenst. tol en tiet. Z. dit w. en tettig bij Weil.
TIETERTJE. Z. titertje.
TIG , ETIG of DIG , drie achterzetsels die
men vele adjectieven en deelwoorden toevoegt om dezelve met meer
klem en kracht uit te drukken ,

TIJN
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v. : levendig, dampetig, sompelig

voor: levend, dampend, sompig., enz.

(Limb).
TIJ voor : tijd. Zootij , zoo haast : ik zal

komen , zoo tij ik kan. Bij tijen,
bij wijlen, somtijds : hij weet bij
tijen niet wat hij zegt (Antw. st.
en pr.). Men zegt in Br. : bij tijd , bij
tijd s en bij tijen. In Limb. zegt men
voor : hoe laat : wat tij ( tie ); voor :
intijds of bijtijds : bij tijg ( tie ). In Vi.
ook : tië voor : tijd , getijde : i e vel
tie op zèn lief, hij maakt veel beweging. Men zegt zoo nog zonder d :.
tijgenoeg, tijlijk , tieti;k , tieëlik, enz.
TIJAS, m., magere jongen of man, teken
-schijter(Gn).
TIJDELIJK, bijw., tijdig, vroeg, op tijd,
op zijnen tijd, in tijds, wordt in VI.
vooral in 't West. en 't N. van VI.,
uitgespr.: tieëlik , tiëlik , titik ;, om.str. Gent : tietig.

-

En al wat wij deden, 't zij- droef, het zij blij,
't Mogt tyelijk. of laet zijn,
Of goed zijn of kwaed zijn.
(G. Gez. blz. 99.)

't Is tielik zoo, 't is gewoonlijk zoo,
(C. Axel). Bij de Ouden zoo Belg. als
Nederl. schrijvers op vele plaatsen :
tidelik.
TIJDVERLET, tijdverlies, verlet (overal).
TIJ EN MËM , vader en moeder (St-Truiden). Z. ti.
TIJ - GENOEG (een), die altijd tijd genoeg
heeft om ergens heen te gaan , om
iets te verrichten ( Oostvl. , Br.,
Antw. ). Vanhier 't spreekw. : tij-

genoeg liet zijn Doorn op 't veld , die
altijd tijd genoeg heeft of zich niet
haast, doet dikwijls iets te laat en
lijdt schade (Gent); bij Kil. is tijd
tijd vert. tempus live-tijdoflen
diem ignaviter transiens..
TIJLEK, TIJLIK (Ronse). Z. tijdelijk.
TIJN, v., in de Ho l1.-Woordenb. : tijne
gespeld en verfr. door tonne , tonneau, vat, vooral watervat tot brandblussching zegt Weit.., het. in 't Wes,

)

TIJN

telijk - Oostelijk deel van Br. , waar
tin, en in Limb. , waar het tien en
h. en d., ook ling wordt uitgespr.
eene kuip van zekere grootte met
twee ooren , waar men water meê
draagt of in wascht. Vanhier : waschtijn, baktijn, enz. (Limb.). Kil. vert.
tijne oftinne 10 door : tina (vat, vooral
wijnvat ), tiniun2, tacus ( waterbak,
koelbak., wijnbak , poel), gal. tine;
ital. en hisp. tina ;_ 20 tijne, watertij ne, watertonne, tina aquaria. Komt
nu dit lijn of tin van 't 1. tina,. of
't waalsch tine, ofwel is het misschien
zijn naam aan teen (twijg, wis) ver schuldigd, omdat de eem.ers , vaatjes
of waterkorven, waarvan men zich
in 't brandblusschen bediende, gelijk:
wijt te Leuven. zagen geschieden,van
teen of wissen- gevlochten - zijn. Hier
geven wij in bedenking of de naa m .
van Tienen niet komt van : tijne, dat
Kil. door laths, vert. en. dat o. a. ook:
poel bet. Men heeft in deze stad nog
de kerk van Onze Lieve Vrouw ten
poel,. Men- zie over den naam van,
Thienen of Tienen de geleerde Bistoire de Tirlemont ,. par P. V. Bets
,

tome I,, p.. Ii et su-iv.
TIJNSEN, TIJNZEN, TEINZEN,00k TINSEN
TIJZEN, TEIZEN, TEEZEN, b. w., in
VL vooral Westvl. bijna 'tzelfde als
knijzen, of k.nijsen (2-63) of als : piokken (482.) af als in Lin b : taggen
( 708 ), d. i. plagen, niet gerust laten,.
fr. taquiner,. chagriner, of als krui
sen, temteeren : die kwa jongens zijn

,

,

malkander weJr aan 't piokken ,
pinsen ( Z. pensen , 469 ) en lijnsen.
Toe ! wat tijnst gij uw broerken altijd.
Het freq. tinselen , tenseten t,jnseten
of teinzelen, tinzelen of tijnzelen heeft
bijna dezelfde beteekenis als : tinsen,
plagen , vooral door iemands woorden op eene leelijke manier na te
mompelen , gelijk booze kinderen
doen : die kwa kerel zal me altijd
achternatinsen. Z. greven (163). In
,

TIK
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de omstr. van Lier zegt men : gij
staat daar te teizen (of tij zen ) alsof
gij geen handen had, d. i. te frutselen
alsof, enz. Dit doet ons vermoeden dat
het 't zelfde w. is als : teezen bij Weil.
Ook bet. gelijnsd (152) : geteesd. Of
zou tijnsen, tinsen , enz. , afgeleid
zijn van 't oude tijns, teyns, thins of
tins, bij Kil. als saksisch opgegeven
en vert. door : census, vectigal ? Het
zou dus zooveel zijn als : cijnsen, den
cijns of schatting doen betalen, iets
wat zeker wel met plagerij vergezeld ging. Z. ook tijns bij Hoeufft, die
zegt dat het in N.-Br. doorgaans bij
cijnsen gevoegd wordt : cijnsen en

tijnsen.
TIJNZELEN en TIJNZEN. Z. tijnsen.
TIJTS. Z. taats, koperen nagel met grooten kop (Kl.•Br.).
TIJZEN, Z. tijnzen.
TIK, ook : tole, Loek, tuk voor : aanraking,
toets, slag, klopje : eenen lik hebben,
iets missen : eenen tikvan den meuten
hebben ., zijn verstand missen of ,
gelijk men elders zegt, eenen slag
van den molen hebben (VI. ). Hij
heeft weer zijnen lik, hij is weer vies
gezind. Hij krijgt zijnen zotten lik,
hij krijgt zijne kuur (Gent). Tik, m.,
is in Br. en elders ook : het klopje dat
eene horlogie maakt, en dit geluid
laten hooren heet men : tikken : ik

TIK.

tik.ske grooter; in 't Wallisch is tikkin
hetzelfde, d. i. : een weinigje. Z. pilsken en tikkenhaan.
TIKKELEN , o. w. , pikkelen of bikkelen
(h. en d. in Limb.). Het w. is een
freq. van : tikken , tokken of tukken,
fr. toucher, pousser. Z. tikken.
TIKKEN , o., en b. w., eigenlijk : tokken,
licht aanraken, ook door de aanraking of lichte klopping een geluid te
kennen geven ; ook toetsen, klinken,
fr. trinquer : laat ons eens tikken.

[FIijne horlogie tikt zoo hard in mijne
tesch. H. en d. in VI. bet. iemand
tikken : hem er aanmaken. Z. tik, alwaar men nog andere beteekenissen
van tikken aantreft, en tirtsen.
TIKKENEI, ei (in de kindertaal te Antw.).
TIKKENHAAN, m., haan (Antw.); ook de
naam die men geeft aan een priesters hoed, fr. tricorne (Br., Kemp., Antw.
en elders). Men noemt in gemelde
streken en elders dien hoed ook : tik,

tikkenhoed , lippenhoed, totenhoed ,
drijtik, drijtip, dri-jtoot, en dat alzoo,

hoor de horlogie niet meer tikken,
slaat ze stil ? Ik kan met dat getik der
horlogie niet slapen ; ' t klopje dat

omdat die hoed drie tikken , tippen,
of toten heeft, met welke men ergens
al eens tegen tikt, stoot of steekt. Bij
Kil. heeft tick, ticksken dezelfde bet.
als : tip, tipken, 1. punctus. In Holt.
heet de priestershoed : steek. Sa menst. haan en tik ( hoender).
TIKKENHOED. Z. tikkehaan.
TIKKETEELEN , slaan of tokken met
het inzicht van niet zeer te doen
(Zeeuwsch Vl., Axel ). Cats heeft

afgaat vóór dat de uur slaat. De drijhoekige hoed eens priesters, fr. tri
heet in Br. en Kemp. ook : tik,-corne,
likkenhaan (tikkenaar ?) ; licht zoo
genoemd om de drij tippen, toten of
scooters. Men roept de hennen of
hoenders met het woord : tik, tik,
trek (Z. tiet); in Wiestvl. , althans
bij Eerw. G. Gez. , wordt optikken
voor : oppikken, van duiven , hoen
gezegd. (Z. tiet). Omstr. Breda en-ders
elders zegt men : het is een heet

TIKKO roepen , volgens Hoeufft (600),
(schoon wij dit nooit hoorden)deboeren van Brae. somtijds tot het karrepaard of den karos , wanneer zij,
gelijk altijd, aan de linkerzijde der
kar zijnde, het dier rechtsaf willen
doen gaan. Doorgaans echter roepen
zij in dat geval hot of ot en vergezeilen de levendige stem niet zelden
met aan den toom te rukken,'t welk de
boeren snokken of snokken en ook

takketeiten .

TIN
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wel tikken noemen, van welk tikken
en ot of hot men . meent dat tikko
samengesteld is. Z. bij ons : herrij

(185), hot (195) en ju (211).
TIKTAK, m., handelwijs, hoefel : hij kent
dien tiktak niet ( Hagel., Br.).
TILLEVOETEN , van dulligheid stampen
(Westvl.). Samenpest. uit : tillen, opheffen, en voeten.
TILT. Z. telt.
TIMMEREN, o. en b. w., gezegd van vogelen die hunnen nest opmaken : die

vogel is aan 't timmeren , timmert
niet meer voort ( Br., Antw., Kemp.,
en N.-Br. ). De bouwstof van 't nestje
heet : timmersel. Die man timmert
niet hoog, hij is van de slimsten niet,
hij vliegt niet hoog met zijn verstand
(Antw.).
TIMMERING, klopping, rammeling, rossing : geef heier maar eene goede
temmeringe (Gent).
TIMPEREN, TIMPERPOT , beslaan , beslag van koeken, enz., of 't zelfde
in N.-Br. als : temperen, temperpot.
TIN , o. in de Holl. woordenb., is m. in
Limb., waar men teen uitspreekt;
m. en o. in Br. en Antw. ; in VI. ten
of tin; in Limb. euvertenen voor:
vertinnen. Z. tijn.
TING, bij de landslieden van N.- Br. en
elders eene verkorting van : tijding.
Z. Hoeufft (601).
TINGEL , v. en m. , veel in V1. gezegd
voor : netel of brandnetel, door de
boeren van 't N. van Vi. uitgespr. :
broennetels; bij Kil. : tinghel, flandr.
netel, en 't werk tinghelen, vernetelen, mordicare. Bild., die tingel voor:
netel, als m. opgeeft , zegt dat de
naam is van het gevoel van gloeiing
dat haar kwetsen verwekt, waarvan
ook de naam van brandnetel of (als
men gewoonlijk zegt) brandenetel.
Vanhier : tingelen, o. en b. w., netelen , vernetelen , zich met tingels
branden : hoe jammerlick werden de

jongen herssens in de hooge scholen

TIN
getengelt en geraekt met moeijelicke
en subtiele beuzelingen (J. De Brune,
Baneket w. bi. 14); 2 0 ook : tintelen,
d. i. singelen, 't zelfde als : zengelen,
freq. van : zengen , waarmede het
verwant is. Het 1. urtica, waarvan
't fr. ortie, komt ook van urere
( branden) : planta hcec dicilur ab

urendo quod pruritum puslulasque
igni similes excitet (Blancardus).
TINGELEN , o. w. , klingelen , luiden
( Limb. ); bij Kil. : tinghetanghen
waarvan het een freq. is.
TINK, steker, tand : een tinke van een
forket of vork; drijlink , drijspriet ,
vork met drij tanden , in Br. genoemd : greep (162), riek (538); tweelink, gaffel; viertink, viertandig tuig
(Genten omstr.).
TINKE of TENKE, louw, lep, zeelt (VI.), in
't fr. is 't tanche, oud fr. fence; engl.
-

tench, sp. tenca , 1. linca. Tineke is
't zelfde als : slije , zegt Kil. , hgd.

schteihe. Z. Delf. (332). J. F. Willems
verklaart tijncken : een visch die zeer
blikkert, in 't volgende vers :
Gij warlicht veel claerder dan een tijneken.
(Belg. -11Iuseurn, 11, 126.)

Is hiermee verwant 't fr. étinceier,

étincelle?
TINKELEN of TINTELEN, o. w., naar
iets vragen , polsen , iemand zoeken
uit te hooren (Br., Antw. en elders) ;
2 0 ketelen of kittelen : mijne vingeren

tinkelen van den koude (Br.). Tinkelere
is verwant met : tingelen. Z. tintelen.
en singelen, dat in Antw. en Br.
ook : kittelen bet.
TINKEN , o. w. , klanknaboots. w., op
't kleinste klokje langzaam en derwijze kleppen (255) dat de klepel
maar langs éénen kant slaat : is de
mis al getinkt? Tampen is ook op die
wijze eene grootere klok luiden (Br.);
in Limb. : lonken, trumpen. Bij Kil. :
tintelen„ holt. klincken , tinire ; tinghe- tanghen, lintinare, gal. tinter. Z.
klippen (253).

TIN
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TINKTINK , geluid eener schei, bel of
klokje (Limb. en elders.). Z. tingelen.
TINSELEN , TENSELEN , TEINSELEN.
Z. tinsen, waarvan 't een freq. is

oude tan (vuur) is. Oudtijds zei men:
tingel en tingelen. Z. tink , singel,
singelen of zengelen en tingelen.
TINZELEN, TINZEN. Z. tijnsen of tinsen.

(Westva.).
TINSEN , TIJNSEN, plagen , fr. taquiner,
chagriner : hij kan tinsen en pinsen

TIP. Z. tippenhoed.

(pincer) (VI.). Z. tijnsen en taggers of
takken.
TINT , in Antw. : meet, de groeve waarmede men den pijl op de boogpees
zet. Vanhier : tinten, eenen pijl tinten, den pijl op de pees zetten (Westvi., Brugge).
TINTELEN , o. w. , 10 iets zoeken te weten , iets door slimme vragen trachten te onderscheppen : tintel eens
naar die zaak (Br. , Kl. -Br. , Antw.,
Kemp. ); in N.-Br. heeft tintelen ook
deze beteekenis, doch het is er b. w.
Iemand tintelen is : iemand polsen,
toetsen, zoeken uit te hooren. Zeer
eigenaardig, zegt Hoeufft (601), heet
men dit alzoo door eene figuur, ontleend van het sondeeren eener wond,
tinten; doch tintelen, tenten, tentelen is bij Kil. vert. door : speel/to
tentare vulnus, percontari vulrus,
vulnerum fistularurnque altitudinem
pertentare; teviter pungere. Deze
laatste overzetting bet. in 't neêrd.
ook : prikkelen, en, inderdaad, tintelen wordt door Kil. ook als ketelen, titiltare opgegeven ; tintelinghe;
punctio levis , titiltatio. Dezen zin
heeft tintelen (in Br. ook : tinkelen
gezegd) trog heden in Kl. -Br., Br. en
elders; zoo zegt men : mijne vingeren tintelen van den {koude, van dien

slag, van de netelen. Bald. zegt, op tintel voor het gevoel van tintelen, freq.
van tinten of beter tenten.. (1. tendere),
d. i. spannen. 't Is een oogenblikkelijke en herhaalde spanning; en, in
den zin van prikkeling overgaande,
wordt het ook bij uitbreiding voor :
flikkering , schittering gebr. Indien
het echter in den zin niet van het

TIPPEN , boordjes of fijne lijnwaden
kraagjes of halsbanden aan manshemden hij heeft zijne tippekens
aan (Br., Antw., Oostvl.).
TIPPENHOED of DRIJTIP, 't zelfde als:
tikkenhaan (Br. en elders). Z. tikken haan.
TIRIJN , TIRIJNTJE , soort van sijsje
(Waas).
TIRTSEN, zeker spel met eieren, dat men
veel in den paaschtijd ziet, en waarbij
de eene een ei in de hand houdt en
er eenen andere met zijn ei laat
optikken, ten einde de schaal te breken ; het ei, welks schaal gekneusd
wordt, verliest (Meierij). Dit spel
heet te Antw. : tikken; in Limb.
:

kippen, kuppen.
TIS, TISCH, v., eigenlijk het bovenste,
het been of de hoos eener laars,
wordt echter ook voor de geheele
laars gezegd. Vanhier : tissenmaker,
leêrtouwer, die tassen maakt (Br.,
Antw., VI.); in de laatste streek luidt
het w. : tiese..
TISSEN, MEÊTISSEN, medelokken, engs.
to entice ( h. en d. in Westvl. ).
TISSENMAKER. Z. tis.
TISTE, langwerpige en smalle aardappel
(Kortrijk).
TITELDUIF voor : tortelduif (Br.).
TITERTJE, TIETERTJE, van 't fr. peti-t

(klein), een kleintje, weinigje : 't es

mare e titertje van een ventje, 't is
maar een klein manneken ( Gent,
N. van Vi. en Zeel. ). Z. petieter
(472), tiet en titske.
TITSCHEN, TITSEN schijnt 't zelfde w.
als bij Kil. tetsen, toetsen, I. tangere,
ieere en bet. te Antw. : even aanraken (in 't marbolspel ); doch in
Limb. gebr. men titschen bijna in
den zin van : tikken , tokken, en
:

,
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't wordt gezegd van twee marbols
die zich in 't vallen raken ; in K1.-Br.
is titsen zooveel als : door zijne
tanden spuwen ; zoodat het hier een
klanknabootsend w. is.
TITSK.E , o., weinig , beetje ookwel
geef me een titsken suiker ; ook een
klein glaasje jenever, enz., in tegen
van een kwak of een bel, een-steling
groot glas beduidende (Meierij en
elders). Z. petieterken, pitsken (483).
Titje en aantje wordt, h. en d. in
Westvl. gezegd wanneer men met
eenen steen zoo behendig tegen het
water werpt dat hij over het water als
glijdt. Z. bitske.
TJ. De woorden met SJ opgegeven, worden te Ronse een weinig harder uit
als begonnen zij met tj. -gespr.n
TJAFFELAAR , die tjaffelt , dompelaar,
sukkelaar (VI.).
TJAFFELEN, o. w., struikelen, stronkelen, fr. tréhucher , broncher : dat
.

peerd tja ffelt. Daar zal niemand
over tjaffelen , dat zal niemand weten (VI.). Z. Belg.-Mus. 1844, blz. 195,
waar gezegd wordt dat tjaHelen ver
: tjuffen , suffen. Z.-wantisme

sjaffelen en sjouwelen.
TJAKKE, v., zweep ; tjakken, zweepen,

jakken (Vl.). Z. jak (2I7).
TJANKE , of SJANKE , stuk hout dat de
kinderen in het janken voortstooten
met den voet. Wanneer dit houtstuk,
dat plat is , op eenen zijner kanten
recht staat, zegt men : dat het pit ( of
piet, 476) staat (Westvl.).'Ligt een top
met zijne pin omhoog, zegt men ook:

hij ligt pit.
TJANKELEN , o. w., freq. van : tjanken ,
hinkelen, krom gaan of springen :
hij komt daaraan getjankeld (Westvl.,

Hagel.).
TJANKEN , hinken. ( Oost- en Westvl.).
Z. 't voorgaande en janken (207).
TJANTER , m., stok in eene haag , die op
eene zekere hoogte afgekapt is en
uitschiet ( Westvl. ).

TJr
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TJAP , m., voor : ziekte of lap : ik heb
eenen grooten tjap gehad ( Westvl. ).

Z. jool ( 210 ).
TJARENT , het voorleden jaar (omstr. v.
Brussel) ; in Limb. hoort men hier
voor : 't jaar; bij Kil. : jaerens, tjaeren , 1. anno elapso , anno superiore.
TJEU, TJEUT , SJEUT, 10 verkenssnuit :

zie wat Ijeutje ; 20 varken : eene gevette tjeut, gemest varken (Gent en
elders). Vgl. (506) kurren, kurreken,
door de kinderen uitgespr. koken,
en 't w. zeug (zoog van : zuigen), ook:
teut of tuit en scheuteling (586).
TJIEP, wortel van tjiepen, piepen, dus
voor : piep. Te Gent wordt dees kinderrijmken gehoord :
A, B, C,
De kat gaat mee
De hond blijft thuis
Tjiep zei de muis.

Te Antw. 'tzelfde, maar 't einde luidt:
Piep zei de muis
In 't vogelhuis.

Bij Kil. komt piipe voor in den zin
van : stoppel, stoppelveder, 1. caulis
pennat; dus voor iets dat maar klein,
onaanzienlijk of van weinige waarde
is, en, dewijl tjiep voor : piep of
pijpe gebr. wordt, zal het ook eigenlijk die bet. hebben : zoo zegt men
te Gent van ' flauwen koffie of thee:
is dat Bauwen Ijiep , dal ge mij
schenkt 1 Tjiepken, licht voor : tjieperken, wordt h. en d. ook gezegd
voor : lief kindje ; pieperken , te
Antw. van een zeer zwak, onderbleven kindje; te Gent is tjiepken, ook:
tjietje uitgesproken , 10 een stukje ,
een beetje, een weinigje , een zier ken : geef me een tjietje eten; 2e voor
een ander w. gevoegd is het een w.
van verachting , b. v. een tjietje
klerk, een sjietje schoolmeester, een
tjiepke baard, enz. d. i. een stuks ken klerk, gelijk men in Br. zeggen
zou, een prulschoolmeester, een vias-

baard, enz. Z. schirpen.
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TJIEPBEESTE. Z. tjiepen.
TJ IEPEN, in OostvL 1 'tzelfdeals : piepen,
tjierippen of tjilpen; 2 o ook krij
; trouwens tjieper., Ijiepbeeste,-schen
tjieprn'uile bet. krijscher ; sijieperigge , tjiepkerte ; eene die altijd
krijsehi (Gent en elders); in Br. zegt
men ook qrijzen en pijpen (478)

en dit voor : piepen. Z. janken
tjolpen en piepen.
TJ1EPER (Gent en elders). Z. tjiepen.
TJIEPKEN (Oostvi.). Z. tjiep.
TJIEPKERTE , tjieperigge (Gent). Z. Ejiepen.
TJIEPMUELE. Z. tjiepen.
TJIERIPPEN , TJIERPEN , piepen of
schreeuwen als jonge vogels , vooral
als de mussehen (Vi., Br. en elders);
doch in VI. zegt men ook nog tjiepen
voor : piepen, en elders : tjiel pen,
tjilpen ; in Br. wordt dit ook tjirpen,
sjirpen, sirpen en schirpen uitgespr.
TJIERPEN. Z. sjierippen.
TJIETJE (Gent). Z. tjiep.
TJINK, stoot, stomp, fr. tocade (h. en d.
in Vi.).
TJINKEN, TSINKEN, TSJINKEN, SJINKEN, ook TJONKEN en SJONKEN, op
de viool spelen ( Vi. ). Z. sjoeter,

sjoeteren (613)
TJINSELEN, TJINZELEN. Z. tinselen.
TJIPTE, v., een oude tjipte, een oud vijf

(Gent). Het zal voor : tjieperi g ge of
tjiepster zijn. Z. tjiep en tjiepen.
TJIRPEN , SJIRPEN, o. w. , piepen als
musschen en ander gevogelte ( Br.,
Antw.). Z. tjierippen.
TJOBBE[EN, TJONKELEN (Ronse).. Z.
sjobbelen ( 613).
TJOELKEN, bedorven kindje (Kortrijk en
omstr.); in Br. zegt men tot een lief

TJO

)

zitten (Meierij). Hiervoor zegt men
elders : op steek zitten of liggen.
Sjoep, te Gent : de kleine kwispel
eener muts. Tjoep schijnt met: schop

(595) verwant.
TJOERELEN, bespieden , afspionneereri

(Gent en elders). 't Is hetzelfde als
sjoerelen ( 613 ) , schuinskijken , een
freq. van : sjoeren, in Westvi. gebr.

voor : 't fr. roder.
TJOK, in., wat reis en reis den grond
afgekapt is, de wortels van boomen
en struiken ( Westvl. ). Dit vr. is gewis eene verbastering van : tjonk,
voor : strunk of struik in den grond
staande. Z. bruis (8).
TJOKKEN , SJOKKEN , o. w., hetzelfde
als : snoicken, al rukkende breken
(Br. en elders); te Gent bet. tjokken,
djokken ofjok/cen , zuigende uittrek
ken. Z. jokken ( 1O ) en schokken
(593)

TJOLEN, 0. WI., gewis eene verbastering
van 't werkw. dolen, dwalen, wordt
in Westvi. gebr. voor : ordeloos, verward, achteloos liggen, en alzoo ser loren gaan : altes tjoolt in dat huze;
nietweten waar gaan,dolen,sukkelen,
ziekelijk zijn. Z. djool(96),joile,jool
(lO), sjolien (615), tjotelen, hij
Weil. : sollen, waarvoor in Br.

alles ligt er te rijden.
TJOLLEN. Z. tjolen.
TJOLPEN, met gehuil weenen ( h. en d.

in Westvl. ). Z. pajoelen ( 454),
tjiepen, janken of sjanken.
TJONK, stronk of stam zonder takken
(Diest, Hagel.). Z. sjonk (613)
TJONKELEN. Z. tjunkelen en sjobbelen
(613).
TJONKELVOET, 'tzelfde als : schonkel- of
sjonkelvoet (613), fr. pied-bot ( Ronse

kindje : tjolte , sjoeleken of sjolleken,
ook : mijn sjoeken , of sjotken ( van
't fr. chien of chon ? ) , ww. die licht

TJONKEN, TIUNKEN voor : stronken of

Wel dezelfde doch anders uitgespr.
zijn. Z. jool , joole (1 0 ) en tjiep.
TJOEP , soort van vinkenslag , vooral om
jonge vinkeii te vangen : op de Ijoep

trunken. Z. tjinken.
TJOORKEN, kapper of 'tzelfde in Oostvl.
als: djooren, djoorken(96) enjoorken
(1O).

en elders).
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TJOP , TSOP , SJOP , SOP, in Br., VI. en
elders voor : toppunt, hoogte van iets,
b. V. van eenen boom , berg , toren ,
enz. fr. sommet, enz. hgd. gip fel,
wiptel , waarmeê alsook met kop,
hgd. kopf, top, het w. verwant is.
TJOTELAAR. Z. tjotelen.
TJOTELEN, o. w., voortdurend w. van :
tjolen, met verwisseling van t in t
( tjolelen ), bet., evenals rondtjotelen
ronddolen, rondzwerven, rond loopen
zonder te weten waarheen; ook : sukkelen, suffen : hij sjotett heelder dagen, d. i. : hij is altijd op trot, ofwel :
hij suft. Vanhier : getjotel, tjoteleer,
sukkelaar, dompelaar ; tjoteling , gesukkel, langdurige onpasselijkheid
(Westvl.). Z. tjolen, djool, jool (210)
tjukkelen, sjuiteren, sjuitert (614).
TJOTELING (Westvl.). Z. tjotelen.
TJUKKELEN, o. w., sukkelen; tjukkeling,
sleurziekte, langdurige onpasselijkheid (Westvl.). Z. tjotelen, tjunkelen.
TJUKKEN, o. w., sukkelen, kwijnen,
ziekelijk zijn (Westvl.); te Gent zegt
men : tjukken of sjuklcen voor : sukkelen of : mooschen in 't schrijven.
Z. 't voorgaande en 't volgende.
TJUNKELEN , TJONKELEN , strunkelen ,
sukkelen, 1. cespitare : tjunkelvoet,
strunkelvoet (Westvl.).
TJUNKEN, trunken. Z. sjonk.
TJUTEN, verken (Waas). Z. tjeut.
TO, handelwi j s : hij heeft geenen to van
graan te binden ( Landen ). Van 't fr.

methode ? To ook voor : toch of tocht.
TOB, m., emmer ( Limb. ); bij Weil. en
Kil. bet. tobbe : kuip, hgd. kufe, fr.
cave, engI. tub.
TOBBEN, dat bij Kil. razen, furere, tumultuare, en bij Weil. a fslooven bet.,
gebr. men in Br. voor : aandoen,
betijen.
TOBIAS voor : slagen of slaag, kastij
dat jongsken krijgt veel tobias..-ding:
Vanhier : tobiassen , slaag geven; aftobiassen (á-2 ), afrossen ( Leuv. en
omstr.).

TOE

TOBT ASSEN, kastijden. Z. tobias.

TOCH. Z. tocht.
TOCHT, m., als wortel van : togen , trekken, doch V. gebr. in den zin van
10 trek of interest, opbrengst ; hier-

van : lijftocht : hij leeft van de tocht
zijns uitgenetten gelds ; 2 0 trek, trok,
groeikracht, innerlijke kracht, zap :

daar zit geene tocht meer in die klaver. De tocht is uit het vleesch uit.
Vanhier 3° nog eerie afgeleide bet.,
die te weten van : gunstige tijd tot
iets, dan als iets trekt, als iets deugt.

Iets doen met tocht : de appelen
moeten met tocht geplokken worden
(Br., Antw., Kemp. en N.-Br. ). In.
't N. van Vl. wordt tocht ook voor :
tijd gebr. : het heeft at een tocht geduurd. In de omstr. van Breda is
tocht o. voor : rid , gang , loop :

betaalt gij met den dag of met den
tocht?
TOCHTIG, bijv., vochtig, gezegd van linnen, papier en dergelijke dingen ,
welke vocht naar zich trekken ( N.Br.).
TOE voor : te, tot, bij : hij eet een stuk

kaas toe zijnen boterham (Br., VI.,
Antes. ); toe in N.-Br. voor : toen.
TOEBAK , m., toebaksdoos , toebaksvat ,

toebaksbuidel , enz. voor : tabak,
enz. (overal), 't hgd. tabak , engl.
tobacco. 't Is geen pijp toebak weerd,
't is niets weerd (VI., Br., Antw.,
Limb.). Geef hein maar wat toebak
(slagen) in zijnen raam (Gent).
TOEBAKKEN , o. w., met zijnen bakzak
(28) of het te verbakken graan van
den eenen tot aan den anderen oogst
toekomen, tot den oogsttijd toe meel
hebben om te bakken ( L. v. Aalst ).
TOEBIJTEN, b. w., op bijtenden of bitsen
toon antwoorden, toesnauwen, bots
antwoorden (Br., Antw. VI. ) ; in
Oostvl. ook : te veel rekenen, te veel
opgeven.
TOERAAT, toespijs (h. en d. in N. -Limb.
en Gelderf.).
92
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TOEDEMEN, b. iv., bezoeken, een bezoek
afleggen (Limb.).
TOEDRAG , TOELEG. Z. toedragen.

TOEDRAGEN , o. w., toegeven , verlies
doen, schade lijden geloof me, ik
draag ei veel aan toe. Vanhier
toectrag , verlies , schade ; ook hetgeen men in ccii sterfhuis voor de
schulden moet bijdragen of opleggen
in stevan te trekken (VI.).
TOEF (kramerslatijn), goed, wel , of het
tegenovergestelde van : loensc/i
dat

zijn toefte zaken. Dat is toet

(L. v. Aalst).
TOEFELEN, 0. W., freq. van : toeven;
( wachten, staan te wachten ), traagof langzaam aan iets bezig zijn,
talmen : wat toefelt gij daar zoo

lang ; toefelaar, toefelerse, getoeffet
(Hagel., Br. en elders). Z. ta ffelen.
TOEGEVEN. Men zon het hem ni&t toegeven , dat van hem niet denken
( Oostvl. ) ; in Br. : men zou 't hem
niet nageven.
TOEHAI{KEN en TOEKAPPEN, al hakkende of kappende toevullen, toedelven (Br. en elders).
TOEK, V., moet hetzelfde v. zijn als
toch, toe/it, of als : lok (stoot), te
Maastr. gebr. in den zin van : luim,
bui, vlaag 5 of 't fr. fantaisie, caprice,

boutade : mettoeken is hij opgeruimd.
TOEKE, verkort van: toekomende : ik kom
toeke wèke bij oe (Gelder.).
TOEKEN, b. w., kwellen, tergen door
handelingen als : stooten, slaan, nijpen (Limb.). Z. takken of taggen en
tokken.
TOEKIEL , 'tzelfde als in Br. : kid
blauwe kiel die als een hemd over
't hoofd wordt aangetrokken , en
meest door karreliedeii en anderen
gedragen wordt ( N.-Br. ). Z. fuik

(134).
TOEKLOPPEN , door kloppen dichtmaken, toedoen (Br. en elders).
TOEKRUIPEN, door kruipen aanvullen,
of: tot iemand naderen (Br.).

TOE

TOEKTEB,m., 'tzelfdeals : touter, eigenlijk : touwter, schongel. Vandaar
toekteren, touteren 01 touwterell. Z.
rennen (Brugge).
TOELANGEN, toegeven, op den koop hijgeven (Br. en elders). Z. langen.
TOELAPPEN , met lappen toenaaien : is
clot kot toegelapt; beslaan (Br.).
TOELEG, TOELEGGEN. Toeleggen, b. w.,
toegeven, verliezen : ik leg er veel
aan toe; toeleg, schade, verlies ol' al
wat men meer geeft dan het zijn
moet (VI., Br. en elders).
TOELOOPEN, Ii. en o. w., door loopen
toemaken of toegaan : de streep is
toegeloopen (Br. en elders).
TOEMAAT , v., doch in Br. : m., bet., in
Br., Antw., Kemp. en N. - Br. , wat
men elders : nagras, nagroen, naweide of hooi van de tweede sne€
noemt : fr. foin tardif, regain. Men
zegt : die weide wordt getoe7naat,
d. i. men maakt van 't nagras in den
herfst, toemaathooi. Dit laatste w.
hebben de loll. woordenb. voor ons
toernaat, en Kil. vent. toe-maci-hog
door fcenurn corciurn , serolinuin

sicilimentuni. Van den toeînaat naar
de heide toopen , een spreekw. der
Kemp., hetzelfde als elders : van
de klaver naar de biezen gaan, d. i.
van een goeden tot een slechten staat
overgaan. (C Dat de oude Brabandsche
laridtaal hier onvervaischt bewaard
gebleven is, heeft uit mijne menigvuldige aanhalingen uit Kil. kunnen
blijken. Dan ik twijfel of toemaat
niet zij 't oud -duitsche omat of amat,
datSchilterus in zijn Gloss.-Teu t(648)
overzet : fenuin secundarium. ik zou
dit omat, amat samengetrokken ach ten uit : ober ofal'er, die beiden ite
rum,rursus, denno bet., en uit mat.
Dat mat in allen gevalle , in toinat,
niet maat , maai' : maaiing is, blijkt
uit het duitsche namat en grunmat,
welke laatste zie bij Von Stade (Erlaüter. Bibi. Wörterb. §. 8 0).)) In de
-
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Meierij van 's Hertogenb. noemt men
liet : eimet , hooimaaisel (Hoeufft).
In Hol!. -Limb. heet hel : nagras,
naweicie , ac/itermaai ( achtermui )
groemetofgrornmet(165). Z. over mat
Bud. II, 1 0 en bij ons : maaimeersch
(358) en meezbet (369).
TOEN, TOENEN, TOENDISTEL. Z. tuin,
tuinen , waarvan het in Limb. de
uitspr. is.
TOENAMEN , b. w. , verwijten ( Br. en el-

ders). Iemand met naam en toenaam
noemen, aanduiden, enz., is hem met
zijne familie- en voornamen aanduiden (Br., Vi., Limb. en elders).
To ENOKKEN, b.w. (Oostvl.),.no/cken (4 1 3).
TOENS, TONS, toen (VI).

TOEPEN (oe kort) , o. w. , kloppen. Vgl.
't fr. taper (Limb.).

TOEPITSEN, 1). en o. w., al pitsende toedoen, toenij pen , vasttoesluiten
hij pitste de oogen toe ( Br., Hagel.,
VI., en Limb. ) Hij heeft de oogen
maar toe te pitsen of toe te doen
hij is zooveel als dood (Br. en elders).
Men zegt in Vi. ook : hij heeft maar
de oogen toe te duwen, hij is zeer slap,
week. Iemand de keel loepitsen, iemand verworgen (Br.).
TOEPLOEGEN. Z. toerijden.
TOER, m., van 't fr. tour : p005, wijl
eenen toer luiden (Br., Limb.). Men
zegt dit ook in de pr. Drenthe. Dat
is een toer, dat is niet gemakkelijk
(Vi., Limb.). Dat zijn toeren, dat zijn
erge , ongelukkige voorvallen (Gent).
Toer ook voor : zwier of plooien : er
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TOERT, uitspr. van : taart (Br., Antw.); bij
Kil. ook : toerte en taerte , pannen
koeck.

TOESCHEN , TOESEN voor : tuischen
(Limb., Gelder!.).
TOESCHIETEN , TOESCHIJTEN , 0. W.,
door afvallen gevuld worden (Br. en
elders).
TOESEN. Z. toetsen en toesehen.
TOESLEUREN, b. w., door sleuren toemaken, toeslepen : de putten en holtens toesleuren (Br., Antw.).

TOESNEEUWEN , door sneeuwen gevuld
worden : de gracht is toegesneeuwd
(overal).
TOESNOKEEN. Z. snokken (659).
TOESTAND, in Ge!derl. en h. en d. in
Limb. gebr. in zijnen eigenlijken zin
van : verlof, toestemming.
TOESTEKEN, b. w., toegraven, toespaden. Een handje toesteken, helpen
(bijna overal).
TOESTORTEN, 0. w., stortend toeval!en:
de put is toegestort ( Br., Antw. en
elders).
TOESTROPPEN, b. en o. w., toestrikken
bij middel eener strop , of als eene
strop toetrekken : strop (Ie beurs toe
(Br. en elders).
TOETE, v., voor : tuite : eene oude, leehi/ke, aardige , vranke toete ( Gent
en elders).
TOET OF BLAAS. Z. toeten , toot of tuit
(hoorn).
TOETEN , 0. , eigenlijk : op den horen
1)lazen, doch te Diest 't zelfde als

valt veel toer in dat kleed (Br., Vi.).
TOEREUKELEN, TOEROKEELEN : 't vuur
toerokkelen , 't vuur toeren kelen.

de bef jagen , pannegal slaan . In
Holl.-Limb. bet. loeIen, evenals in
Br. blazen , drinken : hij kan wel
beten, dat glazeken is weêral uitge

Z. rokelen (55).
TOERIJDEN , door rijden of ploegen toemaken : rijdt die voor toe ( Br. en
elders). Z. rijzen (543).
TOERIJZEN, 0. vr. , door rijzen gevuld
worden (Br.).
TOEROKKELEN, TOEROKELEN. Z. rokelen (552).

uitgeblazen, d. i., uitgedronken-toe,
(Oostvi.). In een zelfden zin zegt men
teGenten omstr. : tuiten, uilluiten, in
Br. ook : buizen. Z.toot, tuit, tuiten.
TOETSEN , b. en o. w. , bet. in 't Z. van
Westvl., waar men bessen uitspr.,
proeven , keuren : den wijn toetsen,
gezamenlijk de glazen eens stille-
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hens tegen elkander stooten of tokken als men drinkt : toets eens met
mij; 20 met de marbols stooten of den
Benen op den anderen werpen. Toet
verwant met 't fr. toucher ,-seni

engs. to touch, ital. toccare, sp. tocar.
Z. tokken en takken.
TOEVAREN. Z. toevoeren.
TOEVERSAN (van), lieverlede (Gelden.).
'I'OEVIJZEN, door vijzen dichtmaken (Br.).
TOEVOEREN, met kar of ploeg toemaken:

de gracht moet toegevoerd worden.
Voer dien put met steengruis toe (Br.,
Antw., Kemp. en elders) ; in Limb.
is het : toevaren : vaar de dieptens

toe.
TOEWAAIEN of TOEVLIEGEN , door den
wind gesloten worden (Br. en elders).
TOE\VAARTS , bijw. , naar toe (Gent) ; in
't engl. towards.
TOEWERPEN , b. w. , iets, dat open is,
door werpen toedoen : werp dien
put met aarde toe (Br. en elders).
Toegeworpen naam, toenaam, bij
-nam(Br.)
TOEWIJTEN, toeschrijven , toekennen,

de haal en de verdeeldheid zijn aan
den hoogmoed en den eigenbaat toe te
wijten (Br., Antw. en elders).
TOEWRIJVEN, 1° door wrijven toedoen,
aanvullen; 20 aanwrijven, toewijten,
niet iets betichten : gij moet mij dien
misslag niet toewrijven (Br., Antw.).
TOEZAKKEN , o. w. , door afzakken toegaan , toegevuld worden : de put is
toegezakt (Br., Antw., Kemp. , Limb.).
TOEZEKEK , o., tootje of zoen : kom,
kindje, geef ine een toezeke ( Gent en
elders). Z. toot, teutje.
TOEZETTEN , met iets voor te zetten
sluiten : zet die openingen toe (Br. en
elders).
TOEZIEN, o. w., verwonderd staan, staan
te kijken (Zeel. en Breda).
TOEZWELLEN , door zwellen toegaan

cie wond is toegezwollen (overal).
TOFFELEN,'tzelfde als : taftëlen, Lokken,
slaan : tafel er maar op ; aftoffelen ,
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afrossen ; overtoPelen, overranselen,
taffeling, slaag (Br.). Z. ook : toefelen.
TOGEN,TOOGEN (metzachtl. en scherpl. o
uitgespr.), toonen, wijzen, tentoon
iemand het gat van den-steln:
timmerman togen,' hem de deur wijzen of aan de deur zetten, buitenzetten. Z. gat (138) (VI., N.-Br.), Vgl.
vertoogen, betoogen voor : vertoonen, toonen. Bild. evenals de Ouden,
gebr. het w. in dezen zin :
0 gij, in liefde en macht Betoogd.

bij - Kil. reeds als oud opgegeven in den zin van : wijzen, toonen,
bet. togen nog in Kl. -Br. en Oostva.
trekken. Een schip toogen is : het op
een binnenwater voorttrekken; en 3®
met eene trek- of slijpnet visschen
(K1.- Br. -Waas ). Z. Weil. en Hoeufft
op tocht, trek, en Delf. (557) op : tuygen, hgd. ziehen, trekken. In Gelded.,
Groning. Overijsel bet. tugen : niet
kunnen doen zonder schade (Taalk.
Mag., II, 34 — III , 67 ). Van tugen
komt : toger, teugel, dat dus eigenlijk : trekker bet. Z. toog.
TOGER , groot trek- of slijpnet waar
(Kl. -Br.,-meêntogfvisch
Waas); bij Kil. : togher, toger- garen,
treknet, 1. everriculum, sagena (net).
TOIL, uitspr. van : talie (Br.).
TOK ( o als korte oe), stoot, stomp, slag,
tik : hij kreeg eenen tok dat hij viel.
20

Met een toksken of tokje ligt hij
omver ( Br., Antw. , Kemp. , Limb.,
N.-Br.) ; bij Kil. : tuck, 1° tactus,
ietus , pulsus ; 20 fraus, insidiae ,
germ. tuck, duck.
TOKKELATER, m., koperen buisje met
twee ringen dienende om grifjes ,
potlooden, enz. in te steken en er
mee te schrijven , ir. porie-louche,
Porte-crayon (Oostbr., Antw. ). Van :
lok, toets, fr. touche, en lader, dra er.
TOKKEN (o als korte oe), to eigenlijk en
nog heden : raken, aanraken, bij Kil.
't zelfde als : toetsen, 1. langere;

TOIL.
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20 bij Kil. icere, slaan, en vooral .
stooten, stompen, 1. arietare, trudere; verders ook, in Br. , Anttv.,
Kemp. en Limb : slaan , mishandelen , plagen , afslooven : die stief-

TOL of TOLRAAP, dikke raap : verkoo-

moeder doet niet als de kinderen
tokken en slagen. Die voerman heeft
zijne peerden a fgetokt , d. i. door

zweeds. toll, top, spits. Z. Bild. op :
draaier.
TOLLETJE , in N.-Limb. en Gelden.
grap , snakerij : dat was maar een
lolletje. Z. toltjens.
TOLTJENS , gezegd door de kinderen
die aan 't stekken ( met de marbols
spelen) zijn, iets willen wegnemen
(Kortrijk) ; bij Kil. is lollen in 't 1.
ludere trocho ; en tolleken, trochulus;
tolleken, een holt. w., hetzelfde als :
schuytken , 1. linter, alveus.
TOMBE, TOMME. In eene menigte van
Brabandsche dorpen , en licht ook
elders treft men plaatsen aan die : de
tombe, de tomme, het tompveld, enz.,
genaamd worden; zoo heeft men : de
tornmen , te Grimbergen; de tombe,
te Wezenbeek ; de boenstombe, bij
Anderlecht; de Comme, te Melsbroek
(jaer 1368); in leldebrouck op 't tomp-

mishandeling en zwaren arbeid afgevoerd. Vanhier : tukker ; a ftokken ,
afgetopt peerd, versleten peerd (Br.);
in Kl. -Br. heeft tokken den overdrachtelijken zin van : iemand oneer,
schade aandoen, beletsel stellen : die
ivildstrooper, die kwaapoets, enz.,

zal zoo lang tokken , tot hij gepakt
is, enz. Vanhier het freq. tokkelen,
door stooten aanzetten , voortdrijven, fr. exciter, inciter. J. Van Lennep
heeft tokken voor : tokkelen. Men
hoort het soms ook voor : dokken
(afdokken, afgeven). In N.-Br. en
elders zegt men tokken voor : klop
voornamelijk zachtjes kloppen.-pen,
Men vindt het ook bij Grosley (Vocabul. Troyen, in deszelfs Ephemerida,
T. 3, C. 8) vert. door : heurter legèreinent. In de Lotharingsche volkstaal
zegt men ook : taquè, toquè voor
heurter. Bij Rochefort bet. toquer
toucher, frapper, heurter. In Vriest.
is tokken : lokken , aanlokken
(Hoeufft, 664) ; bij Kil. is 't toeken,
tucken ook token, en die laatste vorm
heeft niet slechts de bet. van : slaan ,
maar ook van : jocken , jocari, nugas
agere ; bij Meyer is tooken : stooten,
rammeyen. Z. tornen.
TOKKKER, m., die tokt of slaat, mishan
peerdectolcker, peerdenprosser,-delt;
vilder ; ook een sukkelaar (Br. en
elders).
TOh K ERIJ of getob, sto:nperij, mishan deling ; gesukkel (Br. en elders).
TOKSAAL, o., voor : okzaal (419) ( Br.,
Hagel., St.-Truid.). Sommigen willen
doxaal of toxaal van 't gr. Oó^a
afleiden.

ping van een bunder tolrapen. Koop
partij goed getolde-dagvne
rapen (Kemp.); bij Kil. : tolte, knolle,
1. rapum. Tol is verwant met het

velt ; op den tomherch (l54), op 't
lomvelt , neven Sinte Verelden (SintPharaïldiskapel te Steenockerzeel
jaer 1391 ; de tomme te Everbergh,
te Over- en Neerwinden, enz. Vanhier
de familienaam : Vandertomme, Verlommen. Deze tommen of tomben zijn
rondvormige heuvels, als waren zij
zoo van menschen opgeworpen , en
dit zal voor sommige van haar ook
wel het geval geweest zijn. Die tonilien dienden tot grafplaatsen der
Franken, die hunne voornaamste dooden op zulke hoogten begroeven.
Het w. komt van 't 1. tumulus, dat
verhevene plaats, hoogte, heuvel, en
ook : graf, grafstede, fr. tombe , bet.
TOMBELEN. Z. tommelen.
TOMME. Z. tombe.
TOMMELEN of TOMBELEN, o. w., uit
vallen , uitmeten : wel lommelen ,
slecht tornmelen , g oed slecht uit-

,
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vallen, al of niet gelukken met iets
dat men koopt : ik ben wet getorn-

melcl mei dat peerct. Na tang loopen
is hij nog wet getommeld met zijn
huwelijk ( Hagel. ). Toerbeten doet
ons denken aan het fr. toil -ter, vallen, dat er in verband meé staat; immers vatten heeft ook gemelde beteekenis ; zoo zegt men, b. v. : ik ben

smet dat peerd niet slecht gevallen.
Edoch het kan wel 't zelfde zijn als
bij Kil. : tourmen, tommelen, elders :
ruilen, mangelen; doch tominelen,
tamme/en bet. ook : tuimelen.
TOMP, luiup uitgespr., I° hoek van tafel,
stoel, kist, land, enz. ; 20 halskraag
(Limb.). Toeup schijnt verwant met
stomp en bet. in Limb. ook : dikken
tak of tronk van eenen boom ; doch
dan is 't m. en wordt niet tamp maar
tornt uitgespr. Z. tippen.
TON, bijv., voor : dun, 1. tennis, wordt in
de Kemp gezegd van kleedingsstoffen.
TON. Op eene ton eten , gierig zijn, en dit
bijzonderlijk laten blijken met aan
de plichten der gastvrijheid te kort te
blijven. Als men bij iemand ten eten
gevraagd is, zegt men gemeenlijk dat"
men bij hem zijne beenen onder de
tafel , of onder 't berd mag gaan steken, en als men nooit bij iemand ten
maaltijde verzocht wordt , dan is 't
met hem gelegen als ate hij op eene
ton, waar men zijne beenen niet kan
ondersteken (Oostvl.). Ton aluiden
is , de slag , de poos die men luidt,
als de ton bier op eene uitvaart afgedronken is, en dat men nog een gebed
voor den overledene leest (Oostvl.).

TONG. Op zijne tong niet gevallen zijn,
rap ter taal zijn , goed kunnen antwoorden (Br., Antw. en elders). Goed
ter longe zijn, goed kunnen klappen
(Gent). Zijne tong slaat ijzer (VI.,
Antw. en elders ) , zijne tong slaat
vleesch (Vl.) , hij is dronken. Iemand
de tong pellen , bij Weil. : de tong
schrapen, iemand fijn uithooren. Ie-
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mand met de long pakken , hem bij
het woord vatten (Br. en elders). Over
de tong kakken, overgeven (VI., Antw.
en elders). Zijne tong intrekken, zijn
woord intrekken of eten (Antw., Br.,
VI. en elders ). Zijne tong verloren
hebben , niet spreken of antwoorden
(overal).
TONKEN of TRUMPEN, 't zelfde als : tampen, tinken., langzaam en indervoege
kleppen dat de klepel maar eene
zijde der klok raakt : het angelus
tonkt of truinpt (Limb.).
TONNEZAAD. Z. tonzaad.
TONS , TOENS , bijw. : toen (VI.) ; in
Westvl. ook ton, voor : dan.
TONSEN, TONSTEN. Z. vertonsen.
TONTEL , in Limb. voor : tondel of tonder en tintel; en tontel pot voor
tinteldoos, tonderdoos. Z. vonk.
TONTELPOT. Z. tontel.
TONZAAD, TONNEZAAD, vlas- of lijnzaad
dat in tonnen uit Riga en van elders
hier aanlandt, het beste lijnzaad

tonzaad is beter als zakzaad (VI.).
TOOG, m. (zacht!. o.) , priestertabbaard,
1. toga talaris, fr. soutane (Br., Antw.,
ïrl. Limb. en elders).
TOOG (veel met scherpt. o), m., toon. Ten
tooge staan , ten toon staan (VI.),
Maer als een bobbel staet
Fraey opgejaeght ten tooge.
(Snellaert, Verhandeling, 243.)

2° toonbank, winkelbank, bord of
tafel in een winkel waarop men de
koopwaar ten toon legt, en de klanten gerieft, fr. table de boutique. Men

verkoopt hier niet als reet gekt op den
toog (Vi., Br., Antw., Kemp. en h.

en d. in N.-Br.); men noemt dit meubel ook : disch , toogberd , tafelberd,
en te Leuv. kraam; bij Kil. is tooghe
Vlaandersch en 't zelfde als : toon ,
1. ostensio, conspectus. Toog bet. in
N.-Ho!!. : slede ; 3° toog (scherpl. 0),
m., jaarmarkt, foor : in 't Land van
Aalst is de toog van Geeraardsberge
vermaard (Rouse en elders). Vanhier
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toogen, toonen, hgd. zeichnen, ten
toon stellen. Vgl. zeiclien, teelcen,
Zweed. tekn, engi. token, goth.
taikns, I. signum.
TOOGEN (VI., N.-Br. ). Z. toog en togen.
TOO!, in \Vestvl. gebr. voor : overtreksel
van een oorkussen , sloop. Z. Looien.
TOO! , slechte uitspr. van : Leef (Hagel.).
TOOIEN voor : toogen (Westvl.); bij Kil.
toyen, q. d. tooghen, I. ornare, ad

oculurn se parare.
rOOM, m., Ieder dat men aan de klompen zet om gemakkelijker Le kunnen
gaan (Hagel.).
TOON, TOONEN (oo als eeu). Toonen, o.
en b. w., getuigen, getuigenis geven,
eene getuigenis afleggen : ik wl voor

den rechter in uw voordeel toonen.
Vanhier : toon, m., getuige, fr. Unwin : die kerel is een valsclie toon
(Br., AnLw); bij Kil. bet. bolt, o. a.
bewijs, getuigenis, probatio, tetificatio , testimonium, en toonen of
tooghen , 0. a. : probare , testare,
testi[icari. In de Kemp. en N.-Br.
noemt men toon het voorschrift naar
hetwelk de kinders in de scholén
leeren schrijven. In onze jeugd
noemde men, en licht nog heden, in
Br. dit schoonschrift ook : toon en
exeinpet. Kil. vert. toon door ostensio. Z. Hoeufft (605). Vandaar komt
het waarschijnlijk dat men in Limb.
tuin , v. , hoort bezigen voor : het
vierde gedeelte van een groot blad
schrijfpapier, omdat een vierdeblad
papier juist de grootte beslaat van

een exempel. Voor toon schrijven, om
ter beste schrijven (AnLv.).
TOORS. Z. Loorts, enz.
TOORSEBLOEM, seneplant. Z. Loorts.
TOORSEN, b. w., slaan (Limb.). Denkelijk
dat dit hetzelfde w. is als misc/zen,
dat eigenlijk mangelen is, doch in Br.
ook stouwen , b. v. de koeien sloawen. Torssen is zooveel als : binden,
in bundel binden (Kil.).
TOORT , keutel, strond. Samenstel.
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peerdsloort, peerdenkeutel(Turn hout
en omstr. ). Kil. geeft toort , tort
torde op als oud Vlaandersch voor
. drek , strond , 1. merda, angi. torde,
towrde en tortwevel , schitwevel vert.
hij door: scarabeus, een zwart diertje,
dat in den peerdendrek zit. Het hgd.
torte bet. : toert of taart , fr. larte.
Z. toolel, toortelen.
TOORTEL ( scherpi. o ) en tortel , m., gedraaid hout, datmen steekt op de
spil van een spinnewiel, waar de pees
in loopt (Westvi.). Verwant met t fr.
tourner.
TOORTELEN zond men uit leper. met de
volgende voorbeelden : kijk eens lice

dat ge mij toortelt. Hoe zift ge Icc/i
geloorteld! dit laatste met den uitleg
slordig gekleed of aangedaan. Dit zal
dan 'tzelfde zijn als bij Kil. : tateren,
vlaandersch sv., dat, o. a. : hadden,
vuil maken, lomj) werken. bet. Doch
het schijnt een freq. van 't ons onbekende toorten , afgel. van : toert,
drek. totteren.
TOORTS , TORTS, enz. In Limb. spreeki
men toors uit, en hiervan heeft men
toorsebloern, dat zooveel is als : seneplant. Maar wat plant is dit? Is 't het

hgd. seknenhzaut, fr. aponévrose, of
senesbaurn , senebldlter, ofwel borIs
kruid of toortsptant , fr. espëce de
brique madame, ook niolaine, 1. verbascum, plant die in Br. wolfiladeren
heet? In Br. noemt men borIs, uilgespr.tots, mv. totsen, 4° de zaadtopperi
-

van dennen- sparren- en mastboomen,
licht zoo genoemd omdat zij langvor
mig zijn en gedroogd goed branden;
o een zeker bijpiant die op de wortels van een andere plant, b. v. op
pastinaken en vooral op de duitsche
klaverwortels groeit. Dit gewas is
hooghruin van kleur en schiet als
eene toorts eenstammig op ter hoogte
van omtrent eenen voet of twaalf
decimeters ; de plantkundigen noemen het: orol'anchium, fr. orobanclie,
-
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eng l.broomrape, hgd. sommerwurzel.
Maar het w. tots zou ook verwant
kunnen zijn met : dutse, clusse, bij
Kil. vert. door : glans, tonsilla, tuber,
tuberculum. Z. doelde (97) en sparrebot (649). Heet men de orobanche
in de omstr. van Antw. niet honger
of ongèr? Z. unghers bij Kil.
TOOT , TOTE , belangrijk w. nog van
dagelijksch gebr. in Vl., Br., Antw.,
Kemp., Hagel., Limb. in welk laatste
streek het teut en toet wordt uitge
: tuit, dat er, volgens Bild.-spr.,vo
slechts eene verbastering van is. Bild.
leidt tote af van : to-en, of tui-en, d. i. :
trekken. Zoodat toot of tuit en toet,
eigenlijk iets is dat vooruit getrokken
is en dus vooruit staat. Inderdaad
toot bet. eigenlijk iets dat vooruit
dat vooruitsteekt als een-springt,
tip, top, een zeker vooruitkomende
eindeken, stukje of stompeken, een
horen of al wat den vorm heeft van
Benen horen. Vanhier dat men in
Limb. toot, lootje, tuut, tuutje, tukke
heeft voor 1 papieren zakjes waarin
de kruideniers winkelwaar gerieven ;
20 met slechts de pijp of buis van
eenen pot , als koffiepot, melkpot ,
enz., maar ook de pot, de bierkruik,
vatje zelf wordt er tent, en de pijp
ook : tuitet (teutel) geheeten. Van toet

o f blaas weten , ook : van tuit noch
blaas weten , met eene zaak onbekend zijn ( Limb.) ; in Br. : van
tutten .( toeten ) noch blazen weten,
elders en in de woordenb. van toeten
of tuiten noch blazen weten. De pijp
of buis van een koffiepot, enz. heet
in 't Hagel. : tentel; in Br., Antw.,
Kemp. : toot, in.; in Vi. tote, teute,
tufte , waar dit v. is , evenals bij
Bild. Edoch in de lage taal zegt
men toot, tote, 40 voor muil , mond
of snuit en in VI. niet slechts mond,
maar zelfs , doch overdrachtelijk ,
voor gelaat , gezicht. De verkleinww.
zijn : toolken, Lootje, totje, tökken,

)
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bikken , teutje : doe leelijke loot. Ilia
kan zijnen toot niet toehouden. Een
toot maken of trekken , zijn mond
vooruitsteken , een scheef gezicht
trekken, en overdrachtelijk : zich
misnoegd toonen, pruilen. Zijn toot
of neus op iets uitsteken, iets minachten ( Br. ). Eene toot zetten :
door het optrekken of vooruit steken van den mond , zekere grijns
maken (N.-Br., Hoeufft, 606). Evenals mond, mondje voor : kus, zoen,
zoentje, aatje, smakje gebr. wordt,
zoo zegt men in Vi. ook : toot, lootje,
teutje, tuitje voor : zoentje, kusje, en
loten voor : kussen ; in Br. en de
Kemp. ook nogal : een tOkke geven
voor : kussen. Volgens ons is stoot,
stooten, waarvan stotteren ( stamelen ), 'tzelfde als toot met eene s
voorop. Van toot ook thans in
Holt. en elders en in de woordenb.
tuit , komt : toeten, fouten; teutelenc,

tenteren , toteren , tateren , tottelen ,
toeteren , tuttelen . Bij Kil. wordt, en
zeer wel , de tepel of tet ook toot of
tuit genoemd. Samenstel. loten hoed, steek ; totebel (Z. Bild.); toteinuit of tuitemuit, een wiens tanden
of lippen vooruitstaan , of die een
toot maakt; totemuts, totepot, enz.
TOOTER , TOTER , m., slijk , modder
(Limb.). Het is waarschijnlijk voor :
toorter, diminutief van : toort. Z. dit
w. alsmede totter.
TOOT) E, uitgespr. : totje, teutje, tutje,
mondje, kusje, zoentje (VI., Br. ). Z.
toot.
TOOTKEN , uitgespr. : tökken (Br.). Z.
toot.
TOOTMUILEN. Z. totemuilen.
TOOVERAAR , in 't Z. overal voor : toovenaar , dat min goed is; bij Maerl.
toveraer; bij Kil. tooverer. Vanhier:
tooverè(r)s, heks.
TOOVERE(R)SBR000, TOOVERERZENBROOD , TOOVERHEKSENBROOD
ook WOLVENBROOD,zwarte kamper-
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noelie of paddestoel (L. v. AaIst,
Gent en elders ) : wutveneten.
TOOVERERSENKOORN , TOO VERHEKSENKOREN, de zwarte stofaren in
tarwe, gerst, haver ( L. v. Aalst);
elders in VI. zegt men : masschaart,
masschert (365) ; in Br. niasset (365),
honinksdauw ; doch dit laatste alleen
van de tarwe.
TOP, emmer (Belg. -Limb.). Z. tob.
TOP, m., tol, bol, kop, kruin, de vrucht
van denne, mast- en andere boomen , b. v. nastetoppen , dennetop.
pen. ilij zat geenen ouden top
scheren, hij zal niet oud worden (Br.,
Antw. VI. en elders). Top of trentettop
is niet slechts : eene non oftol, maar
ook een holleblok, fr. sabot, en overclrachtelijk : een klein dik manneken
( Waas ); voor dit laatste zegt men in
Br., Limb. : dopken(1O2), eentutok : een
jongen lijk een blok. In 't L. v. Waas
spelen de meisjes bijna uitsluitelijk
met den top , de jongens met de
non, die eens zoo groot is. Men heet
nog top : den haarbos op het voorhoofd, ook : toppet, toepet, hetzij
dit komt van 't fr. toupet of van
toufet, van touffe; in Groning. is bef
voor : kuif, fr. toufe , toupet , engl.
tuit, hgd. zopf, nedersaks. topp. In
Br. en Limb. zegt men : dop, doppen,
(spel) voor : top (toJ, non) en toppen.
Te Antw. is de top uitsluitelijk de
drijftol die met eene zweep wordt
voortgedreven. De non heeft eene
ijzeren pin, wordt met eene koord
opgewonden en zoo in den draai
gezet ; dit laatste heet omstr. Leuv.
dop. Er zijnkan2pnonnen (19) en
draainonnen , die onderarmelings
worden ingang gezet.
TOP, als bijw. aan 't hoofd van eenige
woorden geplaatst, beteekent : tot hoven toe, ten top toe, heel en gansch;
zoo zegt men in vele streken : topvol, heel en ga
nsch vol; toppezot;
topendaat ; toponder, enz.
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TOP EN DAAL, ook : TOP EN TAAL, bijw.,
van boven tot beneden, van tol) tot
teen, heel en gansch : hij gelijkt zijn
vader top en daal. Hij is topentaal
in 't water gevallen. Topentaat in
't nieuw steken, in nieuwe kleederen
gekleed ( Belg.- Limb. Antw., en
Diest); in de omstr. van Leuv. hoort
men : hij gelij/ctzijn vader op-en -dop
(Z. blz. 438). Hier zullen wij hijvoegen dat daalkornen bet. : nederkomen ; en dat daat (blz. 88 vermeld)
ook in Holstein gebr. wordt voor:
neder, nederwaarts : up un deal, op
en neder. Topentaal kan ook heel
wel zijn voor : top ende at, d. i.
geheel.
TOPENDE is de tak eens booms van de
kroon of kruin tot boven ( Westvi. ).
TOP END EES (eêrs). Z. ee(r)s, blz. 114.
TOP ENDE VOL, uitgespr. : toppendevol,
vol tot aan het topeinde, tot boven
toe, geheel vol (Westvl.). Z. reizens
en strijkensvol.
TOPMUTS , mansslaapmuts met eenen
kwispel (VI.).
TOPPEER , SOPPEERE (648), slag op
't hoofd of 't aanzicht : hij kreeg eene
toppeere dat hij suiselde (Westvi.).
Z. peer (463) en top voor : kop.
TOPPEN, 0. w., bij Bild. (III, 15e) als
over eind zetten; maar 't zou eigenlijk kunnen zijn : draaien als een top
of tol ; te Antw. en elders gebr. men
toppen voor : knikken met het hoofd,
en men zegt het vooral van vogelen:
de uit topt. Vanhier, in overdrachtelijken zin : met zijnen top spelen,
pruilen : wat boos kind, het topt
wedrat (Kl. -Br. en elders)! Bij Weil.
is toppen : razen, dol zijn; hij Kil.
die ook tobben als 'tzelfde opgeeft,
heeft toppen, behalve dezen zin, nog
dien van: geruchtmaken, rondzwerven, rondloopen, enz. Z. betoepen
(48).
TOPPEN , een spel bestaande in naar een
stopsel of iets desgelijhs , waarop
93
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geld ligt, te schieten (omstr. v. Lier);
bij Kil. is toppelen, dobbelen : met de
teerlingea spelen.
TOPPEWEERD UIT ZIJN , altijd gereed
zijn om te muggenziften , altijd iets
weten bij te zeggen (Westvl.).
TOPPEZOT of TUKKEZOT, geheel zot
(Westvi.). Z. top.
TOPWERK, omoog, fr. picot (Westvi.).
TORBEL, TURBEL. Z. torvel.
TORD of TORT, imperfect. van : tercien
of terten voor : treden (VI.).
TOREN. Het zat op uwen toren luiden , gij
zult ervan krijgen of gestraft worden
( Gent en elders). Z. bejaarden (38).
TORKELEN , vermoeden hebben : op Iemand torketen (Heerlen).
TORN, p005, ruk, stoot ( N.-Br. , Hoeufft,
606).
TORNEEREN, TORNIEREN, o. w., razen,
tieren, of in Limb., 't zelfde als in
Br.: tannieren, in VI.: tarreesten. Het
gaat altijd met vloeken gepaard

hij stond daar te vloeken en te lorneeren als een duivel. 't Is het hgcI.
turnieren, fr. tournoyer, ital. en middeleeuwsch 1. torneare. Z. tornooijen hij ons en Weil. en ook : toppen,
totteren.
TORNEN ofTOKKEN, gezegd van 't stooten der bokken en geiten met de
horens (C. Axel). Tornen wordt
meest door de boeren gebr. Bij Frieseman vindt men : lokken, gelijk tikken, en torn verklaard door : stoot;
doch tornen zou alleen beteekenen
met geweld losmaken. Z. tokken in
't Arch. (II. 191).
TORNOOIEN , uitgespr. : ternooien , hetzelfde als : taggen, tergen, plagen,
niet gerust laten, bestrijden, verdriet
aandoen , fr. tourmenter : dal lastig

wIjt kan ons ternoolen (Br.). Wanneer de arbeiders op twee tegenovergestelde bootjes elkander, bij middel
van een langen stok, trachten in de
Leie te stooten , dit heet men te
Kortrijk en elders in VI. : lornooien.
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Tornooien , te Antw. een spel dat op
twee wijzen gespeeld wordt, 1 0 in
't midden eener koord, in de hoogte
dwars over de straat gespannen,
hangt een tob water. Een man, met
een langen stok in de hand, wordt
op een wagentje er snel onder door
gereden en steekt met den stok tegen
het voorste uiteinde van den bodem,
zoodat de top omklinkt en al 't water
hem en die den wagen trekken , over
het hoofd stort. 2 0 Eene plank word
derwijze op eenen Steen gelegd, dat
het eene einde den grond raakt en
1 ander omhoog uitsteekt ; op 't lager
einde zet men eenen holleblok vol
water. De spelende nemen beurtelings
een loopken en springen op het
naar boven stekend einde, zoodat het
lager einde met den holleblok in de
hoogte wipt en 't water den springer
op de ooren kletst. Tornooien is in
't fr. tournoyer, eigenlijk : draaien,
wenden ; het stamw. is burner, kee
Z. 't w. bij Weil., bij Bud. -ren.
tornooi ; bij ons : iemand in den draai
houden (blz. 403).
TORRE, m., in Vi., evenals bij oude
schrijvers, voor : toren. Torremuts,
pullemuts (Deinze) ; torrebies , hooge
bies die in broeken wast (Waas).
TORREBIES. Z. torre.
TORREMUTS. Z. torre.
TORTEL. Z. toortel.
TORTELAAN, V., tortelduif (Dendermonde
en elders) ; in 't spaansch : lortola,
ital. : tortora, tortorella ; fr. tourterelic, 1. turtur. Vgl. hiermee 't fr.
ortolan, ook verduitscht door : orblaan (uitspr. : orlelaan ) ; bij Blussé:
vinkje , bij Bild. : horenvink , het
latijnsche horlutanus (hovenier) , bij
Sleeckx , ortolaantje : regenvogel
netvogel.
CORTELEN, TORTEREN. Z. totleren.
FORTS. Z. toorts.
FORVEE, m., menigte volks (Limb.). 't Is
't zelfde als bij Kil. : torbel, turbel;
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van 't 1. turba, waarvan 't fr. troupe,
d. i. menigte, hoop volks.

TOT voor : bij : hij is tot mij (VI.).
TOTE. Z. toot.
TOTEL, verkleinw. van : toot.
TOTEMOLLEN , gewis voor : totemallen
of totemuilen , is bij de boeren van
Zeeuwsch VI.: een wellustige dans
waarbij jongens en meisjes elkander
kussende de tong in den mond steken. Z. toot, tuit.
TOTEMUILEN of TUITEMUILEN , een
Zeelijken toot of gezicht trekken ,
misnoegd zijn, pruilen (VI. en Zeel.).
Z. toot.
TOTEN, b. w., een toot of tootje, d. i.
een kusje geven : zie die moeder haar
kindje eens toten (Vl. en elders) ; in
Br. hoort men soms : toten, o., voor :
eenen toot maken, de lippen vooruitsteken.
TOTENHOED, in Br. 'tzelfde als in Limb.:
vrijteut, steek; te Gent : kiebek of
tweebek, dat daar ook generaalshoed
bet. Z. tikkenhaan.
TOTER. Z. tooter.
TOTJE. Z. tootje.
TOTS. Z. toorts.
TOTSKOP, lastig kind, koppige mensch
(Antw., Kemp.).
TOTTELEER, hakkelaar. Z. tottelen.
TOTTELEN, o. w., te Brussel 't zelfde als :
dorsdelen (97) of totteren, stamelen of
stameren, hakkelen (freq. v. hakken);
totteting en getottet, gestamer. In
den Tenth. tottelen, stamelen; totteter, stamelen; tottelyngfi, stamelynge.
Z. totteren.
TOTTER. Z. totteren en tooter.
TOTTERAAR , stamelaar, sukkeláar (Br.,
Kemp., N.-Br. ).
'OTTEREN, o. en b. w., in N.-Br.: hak
stamelen, stotteren ; in West--keln,
vl., waar 't : tutteren klinkt, beven,
sidderen, huiveren; in Oostvl. is 't
b. w. en bet. er : vlechten, dooreen
draaien, b. v. eene kletsoor,-vlechtn, .

eene koord totteren (L. v. Aalst). 't Is

)
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teeneniale ineen gelotlerci zegt men
te Wetteren en elders, d. i. : ineen
gedraaid, verward (Z. toortelen). In
den eersten zin is 't hetzelfde w.
als : tottelen, stamelen, waarvoor Kil.
tateren, 1. batbutire, etc. heeft, en
ook : louteren, en dit touteren of
touwteren (van touw, koord) bet. niet
slechts : schongelen en voorname
heen en weer bewegen of bewo--lijk:
gen worden, maar ook- : beven, hui
Totteren bet., zegt Hoeufft-vern.
( 607 ) eigenlijk_ : waggelen, geschud
worden , vacillare , tremere , engi.
totter, zweeds. tuttra, ijslands. titre.
Edoch er is in 't w. iets van de
beteekenis van : draaien, keeren, of
een gedacht van tuimeling en van
heen - en weerbeweging door stooten. Te Antw. en. in Br. en 't L. v.
Aalst bet. totteren : vallen , met een
gedacht van herhaling, hoofd over
gat tuimelen of rollen : hij totterde
van at de trappen. Men gebr. ook
totter, m., voor zulk een val : hij

sukkelde op den trap en viel 'nen fellen
totter. Men zegt er ook : hij, ging,
hij vloog 'nen totter. Ook : daar
lag at den totter ondereen, of daar
lag van at den totter ondereen geworpen. Hier is totter zooveel als
mengelmoes, verwarde dingen on?
dereen en ordeloos liggende. in de
Kemp. bet. totteren ook : sukkelend
of bevend aan iets bezig zijn, niet
meer voort kunnen. Totteren of lottelen kan voor : toteren zijn en toot
of tuit tot wortel hebben, en 't zelfde
zijn met stotteren met eene versterkende s. Het is dus eigenlijk zooveel
als : den toot gedurig vooruitsteken
of stooten of bewegen , gelijk een
hakkelaar doet.
TOUST, mv. TOUSTEN, termijn, tijdperk
.

hij heeft dat huis gehuurd voor
eenen toast van zes jaren (Limb.).
TOUW v., weinig gebr. in Br., doch veel
in IAmb.voor : dikke koord. Menhoort
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er het spreekw. : één zeel of ééne koord
trekken voor : samenspannen. In
N.-Br. en in 't platd. wordt touw o.
gebr. voor : strengen van een wagen
of kar, en vandaar de spreekwijs : in

TRA
streelen , frutselen, lat. blandiri, nagari, ineptire, en trey ffelinghe, angl.
try fles, voor : streeling, aanloksel,
prullerij, prulwerk. Trafelen staat

spannen worden. Z. tauw (71e).
TOUWEN (zich), haasten, spoeden : touw

evenals troggelen of truggelen , in
verband met tracheien of trakelen,
Z. trassen.
TRAGEL. Z. trakel.
TRAGELEN. Z. trakelen.

wat. Hij zal zich naogen touwen

TRAGELWACHTER, wachter die de tra -

(Limb.). De Teuth. heeft ook : touwen,
ijlen, haisten, en touwelick, snel. Z.
bald. Kil. vert. touwen, o. a. door :

gels bewaakt (Vi.). Z. trakel.
TRAGERIK, m., die traag is, luiaard (VI..
en elders) .
TRAK, imperf. van : trekken (Vi.), bij
Maerl. tras , in 't mv. tralien. Z. tra kel.
TRAK, v., val, strik, strop om wild te
vangen : ik heli in dien Bosch eenige
trakken gezet. Vanhier : trakken
spannen ( Hagel. ). 't is verwant met
trekken. Z. trappe en trakel.
TRAKEL, TRAGEL, TRACHEL, m., is de
wortel van : trakelen, trachelen, enz.
en is voor : trakelweg , tragelweg ,
trachelbaan, d. i. de weg of baan
langsheen de bevaarbare waters ,
op welke de schepen getrakeld of
voortgetrokken worden : willen wij

diet touw zijn. Altijl in het touw
-zijn, altijd bezig gehouden of inge-

it

prerere, pressare.
TRAAG, BOLLETRAAG. Z. trachel of tra
boltra (68).
-keln
TRAAM, V. (Westvl.). Z. treem.
TRAAN (walvischolie) is m. in Br., Kemp.
en heel Limb., en traan (der oogen)
is er v. in loll. , doch m. te Antw.;
althans in de Woordenb. is 't het
tegenovergestelde. Bild. (1II, 157)
heeft : traan, fr. larme , v., doch m.
als wortel van : tranen.
TRAANJEL, te Maastr. de uitspr. van
tralie, fr. treille, dat, volgens Bild.,
eigenlijk zooveel is als : draad- of
latwerk, an : draad; dat komt van
tra-en, trekken, 1. trahere. 't. Lat.
zegt trichilia, van 't gr. Oyc .
TRACHEL. Z. trakel of tragel.
TRACHELEN uitspr.:traochelen),los, slordig naaien, los aaneennaaien, aan eentrekken, aaneendriegen (Limb.) ;
men zegt er ook : troggelen. Kil.
heeft trochelen voor : driegen ,
leviter consuere. Z. ook tragelen of
trakelen, dat in zich 'tzelfde w. is, en
tot grondwortel heeft : tra, Irak,
trek, en vanwaar ook : traag.
TRACHTER, m., trechter, hgd. trauchter
(Vi.); bij Kil. trachter en treiter. Z.
Weil. en Bild.
TRAFELEN, o. w., iets, al smeekende of
vleiende, zoeken te krijgen (Br.). Z.
aftrafelen (I); traTelaar, a ftraTelaar,
wegtrafelen. Kil. heeft trey felen ,
angl. tryflé, in den zin van : vleien,

op den tragel gaan wandelen? In
Oostvl. zegt men meest : tragel of
trachet ; in Westvl. meer : trapel.
De samenstel. zijn : trage/wachter
(Z. dit w. ) ; trakelweg , Iragelbane.
Trakelen is een freq. van : trakken
(ouli ngs ook tralien) of trekken . De
grondwortel van het w. is tra, Irak,
trek, treke, trok, trog, waarvan trekken, trakken, het 1. trahere, het fr.
traire, attraire, ook : traag en to,
tro , vanwaar : to-en , togen ; trochel ,
trochelen , troggelen , truggelen ,
tros, trossen. Men deelde ons uit Kortrijk mede : bolletraag voor : bollebaan, fr. jeu de boules ; dit zal voor :
bolletraget zijn ; traag voor : tragel,
en dit voor : trog, trok, trek, bij
Kil. vert. door : tractus , fr. trajet.
En vanhier de uitgang trecht, d. i.
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overtrek , in Maastricht , Utrecht,
Beerenalrecht , enz. Bolletraag is
dus : bolletrek, boliegang of bolle baan. In den Teuth. wordt traghel
op der visscherijen verlatijnd door :
alviceus (trog, bak). Z. nog bolletrog,
boltra (68).
TRAKELBAAN. Z. trakel.
TRAKELEN , TRAGELEN , TRACHELEN
worden in VI. gebr. voor : schepen
op een binnenwater voorttrekken.
Vandaar : tragelaar , trakelaar ,
trachetaar, man die een schip voort
trakelweg , traleelbane , enz.-trek;
Z. trakel, enz. en trachelen.
TRAKELWACHTER. Z. trakel.
TRAKKEN, o. w., nagenoeg overal in
't Z. voor : toeven, vertoeven, dralen,
pleisteren , lang blijven hangen :
blijf niet te lang trakken. Men
zegt ook : trekken , 1. trahere , dat
'tzelfde w. is : trek het niet te lang.
Tracker, tueven, beyden (Teuth.).
TRAKTEEREN, b. w., bijna uitsluitelijk
in Br., An tw ., VI., Limb. gebr. voor:
beschenken , ten maaltijd onthalen,
een maaltijd of feest geven, fr.
régaler, clonner un dine : hij heeft

zooveel getrakteerd , dat hij arm
geworden is. Vanhier : traktement of
trakteering, 10 feestmaal , tafelfeest,
90 zooveel als 't fr. traitement, trek,
jaarwedde. Trakteeren wordt ook
veel gebr. voor 't fr. traites, behandelen : hij was deerlijk getrakteerd.
TRAKTEMENT. Z. trakteeren.
TRALIE noemen de bouwlieden : eene
rij schooven naar de gelijkheid van
een in evenredigheid geplaatste hou
ijzeren traliewerk (omstr.-tenof
Breda).
TRAMP, m., stamp : iemand Benen tramp
met den voet geven (Maastr., VI. en
elders) ; in VI. wordt tramup minder
gebr. dan trampelen en tramreling ,
waarvan 't de wortel is. Vanhier :
trampen , te Maastr. voor : stampen
met den voet; in N.-Br. en de Kemp. :
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trappen. Volgens Lulofs (73) is tramp
hetzelfde als : trap, trappel en het
verouderd dremp, waarvan drempel.
Bild. zegt dat drempel van : trampen
komt , en bij Ten Kate ( 11, 710) zijn
tramp, trampen gevormd van : trap
en trappen. Z. Hoeufft.
TRAMPEL , m. , indruk van den voet in
de aarde : cle traanpels van zijn schoenen staan in den sneeuw (Br., Limb.,
VI.). Z. trampelen.
TRAMPELEN,o.en b.w., trappen,plattrappelen (Vi., Limb. en elders); ook herhaalde malen met de voeten op iets
stampen ramen trameelt wol om hem
dicht te maken (VI.). Z. betrampelen
(48). Bild. (Rotsged. 1I, 81) heeft ook
trampelen voor : stampen, trappelen
:

Wanneer ze een moedig paard
In 't neusgat tergen
En hem tramplen doen op de aard.

Het engl. trample en 't hgd. trampen
of trampeln bet. : trappelen. Z. trimpelen.
TRAMPELING, v., trappeling, getrappel,
engl. the trampling : men hoort geen

tra)npeling meer van voeten (VI.).
TRAMPEN. Z. tramp.
TRANSENEEREN , b. w., plagen, tergen
(Limb.) ; bij Kil. is : transeneren

1. exlorquere pecunias concussione ;
transeneringhe 1. concussio, violenta
pecunia; exactio; in den Teuth. transeneren , aeverwallen ( overvallen),
overloopen, trijssen, invadere, insul tare, aggredi, impugnare, etc.
TRAPE. Z. trappe.
TRAPPE (trape). Ter trape korten, in het
net geraken , gevat worden : hij zal
wel ter trage komen (h. en d. in
'Westvl.) ; bij Kil. frappe (oud) inus-

cipula, descipula, transenna, angl.
trappe , d. i. klem, val, net, strop.
Z. trak.
TRAPPELEN, b. w., freq. van

: trappen,

met de voeten hard treden : den

vloer, den grond trappelen. 'Trappel
stat gezaaid land wat vaster ( VI. en
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elders). Iemand trappelen, eigenlijk:
iemand vastnemen , vatten ; ook
iemand slaag geven (Westvl. ). Kil.
heeft trappen, 1. tapere, irretire, in
't net vatten. Z. trappe.
TRAPPEN voor : treden (Br., Antw. en
elders).
TRAPPENEEREN , uitspr. van : trepanee-

ren , fr. trepaner, ital. trapanare
(Br.). Z. trepaan bij Weiland.
TRASSEN, AFTRASSEN, 't zelfde als
troggelen, fr. gueuser ( Brussel en
omstr. ). Z. trafelen, aftrafelen.
TRAUWANSCH of TRAWANS voor : rouwaansch (Antw.).
TIAVANS, TRAVANSEN. Travans wordt
in Br. en de Kemp., evenals troef,
gezegd voor : slaag, rossing. Iemand
travans geven; travans of troef krijgen. Vanhier : travansen, aftravansen, afslaan, afrossen, in Vi. a, ftrensen (12). Het w. schijnt in verband
te staan met : trauwant, trawant ,
trowant , trouwant. Z. de ww. bij
Weil., Bild. en Kil. Weil. heeft trens
voor : klop, slag.
TREBBEL. Z. trebbelen.
1'REBBELEN , TRIBBELEN , 10 beven,
sidderen; 20 mei drij klokken te gelijk luiden, beiaarden .(38). Z. triebet;
trebbet, tribbet, drijklokkenspel, bei
getrebbet, het trebbelen -ardspel;
en ook bet. het : gebabbel , getater,
gesnater , fr. jasement (Westvl. ).
Tribbelen staat in den Tenth. onverklaard.
TREÊ, TREDE, m. in alle beteekenissen
(Br.).
TREEF, mv.: treeven, kleine houten balk
of keper zooals men die op de.zolderingen van den eenen tot den anderen grooten balk legt ; voorts alle
afgekapte en van hunne zijtakken
beroofde boomen (Maastr. ). Van 't 1.
traps, balk, of van tree, tere (?) Elders
in Limb. noemt men die balkjes :
treinen. Z. 't volgende.
TR E E NI , v., mv., tremen , de twee armen
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der berries,of in Holl.de tanioenen van
eene kar of wagen , tusschen welken
het peerd ingespannen is, fr. brancards (L. v. Aalst); in Kl. -Br. noemt
men de berries van een kruiwagen
ook: tremen, en in Westvl. : tranien.
Kil. geeft trame op als friesch in den
zin van : sport. In Oostvl. zegt men
ook : treeine en triern voor : karberrie , enz. en vanhier : treemkar,,
triemicar, eerre kar met tremen. Kil.
geeft tremije als Vlaandersch op in
den zin van : draegh- stoel; dit is dus
'tzelfde w. Doch treem kan ook verwant zijn met tree (boom) ; de triemen immers zijn de twee boomen
eener kar of kordewagen door welken
zij voortgetrokken wordt. Z. dronge
( 107 ). In Limb. bet. treem 'tzelfde
als : treef.
TREEMKAR ( L. V. Aalst). Z. treem.
TREEN , m., als wortel van : trenen , het
trenen op de plaats waar de druppels
of lekken vallen : gij staat juist onder
den treen (Hagel. en elders). Z. trenen.
TREENBU.IS. Z. trenen.
TREEN EN. Z. trenen.
TREFFELIJK, eerlijk : het is een treffelijk
man , een man van tref of van eer ;
deftig , welstellend : hij komt tre f é
li jlk aan zijn brood (Br., Antw., Oostvl.

en elders ).
TREFTER , uitspr. van : trechter (Br.,
Antw. en Oostvl.). Z. trachter.
TREIL , m., stok, aan zijn onderste uit
een doorboord planksken-eindva
voorzien , dienende om in de stande
mee boter te stampen (Kemp.). Z. bij
Kil. : trijile, tripe, of Brille, waar rnee het verwant zal zijn.
TREK , m., 1 trekking of tocht van den
wind , van het vuur : gij staat in den

trek. Daar is geen trek in 't vuur
( in gansch België en Holl.-Limburg) ; bij Kil. treck , treke, toghe;
op de grenzen van Pruisen : zug ;
2 ,1 tocht , vruchtgebruik , inkomen,
interest , jaarwedde : hij heeft een
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trekslcen van 75 centiemen 's daags.
Zijn jaarlijksche trek is' 000 francs.
Vanhier : trekken ( bijna overal) ;
3 0 de trekken of koppels (278) zijn in
't Hagel. : de trekzeelen, de kettingen
of strengen waarmeê peerden ingespannen zijn : de trekken. der kar

zijn over.
TREKBEEN , 1 0 een been dat korter is
dan het andere en dus bij 't gaan wat
natrekt : hij gaat met een trekbeen.
Vanhier : trekbeenen, o. w., met een
trekbeen gaan, mankgaan : hij trekbeent een beetje (Br. , Antw. ).
2n In de Kemp. is trekbeen het mulle
heide- of duinzand, dat ons dwingt de
beenen sterk op te trekken.: wacht

om over den lastigen weg te klagen
tot dat ge straks aan 't trekbeen
komt.
TREKGERS. Z. strekgers.
TREKKEN , uitstellen , trakken : hij
trekt het lang, hij is lang van stiel,
groeikracht hebben : de booroen trek-

ken fel in die weide (Br., Limb.). Trekken of trek hebben wordt gezegd van
een winkel, enz., die toeloop heeft :

die nieuwe herberg, die stiet trekt goed
( Br., Antw., VI. ). Op iemand of op
iets trekken zegt men, in 't Z. en in
N.-Br. voor : naar iets trekken of
gelijken. Het trekt aan 't vriezen,
liet begint te vriezen (N.-Br., Kemp.).

Die weg trekt zich lang, is ver uitgestrekt. Z. trakken en bij Weil. trekken.
TREKKEBEKKEN , liefkozen, kuizelen,
vrijen : die twee zitten daar te trekkebekken (Gent). Het is eene zinspe
trekkebekken der duiven.-lingophet
TREKKER , m., slokker , een die fel begerig is naar geld en goed (VI. ); ook
een die trakt of langzaam is (Br.).
TREKLEER, TREKLEERKEN, stukje leder
aan eene koord vastgemaakt, waar
kas -medkwaijongste,
uit den grond kunnen trekken-sein
( Gent ), te Antw. ook : trekleerken

THE

en plakteerken.
TREKMUTS bet. niet slechts vrouwen slaapmuts , maar katoenen muts ,
witte vrouwenmuts, ook kornet geheeten (Br.) ; in 't Hagel. is trekmuts
overdrachtelijk : een onnoozel vrouw
-mensch.
TREKPAP. Z. treksels.
TREKPLAASTER of TREKPLEISTER, hetzelfde als : plakpleister ( 486) , d. i.
iemand die ergens lang pleistert of
peistert ( Br., Antw., Oostva. ). Men
zegt het in Oostvl. ook van iemand,
van wien men geerne zou af zijn,
maar die altijd bijblijft ; ook van
eenen die gedurig geld afperst.
TREKSELS , pap , b. v. van lijnmeel en
mostaard, die rnen op eene verzworen
plaats legt, opdat de brand er zou
uit trekken (Vi.). Trekpap is ook een
goed woord.
TREKSLUTS, kinderspel, volgender wijze
geschiedende : een der kinderen
houdt een tiental koorden in de hand
en doet een ander kind de andere
eindjes vasthouden. Wanneer het
Bene zegt : trek : mag het ander niet
trekken; wanneer het zegt : sluts,
moet het trekken ; indien het mist,
moet het iets geven ( Meenen ).
TREMEL ( molentrechter) , in K1.-Br. en
Oostvl. voor : molen waar men het
koren van het kaf mee zuivert. Vanhier 't werkes. tremelen : met dien
molen het graan zuiveren. Z. wanmolen.
TREMEN. Z. treem.
TREMONTAAN (uitspr. termontaan), gewone stemming , humeur : ik ben
-

vandaag niet op mijnen termontaan
( Antw., st. en pr. ). Het zal van 't fr.
tramontane (noordenwind) zijn. Men
zegt in 't fr. ook : perdre la tramontane, uit zijne richting geraken, van
zijn stuk geraken.
TREMP, v., .geringe, slechte viool : op de
tremp spelen. Vanhier : tremper of
trempspeler, slechte vioolspeler (Br. ,

TRE

(

744 )

Antw., Kemp.).
TREMPER. Z. trernp.
TREMT, m., karweg dien men tusschen
twee akkers laat (Kemp.). 't Is voor
trant of trede. Z. vorrel.
TRENEN, 'tzelfde als : cirenen (104), 0.
w., doordringen , doortrekken intrekken , druppen, lekken , zij pelen,
.9

Ir. sumter, fihtrer : de kraan treent
( Hagel., Br., Antw., Kemp. ) ; in K!.Br. wordt het : trenten ; in 't L. v.
Aalst : treunen uitgespr. : het water
is door den muur getrent. De olie
treunt uit het vat. Met trenen of
drenen zal gewis verwant zijn het
nieuw fr. drainer, drainage, dat van
't engi. komt, en bet. : droogmaken,
droogmaking, ontwateren, ontwatering. Ditgeschiedt, gelijk men weet,
met b. v. aarden buizen, met gaatjes
in, a!s goot in de natte weiden of
landen te leggen, om door dezen het
water af te leiden. En voor dit
drainer zegt men op sommige plaatsen in Br. ook : trenen ; en vanhier
trener, treenbuis, treengoot, aarden
buizen langs waar 't water uit de
weiden afloopt. Trenen in Limb.
voor : treden ( n voor d. Z. blz. 88).
TRENER , TREENBUIS ( Hagel. ). Z. tre

nen.
TRENSELEN, langzaam aan iets werken,
taffelen, talmen (Br., Antw., Kemp.);
bij Kil. trenselen, trantselen, frutselen, luielijk zijn werk doen ; trenselaar, en bij Kil. trentseler, tragerik,
luierik, talmer; trantselen bet. bij
Ei!. : traag en vaddigg aan, doch
thans zegt men meer : trantelen, en
in Hou. : drentelen. Z. treuzelen.
TRENSEN. Z. aftrensen (12), afrossen, op-

slaan.
TRENTE, lui vrouwmensch (Oostvl.).
Z. trunt en trenselen.
TRENTEN. Z. trenen.
TREPEL voor : trepelend of trippelend in
den zin van : snel, gebr. in de zeg

wijze : hij gaat, komt daar trepel
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aan (h. en d. in de Kemp.).
TRESEERBEEK ( h. en d. in VI. ). Z. tre-

zeerbekken.

TRESSEN, vlechten : de vogel trest zijnen
nest (Kl. -Br. ) ; hij Kil. trossen, binden, samenbinden, husselen.
T1IETEN (zware ), b. w., tergen, plagen
(Ronse). Z. treteren, kreten (9).
TEETER (met zware e), van 't Ir. lraître,
veel in Br., Antw. en elders gebr.
voor : valschaard, plager.
TRÉTEREN , b. w., valschelijk , verraderlijk behandelen , plagen , tergen,
kwellen : hij kan ons trêleren . Hoe
kunt gij uw kind toch zoo trdleren
(Conscience, Hoe men schilder wordt,
blz. 2 4. ) (Br., Antw., Limb., Vi.).
TREUKELEN, v. iv., ziekelijk zijn, blijven kwijnen , kwelsteren (315) : hij
treukelt al lange jaren (Oostvl.).
TREUNEN. Z. trenen.
TREUR, uitgespr. troer, van 't ligd.trauer,
voor : rouw : die vrouw is in den treur
(Limb.). Treur (en als 0e) heeft men
niet alleen in : treur-wilg (troerwie),

maar ook in treurbeuk , treuresch,
treurolrn (Limb.).
TREU1IAPPEL, 'tzelfde als : pronkappel,
watermeloen, citrulle, enz., fr. citrouille ( L. v. Aalst).
TREUSENEUS , TREUZENNEUS , TREU
ZENEUSJE. Z. treuzeneus en struis-

-

muis.
TREUT,TREUTEKEN, TREUTJE, TRUTJE
'tzelfde als : kleine hoeveelheid, weinigsken. Het wordt in Vi. en wel in
Oostvl., meest gezegd van : eetwaren en vloeibare stoffen : zoo zegt

men : een treutje of geulje azijn
bier. Treut is de wortel van : tren
Z. treuzelen trunselen , trun-teln.
, truntselen , trutten , spier,-teln
kiats of klets ( 249 ) , triezelken. Bij
Wei!. is truntel : iets van geringe
waarde.
TREUTEL, v., sukkelares (VI. en elders).
TREUTELEN , h. en d. in Oostvl., en Iroe telen in Limb., bet. bijna 'tzeifde als:
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fimelen (124) , als truntelen of truntselen , traag zijn in zijn werk , ook
treuzelen, trijselen of sukkelen. Vanhier : treulelaar, een die traag is,
frutselaar; teljaren, sukkeljaren : die
vrouw is in haar treuteijaren ( omstreken van Oudenaarde ). Treutelen,
dat eigenlijk : frutselen bet., als
zijnde afgel. van : treut, een weinigsken , is verwant met truntelen of
truntselen, trunten, trutten. Z. die
woorden en treuzelen.
TREUTELJAREN. Z. treutelen en trunte.
TREUTELTOP, top, non ; ook holblok,
klof (255) , kloon (356) (Waas).
Z. treutelen en top.
TREUZELEN , tragelijk iets verrichten
(N.-Br. en elders); bij Kil. bet. trant
traag en vadzig voortgaan, en-seln:
trentselen of trantselen : traag en lui
aan iets werken; bij Meyer is trens
futselen , luilijk-setn,rail:
zijn werk doen. Vanhier : treuzelaar
en treuzel,vadzige,luie,trage mensch.
Z. treuzeneus , trijselen , trutten
trunte en truntelen.
TREUZELKEN. Z. triezelken.
TREUZENEUS, TREUSENEUS, m., een
niet met al , eene nietigheid , eene
bagatel. Het komt voor in de volgende uitdrukkingen : iets koorren of
verkoopen voor een treuzeneus, d. i.
voor eenen appel eli, eene ei, voor eene
vod , voor eenen niets : hij heeft die
schilderij voor een treuzeneus ver
(Br., Kl.-Br., Antw., st. en pr.).-kocht
Mantels en huycken die hij dan naderhand voor een treusneusje gal
(Poirters,itIasker der wereld).Volgens
Tuinman drukt treuzeneus eene zaak
uit van geringen prijs : men koopt
dat voor een treuzeneus. Treuze, bij
de Franschen trou, was in de oude
taal : een gat. Neus is : nut, noot. Een
treuzeneus is dan eene noot met een
gat, die niets waard is.» Deze afleiding is aardig, zegt Dr A. De Jager.
Volgens Bild. zou treuzeneus ver-
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basterd zijn van 't en 1. truenesse,
eenvoudigheid, getrouwheid, en zoo
bij ons voor een geringe dienst gebr
Edoch 't bet. eigenlijk : kleinigheid ,
bagatelle. Dr De Jager gist dat treuzeneus eene vereeniging is van de wortels van twee gelijkbeteekenende
woorden : truczen en neuzen. Treuzelen, zich met kleinigheden bezig
vandaar getreuzel, -en ven--houden;
zelen heeft in verwante dialekten
denzelfden zin » (Z. blz. 418). Treuzelen is ook eene andere uitspr. van
trijzelen , in Br. : trezelen , elders
frutselen uitgespr. , ziften, zeven ,
dooreen ziften, overdrachtelijk : muggeziften , beuzelen, ergens meê sukkelen.
TREZEE voor : zijg, of zijgziftje (Hagel.) .
't Is verbasterd van : treenzift, treenzeef, ofwel van : trezel.
TREZEERBEKKEN of VERZEEGBEKKEN,
vergiettest, fr. passoire, égoutoir, of,

omstr. Brussel , hetzelfde als te
Brugge : gatepateel ; te Antw. : trizee
of verlaat. Kil. heeft : trijseerbecken,
concha fislulosa. Het w. is samenpest.
uit : bekken , en 't verbasterd trijseeren voor : trijzelen , trezelen, die
freqq. zijn van : trezen (oud), potare,
bij Meyer traesen, drinken, den drank
als door eenen zeef ingieten. In Br.
zegt men : het loopt er door (de keel)
als door eenen zift. Het tweede is
voor zijgbekken.
TREZEKENS, kleine boonkens of princessen, fr. haricots (Oostvl.).
TREZEL, TREZELEN, dezelfde ww. als:
tri j sel, trijselen, doch bet. in Br. en
de Kemp. : tremel of treem, d. i. molentrechter, en trezelen is : het graan
door den trezel malen : het graan
trezelen is : het graan, dat reeds van
't kaf gezuiverd is, nog eens door den
trezel opmalen om het van krinsen
enz. , heel te zuiveren (Br.). Vanhier
trezetmolen, kafmolen van een trezei voorzien (Br., Kemp. ). Hij is ge94

746 )

TRI(

trezel(t, hij is doorgedaan, 't is een
fijnaard. In Oostvi. hoort men ook
aleens : Irezel voor : trijsel ( terns,
zeef, zift, zijg).
TREZELMOLEN. Z. trijsmoEen of trijzel
-molen.
TRIBAAL, groote wagen met twee vielen,
dienende om boomen en strunkcn te
vervoeren (Westvi., Veurne); te Antw.
oest (eest); in Br. lients of huits (198).

TRIBBEL, TRIBBELEN. Z. trebbel, trebbelen.
TRIEBEL , drijmaal : hij moet alles dubbet en triebet betalen (OosLvl.). Hier-

van is tribbelen of triebelen , met drij
klokken te gelijk luiden.
TRIEFEL, TR1EFELING. Z. truffel, enz.
TRIEM, mv. TItIEMEN. Z. treem.
TRIEMKAR, kar met triemen (Oostvi.).
Z. treem.
TitIEP, TRIJP, TRIP, bet. eigenlijk : ingewand, gedarmte, darm; het mv.
triepen , tr'ijpen , trippen is in Vi.

hetzelfde als in Br. : pensen of wor
sten, fr. en engi. tripes. Overdracht.
bet. triep : een vadzig en lui ineusch
(Oostvi.); in Br. hoort men hiervoor
ook wei : luien darm. Xii. geeft cr1/p
op als oud en vert. het door : intestinum , gal. tripe , en 't mv. tn/pen,
is bij hem 'tzeifde als : panssen, 1.
-

omasum , oniasa, gal. tripes.

TRIEt'ELEN , b. w., voor : trippelen
trappelen, doch bet. h. en U. in VI.
met de voeten trappen : tniepet de

grond wat vaster.
TRIEPZAK, TRIPZAK, buik, darm, penszak, fr. pause ( Oost.- en Westvi. ).
Kil. vert. tnijpsack, 'tzeifde als : trijp
door: vent e r, q. d.-buyckofpensa,
saccus intestinoruin , en overdrachtelijk door : gluto, inanduco, d. i.
gulzigaard , siokker. Voor triepzak
zegt men in Br. ook : dikzak , pens,
dikke pens.
TRIESELKEN. Z. triezelken.
TRIEST. Z. triesten.
TRIESTEGER, TRIESTIG, Z tristig.

TRIJ

TRIESTEIN, 'tzelfde als : scherens gaan of
loopen : d. i. den kortsten afstand

tot iets nemen : de hond tniestte om
den haas te knijpen ( Hagel. ) ; in
'tzeifde gewest zegt men ook : te

triest gaan toopen , enz. we zullen
filer maar te triest gaan , d. i. dcii
dichtsten weg inslaan. Triest is
verbasterd van : te rechts of, gelijk
in Br. : te gerec/its, b. v. te gerechts
gaan, d. i. : het rechtste gaan, den
kortsten weg nemen. En wat wij
blz. 580 zegden : de weg maakt eene
scheen of splitsing , daar zou scheer
ook wel verbasterd kunnen zijn van
keer of keering (draai).
TRIEZELKEN, TRITSKEN, omstr. Brussd 'tzeifde als : beetje, pitsken, weinigsken , luttelken ( Br. ) ; treutje,
(VI.) grijntje, miezeltje : geefme een
tniezelken zout , water , enz. Het
w. schijnt verwant met : trijzelen
en is dus zooveel als : iets zoo klein
of dun dat liet door een trijzel of
trezel kan. Z.treuzeien, treutje, truije
treuzeneus.
TRIFEL. Z. truffel.
TRIFFEL. Z. truffel.
TRIFFER. Z. truffer.
TR1JFEL, TRIJFELING. Z. truffel, truffen.
TRIJFELEN , om geld spelen ( Westvl. );
Kil. heeft troeffen in den zin van
met de kaarten spelen. Z. truffen.
TRIJP, TRIJPZAK. Z. triep, enz.
TRIJSMOLEN, 'tzelfde als : trijzelmoten
( pr. Antw. en Br. ); doch men gaf
ons van dit w. ook de beteekenis
van : kafmolen, molen dienende om
't kaf van 't graan te schiften.
TRIJZEL, TRIJZELEN zegt men in 't Z.
voor : trijsel, trijselen.
TRIJZEL , m., overblijfsel van gebrande
kolen (Waas, Hamme). Voor : Irijzel
die men in een ziftje of-kolen,
trijzel uitzift? Z. sclirabhoelie.
TR1iZELMOLEN , molen , waarin men
't graan nog eens zuivert, nadat het
Of) den zolder gelegen heeft (Kemp.).
)
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Z. trezel.
TRIMMELEN, meulenen (376), maten, of
met den kafmolen zuiveren (Westvi.).
TRIMPELEN, in Oostvi. meer gezegd dan:
trampelen, in den zin van : stampen,
stampvoeten , stampeien, fr. Irépigner. Z. stamp , tramp , trampelen
en trippen.
TRINTE. Z. trunt.
TRIP, mv. trippen , tripzalc. Z. triep,
enz. alsmede : trits.
TRIPPEN, 0. W., 't zelfde als bij Wei!.
trippelen, met kleine stappen gaat!
( Popering. en omstr. ) ; bij Kil.
trippen of trappen , calcare ; 2 0 trippen, trippelen, trepelen, schare. Z.
trimpelen.
TRISTIG, ook : triestig, bet., in Limb.
Gelder!. , Hagel. en elders : niet
alleen droef, droevig, treurig, maar
ook : spijtig, naar, onaangenaam

het weer is triestig, d. i. slecht. 't Is
triestig dat wij niet kunnen wondelen gaan ( Gelder!., Limb. ); in Br.,
Antw. zegt men ook : wat triestig
weer. Het comparativus van : tIistig
is in Westvi. : triesteger.
TRITS of TRIS, ijzeren tuig om ketels,
marmitten enz. op te zetten , fr. trepied , 1. tripes ( Popering. ). Trits
bet. zooveel als : drijtal ; ook wordt
het nog gebr. in de uitdrukking

TRO
gaat : lachen, spotten, gekscheren,
door lachen en spotten laten hooren
dat men iemand benijdt : gij zijt

jaloers : ge houdt niet op van trillen
en grillen. Wat staat ge met mij
altoos te trillen ? tnitter ., spotter,
plager. Het freq. tnilteren heeft denzelfden zin en is soms ook b. w.

ge zijt een last, ge tnittert mij altijd
( Oostvi. ). Z. treteren en, bij Kil.

trotsen, hgd. lratsen, 1. irnilare, insuitare, lacessere.
TRITTER, TRITTEREN. Z. tritten.
TRIZEE of VERLAAT , vergiettest , fr.
passoire ( Antw. ). Z. trezeerbekken.

TROB (Limb.). Z. trop.
TROBBEL, m., 'tzelfde als : trop, troppel,
trocht, troebel (189), hoopje, struik,
bosje , verzameling van iets : dit
graan slaat met trobbels, d. i. niet
gelijk, maar hier en daat bijeen met
hoopjes die boven de rest uitsteken.

Een trobbel boomen , huizen , mensc/ien ( Hagel. en elders ). Z. troppel
en troog. Bij Kil. is trobel, troebel,
liabel, I. tuinultus en turba. Z. trop,
troppel.
TROCHEL. Z. troggel.
TROCHELEN. Z. troggelen.
TROCHT soms voor : trochel.
TROEBEL. Z. trobbel, troppel.

TROEF, m. Ergens troef vinden , ergens

dat is dobbet en trits ofdobbeten iris,

wel onthaald zijn , zich ergens he-

om aan te duiden dat iets zeer overvloedig is ( Antw. ). Z. tritsen en
tritsken.
TRITSBERD , 0., berd om met de teerlingen op te spelen. Z. tritsen.
TRITSELEN (Waas). Z. trutselen.
TRITSEN, 0. W., met de teerlingen spe
len, een soort van dobbelspel ; tntsen, een die met de teerlingen speelt
(Oostvi. en elders). Z. trutselen.
TRITSKEN, weinigsken (Brussel). Z. triezelken ; trits is bij Kil. een Vi. w.

hagen : ik vond er geenen troef (Br.).
Het was troef uit , 't was vechten

'tzelfde als : kteyn koetsken.

TRITTEN, o. iv., bijna 'tzelfde als grillen
(tIRi), waarmeé 't dikwijls gepaard

(VI.). Z. troef hij Weil.
TROEMEL. Z. trommel.
TROEPEN, 0. w., zich vergaderen , verzamelen : de zwoltnen ( zwaluwen)
zijn aan 't troepen ( Br. ); men zegt
ook : kaolin, d. i. zich tot een hoop
(kudde) vereenigen (Br.). Z. troppelen.
TROETELEN, in Limb. en elders : traag
handelen, te werk gaan, sukkelen ; in
VI. zegt men hiervoor : trutselen ; in
N.-Br. treuzelen ; in Br. soms ook
trutlen , loeIen, toetelen . Z. treutelen
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en truttelen.
TIIOETER, veulen ( VI. ). Het is waarschijnlijli voor : trotter, van : trotten,
draven , loopen ; Kil. heeft : trotter,
1 0 draver, eqous tortor, enz. ; ° looper (cursor), een die veel op trot is.
Troeten bet. in VI. overdrachtelijk
dominerik , bloodaard , lafaard;
omstr. Brussel en in KI. - Br. : snul,
lummel, sukkelaar : 't is een cleertijke
troeter. Z. trut, trutteken.

TROG. Het smaakt naar den trog om
flog, het smaakt zoo goed dat men er
nog van verlangt (Gent).
TROGGEL, uit g eapr. : trochel, m., veel in
Br. gebr. 10 samenhangende hoeveelheid van iets, een hoopje van
iets dat bijeen staat of groeit , trop-

pel, bosje, tros : wat scitoone trochel
druiven ! De noten wassen qewoon
in trocliels van twee, drij, vier-tijk
of vijf; 2 o hocht, struik, bosje : met
twee trochels pataten heb ik eene
portie. Vanhier : trochelen, troppelen : de noten beginnen at te trochelen. Trocheten bet. eigenlijk
driegen , losnaaien ; zoodat tree/id
eigenlijk zooveel is als : sarnentreksel. Z. troggelen, bok (65), trommel,
troog en truis of truizel.
TROGGELEN, TROCHELEN en ook TRA
los en slordig-CHELN,losnaie
aaneennaaien,aaneendriegen(Limb.).
Troe/ielen het. bij Kil. : driegen. Bud.
zegt « dat men trock, trog zou kunnen aanmerken als : troggetbak, d. i.
slurpbak. Troggen is ook : trekken,
en vandaar, troggelen. Sturpen, sterpen is desgelijks een herhaald trekken. » Wij achten ook troggelen of
troclieten verwant met : trekken of
met dringen, vanwaar : drong, c/ronchet, tronchel , trochel of troggel.
Kil. heeft : tros of torscfi voor 't fr.
grappe, I. racenus, botrus, uva; en
torseeten of torsen bet. bij hem : in
bosjes binden. Bij Wei!. is troggeten 'tzelfde als : truggelen.
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TROK, trek, inkoms t, on tvangst, traktement : hij is aan den trok. Die wan

heeft een schoonen trok. Wij zullen
aan den trok gaan liggen , d. i. gaan
geld trekken ; ook : tocht , trek van
den wind (Oostvi.).
TROMBAL, tombal, groote trommel die
op den rug gedragen wordt , fr
grosse caisse (Vi., Br., VI.).
TROMMEL, v., uitgespr. met korten oe
klank, wordt op vele dingen toegepast ; men noemt alzoo trommel in
Kl. -Br. : de vischnet, ook : zaknet of
balnet (29) geheeten. ]Jïet't trommelije

gewonnen en met het fluitje verleerd,
wat gemakkelijk gewonnen is, wordt
ook licht verkwist (Br., Antw.).
TROMMEL ( troemel ) , m., tros, met dit
verschil dat trommel een bosje met
beweegbare stelen, en tros : een bosje
of bundelken met vaste stelen is : zoo

zegt men : een tros druiven, abrikozen ; maar men zegt : een Irommet
pruimen , kersen , peren ; doch wanneer er slechts twee noten tegeneen
itaan zegt men : bok ( GG ) ( Limb. ).
Trommel komt van : trom, Fries. en
Opperd . : tromine,nedersaks .truinme,
eng!. clrumrn. Volgens Wei!. is 't
zijne beteekenis aan zijnen klank
verschuldigd. Edoch Bild. verwijst
van : trom, trommel tot c/row, dat
men er voorheen ook voor zei ; en
op drom, dromml, m., zegt hij , dat
droni 'tzelfde w. is, in 't 1. turma,
ital. torma, menigte. Kil. vert. drom :

met door : res simul cornpactcr el
densae , res compacti/iiles. Zoodat
het Limhurgsche trommel voor : tros,
( in Br., : trochel ) hiermed zeer wel
overeenkomt. Z. toog.
TROMMELING , rossing, slaag : iemand
eene trommeling geven ( Westvl. ).
TROMMELWATER, de waterzucht ( omstr. van Brussel).
TROMP voor : trompijzer , scherp ijzer
dat men in den snuit of neus der
varkens steekt om hun 't wroeten te
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beletten. Vanhier : trompen , b. w.,
den snuit eens varken met zulk ijzer
of ring doorsteken ( Hagel. ); omstr.
Vilvoord. zegt men : een verken
ringen. Z. verder scheer (580) , een
speeltuig met stalen veer dat men in
den mond houdt en waar de kinderen
in Antw. nog wel mee spelen.
TROMPEN, TRUMPEN, 'tzelfde als : tonken ; tinken, tampen of kleppen :
liet trurnpt voor de mis (Holl.- Limb.).
Z. tromp.
TRONDELEN en ook : TRONTELEN, bijna
'[zelfde als : poenderen ( 494 ), frutselwerk doen : eert grijzaard of kind

werken niet, ze frondelen maar; ook
bijna 'tzelfde als : tjolen, slordig liggen : gij inoogt uwe boeken zoo niet
laten trontelen (Westva.). Z. trunte,
truntel, trunselen, truntselen, enz.
tjolen, of tsollen.
TRONK, 'tzelfde in Oostvl. als : stronk of
struik, of als in Br. pocht, hoc/tel
( 189) of ook als : aarsgat, fr. tronc
d'arbre. Hiervan tronkhaar, kreupelhout dat met zijn struik in den grond
staat, of de sleun of afhaksel van
tronken.
TRONK HAAR. Z. tronk.

TR00G, m., voor : hoop, groote menigte:

Bene troog spijzen , aardappels
(Maastr.). Het is licht voor : Crook,
trok, trek, en dit voor : trochel, trop,
tros. Z. troebel en trommel.
TROOSTING voor : vertroosting of hulp
in geld of in wat anders : die zieke

vrouw krijgt nog al troosling van
het armbestier (Hagel.).
TROP, bijv., voor : hoevaardig, trotsch
(Meierij); men hoort daar ook : vreëd
voor : wreed, stug, fier. Z. trots.
TROP, TROPPEL, m., bet. in Limb., waar
men [rob zegt : troep, drom, hoop,
menigte, 1. turba : turnfa, eenen trop
kinderen; in Br. en Antw. bet. trop of
troppel : 1O hoop, menigte, root : daar

is eert heele troppet huizen afgebrand.
Voorts bet. trop en hoppel daar nog :

tros, reesem of ris, troggel : ziet
eens hoe tie noten in troppelen
staan ! Troep of trop , zegt Bild.,
is v. als 't fr. troupe, doch m. als
wortel van troppen, samenhangen
:r

als drop , en dus ook als : bundel.
Bij Kil. is trop : 10 druive, 1. uva;
2 0 flandr. cumulus ( hoop ), en tropee
in 't fr. troupe , 1. grex, collectio ,
turba; troppel, 1. globes, congeries.
Z. trobbel en robbel (5t6).
TROPBLOEM (Oostvl.). Z. jonkertje (210).

TROPPEL. Z. trop, en trobbel.
TROPPELEN (freq. van : troepen, 't welk
Kil. als oud vlaandersch opgeeft voor:
zich vergaderen, 1. congregari), in
een trop bijeen komen , in een
hoopje zitten : de kiekskens troppe-

len rond de moeder in den nest,
(Westvl.)
Zoeken hier en zoeken daer,
Troppelen in en rond malkaer
Broêrschgezinden zonder veedten.
(G. Gez., 93.)
TROS bet. eigenlijk : iets dat samenge-

bonden is, dat los samenhangt of
aaneen met koordjes of steeltjes vast
is, bij Kil. vert. door : collectio; uva,
bolrus, fascis, etc. d. i. verzameling,
ris, reesem, troggel, bundel, bosje,
pakje ; doch het bet. h. en d. ook :
kwast , kwispel , en hiervoor zegt
men in Westvl. : [ruis, trunsel. Vanhier : trosseel of torseel. Het engl.
trusse, het fr. trousse, trousseau, het
ijslandsch [ruts is met tros verwant.
TROSBEZIEN , jenevers (208 ), groseilles
noires (h. en d. in Oostva.).
TROT, moes, brij van boomvruchten , fr.
marmelade , configure ; appeltrot ,
perentrot, pruimentrol, d. i. appelpiamaai, perenmoes, pruimmoes (Waas,
L. v. Aalst, Geeraardsberge). Het
schijnt ons hetzelfde w. als : toort
(drek) en tooter (slijk).
TROTS. Op iets trots voeren , op iets hoovaardig zijn (omstr. Breda).
TROUSE, verlegenheid : in Crouse zijn,
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in verlegenheid zijn : ik ben daar
mee stijf f in trouse (leperen). Vgl. 't fr.
transe (angst, vrees). Z. alteratie (IG),

Kil. troeffen met de kaart spelen.
TRUFFER, TRIFFER (Westvl.). Z. truffel.

TRUGGELEN, TRUKKELEN, o. w., tal -

waarmeê het in verband staat.
TROUWMATRAS, v., bij de begoede boe
gewoonte dat, als-renlidsht
een jong paar trouwt, de bruid al
het slaapgerief medebrengt, en de
matras, die haar tot dit einde geschonken wordt , heet men : trouwmatras (L. van Aalst).
TRUFFEL , TRUFFELEN. Truffel bet. in
Westvl. waar het hier en daar In/fel
of trietel , truffel , truifel uitgespr.
wordt : beuzelarij , beuzeling , prul ,
kleine leugen, uitvlucht, praatje. Deze
bet. heeft truffe ook bij Kil., flandr.,
1. nugw, frivota, stropha, vulgo (nu f fa,
gal. tru ffe, angl. trilfes, in 't huidig
eng!. tri file, tri f ing, 't zelfde als :
tri ffeling, trie faling of tru ffeling , dat
men in Westvl. ook zegt voor : truffel. De oude schrijvers 'gebr. lru ffe
veel voor: logen, verdichtsel, bedrog:
zoo zegt Maart. o. a. : Hieraf willen

men , drentelen , trantselen , bijna
niet voortkunnen gaan , zich traag
voorttrekken ( Holl.-Limb. ) , zijnen
marbol zachtjes laten voortrollen
(Antw.). Het v. schijnt verwant met:
trekken. Z. treuzelen, trutselen.
TRUIELEN, VERTRUIELEN, ONTTRUIELEN, verwarren (omstr. van leper. ).

die lieden hooren tru f fe van minnen
ende van stride, en Ruysbr. (III, 241) :
En soee wie die hope en troost setten
in tru /fen, droemen, waerseggheren,
enz. Truffe is bij Kil. ook : een bedrieglijk wijf. Of truffen ook in gebr.

(Westvl.) ; 2 0 ook kwispel of 't zelfde
als boven : tros, fr. fioche (floes, 129) :

is werd ons niet opgegeven , doch
wel tru fer , tri fer voor : bedrieger, frutselaar, en tri/Pelen voor : om
geld spelen , en ook tru ffelen , als
gebr. wordende in 't Hagel. en elders
in den zin van : iets van weinige
waarde verruilen. Het is waarschijnlijk verwant met treyjfelen , dat Kil.
vert. door : 10 vleien, 20 nugari, ineptire, angl. try fle; doch het is een
freq. van truffen, dat Kil. als Vlaandersch meldt en vert. vendere nugas,
vendere frivola, decipere, d. i. beuzelingen voortbrengen, prullen verkoopen, liegen, bedriegen. In den Tenth.
is troy ffelen 't zelfde als : muyren;
boeven, tuysschen, 1. scurrari, en bij

TRUIFEL. Z. truffel.
TRUIKEN ROER MIJ NIET zegt men in Br.
Antw. en elders van iemand, vooral
van eene dochter die licht geraakt of
gestoord is. Het zal zijn voor : kruidje

roer mij niet (fr. sensitive, noli we
tangere, hgd. sprirtgkraut, sinnkraut)
ook overdrachtelijk gebr. In Groning.

is tirrelkop : iemand die licht geraakt
is.
TRUIS, TRUISEL, TRU[ZEL, m., 1a tros,
troppel, trochel, fr . grappe : een trui
appelen, noten, druiven, enz. : die-sel

blommen hangen schoon in truisen
een truizel van linten. Z. tros, waar van 't eene andere uitspr. zal zijn.

TRUISEL, TRUIZELKEN. Z. truis.
TRUIZEL, TRUIZELKEN. Z. truis, truisel.
TRUI, m., te Ronse en in Oostvl. : trok,
voor : trek. Boven de beteekenissen
van't w. trek in de Woordenb., wordt
het nog gebr. in den zin van : tocht,
fr. 1° courant d'air, 2° vogue , 3° pen-

sion, rente.
TRUKKELAAR, m., iemand die zijn werk
langzaam verricht, talmer (Limb.).
Z. truggelen.
TRUKKELEN. Z. truggelen.
TRULLEMAN, knoeier. Z. trullen.
TRIJLLEN 1 0 o. w., knoeien of onachtzaam en zonder kennis iets doen,
lullen (355) : wat zit gij daar aan het
trullen ; trulleman, pruileman, lulleman (Hagel., Tien.); 20 b. w., foppen,
kuilen, iets doen gelooven : die shut
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laat zitfa altoos trullen. Trui, trulte
bet. bij Kil. : meniula, vulgo : trucla ;
daarvan is 't werkw. afgel.; ten ware
't hetzelfde zij als : ruilen ( 563) ,
rollen (553) met eene 1.
TRUNKBAL, TRUNKBOOM. Z. trunk.
TRUNKEN , ook uitgespr. SJUNKEN ,
SJONKEN, 'T DUNKEN, takken
pen, de overbodige takken uitkappen
of 'tzelfde als : sleunen ( 621 ), fr.
dlaguer ( Hagel. ). Tronken , 1. truncare, eigenlijk : knotten, is een boom
tot trunk maken : de kanten eiken
strunkt men alle zes jaar. Vanhier
trunkbol , strunkboorn of enkel
trunk , strunk, stronk, gestrunkte
boom ; wilgetrunk , eiketrunk , ot
Tienstronk; trunknies; trunkbijl, nies,-a

bijl om mee te trunken ; trunkhout ,
trunksel, takken van een trunk, ook
sleun ; a ftrunken, afkappen, en ook
afrossen.
TRUNKSEL, sleun. Z. trunken.
TRUNSELEN. Z. truntelen.
TRUNSELPOT. Z. truntselpot.
TRUNTACHTIG, traag, kriepachtig (294),
sukkelachtig, enz. (Oostvl.). Z. trunte.
TRUNTE , soms ook trente of trinte uit gespr., v., vrouw, dochter die traag
is, die altijd twijfelt en nooit kloek
voortgaat , dus bet. het h. en d. in
VI. : kwezel , dubbetje (109) , simpelhoofd, sukkel, of hetzelfde als in Br. :
Bene trut, sukkel. Ook eene die moeilijk , triestig , droefgeestig is , die
altijd kriept (294), krempt, koost en
klaagt dat ze ziek is, hoewel zij het
juist niet is; ook een lastig kind. Vanhier : de trunte spelen, lastig zijn, den
zieke verbeelden ( VI., Waas ). Het
bet. nog : kuur , gril , iets om te lachen : dat peerd heeft trunten.Trunten
vertellen. Hier is het voor : trunierij
of truterij. Z. rut (563) , trunten,
truntselen, trantselen, trut.
TRUNTELEN , TRUNTSELEN , TRUNSELEN, TRUTSELEN, TRITSELEN, alsmede trutsen of trutschen, woorden
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in Vi. , Kl. -Br. , Antw. en elders
gehoord; dit is hetzelfdeoorspronkelijk als : treutselen, treuselen of treuzelen (Z. treuzeneus); het is afgel.
van : trunt, trunts, truts of trut of
trot , en bet. : traag, langzaam zijn,
de trunte spelen , als eene trotse te
werk gaan; vandaar dan de bet. van :
trantelen , trantselen , trentselen
drentelen, lanterfanten, lunderen of
lunteren , luieren, futselen of frutselen , beuzelen , lullen , taffelen. Z.
trunte, truts, treuzeneus, frimelen,
kriepen. Kil. heeft trotten of torten
voor : treden en draven.
TRUNTEMARIE, 't zelfde als trunte (Gent
en elders in Westvl.).
TRUNTEN , traag zijn , w., sukkelachtig
werken; ook lastig zijn; voor het minste ding krijschen. Het wordt van
lastige kinderen gezegd ( Oostvl. en

Waas) : dat kind trant .zonder opfiouden. Het is dus bijna zooveel als kriepen (294) of als in Br. krempen, kouzen, en , elders , kroonen (300).
TRUNTSELPOT, 't zelfde als : trutselpot;
het wordt te Ronse en elders in VI.
gezegd van iemand die traag werkt,
die lang onderwege is , dus hetzelfde als : trantselaar of drentelaar..
Truniselpot komt voort van : truntselen, doch men zegt het niet voor :
dubber of kwezelaar.
TRUT, enz., m., snul, sukkelaar, lummel
(Maastr., Br. en elders); trut, trade,
v., bet. te Maastr. dom, traag vrouw
zelfde als -mensch,iBr.ld't
sutteken , simmeken , sul, sukkel
sukkelares : 0 wal zijde een tructeken!
Trut is waarschijnlijk in zijnen oor
hetzelfde w. als : trunte.-sprong
Trui of trant, m., bet. : beuzelpraat,
ijdele klap, raas (Waas, Antw., Bi-.).
Vanhier : truien , trut verknopen ,
iets zeggen of doen uit lachmarkt;
truntsparlij , lachmarkt. Vgl. het
engl. truand, Ira/tang, fr. vagabond.
Z. trutselen. Z. trunt.
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TRUT, TRUTJE, TRUTSE, weinig (Vi.).
Z. treut, treutje.
TRUTEN. Z. trut.
TRUTSCHEN. Z. trutsen.
TRUTSE. Z. trut of treut en trunte.
TRUTSEL, v., trutselares, eene die trut
sukkel, sloor (Br. en elders).-selt,
TRUTSELAAR , m. , een die trutselt , tra
luiaard, frutselaar (Br., Kl. --gerik,
Br., V1., Antw. ). Men laat de t in dit
w. alsook in trutse bijna niet hooren.
Z. trutselen.
TRUTSELEN. Z. truntelen.
TRUTSELMAN , 't zelfde als : trutselaar
(Br., Vi.).
TRUTSELPOT, trutselaar (Vl.).

TRUTSEN, 't zelfde als, in Westvl. en elders : zijn freq. trutselen.
TRUTTE. Z. trut of trunt, sukkel.
TRUTTEKEN, verkleinw. van : trut, sukkel (Br.).
TRUUT, TRUUTPARTIJ (Antw.). Z. trut.
TRUWELAAR, fr. tripoteur. Z. truwelen.
TRUWELEN, o. w., dralen, talmen, zich

ophouden, troetelen, frutselen, kon
knoeien : hij blijft overal-keln,
truwelen ; truwelaar, een die truwelt, frutselaar, knoeier, mooscher;
troweling , getruwet , getalm , gefrutsel, enz. (Westvl.).
TSAM , TSAMMEKEN , banksken , melk
Tienen). Het-stoelkn(mir.va
komt van 't 1. scamnuin (bank). Hiermeè kan verwant zijn 't werkw.
tjammelen, dat men ons uit Westvl.
toezond met den zin van : trappelen.
TSEES, TJEES, brave vent, goede man,
schijnheilige. Vanhier : 't verkleinw.
tseezelce of jezuke, braafkind, schijn
zegt men-heilg(Oostv.);nBr
hiervoor zeewieken , te Antw. deezeken. Het is eene verbastering van 't
w. Jesus.
TSEFFENS voor : seffens (Br.).
TSESTIG, TSEVENTIG voor : zestig , ze
-ventig(VI.,Brlds)
TSJONKEN. Z. tsjinken of tjinken.

TSJOP , TSOP , sop , top : de lie kster° timY
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mert haren nest in tsjop van den
kanada ( Brussel, omstr., en elders).
TSOE, m. , meest in de kindertaal voor
verken ( Rouse ). Vgl. zoog, zeug, en
't 1. sus.
TSOLLEN, o. w. , al voortgaande met de
teersen tegen iets slaan , zoodat men
er bijna over valt ; zonder zorg laten liggen , hier en daar verspreid
liggen : hij mag niets schoons hebben,

want hij laat het overal tsollen
(Ronse). Z. tjollen of tjolen, trontelen, truntelen, enz.
TSOL OVERBOL , 10 overhoop : zij vielen
't sot overbot (Rouse) ; in Br. : hoofd
over gat. Tsot is dus voor : hol of gat;
20 verward; van : tsollen, verwarren :
dat lag daar at tsot over bot (Ronse).
Z. hobbeldesobbel (189). Z. tsollen.
TUCHEL, m., allerhande, slechte, versletene huisraad. Ook : tuchelderij. Het
zal een diminutief zijn van : tuig
( Brussel en omstr. ); bij Kil. tuygh ,
tuych, tugh, sax. sic. 1. materia.
TUCHELAAR , m., een die behendig is in
alle kleine, werken , als hameren ,
plakken , maken en vermaken , enz.,
of een die zich daarmede veel ophoudt ; ook : een kleuteraar (omstr.
Brussel ).
TUCHTIG en soms duchtig voor : tochtig : de koe is luchtig ( Deinze en
elders in Vl. ) ; Kil. heeft tuchtigh en
tuclitigh sun als Vlaanders. en de
Teeth. tuchtich, loepsch. Z. loopig
(550).
TUFFEN, TUFFER. Z. tuf.
TUF voor : speeksel, en tuffen, speeken,

spuwen : hij zal u in 't aangezicht
tuffen (Antw., Kemp., N.-Br.).
TUIER, TUIEREN. Tuier, zegt Bild. (op :
tuin, III, 171) , was oudtijds eene
bindtouw, waarvan ons werkw. vertuien , d. i. : tusschen twee touwen
aan een anker vastliggen. Kil. vert.
tuyer door : pedica, forum , loramentum ; restis qua pecora in pascuis
vinciuntur ; 20 series Tonga rerun
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connexarum. In KI. -Br. , de pr.
Antw. , Belg. -Limb. is 't een stok in
den grond gevestigd , dienende om
het vee op de weide vast te leggen.

Daar stond nog aan keur tuier een
geit in 't tommer te grazen (J. Van
Beers, Bestedeling ). Vanhier 't w.

tuieren, dat in Holl.-Limb. en Gelden. : turen wordt uitgespr. en 't
znw. taur. Turen bet. daar : het vee,
aan een in den grond geslagen paal,
Iuur/wut genaamd , gebonden houden opdat het slechts eene bepaalde
plaats kunne afweiden; 2 0 spannen
( Limb.). Z. afturen (1). In 't Taalk.
Mag. (1, 327 en II, 79) leest men tuur,
o., hout aan welks één einde eene
ketting, tuurketting genaamd, is gevestigd, welke weder aan een ijzer is
vastgemaakt, dat men aan eenen der
pooten doet van runderen die op de
spurrie gezet worden. Aan het ander is
een oog, in den vorm van een halven
cirkel, door 't welk men eenen paal,
tuurpaal geheeten , in den grond
slaat. De houten hamer,, waarmeê
men den paal in den grond slaat,
heet : tuurliamer ; hij is zeer zwaar en
breed , en bij vergelijking zegt men
van lieden, met breede hoofden : ze

hebben koppen als tuur/iainers. Het
verder inslaan van den paal (wanneer
bet rund alle spurrie, in zijn bereik
staande, heeft afgebeten, wordt de
tuurpaal ti tgetrokken en een eind verder ingeslagen) heet : aanturen, wegturen . Zoodat tuien is: weiden op den
spurriegrond; een koe turen is : een
koe op de spurrie laten weiden
(GelderL). Men kent ook turen, tuur
staak , tuurkamer in Overijsel en
wellicht ook op de zandgronden van
Drenthe. )) In N.- loll. bet. schapen
tuieren ook : ze aan een lang touw
vast zetten.)) Tuieren noemt men in
de Baronie van Breda hetgeen vat
men elders noemt : het opstallen van
het vee tegen den winter. Dat het sv.
-
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oorspronkelijk meest van het vee
gebezigd is, blijkt uit Kil. die tuyeren
vert. door : vincire pecora in pascuis,
en dat het tegenwoordig gebruik
voor 't opstallen van 't vee volkomen
richtig is, toont de algemeene heteekenis van 'tzelve , welke die van
binden is, aan. Trouwens Kil. laat op
aangehaalde ww. volgen vincire

pedicis, connectere, nectere conti
nuato ordine ; ligare, angl. lye. Men
brenge hiertoe ook 't w. vertuigen
en lui-anker. De oorsprong is waarschijnlijk in 't angelsaks. 1jan (binden ). In het Nedersaks. geeft men
aan ons lui/eren den naam van lüren,
luëren. Z. wijders 't Brem. Nieders.
Wörtenbuch op tic/er en tidern. »
Bild. zegt op touw dat het oudtijds
lui was. Vandaar mien waarvan
vertuien en het freq. tuieren. »
Tuieren drukt dan , volgens 't Taalk.
Mag. , een herhaald binden uit : hon:

dert ossen getuiert in zeelen , zegt
Jacob Vut in een HS. van 1470. In 1(1.-Br. wordt tuieren voor
ineendraaien gebruikt : een koord
tuieren; aldaar, en ook in Br. en elders gebr. men tuieren in den zin
van : aan iets bezig zijn , frutselen
gij blijft luieren aan dat werk. Vandaar vertuieren , verfrutselen ; afluien, al frutselend afdoen. Volgens
Bild. is een paard luigen : tui-gen
of de touwen aandoen. Tutelen
bet. in Gron. : wel vastmaken zoodat het nauwelijks los kan. Z. in de
Toekomst (jaar 1868, hlz. 219), het
\v. afturen , waar wij, na 't afwerken
van ons art., met voldoening nog lazen 0. a. 1° luyer, fr. une tierre, piêge
:

ou corde a tier les b1es an pâlurage.
Entranes ( entraves ? ) ; 2 0 tuyeren
fr. entierrer ou tier les bétes en paslure, entraner ( entraver F).
TUIL. Zijnen tuit volgen zegt men omstr.

Breda voor : iemand laten uittuilen.
TUILDEREN, Junderen (Diest). 't Is gewis
95
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een freq. van : tuilen , hij Kil. (ny/en
of (eu/en , 10 werken , arheiden
2° losbandig leven, lascivire; doch nu
beL. het : Iichtzinnig en besluitloos
voortleven.
TUILTJE, ruiker (België, N-Br.).
TUIM ELAAR, veranderlijk mensob, overlooper van de eene tot de andere

partij : liet is een tuimelaar, lijf heeft
alweêr kazak gekeerd ( bij na overal);

men zegt ook tuimelaar voor : tui
meling (Br.). Z. tuirnelen.
TUIMELEN, b. w., omkeeren, het onderste boven leggen , diep ornspitten,
ii. V. : den grond van eenen nügeroden bosch tuiinelen ( Aarsehot en
omstr.) ; In/meten , buitelen, faire ía.
•cntbnte ( omstr. van Brussel en
Antw. ). Men zegt ook : tuinîeíaars
niaken, en hier is tuimelaar voor
tuimeling; tuimelaar ook gezegd van
een omklinkencl verlaat in eene goot
en van een tralie of latwerk in de
duivenkijkers, dat de duiven, om van
buiten in hun kot te komen , openstooten. Z. tuimelet of tuimelperte.
TUIMELIT, TUIMELITTE, 'tzelfde als
tuimeling, tuinielperte, fr. cut/nile
eene tuiinelèt smijten ( Veurne ) ; een
Inimelette niaken , 'tzelfde, in WTestvi.
als : tniinetaars maken, fr. faire ía
culbute.

TUIMELPERTE, v., een spel hij de kinderen, in 'twelk zij zich over 't hoofd
omkeeren met hunne heenen omhoög en langs den anderen kant

neêrvallen : tuimetperten maken of
zetten, fr. faire ía cutbute (Oostvi.,
Waas en elders); in Br. zegt men
hiervoor ook : moíekens maken , en
voor dit, in Westvl. : tuirneletten maken , te \Tetlrne ook : Zijn bedde
smijten . Verders bet. íuimeíperte
nog : beslag, fr. cabrioles (Ronse); en
overdrachtelijk in Oostvl. : deugniet:

ik heb nooit zoo eene mime/perle
gezien .
'lUIMELPIIIJS, v. Z. tuinielperte ( Meet-
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TUIN, in Limb. toen, bet. aldaar en in
Gelderl. nog heden : omheining, ontuining, b. v. de houten omheining
eener weide, eens boomgaards, enz.
10 in N.-Br. verstaat men door miii
ook : eene lage omheining, van welke
natuur ook hetzij eene hegge of
anderszins , eene omtuining. Van hier : tuinwerk , traliewerk. Tuin
bet. h. en d. in Limb. nog : het
vierde van een blad of vel papiers .
be tuinen van destoofzijn te Eecloo
de ijzeren geerden aan beide zijdeii
der stoofbuis. Zoodat tuin (in HoU.
gebr. voor 't Brab. : hof, het Limb
hof of gaard , hgd. garten , eng I.
garden, fr.jarctin) eigenlijk een omtuind of omheind stuk gronds is.

Waar de toen op het laagste is, komt
men 't best over bet. in Limb.
over geringe menschen kan men gemakkelijk heerschappij voeren. In
Limb. zegt men : moeshof, kootliof;
en voor tuinier zegt men : hovenier,
gaardenier,, en gaarcienieren voor
tuinieren. liesthof, plaats waar men
't mest bijeen vergadert, in Br. messing. In Br., Antw. en Kemp. zegt
men alleen : hof, liovenier, hovenieren voor : 't holl. tuin, enz. Voor 't
spreekw .. de kap op den tuin hangen
zegt men in Br. : de kap op de haag
hangen, in Limb. : lietjok in de netelen gooien of werpen. Volgens Bild.
is tuin, v., doch m. als wortel van
tuiiien en to-wen, hetzelfde v. als het
engl. town, en eigenlijk to-ing, d. i.
omirekking , van : to-en nu togen
trekken. Z. bij BiEd. ook : gaard en
touw; en tuin bij Hoeufft (613).
TUINDISTEL ( toendistel ), zekere djstel,
haagdistel ( Limb. ).
TUINEN (wenen), omheinen, omtuinen,
met tuinhaag of staketsel omringen
(Limb. en Gelderl.); doch in Gelderl.
klinkt liet 'V. : lunen, bij Kil. en in den
Teuth. : tnynen, I. sepire ; tuyn-hage,
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sepes, sepirnentztm. VgI. het Brem.
Nieders. Wörterbuch (V. 128- 0).
TUINSLUIPERKEN,winterkoningsken, fr.
trygloclyte ordinaire. Roitciet is, bij
de vogelkundigen , een andere vogel.
FUISTERS, mv., bedrog in 't spel : geen
tuisters doen, hoort ge (Hagel. Belg.Limb. ). Het zal eene verbastering
zijn van : tuischerij , van : tuisehen,
ruilen , en hier voor : heimelijk rui
len of bedriegen.
TUIT, TUITE, TUITJE , 'tzelfde v. als
toot of toet, tuit, tuitje, h. en d. in
VI. gebr. voor : eindje, fr. bout : een
tuit wegs. Een tuitje binden, fr. tier
an bout de la /icelte. Men hoort omstr.
Audenaarde ook : tuit, tuitje voor
puist ; ook heeft Kil. toot, tuyt voor
tepel, hgd. tutte, dutte. In Br., het

Hagel. en elders gebr. men tuit, v.,
in denzelfden zin als : trut, trutteken, d. i. sukkel, en soms ook : een
ijdel vrouwmenseh; dus ook zooveel
als : trunte of trut ( Belg-Mus. 1844,
195). In Br. heet een ijdel, zot meisje:
ijdetteut (i/Unit). Een witde tuit bet.
te Gent : een wilde, dwaze jongen.
Volgens Bud. is tuit voor : toet, m.
als wortel van : tuiten of toeten in
ijdettuit (ledige klank). Maar het zou
zoowel eene ijdele flesch, vat of kruik
kunnen zijn; immers tuit of loot bet.
zoowel : flesch , pot , kruik , enz. als
hoorn oficlank. Van tuit noch blaas
weten ( Limb. ), 'tzelfde als : van tuiten noch blazen weten. Z. toot.
TUIT, BOBIJNTJE ( L. v. Aalst ), hij Kil.
tuyte I. trainae invotucrum, fitoruin
congeries. Als de bobijn bewonden
is noemt men ze fits (14).
TU1TELAR. Z. tuiten.
TUITELEN, b. w., verwisselen, verruilen,
inangelen, fr. troquer; tuitetaar, mangelaar (Antw., Kemp., Belg. -Limb.);
in 't L. v. Aalst is tuitetaar, een koopman , die bij geringe lieden hunnen
voorraad hop afkoopen komt, dezen
dan met betere hop mengt en zoo met
:
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winst voortverloopt. Deze handelwijze heet daar : tuitelen. Bij Kil.
tuytelen, tuyschen, toinmen. Zou dit
w. in verband staan met : Tenten
zwervende kooplieden die met hunne
waren rondleurden?
TUITEMUILEN, TUITMUILEN. Z. totemu ilen.
TUITEN, 'tzelfde als : toeten, wordt in VI.
ook nogal veel bij toepassing gezegd
voor : weenen , krijschen , huilen

hoor hoe zij zitten te tuiten en tuien
tuiter, die weent.
TUITEN, 'tzelfde als : toeten, wordt in
OosivI. evenals blazen, buizen in Br.
en elders gebr. voor : drinken : hij
kan niet weinig tuiten ; te Antw. zegt
men: tuiten, tutten voor : drinken : en

daar en in Br. : hij weet van tutten
noch blazen, hij weet van niets, hij is
een dommerik; tuit wordt in Belg.- en

loll. Limb. ook voor : pot, bierpot,
kan gebezigd ; bij Kil. tuyte, 1. obba,
cyrnea. Tuiten is dan eigenlijk : aan
den tuit of toot van den bierpot hangen. Z. tuitepot.
TUITEPOT, TOTEPOT, 'tzelfde als : tuitpot, een pot mOt eenen toot, doch
overdrachtelijk : een die aan den pot
of de bierkan hangen blijft(h. en d.
in VI.). Z. tuiten.
TUITERLUIT, m., bijna niets, beneden de
veerde : hij heeft zijn huis voor eenen
tuiterluit verkocht ( Limb. ), d. i. in
Br. en Antw. : voor eenen appeten een
ei , of in Br. : voor eene pan eieren
en elders voor : een treuzeneus.
TUITHOORN, TOETHOREN, hoorn in den
vorm eener trompet, of eene gerolde
schei van wilgenhout, welke de jongelingschap op den eersten meinacht
gebr. om de meilieven eene serenade
te brengen ( Limb. ). Te Brugge en
ook elders in Westvl. heel men de
trompet of blaashoren : tuthoorn . Het
gothisch t/iut-haurn bet. : trompette.
Van : tuiten, blazen, op den horen
blazen , in 't engl. : to blow a horn,

TUR

756 )

(

Ir. corner, hgd. clüten , oth. : tuut
Itaurn/an

-

TUITJEKAPPER of PENSENIER, een die
pensen of worsten verkoopt (h. en d.
in Vi.). Van : tuit, in den zin van
eindeken. Z. toot.
TUITMUILEN. Z. totemuilen.
TUK, voor : tik, aanraking, slag. Vanhier:

tukje, tuksken, uitgespr. tuske. Een
tuleje, tuksken of tuslce of tutje doen
is in Vi. hetzelfde als elders : een
tro/csken doen, een uittje vangen, eeii
rnidclagslaapje doen , eene poos slapen. Dell. ( 538 ) geeft tuck op als
schotsch , in 't vlaamsch : tn/c , fr.
coup. Vanhier : taken, 1. percutere
(slaan). Z. hij Kil. tôcken, tucken.
TLJKJE. Z. tuk.
TUE{ KEN, uitgespr.:tuken, toeven, vertoeven, talmen , dralen : het tukte nogal
wat, eer 't er toekwarn (N.-Br.). Het
w. is verwant met : togen (trekken).
TUKKER, kneu, kalf(Gelderl.). Z. tuksen.
TUKEEZOT of TOKKEZOT, heel zot.
TUKSEN is 't algemeen Geldersc.h w.
voor : springen, en wordt ook in dien
zin gebr. ter aanduiding van springerijen en woelingen der kinderen.
Misschien hebben dus lenen en kalf
hunnen naam tukker te danken aan
hun springen ; zoodat hun naam tukser bet. ; ook kon 't uit ééne bron met
tukken, tok/cen ontsproten zijn.
TURSKEN. Z. tuk.
TUL, dikke noot, werpnoot.
TULK, m., klontje aarde, fr. niotte de
terre ( Somergh. ); grasfak (omstr. v.
Gent). Z. fak (1).
TULMER, m., scheldwoord, licht voor
talmer, bet. : sukkelaaT, onnoozele
jongen (Limb.).
TUMP. Z. tamp.
TUPPE, gebr. in Westvi. voor : tobbe,
kuip, engl. tup ; totertuppe.
TURELUREN, TURLUHEN, TIRELIELIEN,
talmen, lunderen, tijd genoeg heh
hen : wat blijft ge daar zoo lang
turluren ? IVat een turluren is dat

TUS

daar, wat een zot spel is dat daar.
Men zegt ook : zijn tIjd verturluren,
d. ì. verspillen of zorgeloos doorbrengen (Hagel., Br.).
TUREN. Z. tuieren en afturen (1).
TURFBOT , schup om 'turf te steken
(Antw., pr. Noord).
TIJRKSCHE MUTS noemt men 1° een muziektuig in koper met veel bellekens
en dat eenigszins den vorm eener
turksche muts heeft ( VI., Antw.);
2 0 een soort van pompoen of pronkappel in 't midden met eeneii rand en
boven dunner dan onder(Br. , Antw.).
TURVEN , turf steken ( Limb. ); turnen
ook voor : durven, derven, fr. oser
(Br., Antw.).
TUSKE. Z. teugsken, tutje.
TEJSSCHEN. Tusschen alles uit blijven, uit
alles blijven, zich met niets bemoeien
( Br., Antw., Kemp. ). Ik kan er niet
van tusschen , ik kan er niet uit , ik
ben er tusschen en moet erdoor (VI.).
Tusschen gerre (spleet, 149) en deure,
of tusschen de gerre en de deur,, een
spreekw. te Poperiug. en elders, is
zooveel als :1 fr. entre le marteau et
t'enclurne, d. i. sprekende van eenen
zieke : tusschen ziek en gezond.
't Is dus zooveel als : tusschenbeiden,
tusschen de twee, gelijk men in Br.

zegt, fr. entre les detix, passableinent.
Tusschen een en twee, ondertusschen,
middelerwiji ( Antw. ). Tusschen dit
en een jaar, binnen eenjaar (Br., VI.,
Limb.). Tusschen in, tusschen andere
zaken of bezigheden in.
TUSSCHENREIDEN (lussc/ienbei), bijw.,
ondertusschen, nu en dan, somtijds,
l)ij tijde : hij krijgt tusschenbeiden
slaag ( Br., Antw., Limb. en elders).
Z. tusschenmaals en tusschentweeën.
z. tusschen.
TUSSCHENMAALS, uitgespr. tusschenvials, somtijds (Popering. en omstr.).
Z. tusschenbeiden.
TUSSCIIENTWEEËN , 'Izeifde in Oostvi,
als : tusschenbeiden.
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TUT, papieren zakje (Limb.). Z. toot.
TUTE voor : tet, d. i. stukje lijuwaad,
waarin men een weini g brood en
suiker gedaan heeft om er de kinders
te laten aan zuigen (Rouse). Z. clijze,
dod, fak, loicke. Vanhier futen.
TUTEN, aan eene Lute zuigen, wordt nog
van iemand g ezegd die al etende
zijne lippen uitsteekt , gelijk een
klein kind dat aan eene Lute zuigt
(Ronse) ; futen hoort men in Br. en
Antw. ook voor : tuiten.
TUTROORN. Z. tuithoorn.
TUTJE. Z. toot.
TUTTEL, m., heimwee, kwijnende ziekte:

hij Iteeft den tuft ei.
TUTTEN, uitspr. in Br. en Antw. van
tuiten. Z. tuiten.
TUTTEREN, aan iets zuigen gelijk kinderen : wat zit ge daar weer te tutteren
(Antw., St. en pr); 't w. is afgel. van
tuit, toot, 'tzelfde als : tepel of tet, -fr.
ttUer. Z. tuit, tuitje.
TUTTEREN, 0. w., beven : hij luttert van
Icoude (Westvi.). Z. totteren.
TUTTIJT, ui troepi n g van verwondering
met afkeuiing ( C. Axe! ); te Antw.
C n elders duidt het onverduldige verveling aan ; in Br. zegt men : tttèt en
dit bet. : dat het is wat het wil : telt ei

laat mij gerust.
TUUk gezegd tot peerden als zij moeten
rechts of links omgaan ( h. en d. in
Westvl.
TUUR. Z. tuier.
TUIJS , V. , kattennaam in 't algemeen

hoor onze luns eens miauwen ook
;

een halsdeksel van bontwerk, dat
kinderen en dames , over een vijftientaljaren, veel droegen (St-Truid.).
TIJU1' ( loll. tuit ), v., hoen, kip; tuutel
ei van een hoen (Gelderl.). Dit w. is
uit de kindertoal in die van 't dagelijksch leven overgegaan (Taalk. Mag.
1, 37). Z. tick, tik; in Limb. tiet.
TWEE VOOR EEN ZIEN, scheelzien (VI.,
Rr., Antw.).
TWEEFELEN 7 MEDETWEEF'ELEN, lok-

757 )

TWE
ken, melokken (WestvI.). Men zegt
ook : teeuwelen en inededeefelen of

mededeefelen (367).

TWEEGEZICHTER, m., een met twee gezichten of die dubhelzinnig is, valsch
(Vi.); in Br., VI. zegt men : eene-ard

met twee gezichten, fr. an homme 4
double face, en : twee gezichten heb ben, dubbelzinnig zijn.
TWEEMASTER , m., schip met twee
masten (overal).
TWEEN of TWING, v., zoo hoort men
eene plek of streep gronds noemen
die verlaten of onhewerkt en Vrij
ligt langs eene openbare straat of
baan(WestvI.). Zou dit w. met twent,
twint, twijnt ( nihil, niets ) in 'verband staan?
TWEENEGDE , bijv. , tweesnedig (Westvl.). Z. stoppelde en negge (404).
TWEEPOT, m., verkmansgerief, bestaande uit twee meest aarden potten, aan malkaâr vastgebakken, met
eene oor in 't midden , dienende om
eten te dragen ( L. v. Aalst ). Z. molleman.
TWEEREN , voor : tweernen, twijnen
(Limb. en elders).
TWEERSCH (twees) , dwars (Westvi.
Limb.).
Zie dat blauw gezichte u noesch en tweers
[bekijken.
(G. Gez., 94.)

Vanhier : tweerschen ( tweesehen )
dwars doorgaan of loopen ; tweer
scitevore, voor die dwars over het
stuk lands loopt; in Br. t/weers,
TWEEVATTEN, zichzelven tegenspreken
(Meetjesi.).
TWEEWAS. Men zegt van granen, aardappels, enz. dat zij tweewas zijn,
wanneer zij op nieuw andere pijlen
schieten. Hetgeengeschiedt, wanneer
het onrijpe graan, door onweêr ten
gronde geslagen , of de aardappels,
door te veel hitte voor den tijd aangeste/ten of verrijpt , nu aan te veel
regens blootgesteld zijn : onze haver
-
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is tweewas , er zat niet veet uitkomen

tels, takken van gekapte of van uit
te roden boomen , van die vooral
welke in berdeii of planken moeten
verzaagd worden. : die koopman in

(Br., Limb.). Z. doorseheut (101).
TWEEWOONST , een en hetzelfde huis
dat in twee woonsten verdeeld is
(Vi.). Z. kortwoonst.
TWEEZAK, m., een die niet te hetrouwen
is, een dubbelzinnige, valschaard,
fijnaard , slimmerik : ge zijt een

berd laat zijne boomen nit kappen
voor den twist. De twist is zooveel
weerd als de boomen ( Br., lU-Br. );
in de laatste streek zegt men ook veel

tweezak. Het Bratianctsch en Antwerpsch volk zegt van de Vlamingen
dat ze tweezakken zijn ( Br., Antw.,

twist voor : de kruin of de vaai des
booms : die boom heeft een scitoonen
twist; hij Kil. : twist, l.raini abscissi,
ramaiia. Z. sleun.

Kemp.). Z. tweegezichten.
TWIST, m., afval, als spaanderen, wor-

LIII
U. In Vi. wordt de lange u als : eu uitgespr.
en eu als U; b. v. muur : meur,, en
meulen : mulen. In Br. klinkt de u
soms als 0 ofkorte oe, b. v. butsen,
boeitsen of boetsen ; muts : moeits;
gulden : goeille ; munt : moeint
doch voor eene in of Ti verwisselt zij
zich met 0 : vunt , vont ; kunnen
konnen ; strunk , stronk ; te Leuv.
spreekt men de u als i en de i als
U uit. In het Hagel. klinkt de u voor
r bijna als oe : schuren, schoeren ; te
Maastr. spreekt men veel den it -klank
uit als eu : duur, deur ; en in Br.
en Antw. wordt de ee -klank ook
soms als : lange u gehoord, b. v.
zuut , zuken , muug , enz. voor
zoet , zoeken , moede.
UGH , voor : ze in 3en en 4en naamval
kinder ic/i /iöli nc/i leef, kinderen ik
heb u lief ( Limb. ) ; in het hgd. is
het : eve/i. In den 1e" naamval zegt
men in Limb. : ge en geer , en men
hoort er ook : eer, hgd. i/tr. Z. weer.
UCHTEREN, foeien, gedurende den nacht
tot 'aan den uchtendstond foeien
(h. en d. in Vi.).
IiGELE. Z. uleke.
UI klinkt in Br. en Antw. meest bijna als:
oj ; muis, mois, uitgenomen in dui- -

zend, duzend; duivel, duvel, enz.; in
Limb . als ee of eu, oetspannen, deuvet;
in VI., Zeel. als de lange u, huis,
muis : knus, nittus, uutspannen, enz.,
elders bijna als en : meus ; dit beantw.
aan het hgd. duivel , teu.fet ; huilen
keulen. De latijnsche offransche u , b.
V. : in Hugo, Hubertusenz., wordt in
't neêrd. ui uitgespr. Huig (waarvan
Huigens), Huilnecht, enz.
UI , voor : U of uw ,, en uie voor : uwe
(Westvl. en Westbr).
UIBEKEN of HUIBEKEN , kleine nil of
hanne (Br., Oostvl.) ; ook een vleesch
van gekapt rundvleesch-koegmat
met look ( L. v. Aalst ). Dit is licht
'tzelfde als : vogelen of mussclten
zonder hekken, zooals men ze weleens noemt.
ULER. Z. elder (116) en Bild. (III, 175) op
nier, waarvoor Plant , udder, huyder
heefl.
UIL. Kijken als een nil door een goolgat,
aardig kijken of staan Le zien , niet
weten wat zeggen (VI.). Eenen uit
vangen, mislukken, in zijne verwachting bedrogen zijn, ook in den drek
trappen ( VI. ). De nil van het spel
zijn , de zot van het spel zijn , bloot
uitgedeeld zijn , de kwade gevolgen
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--an iets dragen, uitgelachen worden,
être La dupe du jeu, ofte dina+on de la
farce. Hij is de uit tussch,en de mus schen, hij wordt van elk bespot (VI.).
UJIL, aarden kruik met engen hals (Limb.).
UILEKENSMUTS,oude -vrouwenmuts (Somerghem ).
UILEKOP, UI LSHOOFD , UILSKOP, dom -

kop , botterik ( Br., Vi. ).
UILEN EN DRUILEN, een kinderspel bestaande in geld op te werpen ( h. en
d. in VI. ). Z. heulen (187) en draaielen (103).
UI LEND. Z. uilland.
UILLAND , schelf om 't uitgedorschen
stroo op te tassen ( Hagel. ). Van uil
en land; dus eigenlijk de plaats waar
de uilen in de schuur verblijven ; of
zou het voor : bemand of hooiland ,
hooischelf zijn? Z. herk (185) en uit
-lat.
DISEL, m., unster bij Weil. (Br.). Kil.
heeft unster, unser, unssel, enster,
ensser, erlssel, ensteknip, waeghe,
in 't fr. balance romaine , trébuchet.
Bild. leidt unster af van 't 1. unistatera, terwijl balance komt van bilanx.
UIT, in Br. bijna als oit, in Limb. oet, in
VI. en Zeel. bijna als net of uut ui tgespr., met werkww. vervoegd, geeft
aan deze eene menigte van beteekenissen. Wij zouden een grooter getal
nog van die werkww., met uit beginnende , hebben kunnen aanhalen ,
doch men zie die werkww. zonder
uit, en uit bij Weil.
UITBABBELEN , b. w., overal rondbabbelen , voortvertellen , uitbrengen;
ook o. w., ten einde babbelen : zijt ge
nu uitgebabbeld (Vi., Br.).
UITBELLEN , b. w., door den belleman
openbaar maken : als men in cle

stad iets verloren heeft, doet men het
met den belleman uitbellen. Op den
buiten roept de veldwachter zulks af
(VI., Br., Kemp., N.-Br., Limb.); ook
'tzelfde als : rondbellen , uitbrengen, overal bekend maken , voortver-
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tellen (Br. en elders). Z. belleman (41).

UITBLOEMEN , ten einde bloemen : de

leliën zijn uitgebloemd ( overal ).
UITBODDELEN, o. iv., boddelend of bod -

derend (65) ergens uitkomen : zie

vaat volk eens de kerk komen uitgeboddeld ( Leuv. en omstr. ).

UITBOEREN , achteruitgaan , ten ondergaan, te niet gaan, ten einde raken :
hij is uitgeboerd , hij is te niet (VI.,
Br.). Z. uitpachteren.
UITBORBEN, uitbranden; bij Kil. : uit berren : het vuur is uitgebord (Limb.).

Z. borren (70).
UITBORTELEN, bij Kil. vert. door :
egredi cum impetu, is thans : uitborrelen ; J. David gebruikt het in
zijne Vaderlandsche Historie ( VII,

270) : op dat gezigt kwam de burgery
van Dinant haestiglyk uitgeborteld ,
om de Naemsche stouterikken met
overraagt aen te randen.
UITBREKEN voor : uitbraken , uitwer-

pen, uitstorten, doen voelen : hij

breekt zijne gramschap legen mij uit
(Oostvl.); bij Kil. uytbreken, effundi.
UITBRIEVEN, iets overal voortvertellen,
rondbrieven (VI., Br., Antw., Kemp.).
UITBUIZEN , b. w., uitdrinken (overal).
Z. buizen (84).
UITDABBEN, UITDABBEREN, door dabben of dabberen (88) blootmaken ,
met handen of poolen uit den grond
halen (Br., Limb.).
UITDEMPEN, uitdampen (Limb.).
UITDIJKEN, b. w., een dijk verder uit
maken, b. v. als een water zich ach
trekt (overal).
-terui
Gy wist, wanneer Neptuyn zyn stroom deed
[rugwaerts wyken,
Zoo menig beemden lands, en polders uyt
[te dyken.

(Belg. -illuseum, 1843, blz. 10!.)

UITDOEN, ofuitbesteden,uitzetten,ergens
plaatsen, b. v. geld, om er intrest van
te trekken , eene koe uitverhuren,
voor eenejaarlijksche som : een kind
uitdoen, bij de boeren of elders plaat-
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sea. Eeit kind op de schoot uitdoen,
het op eene 1ostschoo[ zetten (Vi.,
Br., Kemp., Limb. en elders). In den
reuth . uytdoen, verhuyzen, tot pacht
uytleggen, 1. exponere. Z. doen (97).
UITDOENERS , doperwten of peulerwten
(Zeeuwsch. Vi., Axe!).
UITDOGGEN, afdokken, geld geven, betalen (Limb.).
UITDOMPEN, uitdampen (Br., Antw.). Z.
dompen.
U1TEENDOEN , b. w., uiteen zetten , uitleggen, verhalen, fr. expliquer, clévelopper (Br., Limb. en elders).
ULTENENTUIT, uitgespr. : utentuut of
utenentuut , bijw., tot walgens toe
ze doet el ulenentuut ( C. Axel). 't Is
samengest. uit de verdubbeling van:
uit en uit, uit end uit , evenals : ommendom.
UIT EN IN KLAPPEN, raaskallen (overal).
UITENTUIT. Z. utenentuit.
UITER. Deze onalscheidelijke vergelijkende trap van uit , heeft elders dan
samenstellingen
in N.-Br. in weinige
plaats, b. v. : uitervaarci, uiterbuurt;
dan hier (omstr. V. Breda) is dezelve
meer gebr., als in uiterkant , uiterrand, uiterstiji, enz. voor : buitenkant, buitenrand, buitenstijl, enz.
U1TEREN (ni als u) voor : uiten : he heet
zich nog ueet geüterd (Limb.).
UITERGAANSTIJ U (oetergaonstiect), voorjaar, lente (Limb.); in Br., Kemp. en
N.-Br. zegt men : uitgang, dat hetzelfde gedacht uitdrukt, evenals het
eng!. spring, d. i. spriugtijd, tijd
dat alles begint uit te springen of
te groeien. De Limburgers zeggen
meest : vroegjaar (vreugjaor), 'tzelfde
als 't hgd. Irühting, doch in 't L. v.
Valkenburg ook : uithoud, te Roermond : uithalt ; in Oostvl. en Antw.:
nitkoinencie ; in Br. en Kemp. ook

uitkomen.
UITERLIJK voor : ten uiterste : ik ben u

uiterlijk dankbaar, uiterlijk verplicht
(Antw. st. en pr).
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UITEIISGANG, UITERSGANK, de tijd Op
welkeii 't gezaaide graan, vooral de
rogge , uitkomt ( omstr. Breda ). Z.
uitergaanstijd en uitgang.
UITGAAN, 'tzelfde als : uitlijden of uitleiden ; 't wordt gezegd van vogelen
(Waas). Z. uitleiden.
UITGAL1V1EN, thans veel gebr. voor 't fr.
déclamer, en uilgalming, declama-

tion : er zijn op die prijsdeeting
sc/ioone stukken uitgegalmd (overal).
UITGANG, m., voorjaar, vroegjaar, het
begin van den lente ( Br., Antw.,
Kemp., N.-Br.). Het bet. waarschijnlijk : de uitgang des winters of het
uitgaan , uitschieten der planten , en
niet, zooals Hoeufft (G) laat verstaan, de uitgang van den vasten. Z.
uitergaanstijd. Kil. vert. uitgaende

ja.er door : an'iius extremus.
UITGANG ( oetgank ) , kerkgank , fr. relevailles : die vrouw heel heurenoetgank
gedaon (Limb.). Z. uitgaandetied.
UITGEBUIDELD \VORDEN, voor een jaar
uitgesteld word,en eer men ( kind)
zijne eerste kommuie mag doen.
En achter zulk een kind zingen de
andere : uitgebudeld broodje , twee
cents vuile kaas (Gent).
UITGEDEN , uitweiden , hgd. ausgdten
(Limb.). Men spreekt in dit gewest
gejen, geëri en genen uit , evenals
bejen, beën of benen voor : boden
( bidden). Z. geeën (I4) en d met ii
verwisseld (blz. 88 en 400).
UITGEKLOPT en UITGEKUISCHT zegt
men te en omstr. Gent voor : opgeschikt , met zorg aangekleed : hij is

uitgekuischt.
UITGEKOCHT ZIJN, niets meer hebben
om meê te koopen (overal).
UITGELEED , UITGELEID. Z. uitleiden
of uitlijden.
UITGEMEEN, buitengemeen : 't is zeer

uitgemeen, (Oostvl.).
UITGENOMEN, als bijw. voor : bij uitnemendheid, en als bijv. voor. : uitgelezeii , voortreffelijk , gebr. in de Ba-
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ronie van Breda. Dat het aldus goed
gebr.wordt, blijkt uit het verhandelde
door Ipey, Vervolg der verouderde

woorden van den Statenbijbel (105-6).
UITGEREGEND ZIJN, door den regen belet zijn voort te doen (overal).
UITGEVEN. Zijn geld uitgeven , op interest uitzetten; zoo zegt men, b. v. :

tien francs uitgevende geld , d. i. interestgeld, doch dit bet. ook : geld
voor den dagelijkschen uitgeef van
het huishouden ( Westvl.). Uitgeven
Wordt in Vl. en Br. ook gebr. voor :
laten hooren of verstaan : hij gaf uit

dat hij ziek was. Daar was iets in
zijne stern dat flauwheid uitgaf.
( G. Gez., Rond den Heerd ).
UITGEWEERD, deel`. van : uitweren,
buitenweren , doch wordt in Vl. veel
gebr. in deel zin van : uitgezonderd,
uitgenomen , behalven, fr. hormis ,

excepie.
UITGLEDSEN , UITGLETSEN, uitglijden
(VI.). Z. gledsen (157).
UITGREETEN, UITGREITEN, uitgespr. :
uittreeten, uitlachen ( IJper ). Z. uitgritten , greeten.
UITGREITEN, UITGRÈTEN. Z. uitgritten.
UITGRITTEN, UITGREITEN, b. w., uit
bespotten, voor den zot-lachen,
houden, kreten (292) : ze grit mij
altijd uit. In Oostvl. zegt men
meest : gritten (165); te Gent : grut
Westvl. : grien en greiten-ten,i
(162). Het engi. to grate staat verfr.

door : offenser, choquer.
UITGRUTTEN. Z. uitgritten.
UITHALEN, b. w. , ergens uit of van
buitenshuis halen, gezegd, b. v. : van
bier of iets anders : wij halen ons
hier uit, d. i. wij halen bier naar de
herberg om thuis te drinken ( VI.,
Br.). Een pint bier in den uithaal, d.
i. die mei uit de herberg haalt en
t'huis drinkt; uithaalbier ( Oostvl.).
Iets uit den hoek halen , iets bekend
maken (Br. en V1.). Uithalen, uitmunten, uitnemen. Vanhier : uithaler,

)
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uithaalster, iemand of iets uitnituntende, die of dat zeer goed is : die
haalders , ho 't zijn zoo 'n goe uit
(Gent).
-paters
UITHALT. Z. uitergaanstijd.
UITHANGBERD , uithangbord (Br.) ; in

VI. uitsteekbord.
UITHANGEN, eigenlijk buiten uithangen,
doch ook : laten blijken, verbeelden,
gebaren , a ffecter, a f cher : den zot,

den onnoozele , den kwast , den
zieke, enz., uithangen (bijna overal).
Weil. heeft : den vromen uithangen.
-- Uithangen, in zijne hoop of ver
bedrogen zijn : hij meende-wachting
daar goed gekomen te zijn, maar hij
heeft er teelijk uilgehangen (Westvl.).
UITHAREN , uitwasemen (Bar. v. Breda).
Haere is bij Kil. 1. urens ppru-inna ,
adurens frigus, mnatutiuin gele, enz.,
en haeren , urentem aurain spirare,
etc.
UITHEIDSELEN, bijna 't zelfde als : sleunen (621), het heidselhoutofdekleine
takken van de boomen uitsnoeien
(Br.). Z. heidsel (180).
UITHEVELEN, uitslorpen : hij hevelt de

ader uit tot op den droogen grond.
( Biid., Ziekte der Geleerden , II
V. 260). Z. hevelen (188.)
UITHOUD. Z. uitergaanstijd.
UITIJDELEN , ledigen , uitgieten , uit

ijdel uwe zakken uit-schuden:
(Gent).
UITINGE, verkoop : die menschen hebben veel uitinge, zij verkoopen veel.
Om veel goed op te doen , moet uien
toch uilinge hebben (h. en d. in Vi.);
in Br., Limb. en elders zegt men .:
veel te doen he/then
UITKABBELEN , gezegd van eene beek
die hare boorden door het inkabbelen van 't water uithaalt ( Vi. en
elders).
UITKANTE (ten), fr. à t'écart : hij woont
tenuitkante (VI., Br. en elders) ; in
.

Br. : hij woont aan d'een zijde..
UITKARREN , met de kar uitvoeren
9t3
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(overal in 't Z. ).
1ITKAVELEN, inkavelingen in tiet hout
maken : ge moet dat zuiver uitkave-

len (Gent).
`UITKEESTEREN (Oostva. ). Z. uitkeus teren.
`UTITKELDEREN , uithollen , uitgraven
(Kl. -Br.). Z. keldering (233) en inkelderen (205).
UITKESTEIIEN. Z. uitkeusteren en keseren .
UITKEUSTEIIEN (Westvl. ) , uilkeesteren
(Oostva.), uitkesteren (Br.), hard uit
uitbraden , door te lang-bakenof
te laten braden dor en korstachtig
maken : laat liet vleescfz zoo wiet uitkeesteren. Het spek is zoo _uitgekesterci dat het breekt. Z. keusteren

(239) en kesteren (230).
UITKEUTEREN , UITKOTEREN , b. w., al
keuterende uitdoen , uithalen, uitjagen , uitroepen : koter den luie

uit zijn bed; de vogels uit hunnen-rik
nest , enz. Die vrouw moet alle zondagen haren rnan uit de herberg kot teren (Br., Antw., VI. ); in Vi. zegt
men : kotleren (283); in Br. : keuteren.
UITKEVEREN , uitdoppen , uitpellen ,
uitpeulen : erwten,boonern, uilkeveren
(Limb.) ; in Br. uitpalen, vitsluimen.
UITKLAREN,voor : opklaren, helder worden : rye lucht klaart uit (Gent).
UITKLOESTEREN , b. en wederk. w.,
inkoffelen (270), zich goed koesteren,
goed uitdossen , zich warm achter
de stoof houden : die ziek is, moet
zich uilkloesteren (Oostvl.). Z. kloesteren (54).
UITKOKEN , al kokende vervliegen : het
water is uitgekookt (Overal).
.UITKOMEN of UITKOMENDE , m. , lente,
het opkomende van 't jaar , wanneer
alles uit de aarde opkomt : in den
,uitkofnende gaan wij naar buiten

(.Oostvl. , Antw. en h. en d. in Br. ).
De herfst heet : liet afgaan van
liet fraai' ( in Br. : uitgaanslaar ).
U.ITKOM1 E,EREN , door kommeeren of

(+, 3
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klappen rondbrieven (VI., Br.).
UITKOTTEREN, uitspr. van : uitkoteren.
UITKOUWELEN , uitkouwen , uitspugen
(r. Eekloo). Z. kouwelen (284).
UITKUCHELEN (uitkachelen), uitspuwen,
uitrochelen (VI.). $
UITKUISCHEN,ui tkèren,uitvagen(overal)..
UITKUNNEN. Er uit kunnen , het kunnen
ontcijferen of verstaan. Ei' aan uit kunncen, er mee toekomen, kunnen
verkoopen zonder verlies (Br., Limb.
en elders).
UITLAAT,bijKil.alsverouderd aangemerkt
en vert. door : projectus, appendix
waif cii; doch in de Baronij van Breda
en Br. nog veel in dien zin, te veten,
van afhangsel aan schuren,enz.,gebr.
:Hoeufft denkkt het zooveel te zijn als
uitzetting , uitleg ., of misschien zoo
genaamd, omdat men het vee uit den
stal daaronder kan laten. Sommigen
spreken het : uiloat uit en bij de
Ouden ?laat. Misschien is liet Groningsehe : uilengevels voor : uitlaat
-gevls.Zuiand
UITLANGEN , 1). w. , uitspreken , doorgaans om te kennen te geven (lat
iemand iets verachtelijks heeft gezegd : wat woorden durft hij niet
,

uittangen.
UITLAPPEN, b. vc., in gemeene taal :
uitdrinken : hij table dal glas bier in
eens uit. Men zegt ook : binnenlap
-pen,
voor : drinken (Br.).
UITLEGGEN, b. w., wordt gezegd, wanneer vele personen Lesamen eer.e
bepaalde hoeveelheid gelds van tijd
tot tijd in eenen spaarpot leggen of
bijeen brengen om er later iets med
te verrichten : zij hebben uitgelegd
orn hunnen meester een geschenk te
koopen (Br., Antw.).
UITLEGGEN , ten einde leggen , geene
eiers meer leggen : onze pennut zijn
allen uilgeleid (overal).
UITLEGGEN (een akker), een hooggin, onvruchtbaren akker door jaarlijksche
afzandinb verlagen en vruchtbaar
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maken (r. Breda).
UITLEIDEN , ook UITLEEDEN , UITLEDEN , UITLIJDEN , voor de eerste
maal uit den nest vliegen. 't Verleden deeles. wordt meest gezegd van
jonge vogels die hun nest voor goed
verlaten hebben : ik neinde olie vo-

gelkens uit te halen, , maar ze waren
reeds uitgeleid of uitgel7jd. In Br.,
Antw. en Kemp. zegt men : uitgeleid,
in Vi. : uitgeleed. Het w. is samengest. uit : uit en lidden, in den zin
van : gaan. Z. leid (331).
UITLEKKEN, uitlikken, fr. vider en

le-

chant : de kat heeft liet melkpotje
uitgelekt (Vi._, Br., Antw., Limb.). Z.
lekkebaard ( 332 ). De e in lekken,
voor : likken, is meer blijtend dan in
lekken (lek voor lek druipen), waarin
zij korter wordt uitgesproken.
UITLENING , verkwijning ten einde,
slapte waarvan men uitleeft : die

nali is niet ziek, hij heeft snaar eerie
uitleving (Br., Antw., Kemp).
UITLICHTEN, UITLUCHTEN ( iemand),
uitschelden;, iemands gebreken, enz.
aan het licht brengen (omstr.Breda);
in Nedersaks. ook : ' tlueliteri voor :
uitschelden. Z. uitschijten.
UITLICHTEN, b. w. Bij ons, katholieken,
bestaat de zalige gewoonte van eenen
stervende in zijn uiterste bij te staan
met hem eene brandende gewijde
waskeers, zinneheeld des Geloofs en
des levens , in de hand te geven ,
hem alsdan godsdienstige gevoelens,
betrouwen op God en op een beter
leven in te boezemen, zijne hoop te
sterken, hem te troosten, aan te
moedigen en voor hem te bidden
dit noemt men : iemand uitlichten
of , in Limb. , uitlucfzten : liet is

pijnlijk zijne eigene moeder uit te
lichten, doch pijnlijker haar le lijken
(339). (VI., Br., Antw., Kemp., Holl.Limb.); in N.-Br. zegt men :,eene
ziel uitlichten voor : een stervende,
Gene waskeers in de hand geven ; en

UIT
dit is in 't L. van Aalst : - liet geloof
aanroepen. Gij zijt daar schoo'a uitge/ic/it, gij zijt daar. schoon aan de

deur gevlogen (Westvl..).
UITLICHTGELD, geld voor 't uitlichten
van eenen stervendegekregen(Leuv.).
UITLICHTING , v., liet uitlichten eens
stervenden (overal in 't Z.).
UITLOOPEI{, UITLOOPSTER, bode, bodin , uitganger of uitgangster die de
gewone boodschappen doet in een
klooster, lij eenen boekdrukker of
elders (Vl., Br., Antw. en elders).
UITLOOPSTERIGGE, uitloopster (VI.).
UITLUCHTEN. Z. uitlichten.
UITLUIDEN, gezegd van 't luiden ter gelegenheid van iemands dood of begrafenis ( N.-Br.) ; elders : beluiden.
Z. Hoeufft (I33).; in Limb. : overlui -

den.
UITMETEN, b. w., uitrechten, uitzetten,
volbrengen ( Vl. ); in Br. en elders
bet. het: varen, uitkomen : met zulks

te doen zult gij eens kwalijk uitmneten . Hoe zul gij met uwe commissie
uitgemeten ?
UITMOLLEN, als b. w., uitwroeten, uit
als o. w. : langzaam uitgehold-graven;
worden, uitwoeien ( N.-Br. ); 't komt
niet van : mol ( diertje ), maar van :
mol (aarde). Z. molrat(337) en Hoeufft
(623).

UITNEMEN, voor : pronken : ik maag wel

eens uitrem en of afsteken ( Oostvl. ).
Dat het uitneemt of (lat liet nnitnain
wordt gezegd voor : uitnemend

liet regent dat het uitneemt. Hij was
boos dat het uitnam. Z. uitnemend.
UITNEM END,bi jw.,zeer,geweldig, buiten
ongemeen, buitengemeen -gewon,

liet is uitnemend koud, schoon weder,
enz. Hij was uitnemend kwaad (Br.),•
UITNEMER , bijna 'tzelfde als : overvliegei of eene die uitneemt of uitmunt.,
die anderen te boven gaat, fr. uit
pnénix, uu aigle ( VI. ); in Br. zou
neen zeggen : nen eerste, neer bol,
sten felle kade, nen knappe, neii eerste
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kerel, enz. (in goeden zin); in Limb. :
ne kop.
UITPACHTEREN, 'tzelfde als : uitboeren.
( Br., VI. en elders ).
UITPAKKEN, uitschijnen, uitkomen, wel
te voorschijn komen , uitmunten ,
pronken : gij zult uitpakken met uw
splinternieuw kleed (Vi., Br., Antw.).
UITPITSEN, uitnijpen : pits die scheutjes
uit (Br.,Antw., Limb.). Z. pitsen (483).
UITPLANT , m. , de boomen of ander
houtgewas op den kant van een stuk
land staande te wassen (Oostvl.) :

den uitplant hier medegaarde. Z.
uitplanten.
UITPLANTEN, plantsoen, enz., dat bijeen
gezaaid staat, verplanten : ge moet

die kooien, die bloemkens in de volle
lucht uitplanten (Br. , Antw., Limb.,
en elders).
UITPOOTEN (uitpoten), 'tzelfde als : uit

verplanten , gezegd van-plante,
boomkens ( Limb.). Z. poot (500).
U ► TPOTAARDEN, b. w., de laag potaarde
uit den grond halen om dezen te ver
: dat stuk land is uilgepot--betrn

trol (Waas).
UITPROESTEN ontmoetten wij eens in
de zinsnede : hoe schitterend hij

zijne snakerige deuntjes uitproestte
(Antw.). Bij Kil. is proesten, , holl. ,
vert. door : sternutare ( dikwijls
niezen).
UITPROTTELEN (o als korte eu), al prottelende of preutelende (506) uitspat
appelen , op te heet vuur-ten,b.v
bradende, prottelen uit (Br., Hagel.).
Het is een freq. van : protten (51 t) of
brutsen.
UITRAKELEN (oetraochelen) , uitkoteren,

b. v. : de pijp met den pijpeveger, of
de stoof met den stoovenhaak uitraketen (Limb.). Z. reukelen (536) en rakel (519).
UITREEUWEN, gewis voor : uitruiven in
den zin van : uitvallen, uitrijzen :
de tarwe, de rogge reeuwt uit (h. en
(I. in Vl.).

UIT

UITRIJTEN, uithalen : veugels oetrieten
(Limb.).
UITRIJZEN, uitvallen, gezegd van graan,
zaad, zavel, enz., ergens stillekens
uit- of door vallende (Br. en elders).
Z. rijzen (543 .
UITRITSEN. Z. ritsen (545).
UITROCHELEN, o. en b. w., al rochelend
(546) uitspuwen : hij heeft zijne loos
uitgerocheld (Br.).
UITROEPER. Z. Hoeufft op 't w. en roeper (549).
UITROOKEN, een tijd in den rook hangen,
b. v. hesp , worsten, holleblokken :
uitgerookt vleeseb, enz.(bijna overal).
UITRUIVEN, uitruien(Br.). Z. uitreeuwen.
UITSCHAMPEN, uitglijden. Z. schampen
(573); het wordt in Limb. overdrachtelijk gezegd voor : van meening
veranderen, zijn akkoord niet hou
die twee zijn uitgesehampt. Z.-den`:
beelen (35).
UITSCHAREN, UITSCHÈREN , UITSCHIREN , b . v. : den pot uitscharen , de
-

bladeren in den bosch uitschèren
het schaap , de haag uitscheren.
Z. scharen , scharren , scheren (576)
en scheren (584). Uitscharen bet. ook:
verwijten, uitschelden.
UITSCHELLEN, uitpluizen (Maastr.).
UITSC11IETEN, b. w. , schielijk uitsteken,
b. V. : de voren van gezaaid land
uitschieten, d. i. de aarde met eene
schop over de bedden werpen ( Br.,
Limb.).
UITSCHIJTEN van : uit en schijten, wordt
ook gezegd in Br., Hagel. en elders
voor : uitschieten, d . i. uitschuiven ,
uitvallen , uitspringen , uitspatten ,

enz. : die bradende appel schijt uit.
Doch men gebr. uitschijten in Br.,
Antw., Kemp., N.-Br. en Vi. veel
overdrachtelijk voor : uitlachen , bespotten, voor den zot houden, uit
bijna 'tzelfde als : uit -scheldn,of

gij meent mij met geld te-sliepn:
krijgen , Ik schijt u vierkantig uit.
Die kerel is ,naar goed om iemand
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uit te schijten. Vanhier : uitscfiijtíng,
uitscheiding, verwijt : iemand eene
uitschijting geven; uitschijterij, spotternij, gekscheerderij. Voor uitschijten zegt neen h. en d. in N.-Br. ook :

bijluchten, uitlichten , bijvegen. Z.
schijten (588).
UITSCHOUDEN, met ziedend water uit
fr. echauder (Br. en elders).-spoeln,
Z. schouden (598).
UITSCHREEUWEN , b. w., uitjauwen,
achterna roepen : die schoolknaap
schreeuwt de menschen uit ( Br.,
Antw., ) : zijne keel uitschreeuwen ,
zich heesch schreeuwen (Oostvl.).
UITSCHREPEN, b. w., uitschrabben, uit kuisc.hen (VI.). Z. schrepen (601).
UITSCHROBBING , berisping ( Limb. ). Z.
schrobbing en schrob (601).
UITSCHUDDEN, b. w., bijna 'tzelfde als
uitspannen , van alles ontblooteii ,
ten onder brengen : de schuldeischers

hebben rijnen gebuur teenemaal uit
( VI., Br., Antw. ) ; in Limb.-geschud
is uitschudden : uitgieten , uitschenken : de zatlap schod zie(n) glens net
( Limb.). Z. schudden (604). Het im-

schud en 't deeles. geschod of
geschud.

perf. is

UITSCHUIVEN, o. w., uitglijden (Waas.,
Br., Antw.).
UITSCHUIVER, m ., wordt gezegd van een
muziektuig, fr. trombonne à coulisse,
die. uitschuift (Waas).
UITSLAAN ,`in den zin van : uitsmeden,
uitmaken, winnen : ik heb een franc

gegeven, maar ik zat 't wel elders uit
Ik zoek mijn huis/zuur uit-slan.
mijn fruit te staan.
UITSLABBEREN, uitslabben niet de tong
uitslabbende uitlikken (Br.). Z. slabberen (615).
UITSLAG, m., uitgeslagen graan , en ook
stroo (Hagel.). Z. baanslag (25), aar
-slagen
voorslag.
UITSLEIEREN , uitglijden. Z. sleeren
X618).
UITSLEIPEN of - SLEPEN. Z. uitslijpen.

UITSLEUREN,'tzelfde als : uitslijpen(Br.).
UITSLIEPEN. Z. uitslippen en sliep.
UITSLIEREN, uitglijden, uiig [etsen, uit
-glitsen(VI.)Z
slieren (618).
UITSLIJPEN, UITSLEIPEN, UITSLEPEN,
UITSLEUREN, al slepende of slijpende uittrekken : wij hebben onze
beste koel uit den stal geslijpt of
gesleurd ( Br., Antw. en elders ). Z.
slijpen (622, en slepen (620).
UITSLIPPEN, UITSLIEPEN, uitlachen, of
'tzelfde als : uitgritten. Als iemand
in iets mislukt of er kaal van afgekomen is , richt men spottender
wijze, den rechten wijsvinger naar
hem, men slipt met den linken daar
over en men roept in VI. : sliep,
sliep, en dit heet men daar : iemand
uitsliepen ; in Antw. en ook wel in
Br. : ce-pee, pee, slipt hem eens uit en
dit heet : iemand uitslippen. Uitstri.jken ( iemand ) heeft in N.-Br. bijna
dezelfde bet., namelijk die van : met
opzet te leur stellen, voor den gek
houden. Z. Hoeufft (625).
UITSLOESTEREN, UITSLOOSTEREN, den
sloester of bast afdoen : de ok ernoten uitsloesteren doen ( overal in Br.,
VI., Kemp. en elders). Z. slooster.
UITSLUIEREN , b. w., uitstellen , ver
: gij blijft dat altijd uitsluie--schuiven
ren, d. i. gij laat het op de lange
baan verschuiven (Oostvl.). Z. sluieren (628).
UITSLUREN, uitsleuren, uitstellen(Westvl.). Z. sloren (628).
UITSMEDEN. Z. uitslaan.
UITSIIOOREN, ULTSMOREN, uitsmoken,
uitrooken : zijne pijl) uitsmoren.

Laat het vuur uitsmooren ( Br. en
elders). Z. smooren (634).
UITSNIJDEN, o. w., snel wegloopen hij
sneed er uit (0ostvl. ).
UITSNUISTEREN, uitsnuffelen, uitzoeken
(Oostvl.). Z. snuisteren (644).
UITSNUIVEN, uitsnuiten, of uitsnuiten,
b. V. zijnen neus ( Limb. ). Z. snut:

ten (645).
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UITSPANNEN, b. w., iemand uit zijne
doening, zijnen handel, enz. stellen,
iemand van iets doen uitscheiden
( VI., Zeel., Antw. ). Men ziet dat dit
gezegde aan 't afspannen der peerden
uit een voertuig ontleend is.
UITSPELEN, b. sv., uittrekken : speel
uwen jas uit (Br., Antw. VI.); ook
zich uit den slag trekken : hoe zijt
gij er uitgespeeld, hoe zijt gij er gevaren (Oostvl.).
UITSPRIETELEN, met sprietels uitspreiden (661), uitschieten (VI.).
UITSPRUITEN, uitspuiten (Br., Limb. en
el(lers). Z. spuiten (666).
UITSPUIGEN, uitspuwen ( VI. ). Z. spuigen (666); in Limb. : oetspieën.

UITSTAANS , voor : uitstaande : ik heb
net u geen of niets uitstaans, ik heb
niet u niets te stellen, ik heb geene
betrekking met u ( Br., 'VI. ); in Br.
hoort men hiervoor nog : ik heb
met u niets uit Ie slaan ; in Westvl.
zegt men : uitstand voor : uitstaand.
Het is opnmerkensweerd dat men in
Br. en elders dikwerf het infinitivus
met eene s achteraan gebr. voor het
tegenwoordig deelwoord.
UITSTAND. Z. uitstaans.
UITSTEEKBERD , algemeen in VI. voor :
uithangberd of-bord. Eigenlijk is 't
een bord dat vooruit steekt, van :
uitsteken, vooruit komen of het bord
op eenen uitsteek geplaatst ; uitstek
of uitsteek is in 't fr. ouvrage qui

avance en saillie , en pointi, uit balcon. Z. uitsteken.
UITSTEK, m., overschot, het slechtste
dat overblijft, fr. rebut : laat mij
maar at den uitstek ( Oostvl. ).
UITSTEKEN, b. en o. w., te Gent er, elders
in Uostvl.l°'tzelfde als in Br.en Limb.:
opsteken ( 439 ) : boter uitsteken, de
boter in tonnen of kuipen ter bewaring steken ; ° tot uithangbord ne
willen wij «in Sinte Baafs» uit--nie:
steken. 3° Verrichten : ivat steekt gij
i.veer uit; bij Huysbr. bet. uitsteken

vIT
uitzetten, uitdrijven :
En wat uitgesteke in dese aleinde
(III, 180, r. 7.)

Dat jongsken is uitgfhesteken, d. i. uitgesteld, hij mag zijne eerste kom
niet doen ( h. en d. in Vl. ).-munie
Steek liet uit zegt men veel in Westvl. voor : trek het op, maak u voort.

Op iets de tong of den teut uitsteken,
iets verachten, van iets niet tevreden
zijn en dit betoonen door het uitsteken van de tong (Br., Kemp.).
UITSTEL, UITSTELLEN, 'tzelfde als :
uitzet, huwelijksgift, fr. dot en uit

meisje heeft voor haren-steln:(a
gehad ( Br., .Vl. ). Kil.
vert. uytstelien : door collocare, naptui elocare, dolare, enz.

uitstel 5000 frt.

UITSTREELEN, aan zijn woord te kort

komen (Venlo). Z. beelen.
UITSTREPEN, licht uitkuischen (Br. ).
UITSTRIJKEN, niet op den gezegden tijd
gereed zijt, uitstellen (N. v. Limb.).
UITSTRUIK. Z. 't volgende.
UITSTRUIKEN, o. en wederk. w. , tot
struik worden , zich als een struik
uitspreiden : zie eens hoe schoon die

planten uitgestruikt zijn (Br.) !
UITSTUIKEN, ui tstrooien, rondbabbelen:

hij heeft uitgestoken dat ik bedrog
gedaan heb. Vanhier : uitstuik of
titstuiksel, uitstrooisel, valsche maar
(Westvl.). Z. stuiken.
UITSTUIKSEL. Z. uitstuiken.
UITTEINZELEN. Z. uittijnzelen en Lijnzeil.
UITTIJNZELEN , b. w., naapen, napoet sen , bespotten iemand uittijnzelen
:

niet iemand spotten (VI.). Z. tijnsen.
UITTROU \VEN, door te trouwen het huis,
waar men in dienst waonde , verlaten. Het wordt in Br. veel gezegd
van meisjes, die trouwen terwijl zij
ergens in dienst zijn : zij is op dat
pachtltof uitgetrouwd. Het tegenover-

gestelde is : introuwen : die jongen
is bij cle ouders zijner vrouw lage-

UIT

(6^

^► 1. rw1

( 7 7 )

trouwd, d. I. hij bewoont mede het
huis zijner schoonouders(Br.,Kemp,,
Limb.).
UITTUITEN, uitdrinken (Oostvl.). Z. lui
-ten
blazen.
UITTUTTEN, uitdrinken (Ant^v.).
UITVAART. 'T IS UITVAART, het is op het
uitvaren of uitgaan, tiet is er meé
,gedaan (VI.).
UITVALLING , witval : hij eieed tegen mij
eerie uitvalling (VI.).
UITVAREN, b. en o. W., uitrijden met
rijtuigen of gespan ; ook uitploegen :

de familie is oetgevaren nao de kir
mis. Het greun is zop slecht dat liet
moet oetgevaren weerden (Limb.).
-

UITVETTEN (er), o. w., snel wee loopen,
zich van kant maken ; hij vet er uit
(Kemp.). Z. uitsnijden.
UITVIGGELEN , uitsnijden , grof en oneffen uitkavelen : ge zit de groef daar

weer uit te viggelen, waarom geeft
gij it den tijd niet on ze zuiver uit te
kavelen (Gent). Z. uitkavelen.
UITVIJZEN, zich vergrooten door meer
landstukken in eigendom te nemen :

ieder eigenaar vijst zich gedurig uit,
meet de aanpalende gronden te koopen (Gent en omstr.).
UITVLAGGEN , zuiveren van ruigte en
onkruid, tot vlaggen geworden (omstr. Breda), 'tzelfde als : afpeën Z.
peen (4x62).
UITVLUCHTSEL, uitvlucht (overal).
UITVOND, m., uitvindsel, uitvinding (VI.):

waer 't zaken dat de biegte eenen
menschelylien vytvond was, hoe zou
zich de geheele wereld daeraen onderworpen hebben ( Claes , BoerenTheologie, blz. 158).
UITWEGEN, 1 oo : eenen uitweg hebben
(V1., Br.).
UITWINDEN, als b. W., bet. het in Limb.:
uitwaaien , als o. w. in Oostvl. :
haastig vegloopen , het hazenpad
kiezen : gij zult hem zien uitwinden.
Z. uitsnijden, uitvetten.
UITWINNEN, b. w., beloeren ; uithalen :
-

UiT

de kinderen winnen de vogelen uit
( Z. -Limb. ); in Br . uithalen, elders :
rooven elders in Limb. : uitrijten
(oetrieten).
UITWINTEREN, den winter doorbrengen
of laten doorbrengen : ik ben goed
uitgewinterd ( Br. ). Z. doorwinteren
(1 Oh).
UITWONEN , in de Holi. - Woordenb.
'tzelfde als in Br. en elders : afwonen
(13), in Br., Antw., Limb. en elders :
buiten zijn ouders huis wonen, in
eerie kostschool wonen : dat meisje

heeft vier jaar uitgewoond.
UITZAVELEN, den zavel uit een land
halen : dat stuk is uitgezaveld ( Br. ).
UITZEEVEN, uitziften. Zeeven voor : iften en zeef, voor : zift (Limb.)
UITZEGGEN , uitdrijven , verjagen , ver
dezen zin komt het voor-drijven;
in Rond den Heerd ( 2e jaar 194),

ondertusschen kwam en vele lieden
thuis die uitgezeid waren" van de
geuzen. Kil. vert. uitzeggen door :
proscribere, in exitium mittere, enz.
UITZET,soortvan bruin bier veel inOostvl.
en h. en d. in Br. gebrouwen ; ook :
huwelijksgift, en nog : uitlegof depot
in 't spelen, fr. eedjeu, anise (Oostvl.).
UITZETTEN, bedrijven, verrichten, doen,
begaan : gij hebt vandaag niet veel

goeds uitgezet. laat hebt gij nu weêr
uitgezet ( Br., Kemp., Limb., VI.).
Het bet. in Br., Limb. nog 'tzelfde
als : uitplanten , en in VI. 'tzelfde
als : uitsteken.
UITZIEI)EN, verzieden, wegzieden, door
zieden vergaan, uitkoken : liet water
is uitgezoden (overal in 't Z.).
UITZIEN, uitstaan, onderstaan, verdragen : ik meen niet dat hij 't zou kon

uitzien, indien men zijn - been-ne
afzette ; ook gezegd van kantwerksters die zonder pergament of door-

steek eenen patroon kunnen nama
afzien (13).
-ken(Wstvl.)Z
UITZIJ EN (oetziecn) voor : uitzijgen
(Limb.). Z. uitzeeven en zijgen.
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UIT ZIJN. Uit met zijn vervoegd , of ui!zijn, heeft vele beteekenissen, omdat
er vele woorden achterwegen zijn
gebleven ; 1 0 Op iets uit zijn , ui tgegaan zijn ten einde iets te bekomen;
overdrachtelijk : iets verlangen, beoogen : ik ben op die plaats niet uit ;
2 0 eruit zijn , uit het gevaar zijn
zich in 't loten vrijgetrokken hebben,
mislukt zijn , ergens uitgesloten
zijn , ook : uit zijn lood of beteuterd ,
bedeesd zijn. Het uw gesnap hen ik

heel en ganscla uit mijne rede. 3° De
stoof, het vuur is uit, d. i. uitgedoofd , uitgebrand. De schoot is uit,
enz. d. i. geëindigd (overal).
UITZOEKEN. Iets op iemand uitzoeken,
iets uitvinden om iemand iets betaald
te zetten, of, gelijk 't spreekw. ze g t:
iemand iets te huis brengen. Men
hooit ook wel eens, in ver bintenis
niet de overige deelen des gespreks :
iemand uitzoeken : het op iemand
geladen hebben (N.-Br.).
UITZWEETEN , b. w., in Br. voor : bekoopen, bezuren, uitboeten, verduren : die vrouw heeft tegen den

meester ruzie gehad , haar kinderen
zullen het in de school mogen uitzweeten. In Oostvl. gebr. het gemeen

volk uitzweeten in den zin van : moe
verdienen : ik zou niet geerne-ten
500 fr. uitzweeten om mijne huis
i. ik zou niet geerne een-hur,d.
huis van 5^0 fr. huurprijs bewoonen.
UIVALLIG ( 198 ), in Oostvl. en ijvallig
(203) in Westvl. gebr. met de bet.
vaan : slecht, boos , vuil, gebrekkig,
bet. eigenlijk : slecht of kwaadvallig,
wat slecht valt, als samenpest. uit :
vallig en ui. Wij achten dit ui voor
en en dit voor : euvel of evel en ook
bij Kil. nog : euvel, bijv., dat : slecht,
kwaad bet. in 't hgd. libel, oud
hgd. ubil, goth. abel, engl. evill,
en verkort ill; bij Kil. vert. o. a.
malus, nocens, pravus. Vanhier heeft
men dus ook : euveldaad, thans :

UNJ

euveldaad, (kwadedaad), euvelmoed,
kwade moed of gemoedsgesteldheid,
en euvelen , euveldoen , 1. nocere, op
blz. 113 melden wij einsch of ensch
in den zin van lastig, gemelijk en
blz. 114 eenvallig (eivellig), in Limb.
gebr. voor : eigenzinnig , vervelend,
die w w ., althans het laatste, schijnt
ons verwant met : invallig of euvel lig. Z. Bild. op : euvel (I, 190).
ULEKE , ULEGE , UGELE , UWELE of
fliefoeter (120), is te Roeselaar de
naam dien men den vlinder of pepel
(467) geeft; Kil. heeft : uleke, ulekeit,
en behalven de namen die wij blz. 467
opgaven, nog vijfvoutere, botervlieghe , somervoghel ; in Westvl. hoort
men ook nog : beuterschite ( boter
Heflodder, enz. Z. blz. 469.-schijter?)
ULENS, ULENT ('t), ook uitgespr. : t'alet,
talent , te uwent : ik heb t'ulens geweest (Br.).
ULES , m., een aarden pot (omstr. van
Roermond), elders in Limb. ulepot,
dit is een aarden pot , onder zoo
breed als boven , dienende voor
pasteien enz.
ULEVEL, ULEVELTJE, ULEVENTJE, o.,

zeker suikergebak voor kinderen ,
ook stukje kandijssuiker in papier gevouwen, fr. caramel (Limb.,) ; te
Venlo ulevelke. Z. uweltje.
ULIVELKE. Z. ulevel.
ULTRUL ( uiletrul?) , verdrietig mensch,
iemand die nooit zwijgt , die kriept ,
die anderen last en verdriet aan
-doet(Ppring.ms)
UN, v., mv. unnen, uie, juin of ajuin, fr.
oignon ( Limb. ); bij Kil. : ulch, ulck,
sicamb., ajuyn.
UNGER, UNGEREN. Z. unjer, enz.
UNJER , ONJER , UNJEREN, m., ook

Unger en ungeren of schofttijd, middagsslaapje , deze slaap duurt bij de
werklieden , van af Gillis tot aan
St Remigius, van 's middags tot twee
uren. Vanhier : unjeren, onjeren of
ongeren , un7eren, o. w., schoften
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een middagslaapje doen of den unjer
houden (Limb.). Het w. schijnt verwant met : onder waarvan de d in
j of g veranderd is, iets wat meer
plaats heeft. Meyer en Kil. hebben
unjer voor : spook , schimme , en ungeren voor : tooveren ; unger, hoere,
holt. tooverheks, boosaardig vrouw
Doch dit unjer is, volgens-mensch.
Bild., verbasterd van : Hungaar. Bij
Kil. bet. uncken, unckeren : zuchten,
en unckeren of hunckeren.
UNJEREN, Z. unjer.
UPERKEN, halve pint of 't vierde van

eenen maatpot : uperken melk. Een
uperken garnaat voor een oordje; een
uperkens flesch ( Antw. st. ); in VI.
zegt men : djoorke, en bijna overal :
kapperken ; Kil. heeft up, uperken, 1.
cheopina, cyaLhus. Z. oppertje in 't
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kleine snokken aan de lijn van 't
linksche paard (C. Axel).
UTSOM, tusschenwoord om de paarden te
doen keeren (h. en d. in Oostvl.). Z.
herrie en utou.
UUR voor : zakuurwerk ( Limb. ); voor:
zakuurwerk zegt men in dat gewest
ook veel horlogie. Uur is in 't Zuid.
V. evenals 't hgd. uhr, in Holl. o.; in
N.-Br. is uur ook voor . uier.
UURMUIL , v. , veranderlijk mensch.
(omstr. v. Brussel.); Kil. : urigh, urynaeligh.1. mnutabilis, inconstans, etc.
UUTGAANDE TIED, lente (Gelderl.). Z.
uitgang, enz.
UUTSPANNEN of UITSPANNEN (Zeeuwsch
VI.). Z. uitspannen.
VUTRIJZEN, rijzende (543) uitvallen (Br.

en elders).
UUTWINTEREN (Zeeuwsch vl.). Z. uit

Belg. Mus., blz. 128.

-winter.
UVE, huif; uvekarre, huifkar ( Zeeuwsch
VI.). Z. Hoeufft in't Taalk. mag. (251).

-

UPPERSTE, o. , opperste zolder ( Gent).
UPSEMEN, HUPSEMEN, 't zelfde te Ronse
en elders als : tintelen of als : hippen, hipsen (189), d. i. stillekens en
benauwelijk naar iets vragen ; bij
Kil. : ups- hemmen, ups- hemen, emu-

UVERANS , NUVERANS , NUVERHANS
NIET (Brussel). Z. ieverans , nieverans (202).
UWE voor : gij : hebt uwe dat gedaan

tire, edere minimam vocem, incipeie
minimam mentionem.
URES (t'), te uwent (Diest). Z. Ulent.

(AnLw.).
UWEL, UWELKEN, UWELTJE, ouwel,

ook papilton gezegd , fr. pain a cacheter, oublie (VI.).

USSEL. Z. oersel (418).
UTOU , uitroep tegen de paarden om
rechts om te gaan , vergezeld van

UWELE. Z. uleke.

v
VAAG , bijv., verwant met vague , en 't 1.
vacuus, bet. : ledig, onbezaaid, onbe^
bouwd, braak, woest : dit land ligt
vage. Vanhier : vaagland , braak
bij Weil. en anderen-land(VI.);
komt een veeg land voor in den zin
van : land dat nabij aan zijnen ondergang is. Zou hier veeg 'tzelfde
niet zijn als vaag? Z. veeg bij ons
en bij Weiland.

VAAK, als bijv., met debet. van : dikwerf,
bestaat niet in de volksspraak vanVl.,
Br., Antw. of de Kemp. Vaak , m.,
voor : slaap, wordt er veel gezegd en
komt in verscheidene spreekwijzen
voor : klap voor of tegen den vaak,
flauwe praat ( overal ). Geenen vaak
hebben, goede zaken doen, vooruit
(Hagel.). Vaak tussciien de tan--gan
den hebben, honger hebben ( Gent ).
9i
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vaart bet.: uitweg, uitgang, 1. exiles;

VAAKACHTIG, bijv., slaapachtig, vakerig
(VI., Antw., Br.); bij Kil. : vaeckigh,
vaekerigh. Z. vervaakt.
VAAL, bijv., smal : de vale kant eener
plank is de smalle kant : de zagers

bedevaart, bedegang, bedeweg. Kil.
vert. vaert -door : via, aquceductus,
etc. In 't bourgondisch vlaamsch van
Oostvl. bet. vaart : vieze zaak : dat

meten de gezaagde planken niet langs
den valen kant. Z. vaar.

zijn vaarten. Wat vieze vaart is dat
nu ! Z. varen.

VAALBOOM, slagboom, een weverstuig
(Popering.).
VAALPLOEG (valploeg ?), soort van dobbele ploeg, waarvan een gedeelte kan
op- en afgevijzeld worden ( r. Lier).
VAAM. Z. vadem.
VAAN, vaantje : in zijn vane, in zijn
hemd ( Oostv1. ). In zijn vliegende
vaart of vaandel of vendel, in zijn
hemd of hemdsslippen (Br. ). Hij

VAARTJONGEN, VAARTKAPOEN, VAARTWERKER. In V1. noemen de vaart delvers zichzelven : vaartjongens ; te
Leuv. en elders heeten de vaartwerkers , d. i. de werklieden die aan de
vaart werken, als schepen laden en
lossen, enz. : vaartkapoenen, gewis
omdat dit volksken maar kapoenachtig of stout is, en in VI. een kanaillevolk ; in 't fr. noemt men 't slecht
volkje ook la canaille, van : canal,
1. canalis (vaart).
VAARWEG, kleine weg tusschen twee vel
: weg en-den(Atw.,Kmp);va
varen , dus een weg langswaar men
op en af het veld vaart, rijdt of gaat.

stond in de vane van zijn hemd, d. i.
in zijn hemdsslippen ( Oostvl. ). Hij
draagt de vaan, hij is dronken (Axel).
Vaan is in Br. o. Het vaan of vaan-

ken naar den wind hangen of zijn
molen naar den wind draaien , doen
volgens de omstandigheden of naar
het verlangen van anderen.
VAANDERIK , voor : vaandrig, vaandrager (Br. en elders).
VAAR, oud w. dat : schrik, vrees, ver
Vandaar : gevaar, en-vardheibt.
vervaren. Evenals men in Br. en elders zegt.: de schrik is in mijn beenen gezonken, zoo zegt men in 't
Meetjesl. en elders : de vaar is in
mijn beenera , d. i. eene lamheid die
men na angst of schrik gewaar wordt.
Omstr. Brussel wordt vaar, uitgespr.
vaal, gebr. in den zin van : walg, afkeer, tegenheid : ik heb nen vaal

van dat eten.
VAARGAT, gat langswaar iets of iemand
doorvaart , opening of gat om in- en
uit, op- of af te gaan , in 't fr. accès,
sortie, of 'tzelfde als : hoosgat (194),
mennegat (373) (Belg. -Limb.).
VAART', hgd. fahrt, afgel. van : varen,
hgd. fahren, bet. eigenlijk : alle en
welkdanige gang, weg of seize zoo te
land als te water. Vanhier dat uit-

VAAS, voor : vast, houvast (193) of houd vast, gierig (h. en d. in Vi.).
VAAT. Z. vouwte.
VAATSCH, VATSCH, in Br. uitgespr.
vuits, vois, veujen 'tzelfde als : vatig.
VADDER. Z. vaddig.
VADDIG, enz. Vadzig, vadzigheid hoort
men in Br., Antw., Kemp., VI. niet,
maar wel : vaddig, vaddigiteid ; in 't
Hagel. zegt men vadder voor : vaddigheid, luiheid : den vadder hebben,
vadzig of lui zijn. Bij plant. bet.
vadde : leusich, fr. fade, 1. veternosus. Meyer en Kil. hebben : vadde,
vadse voor : vadze, vadzig mensch,
vunzige maagd, mismaakt meisje, en
't w. vodden vert. Kil. door deflorescere, flaccessere, engl, to fade, fr. se
faner, hgd. en neêrd. : verwelken.
VADEM (vaam ), volgens Bild. v. als
nading, d. i. vatting, omvatting, bet.
bij Weil. zoo ' veel als : een mensch
die zijne beide armen uitrekt, omvatten kan ; in den Teuth. vaden look :
c!a fier, cater , dat is eyns menschen
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lenghd, d. i. eene lengtemaat van zes
voet. Edoch in Oostvl. en in Br. ver
va4m (uitspr. in Vl.-stamendor
veeurn, in Br.: vuir) : opengespreide
hand of de ruimte tusschen het topken van den duimen van den kleinen
vinger,en vadeinen,uitgespr.veeumen
en vreeumen : de hand aldus openzetten, of met opengespannen hand
en vingers iets afmeten : zoo veeumen de jongens met de hand om te
weten hoe ver hunne mar/mis van
elkander liggen; men zegt hier ook :
overveeumen en overvreeumen, d. i.
met uitgestrekte hand overspannen.
overaven en voet vragen bet. in
Westvl.fel overvragen. In Limb. bet.
vadem, evenals het hgd. faden, draad,
en vanhier dat vademen, dat in Limb.
venten, en te Maastr. veerden klinkt,
bet. : eene naald indraden, in Br. :
vessemen. Plant. vert. vadem of faalem
door 't fr. fit, 1. fitum, en de Teuth.
heeft ook vadom, vadom draaien, 1.
flare (spinnen), hgd. fddel7i. In Br.
en deKemp. geeft men nog den naam
van : vadem, uitgespr. vuim, aan een
dik zeel dat men over een kar of
wagen, met hooi of stroo geladen,
bindt opdat er niets zou afvallen.
Men zegt hier ook : overvademen
( overvuimen) , bijna 'tzelfde als :
omvademen, zoowel met iets anders
als met de armen. In 't Arch. voor
Nederl. Taalk. (III, 387) leest men :
veera bet. 'tzelfde als bij Kil. : vese,
veese, veset, welk laatste in de heden
wordt. Ou--dagschetlnobr.
lings zal ook wel voor vese, vesel,
een vorm vesem bestaan hebben.
waar van veem eene zamentrekking
schijnt te zijn; trouwens veemen kan
ik mij niet anders verklaren dan een
zamengetrokken vesemen, vessemen,
bij Kil. is vessemen eene naelde, 1.
acum filo trajicere ; in den Leken
komt vessemen ook voor;-spieghl
ommevessemen, omvademen; vesem,

)
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vessem, vasem staat tot vadem als
asem tot adem. Vadem, dat nu een
lengtemaat uitdrukt, werd door de
Ouden voor draad gebr. Z. vees, veze.
VADER. Zijn vaders teêrzen aanhebben ,
dronken zijn (Westvl.).
VADERKENSDAG (uitgespr. vaarkens- of
varkensdag, ouderkensdag), allerkinderendag. Op de feest der Onnoozele
kinderen, den 28 december, verkleê-.
ren de kinderen zich met de kleederen hunner ouders of van geestelijke
personen en zoo gaan ze rond om
hier en daar wat te krijgen en houden feest en spelen baas (Br., Antw.,
Kemp., N.-Br.). Z. Hoeufft (423).
VADERONS , m., 't gebed des Heeren of
de paternoster (461) : wacht een va
bet. eigenlijk den tijd dat-derons
het lezen van een vaderons duurt,
d. i. wacht een oogenblikje (Br.,
Limb. en elders).
VAGEBONTE , in VI. voor : vagabond,
dat men in Br. vagebunder uitgespr.
het bet. eigenlijk : landlooper, rond
vermits zulke lieden ge--zwerv,n
meenlijk niet veel deugen , zoo ver
er in Vi. en ook elders-stamen
door : straatlooper , luiaard , slechte
kerel.
VAK, bijw., behendig, gemakkelijk : hij
doet dat vak ( Kemp. ). 't Is eene ver
: vaak, bij Kil. ook -kortingv:a
vaecke en vake (dikwijls); nu wat
men vaak doet, gaat gemakkelijk.
VALAVOND, het vallen van den avond
ik zat met valavond thuis zijn -( Vi.).
VALDEREN , o., poort of deur van sporten aan eene weide grooter dan een
veken ( Limburg ). 't Zal misschien
voor : valdeur zijn , en 'tzelfde als :
val -veken of klap- vetren, bij Kil.
claustrum prati vel agri. Malde is in
den Teuth. 'tzelfde als : runtsel , 1.
plica en valden ofruntselen , plicare,
bij Kil. vouden, in 't hgd. fatten. Valderen komt reeds voor in eene oude
vertaling van eene schenkingsoor-
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konde, gegeven door koning Zwentibold ten voordeele van veertien dorpen omstreeks Sittard gelegen (Z.
Sittarder stadt and kreises kalender
ouf das jahr 1823, blz. 24).

VALEI.,VALLEI, van 't fr. volee, Naamhout
(170), zwengel, evenaar, dwarshout
aan den dijsel eens wagens, enz.
om twee of vier peerden aan in te
spannen ( Hagel, en h. en d. in Vi.).
Z. zwenkel of zwinkel, zwing, haa:mschier (aanschier ) te Kortrijk gebr.
of hamerschier (175), haam (170),
hameel (174) en hangschijf (177).
VALEIS, bijw., volstrekt, zeer, fel : liet is
valeis waai. Het is valeis warm
(h. en d. in VI.). Vgl. 't 1. valdè , dat
ook : zeer, fel, enz. bet.
VALEKENTIG, bijna verkeerd : dat komt
valekentig uit (N.-Limb.).
VALGAT. De valgaten zijn de gaten of
openingen eens duivenkots , die men
laat toevallen en langs waar de duiven
in en uit hun hok kruipen : gewoon
zijn er vier valgaten in eene-lijk
spier. Te Gent heet de duivenspijker (657) : duivenspier; bij Kil. is
valpoort vert. door : ostium cadens.
VALKE , soort van muts langs boven
wijd voorover stekende en die de
kasteeljuffers en wiedsters dragen
om tegen de zonnestralen beschut te
zijn (Oostvl.).
VALLEN. Op iemand of op iets vallen,
zich behagen, er genegenheid toe
krijgen : hij valt nog atop dien jongen.
Hij valt er nog at in (Br. en elders).
Door de mand vallen , mislukken,
ook : te niet gaan ( Br., VI. , Limb.).
Er zal niemand over vallen, niemand
zal er iets van weten ( Oostvl.). Hij
komt als uit de tocht gevallen, hij
weet of schijnt niets te weten (Br.,
Antw., Vi. ). Op zijne pooten vallen
(Z. poot 501) bet. te Ronse en elders
in Oostvl. : altijd weten wat te antwoorden, altijd zijn antwoord gereed
hebben s zelfs dan wanneer men on-
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verwachts wordt aangesproken. In
't L. van Aalst zegt men in denzelfden
zin : op zijn plat vallen. Het gedacht
is ontleend aan eene kat die , hoe of
van wat hoogte zij ook valle, altijd
op hare pooien valt. In den Teuth.
bet. afvallen : rijzen. Z. rijzen (543).
VALLING, v., gevatte koude, verkoudheid
op de borst , in 't hoofd of keel

zinking : ik heb at vier weken eene
vatling. Vanhier : vallingweer, weer
dat doet vallingen krijgen ( overal);
men zegt in Br. en VI. : koude (te
Brugge : koedoe) : ' kk heè ne hoedde
gevat. Valling, m., 'tzelfde als : ra
afgevallen appels,-peling(52),o.f
m., in Oostvl. waar 't w. gebr. is
in het kinderraadsel : de koster van
Leinbeke had veertien vallingen en
hij bakte er een tate van.
VALPUT, put die zijn oorsprong ontleent
uit den doorbraak van eenen polder
(C. Axel).
VALSCHARIS, uitgespr. : valsaris, voor
valschaard, een die valsch van aard
is (Br., Oostvl., Zeeland).
VALSCHERIK, m., valschaard (VI.,Limb.).
VAME. Z. vadem.
VAN. Men zegt in Br., Limb. en elders : gestorven, bezweken , enz. van de korts,
den typhus, den Bolera, enz., niet : ge-

storven aan de koorts ; professor van,
niet : aan de hoogeschool, enz.; vansgelijken voor : insgelijks (Br.); van 's
wegen voor : van wege (Westvl.); van
wijds voor : van wijd; van zelfs voor:
van zelf (Br., Limb.). Fan ing tot ing,
in Br. voor : van 't eene einde tot
het andere, waarvoor men h. en d.
in Vl. hoort : van ens ent ens of van
es tot den ende. Dat is van de beest,
dat is beestachtig (Br.). Hij houdt
zijn hoofd van achter, hij kan in de
boeken niet lezen (Iseghem). Er van
zijn, van zijn verstand, enz. zijn. In
Zeeuwsch Vl. en elders zegt men b. v.:
de weduwe van Janssen, enz. in Br.
en elders : de weduwe Janssens.
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VAN, VANNEN, in Westvl. voor : wan,
wannen, fr. van, vanner.
VANDAAG, heden : cie arme werkman

kan den dag van vandaag den kost
niet meer winnen, d. i. kan heden
(bijna overal).
-dags,enz.
VANDAAN voor : vanwaar, zegt men in
Br., Antw., of Kemp. niet; doch te
Maastr. hoort men : waar komt gij

van dan. Waar van dan komt gij?
Van waar komt gij hiervan dan?
Daarvan dan, hiervan dan.

VAR

VANLANGS OM SLECHTER, in V1. gezegd
voor 't Brab. : hoe langer hoe slech ter. En ook zegt men in Br. altijd :

hoe eer hoe beter. Hoe later hoe erger,
enz. enz.
VANNOODE. Z. noode in de Woordenb.
en vandoen.
VAREN, o., slagboom (Limb.).
VAREN ( veren ), hgd, fahren, het. eigenlijk : gaan; doch in Limb., de Meierij
en Drenthe wordt liet ook gebr. voor :
voeren, rijden, ploegen : met kar,

VANDEEG, bijw., zeer, fel, geweldig,

wagen of ploeg varen. In 't L. van

straf : het is vandeeg koud, gevrozen,

Valkenburg bestaat er een gebruik
dat men varen heet ; het bestaat in
eene serenade te brengen van ketel
noemt men dit:-muziek;nGldr.
ezelcirijven (12I) en in 't fr. doener
un charivari. Dit varen (loopen) heeft
plaats tegen personen, welke in overspel leven of tegen nieuw gehuwden,
die het peilbier of den afscheidsdronk , aan de jongelingschap geweigerd hebben. Bij het varen grijpt
de jeugd naar snuk en trom, stroomt,
in woelende menigte, te gader, bindt
eenen strooman op eene kar en voert
deze alle avonden, en dat soms weken lang onder een afschuwelijk
zweepen en kletsen , trommen en
slaan, huilen en tieren, schreeuwen
en razen voorbij het huis des schuldigen. De oudste jongeling der gebuurte, die het bevel over die varende menigte voert, en het huilbier
vraagt, heet men Momber. In Vl.,
Br., Antw., Kemp. en N.-Br. heeft
varen , dat daar overigens in dezelfde beteekenissen als elders gebr.
wordt, nog die van : vreemd, ongewoon voorkomen ; en waarvoor men
daar en elders ook afvallen zegt

enz. (Br.). Z. deeg in de Woordenb.
VANDEN bet. eigenlijk : vanouds en thans
nog in VI. : bezoeken in 't algemeen.
Z. Weil. en Kil. die het w. als Fries.,
Gelders. , Hol!. opgeeft , en vert.

visitare, invisere altrum.
VANDOEN, noodig, vannoode : ik heb
geld vandoen (Br., Antw., Oostvl.).
VAN ËE. Z. vanher.
VANEEN, 'tzelfde als : kapot (221), in
stukken, gescheurd : mijn schoenen
zijn vaneen. Vaneen wordt met een
menigte van werkww. gevoegd als :

vaneentrekkert, vaneendoen, vaneen slagen , vaneenloopen , vaneengaan ,
enz. enz. en behoudt er hier gemelde beteekenis (Br.,Antw.,Kemp.).
VANERS. Z. vanher.
VANGIG, bijv., verstandig : het is een
vangige jongen, 't is een jongen wiens
verstand gauw iets vangt of vat (om
-str.vSTuiden)
VANHER, op nieuw, fr. de nouveau (Br.).
Z. her (184). Het wordt uitgespr. :

vannèer , vanneir , vannei , vannij
en schijnt eene verbastering van
vannieuw, zoo spreekt men, omstr.
Leuv.Nieuw-Rhode, Naarroy; nieuwveld : nijveld uit. In Oostvl., dan
toch te Gent , hoort men : vanee,
vaners , voor : opnieuw; oulings
vannue, vannieuw, enz.
VANKANT. Zich vankant maken of steken.
Z. kant (220) en gat (138).

het zal hein varen geen meester neer
ie zijn. De dood van haren man zat
haar varen. Het vaart ons niet zoo
hard te moeten werken. De welde
vaart niet. Kil. heeft vaeren bijna in
denzelfden zin vert. door : taedere, de-
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suetudine a fici. Het beduidt gewoonlijk iets slecht en daarom is er misschien slecht of kwalijk onder ver
zin van : verdrieten-stan.Ide
(taedere) wordt het weinig gekir.
Nochtans kan varen afgeleid zijn van:
vaar ( vrees, schrik) en 'tzelfde wezen als dat andere vaeren van Kil.
dat hij vert. door : metuere (vreezen).
Z. vaar en varen bij Weil. en
Hoeufft (629).

VARENDE VROUW (de), orkaan of sterke
dwarlwind die alles verwoest en
meêneemt wat op zijnen doortocht
is (Westvl. ). Z. barende vrouw (30)
en Kil. die vaerende wijf opgeeft als
oud voor draeyende wind, 1. turbo,
vortex. Ook is bij hem vaerende
vrouw of wij f eene boschgodin, tooveresse, vreemd wijf, hoer bet., en 't
engl, fairanci man bet. bij Boyer, hetzelfde als : vagebond.
VARESPELEN of BARRESPELEN is in Vl.
een kinderspel, bestaande in van 't
eene plankier (trottoir) tot het andere
over de straat te loopen ; hij die er
aan is staat in 't midden der straat en
kan hij eenen, die over de straat loopt,
raken , dan is er deze aan en moet
de anderen helpen vangen. Op den
stoep is men vrij en die er 't langste
en laatste kan op blijven, zonder dat
hij in 't overloopen gevat wordt ,
heeft de meeste eer van 't spel (VI.).
VARF, VARVE, verf, (VI., Antw.).
VARFEIK. Z. varveeik.
VARFKOE (Westvl.). Z. varvekoe.
VARKELEN , vrikken , roeien , met een
bootje varen, spelevaren (65t). Van-

hier : varket-tied,tr. barcarole(Antw.,
VI.).
VARREVEÊ , VARREWEÊ , gedroogde
roede , springroede van den vaar of
varre , de bulpees des stiers , droog
geworden en voor stok gebezigd
( Br. ) ; bij Kil. bet. wede en vele :

roede, 1. mentula, penis; wede, is een
oud duitsch w. in 't Saks. en hgd.

VAS

weyde, engl. witbie, 1. virga, vierzen,
en wegleken, virgula (roedeken).
VARTJE , drinker , looper ( Brugge. ).
Daarvoor zegt men in Br. ook
verken en in Vl. : zwijn.
VARVEEIK, VARFEIK ; eik die 's winters
zijne bladeren bewaart (Westvl.).
-

VARVEKOE, VARFKOE, VERVEKOE, licht
verbasterd in Westvl. van : varrekoe,
verrekoe , bij Kil. Laura (onvruchtbare koe), bet. daar : koe die niet
meer kalft en geen melk meer geeft.
VAS, FAS, o., 10 knor , knorvleesch, fr.
cartelage (Br., Antw., Kemp.); 20 nek,
hals, strot (Antw.) ; de hielen zijn
gewoonlijk knorachtig dus ook :
,

30 (hiel of versen : áe vassen steken
door zijne kousen ( Limb. ). Z. vasel,
versen of vessem en vees.
VASEL , bijv., slecht, dor : vasel voeder
(Limb.). Vasel schijnt afgel. van vas,
knor , hiel , en dus zooveel als :
knorvoeder, d. i. dor, of onsappig
voeder. Z. vees.

VASSE, v., is in Zeeuwsch VI. en elders:
de hoeveelheid aarde die aan de
wortels of vezels van eenen struik
blijft hangen, als men hem uitdoet :

er hangt een groote vasse aan den
plant. Het is dus hetzelfde als in
Br. : rusch (562) en misschien wel
verwant met : wase, dat Kil. aanteekent als : Saks. Geldersch en
in 't. 1., evenals rusch, cespes is,
doch dezelfde Kil. geeft 't ook als
Vlaandr. op in den zin van : slijk, fr.
vase. Z. vees, veze of vezel.
VAST, zeker : het is vast of vast , waar
(overal in 't Zuiden).
VASTBROOD , 'tzelfde als in Holl. : huis
fr. pain de ménage,d. i.-bakenrod,
brood waarin de zemelen meegebakken zijn. In Br. zijn er in 't brood,
dat men huisbakken heet, geese zemelen.
VASTENAVONDZOTTEKENS, ook naakte
(Brussel en Omstr.)-mineks(380).
Z. kattekens (226).
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VASTENBIER, krachtig bier bestemd om
in den vastentijd gedronken te worden (Br., Antw.).
VASTHEBBEN of VASTNEMEN, b. w.,
bedriegen of 't zelfde als : kullen ,
plulien : gij, ge zijt te jong om mij
vast te hebben (Br., Antw., Vi.).
VASTKLESSEN , VASTKLETSEN , voor:

vastklissen , vasthechten (VI.). Z.
klissen (253).
VASTNEMEN, nemen, in de hand nemen,
neem dien boek vast; overdrachtelijk :
bedriegen : adie winkelier heeft u
vastgenomen (Br. en elders).
VASTZITTEN , zitten dat men niet meer
voort kan, in de strop of het zitten.
(overal).
VATENBANK (vatebank), van vat en bank,
de bank , plank of hang ( 176 ) boven
den schouwmantel waar men vaatjes,
potten en pannen op zet (Westvl.).
VATIG of VATSCH, 'tzelfde als : vaatsch,
na 't vat smakende : dat bier is vatig
of vatsch (VI. ); bij Kil. : vats,
vaets, vaetsch.Van hier : vats smaken,

1. sapere vas; vaelsche of vatsche
tonne , 1. dolium mucore redelens. Z.
vaatsch.
VATJET voor : vat gij het (Westvl.).
VATSPOEL , uitgespr. : voisspoel , veusspoel, is 'tzelfde in Br. en elders als :
vatspoelsel , fr. lavure á'écuelles ,
schotel- of afwaschwater, bras, tafelafval, schellen, enz, nog dienstig tot
voedsel voor vee of varkens; bij Kil.

val ---spuel, vaet-spuel, 1. purgamen
doliare.
VATTER, m., voor : vatting, begrijp : een
goeden of slechten vatter hebben. Hij
heeft zijnen valter bij Item niet of
hij heeft zijn vatter thuis gelaten,
hij vat de zaak niet. Die mensch
heeft een goe vatter, hij vat gemakkelijk, verstaat, begrijpt licht (VI., Br.).
VAUWEREN voor : valderen.
VECHTEN, VECHTEND. In V1. zegt men:
vechten dat het haar stuift, in Br.:

vechten dat cle haren stieven of stui-
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ven , d. i. geweldig, dapper vechten.
Vechtend hoort men soms, h. en d.
in VI., als bijw. gebr. voor : zeer,
fel, sterk : vechtende heet.
VECHTMERKT, vechtpartij, gevecht (Br.,
Antw.).
VEDDE (Hagel.). Z. vette.
VEDE, vee. Z. varrevee. .
VEDER, VEÊR. Iemand achter zijn veêren
zitten, is 'tzelfde als : achter of op de
hakken ot vessenzen zitten, achtervolgen, aansporen (Br. , Antw. en
elders).
VEDERKUIF, v., stukje kurk met vederen
bezet , vederbal , fr. volant ( Hagel. ,
Belg.- Limb.).
VEDSEN, v. , mv. , zoo noemt men in
Limb. de ruwe, slechte, rotte koordjes of draden die gediend hebben
om eene dikke touw, b. v. eene
scheepstouw te vormen ; die draden
zijn dan niets meer waard. Vandaar :
het is geen veils weerd, niets waard.
Z. vezel.
VEE. Z. vei.
VEEG, VAAG, v., bij Weil. m., bij Bild.
v. en m., oorveeg, slag, schaard of zij
verwijt : hij kreeg eenti-delingsch
veeg mee (Br., Antw., Kemp., Limb.).
Z. ook vijg.
VEEG, dat men bij Weil. nazie, wordt in
Br. niet of zeer weinig, maar wel in
Vl. gehoord, b. v. : ge zijt nog niet
veeg, zegt men hier voor : ge zijt nog

niet dood of : ge zijt nog niet koud.
Veege manieren , manieren van
iemand die veeg is of gaat sterven.
't Is bijna 'tzelfde als : veegeteekenen.
(Vi.).
VEEGZWAM of enkelijk zwam, 'tzelfde te
te Mechel., als gomme élastique; bij
Sleeckx en v. d. Velden : vederhars.
VEEL. [Iele sleutels verwerren het slot,
als velen zich met eene zaak bemoeien , dan raakt deze in den war
(overal). Vele verkens maken den
spoeling dun, wanneer iets tusschen
gevelen moet verdeeld worden, heeft
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elk maar weinig (Br., Kemp. en Vi.).
Veel van tijd, veeltijds, dikverf (Br.).
Zoo veel als , bijna, bijkans (overal).
Van iemand of iets veel maken veel
achting voor iemand of iets hebben.
Veel uit iets maken , veel droefheid
in iets maken (Br. ). Vele in iets
vinden, veel uit iets maken (Vi.).
VEELDEK of VEÈR , scheidingsdam ,
paal, doorgang (Kemp.).
VEELEVER, lever die vee of vei is; kalverlever (VI.).
VEELTAL , VEELTALLIG bet. het le :
groot getal ; het 2e : talrijk ( Br. en
elders).
VEEM , uitgespr. vierra, hetzelfde als :
vadem, wordt in Limb. ook gebr.
voor : hengel of draad : niet de viem
visschen, hengelen en in de omstr.
van Venlo is het ook : 120 stuks
noten, gerven, enz.
VEEMEN. Z. vadem.
VEER, o., het smeer dat in der varkens
groeit, lies (338), reuzel; van--buik
hier : veervet, liezevet (h. en d. in
Br.). Z. veelder en ver.
VEERSKENSMARKT (veeskensmerkl) is te
Leuv. heel wat anders dan wat dit w.
aanduidt: veleboerenmeisjeskwamen
jaarlijks op half-maart , vroeger den
17 dezer maand, op de feest van
Sinte Geertrudis aan de kerk dezer
Heilige te samen , ten einde aldaar
eenen dienst te vinden of zich bij
burgers te verhuren, en dit noemt
men : Veerskensnierkt. Te Erps, bij
Leuven, heeft dit gebr. ook plaats op
half-hooimaand ; doch hier komen
ook de jongelingen eenerg post zoeken. Wanneer er ergens vee meisjes
bijeen zijn, zegt men ook : 't is gelijk
,

een veerskensmerkt.
VEERTIENDAGEN. Wanneer een dienstbode zijnen dienst opzegt of dat hem
deze door den meester wordt opgezegd , geeft de eene den andere
veertien dagen tijds, 't zij om eenen
post te vinden, het zij om een ande-

VEE
ren dienstbode te krijgen en dit
noemt men : in zijne veertien dagen,

zijn , zijne veertien dagen doen, d. i.
op het punt zijn van zijnen dienst te
verlaten (Br.).
VEES, VEZE (met zware e) bet. eigenlijk:
een draadachtig of lang aaneen han
iets, draadje, peesje, worteltje,-gend
randje, bindsel, scheutje of hetzelfde
als : vezel, dat er een diminutief van
is; zoo noemt men : vees, mv. vezen,
het draadje , vezelken of peesken ,
dat de beide schelpen van erwten of
boonen , enz. samen bindt , en die
veesjes daar af trekken noemt men
in Br. en elders : vezen, b. v. erwten,
prinsessen vezen. Vees bet. er 20 :
bindsel, lijnwaden band om een heen
te vezen. Kil. heeft vese, veese, vaese
en de verkleinww. vaesken, vesken
(nog gebr.) in de ie bet. en vert.
het door fibra, fiw.bria, capillainentuin, festuca ; in 't Saks. is het : fese,
in 't opper hgd. fase , hgd. fasen. Z.
vadem, in den Teuth. vese, scheeve.
In een Nieuw Testament. , gedr. te
Antw. 1566, leest men : en wat
slede eene vese (festuca) in uws broeders ooghe. Ruysbr. heeft vese, vesen,
vaesche, vasche in de bet. van : draad,
vezel, band, strook. Kil. heeft voor
het laatste : Vaesche, vesche, veschie
in 't 1. fascia (bussel, bindsel, zwachtel), en 't w. Vaesclien, vesthen bet.
bij hem : fasciis ligare, etc. d. i. in
zwachtels doen , omzwachtelen of
inbusselen, b. v een kind. Ook verfr.

Plant. -vaseinen , . vesensen door :
le maillot de petits enfants; doch
vaeseynen, vesemen, vessemen is ook
bij Kil. draden (eene naald). Bild.
(11I, 209) zegt dat » vezel, vase, vaas
of vete (draad) eigenlijk een adjectief
is, van : va•en of wa-en. In oude
duitsche schriften leest men ook
vadem. Het tegenwoordig hgd. zegt
faders. Zoo is 't engl. to fade eigen
fr. fade ( laf)-lijk:verzn;'t
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vervezeld, verslenst. Onze Ouden zei
ook : veze, vezem voor een draad-den
waarvan : een naald vezem.en ( bij
verbastering vessemen), eenen draad
in de naald steken, fr. en filer. Voor
kinderluier of windsel gebr., is 't het
lat. fascia. In 't Perzisch is fesl : eene
brok in 't algemeen. » Z. 't volgende
en vies.
VEESCH, windsel, zwachtel, bussel, bunsel (Limb.). Z. vees.
VEESCHEN, 't zelfde w. als, vezen, inwin delen, inbusselen omzwachtelen, in
doeken doen (Limb.).
VEEUM, VEEUWEN. Z. vadem.
VEEZEN. Z. vezen en vees.
VEGEN wordt verschillig toegepast, zoo
bet. het h. en d. in de Kemp.: loopen : ziet hem vegen ; in 't Hagel.
zegt men : katten, die niet vegen, deugen niet, katten, die nergens aan
zitten aanlekken, deugen niet. Te
Maastr. : uitrichten , uitzetten , begaan, mispikkelen : gij hebt het daar
weer geveegd. Het iemand vegen,
iemand eene veeg of schaard geven
(Br.).
VEGERSHOOFD, halfmaan, vaagborstel
(Diest).
VEI, VEE, bijv., versch, malsch, weel
jeugdig, zaprijk : vee brood :-derig,
de tarwe, boekweit staat te vei, zij zat
vallen , en hierop antwoord men in
VI.: liggende vruchten maken staande
boeren, d. i. goede vruchten maken
rijke boeren
Staat 't koren al te vei in 't eerste jaarsaisoen,
Als 't rijpt dan vindt de boer maar weinig op
[te doen.
Aloude kindren van Vlaandrens oude boorden
Gij, die noch groene wee, noch veije terruw[land
(G. Gez., 23).

Kil. vert. vey, flandr. door : vigens,
vegelus. Vee of vei zal verwant zijn
met vee, of 't fr. vie en 't lat. vivere, of
zou 't niet Benig betrek hebben met
veeg? Z. \Veil. op vee en veeg, Bild.

VEL

op : vee, en bij ons dij, dijd (95). Op
't w. kwikken (317) zegt men dat de
Teuth. vye of kwiek opgeeft- van vee
en vyestal is bij hem stratorium
(veestal).
VEIL , dweil , schotelvod ( Oostvl. ). Vgl.
't 1. velum, in 't fr. voile, waarvan
het basterdwoord : vool.
VEILEN, licht voor : veulen , bet. te en
,omstr. Poperingen : doopkind.
VEINZEN , VENZEN , vonken : het vier
begint te veinzen (VI.) ; bij Kil. veynsen, flandr. accendere sive accentli
tanquam scintilla e silice excussa.
VEISTER , verbasterde uitspr. van ven
-ster(Wvl.)
VEKEN, o., latten of sporten deur aan
eene weide (kleiner dan het valderen),
hek of latten deurken aan den ingang
van eenen tuin, enz. ( Limb. , en
gedeeltelijk Kemp.) ; bij Kil. onder•
deur, heck, 1. repaguturyn in vestigio
aedium, clathrncs.1 0 Plant. heeft Ook:
valweken, fr. une clausture de prairie,
barrière : 2 dit w. was vroeger in Br.
ook zeer gemeen : men treft het in
oude papieren veel aan : bi den
vekene ter borch (Vilvoorde). Boven
't ghugte aen 't vetren ( hachelen bij
Vilv.). Yore 't felsen ter liest (Laken).
Vanhier de familienaam : Vanderveken.
VEL. Uit zijn vel springen van gramschap,
zeer gestoord zijn. Iemand uit zijn
vel doen springen, hem zeer kwaad maken. Iemand aan zijn vel komen
of zitten, iemand slaan, afrossen,
lastig maken (VI., Br., Limb.). Het
nijpt maar als het vel afgaat, men is
maar gevoelig , als men zelf pijn of
verlies lijdt (Oostvl.). Iemand het
vel afhalen of a fstroopen , hem armmaken, hem alles afhalen (Limb., Br.,
Antw., VI.). Leeg vel rekt wet zegt men
van eenen luiaard die veel geeuwt
of zich uitrekt ( Oostvl. ). Zijn vel
aanhebben, dronken zijn (Westvl.).
Men kan geenen kei het vel afdoen,
98
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er is geen verhaal op iemand die
niets bezit (Br., Antw. — Men
noemt ook vel- : de zaan van gezodene
melk (Br., VI.).
VELDKLADDE, soort van duif die gew oonlijk op de velden haar voedsel
zoekt (Br. ). Z. kladde ( 234) ; bij
Kil. : veld-duyve , valmduyve , 1.
palubus. Z. volte.
VELLEN (gezegd door de schoolknapen)
bij het baantje slibberen, dengene die
voor u rijst , doen neertuimelen
Antw.); met eengin kluit naar eene
schreef werpen of schieten. Z. Weil.
op : vellen en Kil. op : velden oft
vellen.
VELLENPLOTER, uitgespr. : velleplotter,
een die vellen ploot of in vellen doet,
).

vellentrekker (Westvl.).

VELLING, v., cirkelvormig , gebogen
stuk hout dienende om de ronde van
een wiel te maken : de speeleen
stralen uit de as naar de veiling.
( Limb., Kemp. en elders ). Het w. is

voor : velg; zoo ook galling voor :
galg ; Kil. heeft : faelern , felen, dwalen.
VELTE , v., veldduif ( Oostva. , Gent).
Z. veldkladde.
VELTEN. Z. rondzaad (5h4).
VELTSTEEN, m., soort van harden steen:
de kerken van Lede en Borsbeke , in
't L. van 4alst, zijn gebouwd van
veltsteen; bij Kil. is veltsteen een
oud w. in 't Saks. feltsteyn, velsteyn,
1. silex ; van : steen en velt of vests,
een Geld. en Saks. w. in 't hgd. fels,
veltz, 1. ?eetra, ruges.
VEMEN , voor : vademen , draden. Z.

vadem.
VEN, o., ook in de Holl. Woordenb. aan
voor : veen , wordt in 't Z.-getrofn,
gebr. Vandaar Venlo, Loven. Veimemnans, enz.

VENDELEN of ventelen, o. w., bijna
't zelfde als : flenderen (127), nutte
heen en weer `aan , zonder doel-los
rondwandelen : wat vendelt gij
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Iteelder uren door den huize (Antw.,
Kemp., N.-Br.). Hoeufft (631) zegt
dat het zeer zeker 'tzelfde w. is als :
't Nedersaks. fentelen, nietses aardige
dingen, doen of zeggen; het kan ook
wel eenige gemeenschap hebben met
het friesch : fandeten. Vgl. het fr.
f aner, in 't hgd. Schlendern, umherstreichen , wenden en wandelen
slenteren (620), flidderen (128).
VENDERIK. Z. Vaanderik.
VENGER, 'tzelfde als : peulder of polder,
slaapkot : ik ga vaar mijn venger ;
bij Kil. is venger : eene val, 1. decipula, van : vangen.
VENSTEREN, o. w., 's avonds aan eene
venster gaan klappen , wordt in
Oostvl. meest gezegd van vrijers die
tegen den dank hunner ouders of
meesters verkeeren en daarom het
zoo in 't verdoken doen.
VENT eigenlijk kerel , gast, bet. bij het
gemeenti volk : man : onze gebuur-

vrouw krijgt slaag van haren vent
( Br. , Antw. en elders ) ; bij Kil. is
veyn, veynt vert. door : rusticus,
enz. en 't diminut. door : puer,

adolescens.
VENTE, van 't fr. vente, vertier, verkoop,
kalandize , ook wat men op zijn

kruiwagen te koop heeft. Veel' venae
hebben, voor 't Brabandsche : veel
te doen hebben. Veel vente aan iets
hebben, veel werk of beschar met
iets hebben (Vl.). Een oud spreekw,.
zegt.
Ghesparighen mond is een goede rente,
Maer maeckt ter marckte quade vente.

Vente hoort men in Br. niet ; in
Diericx, lllent. sur Gand, ( II, 3 71 )
staat vente verkl. door venditio, een
soort van toog.
VENTELEN. Z. Vendelen.
VENTJAGER , poen, soort van schip.
(Antw.).
VENTSTER , VENTSTERIGGE , verkoop
vrouw die uitvent (VI.).
-ster,
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VENZEN. Z. Veinzen.
VER of var, stier en ver; bijw., fr. loin,
wordt in Br. uitgespr. : veer, en
voor : wij, in 't hgd. wir, zegt men
te Maastr. ver, veer. Ver, in de familienamen als : Verstralen, Verlinden,
Vereiken , Verkruisen , Verbeken,
Teerheiden , enz., is eene samentrek
van : vander. Ver neemt soms-king
ede plaats in van, voor als : verniet,
voorniet ; verzien , voorzien , enz.
De werkes. met ver beginnende, zijn,
om zoo te zeggen, in oneindig getal;
wij hebben er een merkelijk tal,
door de bestaande Woordenb. overgeslagen , opgenomen en zouden
onze lijst nog zeer hebben kunnen
rekken.
VERAARLING, Veraarlings. Z. Verraarling.
VERBABBEREN. Z. Verbaveren.
VERBABBEREERD, VERBABBEREEREN,
verbabbereerdheid. Z. verbavereeren
(Br.).
VERBA BBEZAKKEN , b. w. , verteren,
verkwisten , nutteloos doorbrengen
(Ronse en elders in VI.). Z. verhabzakken , verdemmeleeren en ver
-dominer.
VERBABZAKKEN , o. w. , versuffen ,
kindsch worden, b. w., als iemand in
dier voege door iemand in 't spreken overvallen wordt dat hij uit
versuftdeid niet kan antwoorden.
( Limb. ). Z. verhabzaklken.
VERBAKBEESTEN , b. w. (Gent en
omstr.). Z. verbeesten dat hetzelfde
is.
VERBALEMONDEN, b. w., kleederen of
andere stoffen door onachtzaamheid
in ongunstigen toestand laten komen,
afslonsen : zijn nieuw kleed is gansch
veráalemond (Antw., st. en pr.,
Kemp., N.-Br.). Z.bij Hoeufft. en Weil.
op verbaalntonden. Van bal, slecht,
en monden, bewaren , waarvan ook
momber, momboor, voogd. doch bij
Meyer bet. baal : voogd ; en verbaal-
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monden : een voogdijschap kwalijk
waarnemen, ook kwisten.
VERBALGD ZIJN, te veel gegeten hebben
(Westvl.) de wortel is balg, bij Kil.
balgh (buik) , Germ. balgh , engl.
beady , belly : Den balgh vullen , 1.
curare cuticulam; overbuycken, ver
in den zin van den buik-buyken
overladen door te veel eten.
VERBAUEREERD, VERBAUREERD , in
West.- err Zeeuwschvl. : 'tzelfde als :
verbauwereerd : hij ziet er verbauereerd uit.

VERBAUWERATIEofVERBAUWEREERDHEID (Oostvl.). Z. verbavereeren.

VERBAUWEREEREN, VERBAUWREERD,
VERBAUWEREERDHEID enz. Z. ver
-bavern.
VERBAVERD, VERBAVEREN, Z. verba
-vern.
VERBAVEREEREN, b. w., verbazen, ontstellen , verbijsteren , verschieten ,
bedwelmen , onthutsen , verschrikt,
verbaasd maken, of eigenlijk : verhavereerd maken. 't Ver!. deelw.
verbavereerd , meest in gebr., wordt
gezegd in Antw., de Kemp., en in een
deel van Br., alwaar men ook ver
en verbabberd hoort, als--baern
mede verbauwereeren en verbauwereerd , welk laatste ook nog wordt
gehoord in Oostvl.-, West.- en
Zeeuwschvl. klinkt liet verbaureeren
of verbauereeren,verbaureerd,enz.,in
Westvl., althans te Popering. : ver
Dit deelw. bet. zooveel-balder.
als : verbaasd , onthutst, ontsteld,
bedwelmd, verslagen, verschrokken,
verbijsterd , gepakt , verbluft , zoo
gesteld dat men niet weet wat zeg
niet spreken kan, maar stamert.-gen,
Vanhier : verbauweratie ( Gent en
elders), verbauwereerdheid, verbavereerdheid en verbaveratie, verbavering, enz. voor : verbaasdheid. Kil.
vert. verbaeghen of verbauréren
door : attoniturra reddere, d. i. verbazen. Dit w. is verwant met : babbelen
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en bazel (33).
VERBEESTEN, eigenlijk , beest of beest
dom , slecht , ontuchtig wor--achtig,
den : vele jongelingen verbeesten bij
het leger, op zee, in de hoelieputten
(Br., Antw. ); als b. w. wordt het in
Br. en elders gebr. voor : beest maken : de ontucht en dronkenschap
verbeest den mensch ; in V1. voor:
in slemperij verdoen , in ontucht
doorbrengen, verbrodden : hij heeft
zijn geld, zijne gezondheid, zijne zaken verbeest.
VERBEI, voor : verbeid, verbeiding, afwachting : ik zal dat houden lot een
verbei (Vl.).
VERBEUREN , b. w., beloven, te pand
stellen : wat verbeurt gij, als het niet
waar is wat gij zegt (Vl .)
VERBIEZEN, b. w., nieuwe biezen invlechten : die stoet moet verbiesd
worden (Br., VI.). Z. biezen (53).
VERBIJEN (van ver en bij), toenaderen,
fr. rapprocher (Waas).
VERBIJTEN, hgd. verbeissen, zoo wel als
't oude bebijten , beknabbelen en
vooral : doodbijten , verscheuren ;
zoo hoort men in Br. en Antw. : het
fis (12 t) heeft de kiekens verbeten , d.
i. dood gebeten, ook : het eene verken
heeft het andere verbeten, d. i. door
toebijten van den trog verwijderd.
Ik kan liet niet verbijten, ik kan het
niet verknabbelen of verknagen. Hij
kan geenen cents verbijten, d. i. overbijten, of : hij is zoo arm dat hij
nauwelijks eenen cents kan of durft
besteden.
VERBLEIKEN , verbleeken , aanslaan,
verblanken : de rogge is verbleikt, d.
i. aangeslagen, voór den tijd rijp
geworden (h. en d. in VI.). Z. verschijnen.
VERBLIKSEMEN, door den bliksem getroffen of verzengd worden : de bladeren van giet hout zijn verbliksemd.
Verblikseind ook voor : bliksems, in
den zin van : geweldig : het is ver-
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bliksemd heet (Br.).
VERBLOEIEN bet. iets meer dan verschroeien, verzengen, verblaken : de
strijkster heeft het linnen verbloeid,
d. i. met een te heet ijzer gestreken
en dus verzengd (Westvl.). Kil. heeft
verbluysteren en verbroeyen ( het
bovenste licht verbranden) en Bild.
verbloeien voor : den bloei verliezen : hoe verbloeit uw frissche jeugd !
Men meldde ons ook : verbloeden of
verbloeien in den zin van : zijn bloed
verliezen : De échel verbloet en zuigt
zoo lang zij leeft.
VERBLOOTEN, blooten : verbloot de perzen, de druiven, d. i. trek er de bladeren af opdat zij bloot staan (Br.).
VERBOCHT LOOPEN komt voor in : hij
liep op dien weg eerbocht, d. i. hij
liep dien weg ten einde, hij kon niet
verder. Hij zat in die zaak verbocht
loopen, d. i. er niet door geraken, erin mislukken (omstr. v. Hoogstraten).
VERBOETEN, voor : verplanten van jong
plantsoen (N.-Br.). Hoeufft acht het
« eene navolging te zijn van 't elders
gebr. inboeten voor : het opnieuw
inplanten van jonge heesters of jong
stek in plaats van het verstorvene
of verplante. » Wij achten het voor :
verpoten, samengest. uit : ver en poot
(500) .
VERBOKZAKT, overboft (Antw.).
VERBOLLARDEERD, verbaasd, ontsteld,
bedwelmd, onthutst (Westvl. ). Z.
verbabbereerd.
VERBOOMEN, verharden, genezen : zijne
wonde verboomt. Die droefheid zal
haast verboonien (Kl. -Br. ). Samen
waarschijnlijk uit : ver en bo--gest.
demn. Z. verbotten en Bild. op : boom
en bodem.
VERBORREN, b. w., verbranden (Limb.) ;
bij Kil. verbornen, verbernen, bij de
Ouden ook : verberren. Z. borren
(70).
VERBOST. Z. verbuischen.
VERBOT, verhard op het vel, door knie-
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len : zijne knieën verbot knielen. Ver botten, 0. w., door knielen verharden,
eene harde korst krijgen (Westvl.).
Z. verboomen.
VERBOTTEN. Z. verbot.
VERBRAND , evenals afgebrand in Vi.
en elders gezegd van lieden , wier

woonsten afgebrand zijn.
VERBRANDE BILLEN, 'tzelfde als : dulle•
koppen (Kortrijk).
VERBRANZE, brambezie (h. en d. in VI).
VERBREUZELEN. Z. verbrozelen.
VERBRIELEN. Z. brielen (78).
VERBROBBELEN, verbrodden, waarvan
het een verbasterd freq. is : gij hebt
de zaak verbrobbeld (Westvl.); in Br.
is 't : verbroddelen.
VERBROEIEN, 'tzelfde als : verbloeien,
licht verbranden (Westvl. ); in Br.
versingelen, verzengelen, in Limb.

versnirken.
VERBROKKELEN, VERBROKKEN, b. w.,
in brokken of stukjes verbreken,
vermorzelen ( bijna overal in 't Z.).
Z. brokkel, enz. (80).
VERBROZELEN, VERBREUZELEN, ver
Belg. -Limb. ). Z. brozel-brijzeln(
(182) en brezelen (78). Z. verbrokkelen, dat er mee verwant is.
VERBUISCHEN , VERBUISEN , verdoen ,
verkwisten of'tzelfde als : verspelen,
verturluiten (Westvl.); 't is waarschijnlijk 'tzelfde als : verbossen, bij
Kil. vert. door : offendere, infeliciter
agere. Uit de omstr. van Kortrijk
zond men ons : verbost, verfr. door:
épineux, atarme, en verbosten zonder
de beteekenir erbij.
VERBUIZEN, b. w., voor : buizen of

drinken, verdoen; ook andere bui.zen ergens inleggen (Br.).
VERBUSSELEN, freq. van : verbossen, te
Maastr. gebr. in den zin van (b. v.
zware voorwerpen) zonder voorzichtigheid verplaatsen. Z. verbuischen.
VERCIJFERD, verbluft, bedwelmd, ver bijsterd van zinnen (Br., Antw.,
Kemp. en elders).
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VERDAARD, uitgespr. : verdaried. deeles.
van : verdaeren, dat Kil. vert. door :

stupefacere, attonitum reddere, stupefteri, etc. Het is een w. in Westvl.
van ouds gebr. in den zin van : ver
bedwelmd, verbaasd, ver--dwas,
stomd : ik was heelegansch verdaried. Te Antw. ook nog veel gebr. : ik
mag verdaard zijn als 'L niet waar is.
Kil. vert. verdaert door : attonitus en
verdaerentheyd door stupor. Z. ver
-dazelnvrb .
VERDAARRIED. Z. verdaard.
VERDABBEN, VERABBEREN, door dab-

ben of dabberen (88), bederven, hardloopen (Br.).
VERDAG , voor : verdaging , uitstel ( Br.
en elders).
VERDAGEN heeft dezelfde bet. als 't fr.

ajourner, bij Kil. differre, prorogare,
d. i. uitstellen of uitgesteld worden
vooral in rechtszaken (Br., Antw. en
elders).
VERDALEN, gewis voor : verdolen , ver
: hij is verdaald , hij is in-dwalen
dwaling. Zich verdalen, zich bedriegen, in dwaling zijn (Limb.).
VERDAZELEN, verdwazen of 'tzelfde als:
verdaren ; verdazeld, verdwaasd,
engl. dazzled : ik was heel verdazeld
(Westva.). Verdazen zeide men vroeger voor : verdwazen. Van : ver en

dwazen (dwaas worden).
VERDEEGDZIJN,eenen walg van iets heb

ik ben verdeegd van de vlaaien.-ben:
11en wordt verdeegd op eene spijs, als
men er te veel van eet ( Hagel. ); bij
Kil. verdeeghen, faslidire, o f'am sive
massam pertaedere.
VERDEEMSTEREN. Z. Verdemsteren.

VERDEESEMEN , tot deesem laten worden :
bij het ovenvuur moet de plaats
zijn waar men verdeesemt
en de bakte laat liggen gaan.
1G. Gez. , Rond den Heerd).

VERDEMELEEREN of VERDEMMELEEREN, b. w., gansch bederven , ver-
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nielen , verdelgen , vernietigen ,
verwoesten (V1.) ; verdemeleeren en
verdestruweeren, 'dat hetzelfde is,
geven : haat, kwaad inzicht, doch
verbabbezakken nalatigheid , onverschilligheid te kennen. Z. verdolnineeren.
VERDEMSTEREN , VERDEEMSTEREN ,
oud vlaamsch, eng!. to dim, vanwaar ook : verdintmen, hgd. ver
deemster (90) en bij-finster.Z
Delf. (364) dimster.
VERDERN. Z. vorderen.
VERDERSCHEN , door derschen bederven : dat stroo is heel verderschen
(Br.).
VERDESTELEWEEREN of VERDESTELWEEREN. Z. verdestrueeren.
VERDESTRUEEREN, van 't fr. détruire,
zegt men overal in 't Zuiden voor :
vernielen, verwoesten ; te Gent hoort
men ook : verdesteleweeren en ver
verwoesting. in Limb. -destlwai,
vertesteleweeren, enz.
VERDEUVELS. Z. verduiveld.
VERDIER, VERDIEREN. Verdieren of verduren is : duurder maken , en ook

duurder worden. Vanhier bij Kil.
verdierpenninghen , nunnmi auctionarii, en bij verkorting : verdieren,
welk laatste te en in de pr. Antw.
van dagelijksch gebr. is voor : ver•
dierings- of hoogpenningen : men
zatopenbaarlijk verkoopen met palmslag en verdieren , waar voor men in
Br. hoort : met palmslag en hooggin
(193). Verdier komen zetten , er iets
bij komen zetten (Lier). Verdieren
zetten , bij eene tweede openbare
verkooping hoogere prijzen. bieden
(Antw. en omstr. Hoeufft (632) zegt
« aan de kanten van Z. - Nederl.
hoort men nog wel van eene verkooping bij verdiering, d. i. bij afbod.
VERDIETSCHEN , VERDIETSEN, 'tzelfde
als : verduitschen, verdutschen, d. i.
overdrachtelijk : dietsmaken,wi jsmaken, aan 't verstand brengen , doen
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begrijpen : ik zal hem zijn ongelijk
wet verdutschen ( Br., Antw., Kemp.,
Limb. Z. dietsch (94).
VERDODZELEN, o. w., versuffen, kindsch
worden ( Limb. ). Z. doddelen (97),
dudzeneeren (109) en duts. (112).
VERDOEFD, verdofd. Z. verdoffen.
VER DO EI EN, verwenschen : ik zou het
wat verdoeien dit of dat te doen
( Antw., st. en pr. ). Wij achten het
eene wederhouden uitspr. van : ver
haalt verdijen aan-doemn;Huft
als in N.-Br. gebr. voor : verzeggen,
verwenschen. Het is voor : verdijden
van : ver en dijen of dijden (in 't I.
dicere, zeggen ); waarvan : vermaledijden , 7naledicere en gebenedijden,
benedicere (zegenen), in 't fr. zei men
vroeger ook : dier.
VERDOELEWITSEN , duidelijk maken,
verklaren ; het hgd. verdolmetschen
is : vertalen (C. Axel); bij Kil. vertotw
metschen, germ., saks. tolmetschen,
vertolcken. Z. Arch. (II, 194.).
VERLOEMELIJK, bijes., schrikkelijk, geweldig, vandeeg , heel, zeer : 't is
verdoemelijk koud, heet (Br.,Kemp.).
Woorden van dezen aard en bijna
van gelijke beteekenis hoort men
veel in den mond van 't gemeen
volk als : verduiveld, verdoemd, ver dot, vervloekt , vertoekt , verdonsïg,
bliksems, helsch, gebenedijd, enz. In
Holl. zegt men : verdommen , ver
-doni,verms.
VERDOEMENIS : slaag op zijne verdoemenis krijgen , slaag op den rug
krijgen (Br. en elders).
VERDOFFEN, o. w., vermuffen, dof of
duf worden , gelijk iets wat lang van
versche lucht beroofd is : 10 de kamer
is verdoft. Dat riekt, smaakt zoo verdoft (Br. en Vl.) ; 20 als b. w., duf of
dof maken , versmachten , smoren,
verdooven : liet gerucht verdoft de
stem des predikanis (Limb. en elders).
Z. beduffen of bedoffen (35).
VERDOKEN TIJD, in VI. 'tzelfde als in
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Br. : besloten tijd, die tijd wanneer
de kerken en kloosters gesloten en de

VERDREEGEN. Z. verdreigen.
VERDREIGEN, of VERDRIJGEN (verdreeg

priesters vervolgd waren, gedurende

vernielen : hij verdornineert alles

verdregen),b.w.,bedreigen (Westvl.).
Gelijk aan Hein , die eens 't luid
buld'rena+ zeegeschil verdreegde en
toeriep : zwijgt... (G. Gez., 25).
VERDRESSEN, VERDRESSCHEN, VER -

(Br.). Z. verdemmeleeren en verbabbezakken.

verspreiden (Br., Antw., Oostvl.).

de fransche Omwenteling, in 't fr.

le temps de la terreur (1793-1801) .
VERDOMINEEREN, verdoen, verkwisten,

VERDOMMEN, dommer worden : gij zijt
allemaal verdomd binst de vacanlie
,zei een Vlaandersche meester tot zijne
leerlingen.
VERDONDEREN, door den donder getroffen worden : die boom, is verdonderd
(Br. en elders).
VERDONSEN, VERDONSTEN. Z. verton. sen.
VERDONSIG, vandeeg, ter dege : hij heeft
verdonsig gelogen (omstr. V. Brussel).
VERDOSSEMD , VERDOSSEND , bijv. ,
vermuft, benauwend , bevangend ,
versmachtend , bang , laf : het riekt

hier zoo verdossemd ; wat is de
lucht, liet weer verdossemd ; 't zat
donderen (Westvl.). Z. dossem (102)
en verdorft. 't Zal eene verbastering
zijn van : verdo f7end, fr. étou f fan t. Z.
verdoffen.
VERDOSTELIJK, vandeeg (Antw.). Z. ver
verdoemelijk.
-donsige
VERDOUWEN, door duwen verfrommelen, verbroken: uwe kap is heel ver
Hagel.). Maerl. heeft ook-douw(Br.,
verduwen voor : verpletten. Z. Gloss.
de Rijmb. (527).

VERDRAAID. Verdraaid van zinnen, nog
gezegd voor : in het verstand gekrenkt, in zijnen overleg verbijsterd
zijn : hij ziet er zoo verdraaid uit;
hij ziet er zoo aardig, verdwaald,
dwaas uit. Hij is heel verdraaid van
hoofd (Br., -Vi., Antw., Kemp.). Op
eene verdraaide keer bet. , hier en
daar in VI. : zooveel als 't fr. une
fois en passant, dans un cas extraordinaire, in Br. : ne keer, op en eweg.
VERDRAT voor : verdriet (Limb.).

DRETSEN, o. W. , al dressende (105)
VERDROOGEN , o. w. , droogworden,
hetzelfde, als droogstaan ( 108) gezegd van koeien die bijna geene melk
nicer geven : de koeien verdroogen
(overal in 't Z.).
VERDUFFEN (VI.). Z. verdoffen.
VERDUIKEN , verschuilen , verbergen ,

de lafste der kwaadsprekers is hij die
zich onder de inenzegts verdoken houdt
(Br., Antw.). Z. duiken (109).
VERDUITSCHEN. Z. dit w. bij Weil. en
verdietschen.
VERDUIVELD, bijw., wandeeg , schrikke-

lijk, geweldig (overal); in VI. zegt
men eerdeuvels. Z. verdoemelijk.
VERDULD, bijv. en bijw., een andere
uitspr. van : verduiveld of verdoemd
(Maastr.).
VERDUMPELEN , bijw. , verdonkeren
(Limb.). Z. dumpelen (111).
VERDUNNEN, b. w., 'tzelfde als : dunnen,
b. v. een sparren bosch verdunnen,

Benen boom van takken verdunnen,
hier en daar een boomken of eenen
tak uithakken ; planten , als kruid,
peën, beeten, enz. verdunnen, h. en d.
een plant uitdoen opdat ze zoo dicht
bijeen niet zouden staan ( Br., Antw.
en elders).
VERDUNSEL (Br.). Z. dunsel (I11).
VERDUSELD, bezwijming, induizeling

iemand verduzeld staan (Limb.).
VERDUREN, o.w.,1°door den duur of tijd,

door het lang liggen verrotten : die
stof is verduurd ; 2° duurder worden
en als b. w., duurder maken.
VERDWIJNEN, in N.-Br. en h. en d. in
de Antwerpsche Kemp, als b. w.
gebr. (Hoeufft. blz. 63t).

VER

( 784 )

VERE. Z. veelder.

VEREEND, VEREENEN. Z. vereenigen.
VEREENIGEN of VEREENEN, VEREENDIGEN, om de eenzaamheid of Benigheid

schrik verwekken, benauwen, een
zeker angst of vrees veroorzaken :
dat huis vereenigt mij sinds de dood
mijns vriends. De stilte, het donker,
een woud, de afgelegenheid vereent of
vereenigt. In Br. is 't versenigen , te
Antw. vereendigen, en in VI. vereenen.
Bij Kil. vereenen , horrere sive perterreri ob solitudinem ; pavescere ,
horrore eerfundi ob solitudinem. Z.
eendelijk (113) en eenig (114).
VEREUVEREN. Z. veroveren.
VEREVET, o., reuzel (Limb.) samenst.
uit : veer (buikvlies 'der verkens) en
vet.
VERFIETEREN. Z. fietere (123) :
Ik zag 't verfieteren met blyden geschreeu
(Rond den Heerd, 2e jaer).

VERFOMFAAIEN of VERFONFEIEN, in
Limb. en N.-Br. en licht nog elders
de uitspr. van : ver font fooien , ver
(verkonkelen , zijn goed-fomein
doorbrengen). In de pr. Groning
hoort men hiervoor nog : verkon feien,
dat hetzelfde w. in een anderen vorm
is (Z. Taalk. Mag. III, 343).

VERFRONSELEN, VERFRIJNSELEN, b.
w.,frommelen, verkroken (Br.,Kemp.
en beide Limb.). Z. verfomfaaien.
VERGAAN voor : afloopen, uitvallen : hoe

is uwe reis vergaan ? Het zal met
dien zieke niet goed vergaan ( bijna
overal ).
VERGAATSE, v., die vergeetachtig is
(Westvl.); van : vergeten, vergat.
VERGALD. De bliek (60) is vergald, in VI.
voor het Brab. : het ding is vergald,
en 't loll. : de bot is vergald, de
zaak is verbrod.
VERGANG komt bij Hoeufft als omstr.
Breda gebr. voor : 10 gang, loop :
't is 's werelds vergang; 20 uitstap
die man heeft nievers een eergang ;

VER

30 verval, ondergang,' verlies, b. v.
van krachten .
VERGANGEN, veel gebr. voor : verleden,

voorleden : mijn vriend is vergangene week hier geweest ( N.-Br.).
Volgens Hoeufft (636) is 't een germanismus.
VERGA(R)ST ( van : vergarsten ) voor :
vergald , verteerd , bedorven ( pr.
Antw.). Z. vergersten.
VERGEREN, VERGERING ( met zware e)
voor : vergaren of vergaderen en
vergadering : De vergering (samen-

komst) zal plaats hebben op de markt
aan de kerk (Br., Antw. p; te AnLw.
noemt men ook nog : vergering de ineen sluitende balken die een getimmerte, zoldering, enz. steunen of bij
elkander houden.
VERGERSTEN; uitgespr. : vergaslenvoor:
vergarsten, garstig worden : vergest
spek , bedorven spek ( Br., Kemp.,
Antw.). Vanhier : vergerstheid ( vergestheid), vergarstheid, bederf. Z.
bij Weil. vergarsten en bij ons gatsch
(139).
VERGERZELEN, ook uitgespr. vergrezzelen,voor : vergriezelen, eensklaps ver
schrik koud worden,-schriken,va
van koude huiveren ( Br. ); bij Kil. :
vergherselen, perhorrere.Z. grezzelen
(163) of grizzelen, voor : griezelen.
VERGEUDEREN, b. w., dwaaslijk ver
vergeuden ( Belg. --kwisten,hgd.
Limb.). Z. geuden, geuderen (152)
en vergudderen.
VERGEVEN, deelw. van : vergeven (ver
komt in V1., Br., Antw. en-giften),
elders voor in den zin van : beschadigd, overlast, geplaagd, fr. in fecté :

de planten zijn vergeven van het
ongediert of feniin. Het huis is ver
ratten en muizen , vain-gevna
luizen en vlooien, enz. Het hgd. vergiften, ons vergiften, wordt ook verfr.
door : in fetter.
VERGITTENvoor : vergeten (N.-Br.). Men
merke op dat vergeten het hgd. ver-
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gesen is, dat in 't ïmperat. vergissen

ongenoegen ( G. Axel ). Z. vergeude-

en den 2e pers. van den tegenw. Indic.
vergissest heeft. Sich vergassen is ons
zich vergissen.
VERGODSPENNINGEN,voor een godspen
(fr. arrhe) geven en ontvangen-nig
ter verzekering van eene aangegane
overeenkomst, 't welk hier nog onder
eene mindere soort van lieden plaats
heeft (N.-Br., Hoeufft, 636). In Gelderl . en N.-Limb. zegt men : helleren,
fr. arrher; en voor godspenning :
heller, godsheller (183). Z. weertier.
VERGOORD ZIJN, overlast, overweldigd
zijn en vandaar : verleed of afkeerig
zijn van iemand of van iets, b. v. van
eene spijs die walgt, omdat men er te
veel of te dikwerf van geëten heeft
(Oostvl. ). Kil. heeft vergoorden, vergorden in den zin van (b. v. een
meisje) : geweld aandoen, verkrachten; hij leidt het af van : gordel, vermits hij 't ook vert.(159) zonam virgineain vi dissolvere. Z. goor (slijk), en
bij Meyer verghorden, vergiworden,
maaghdeschenden.
VERGREZZELEN voor : vergriezelen. Z.
vergerzelen.
VERGROEIEN, verwassen, o. w., door
groeien of wassen verdwijnen, tot
niet gaan : die pataten zijn in loofvergroeid. Zijne krachten zijn vergroeid
(Br.).
VERGROENEN , groen worden : het veld
begint te eergroenen; groenmaken :
de warmte vergroent den akker
(overal in 't Zuiden).
VERGRONDEN, zoo zwart of vuil worden
dat men den grond van iets niet meer
kan schoon krijgen : zie maar toe dat
ge mijn hemd niet laat vergronden.
Vanhier : vergrond : vergrond ti?waad (VI., Antw., Br., Hagel. ); Kil.
vert. vergronderi door : sidare, pessumire, scrutari (doorgronden).
VERGUI)DEREN, b. w., bederven, verbrodden : hij verguddert heel den boel.
Hij heeft het vergudderd, hij maakt

ren.
VERGURGEN, vermageren ( Limb ). Z.
gurg (169).
VERHAARDEN, verhaard. Z. verharen.
VERHABBEZAKKEN , VERHABZAKKEN ,
b. w., bij Meyer en Kil. met groot gekrijsch vervaard maken en verjagen;
bij Kil. is 't ook hetzelfde als : verboffen , verpoffen , verpochen , ver
1. protelare. Het heeft dus-snorcke,
dezelfde bet. als in Br. : overbuffelen (445) of overbluffen, zin dien het,
volgens Hoeufft, te Breda nog heeft,
alsook in Zeeuwsch Vl., waar men
zegt : hij laat hem niet verhabbezak
de Meierij is : iemand verhab--ken,I
zakken : hem kwalijk bejegenen of
behandelen. In Kl. -Br. en Br. bet.
het : bederven, en in Oostvl., evenals : verhabbezakken , nutteloos
doorbrengen, verkwisten, bij Friesman bet. habsacken, inerepare, etc.;
bij Kil. overschreeuwen, het hgd.
absacken , de zakken afnemen. In
Antw., st. en pr. bet. het zooveel als :
opdoen, bekomen ; alleen gebr. in:
daar is niets te verhabsakken.
VERHAKKELEN, freq. van : verhakken,
in stukjes kappen, bet. in Br. evenals
bij Kil. verhackelen, verscheuren, 1.
lacerare : uw kleéren zijn gansch ver
verscheurd (Br., Antw.).-hakeldn
VERHAKKEREN , b. w., bederven , verknoeien (Limb.). 't Is hetzelfde w.
als : verhakkelen.
VERHALEN. Ik zal het moeten verhalen,
zegt men in VI. voor het Brabandsch :
ik zal het moeten ophalen ( met de
klem op op). 't Is bijna 'tzelfde als : wij
zullen elkander met gesloten. beurze
(151) moeten betalen , welk laatste
te Eekloo en Antw. ook gebr. wordt,
en dit bet. : ik zal, om betaald te
geraken , bij mijnen kooper moeten
winkelwaar of iets anders nemen.
VERHANDFELEN , VERHANDVELEN ,
VERHANDFOOLEN, door veel in de
99
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handen te nemen bederven , verfrommelen, verwelken : die knaap
heeft seffens zijnen boek verhan(ci)feld
(Beig-Limb. en N-Br.); in N.-Br. is
't verhancifoolen . Z . veriomfaaien.
VERHANDFOOLEN. Z. verhandfelen.
VERHANFELEN. Z. verhandfelen.

VERHANGEN. Zich naar iets verhanqen,
inVl.,Hagel. en elders v9or : naar iets
verzot, driftig zijn zeer verslingerd
op iets zijn : hij zou zich naar Intit
en drank en spel verhangen. Het is
'dan niet juist hetzelfde als bij Weil.
zich naar iets verhangen, zich te veel
aan iets overgeven. In Br. en Antw.
hoort men ook : hij is er verhan gen
naar , d. i. hij is er ten uiterste begeerig naar.
VERHAREN of VERHAARDEN , ruw wor
den , ieerdoen, wordt in Br., Antw.,
Kemp. slechtsgezegd van 't vel : de
beenen, de bitten, de lippen, verhaard
hebben, of zijn, hezeerd, gesnerpt
door koude,hitte ofwrijvin.g der klee deren ; bij Kil. verharen, behaeren,
haeren , uri ardore ant frigore coeli,
't welk Meyer vert. door : van hitte
fkoude geschrookt worden. Z. ook:
haren (177) en J. Davids Gloss. op
MaerisRijnib. op verheren, ver/lenen,
verwoesten.
VERHEESCHT, heesch : hij is verheescht
van eene verkoudheid (Br.).
VERHEESCHTHEID , heeschheicl , verkoudheid (Br.).
-

VERFIERSTEN , VERHARSTEN , te veel

barsten (178) of hersten (180) of roosten : laat de braadsnêe wat verhersten
(Br.).

VERHIELEN. Kousen verhieLn, uieuwe
hielen in de kousen maken, fr. ret a
tonnen, raccom7noder, renouvelfer les
talons des bas (VI.). Z. Delf. (505) op
verhac/cstucken; bij Kil. : verhielen,
vervessemen , verhackstucken , reficere catigaruni labs. Z. Weil. op verhakstukken ; van : hak (hiel).
VERHITS, verhit, meest van lichamelijke

verhitting gezegd (N.-Br.) Z hitsebij
Hoeufft.

VERHITTEN, ook uitgespr. : vritten, zeii gen, verzengen : vr/t het tjnwaad
niet. Het verhit hier, het brandt hier
(Vi.). Z. bij Kil. verhitten, 1. incendi,
etc.
VERHOEILOKKEN of VERHOOILOKKEN.
Z. veroolijken.
VERHOETELEN wordt, evenals hoetelen,
in N.-Br. gebr. in den zin van : ten
onpas onder malkander hutselen of
schudden (Hoeufft, 637).
VERHOLENDALEN , voor den tijd rijp
worden , gezegd van veldvruchten

de slooren zijn dit jaar verholendaald
(omstr. van Thien.). 't Is eene verbastering van 't volgende.
VERHONINGDAUWEN, door den honing-

dauw bederven ; 't verl. deelw. is
meest gebr. : de terfis fel venlioningdauwd, d. i. door den honingdauw
aangetast (Br. en elders) : de slooren
( coizat) zijn verhoningdauwci , wanneer zij veel bloemen doch weinig
zaad voortbrengen (Hagel.). Z. honing (l9).

VERHOOG, 0., 't verhoogsel, 't bovenste,
naar het welfsel , van een gebouw
langs binnen (Westvl.).
VERHOOGEN ook o, gebr. voor : hôoger
worden, vermeerderen : het water,
de prijs, enz. verhoogt (Br, Antw.).
VERHOOIEREN, freq. van : verhooien, eigenlijk als hooi dooreen schudden,
dooreen werpen, enz.
VERHOORÈTEN,VERHOO1IETEREN,VERHOORETTEREN. Z. veroorlen en
oort (33).
VERHORTEN. Z. veroorèten.

VERHOUDEN (ZICH), zich houden of gedrageni , zich aanstellen of gelaten
ik weet niet hoe ik mij in die zaak
verhouden moet (N-Br., Limb. en
elders). Volgens Hoeufft is dit een
germanism.
ERJAREN(iemand), hem op zijn verjaarfeest met iets beschenken (N.-Br.).
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VERJEREN, uitgespr. : zjeren, b. w., herwaarts en derwaarts jeren (208) of
werpen, door jeren verbrodden , bederven, verkwisten : hij heeft het ver
hij heeft misdaan. Het ding is-jerd,
verjeerd, d. i. verbrod, mislukt (Br.).
VERJONGEN , baardscheren : evenals
men boven de deur van fransche
barbiers leest : ici on rajeunit, zoo is
dit bij vertaling hiervan : hier ver
en bij, de Duitschers^: hier-jongtme,

verjicnlgt man (Hoeufft, 638).
VERKAPPELEN, kappelen (221), menge-

len : de kaarten verfappelen (Westvlaand.).
\'ERKARKEREEREN, 0. w., uitgeput, uitgemergeld , vermagerd zijn van
koude, honger, ziekte, droefheid, enz.
(Rouse en elders). Samenpest. uit
ver en karlcereeren, met franschen
steert ; dit laatste is van : karker, 1.
carder. Immers iemand, die lang in.
den kerker gezeten heeft, is mager,
bleek, malenger.
VERKASSEROELEN, b. w., bederven

hij verkasseroelt alles wat mien here
toevertrouwt (N.- Limb.).
VERKATROLD, wat niet goed opgewassen,
maar verdroogd is : die rapen, kooien,
dit kruid is verkatrold. Ook zegt men
soms : verkroezeld, verneuteld(Antw.,
Kemp., Br.). Z. katrol, katrollen (226).
VERKEER, spook, en verkeeren, spoken
( Kortrijk ) ; Kil. geeft ver-keert als
Vlaandersch op in den zin van : vermomt. Deze afgeleide bet. van ver
licht ontstaan uit het ge--kerdis
dacht van : valsch, dwaas, welke bet.
verkeerd heeft.
VERKEERHAMER, zware hamer waarmeê
men van terzijde slaat (Leuv.).
VERK EGELBOUTEN, b. w., eigenlijk als
kegelbouten of kegels dooreenwerpen, overhoop werpen, in den war,
in wanorde brengen, verwarren :.

Cod! wat is dat hier verkegetbout.
Wie heeft mijne boeken zoo verkegetbout (VL) ? Bout is bij Bild. 'tzelfde
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als : staf, staaf. Oudtijds zei men : bolt
voor : bot en dit voor : been. Het
beteekende ook : pijl.
VERKEN. Weten waar feet verken vast is,
het fijn eener zaak weten(Br.,Antw.).

Die zijn verksken wet doet, vindt het
in zijn kuipken, die zijne dienstboden, enz. wel behandelt, zal er veel
van gedaan hebben ( Gent). Het ver

neus geboord , de-kenisatdor
zaak is al geklonken, heeft haar beslag reeds- (Br._, Antw.).. Iet mes in 't
verken laten. steken, eene zaak niet
tot het einde volvoeren of laten steken (Limb.). Vernielverken, . een kind
dat zijne kleeren, enz. vernielt en
verscheurt ( Leuv. ). Z. verders de
samenstellingen.
VERKENNEN zegt men in Westvl. voor:
herkennen
,

de koninginne van Saba verkende den boom.
(Rond d. Heerd).

in de gazetten leest men het fr.

chasseurs -éclaireurs, 'twelk vert,
wordt door :_ jagers. verkenners.
VERKENSB.EENHOUWER, een_ die ver

verkoopt, fr. charcutier-kensvlch
(Br.., VI., Antw. en elders).
VERKENSBEEST , wild verken (Br.)

'tzelfde als 't fr. cloporte, insekt, elders
ook genoemd : pissehed, zenge, ezel,
ezelwormma ; in ®verf j sel : varken ; in
Oostvl. kelderverken. Z. plattezeug
(488) .
VERKENSBEZIËN , ronde beesjes die in
't wild op dorenstruiken wassen
(omstr. van Brussel).
VERKENSPATATEN , zeer gemeene aardappels. (overal in 't Z.).
VERKENSPRUIM, soort van kleine wilde
pruim, om hare slechte hoedanigheid
zoo en ook lezer genoemd (Ronse).
Sleeckx verfr. het door : mnonbin ,
prune de cochon. Z. kriek (294).
VERKENSSLACHTER, uitgespr. : verkensslèger (en ook steger alleen ), een die
verkens slacht, en geenszins, het fr.

charcutier, 1. porcinarius (Br.).
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VERKENSTUISSCHER , of koopman in
jonge verkens of verkensdrijver (Br.).
VERKEPT, VERKIPT,verwijfd, bedorven ,
vertroeteld : dat kind is verkept
( Westvl. ). Z. keppe (234), jongste
kind.
VERKEPTELING, die verkept, bedorven,
vertroeteld, verwijfd is ( Westvl.).
VERKERSTEN , en VERKESTEN , VER
bakken, verkor--KEISTRN,hard
sten : het spek is verkerst (Br.). Z.
kesteren (236).
VERKERVEN , verkeerdelijk handelen.
Men zegt in N.- Br. : dat ambt heeft
hij tot verkerven of versterven.
VERKILD, VERKILDHEID, VERKILDEN.
Verkilden is bij Meyer en Kil. : van
koude geschrookt worden , doch in
Br., Antw. en elders bet. het : iets
meer dan killen of verkouden. Het
vert. deelw. verkild (ook in N.-Br.
gebr.), door koude of kilte verstijfd,
en verkildheid, verstijfdheid door kilheid veroorzaakt : ik heb eene ver
-kildhenb.
VERKIPTERIK , bedorven kind , keppe
(234) (Kortrijk). Z. verkept.
VERKLEININGSWOORDEN (de) gaan in
't plat Limburgsch uit op : je, Ice,
eke, slee of sche : kind, kindje, kindeke,
kindsche. In Br. kemp en Antw. op :
ken, eken, sken : bindeken, booreken,
jongsken, boeksken, waarvan het mv.
steeds eene s aanneemt, de ver
-kleindbjv.w op:
fens of skens : het gaat maar stille
-kens,htidz merhens, Icleinkens. In Antw. nemen je,
de ww. die op t of d sluiten : katje,
mondje, en tje die op l uitgaan
stoeltje. In VI., vooral in Westvl. en
soms ook elders gaan de verkleinww.
uit op : et ; zoo heeft men wegel,
van : weg, visschei, van : visch, berdel, van : berd, sikkel, van : tik, briefelken, van : brief, ja men heeft er
dobbel verkleinww. als : troppelke,
van : trop, bossetice, van : bos, Pas-
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selke, van . flesch, enz.
VERKLEISTEREN, o. w., verbranden
'k wit verkleisleren, zegt men veelal
in 't L. v. Aalst. Z. kleister of
kleinster (248).
VERKLETSEN, eigenlijk het tegenovergestelde van : samenkletsen (samen slaan), dus : uiteenkletsen , uiteen
kletsen (230) en klets (249) :-slan.Z
de boter is verkletst, het boteren is
mislukt. Verkteisen of verklitsen bet.
ook : verspillen, verkwisten ; ook :
al kletsende doorbrengen : zijnen tijd,
zijn geld. verkletsen (Br. en elders).
VERKLITSEN, b. w., bederven, verspillen, eene ondernomen zaak bederven : gij hebt uw spel verklitst, gij
kunt niet meer winnen. Z. klitsen
(253) en verkletsen.
VERKLOEKEN, o. w., kloeker worden,
sterker worden : hij begint te ver
(Br. en elders). Kloek is hier-ktoen
in den zin van : gezond, struis.
VERKLOMMELEN,b.w.,bederven(Limb.).
Z. klommel (236).
VERKLONTEREN, klonteren (Westvl.).
VERKNABBELEN , verknauwen , vaneen knabbelen, vaneenknauwen (Br.).
VERKNIBBELEN voor : versnipperen, in
kleine stukjes snijden ( Limb. ). Z.
knibbelen.
VERKNIKKELEN. Z. 't volgende.
VERKNIKKEN,'tzelfde als : verknikkeren
(Br.).
VERKNIKKEREN,VERKNIKKELEN,eigenlijk met de knikkers verspelen ;voorts:
verliezen, doorbrengen, verkwisten:
hij heeft zijn geld verknikkerd. Hij is
verknikkerd, hij is er door. Daarenboven neemt men verknikkeren voor:
misdoen : gij hebt het verknikkerd,
gij hebt misdaan (Br., Antw., Kemp.).
Z. knikkel. .
VERKNOOPEN, bedriegen, foppen : ge
zult mij niet verknoopen (West.- en
Oostvl.); men zegt ook : aan de of
naar de knoppen krijgen. Z. knoppen
(267) en klooten (256).

VER

( 789

VERKOOPEN, voor : vertellen, uitkramen,

zeggen : hij verkoopt dommigheden,
slechten praat, enz. (overal). Hij kan
goed verkoopen, hij is goed ter taal.
Hij kan niet meer verkoopen , hij
wordt niet meer aanhoord. Gij hebt
hier niets te verkoopen, d. i. niets te
stellen of te gebieden (Br., Antw.,
Vi. ). Iemand verraden en verkoopen,
iem. veel te slim zijn (Br., Antw.).
VERKOOPERSE, verkoopster (Br., Kemp.,
Limb., N.-Br. en elders).

VERKOREN MAANDAG, verloren maan
dag (in VI. en ook bij Kil.).
VERKORT, 'tzelfde als : verduurd, door
den duur verteerd : dat laken is ver
(Hagel. ); verkorten beteekende-kort
vroeger ook : benadeelen , en vandaar de uitdrukking : iemand te kort
doen.
VERKRAKKELEN (Kl. -Br.) en VERKROKKELEN (Br.), andere uitspr.van : ver
i. ver-kreulnofv ,d.
uw kleed is heel verkrakkeld.-kreun:
VERKREMPENEEREN ; 10 verkrimpen,
ineenkrimpen : als ge uw vleesch te
lang in de pan laat liggen, zal het heel
verkrempeneeren ; 20 uitteren , aan
eene tering lijden; 30 op een hoopje
schrabben (Oostvl.).

VERKROEZELD. Z. verkatrold.
VERKROEZELEN, omkrollen, gekroezeld
(298) worden : de bladeren van
den kerzelaar zijn verkroezeld (Br.,
Limb.). Z. krol (299).
VERKROKEN, uitgespr.: verkrokken (Br.)
en in de Woordenb. : verkreuken geschreven en aldaar beteekenende : al
kreukende bederven, wordt in Br.,
Hagel., Antw. en elders overdrachtelijk gebr. evenals 't fr. froisser,
voor : (iemand) stooren, misnoegen,
slecht gezind maken door woorden
of daden : pas op dat gij dien man
niet verkrokt, ge kunt hem later
noodig hebben. De eigenlijke bet. is
hier : rimpels of ploeien in iemands
gezicht doen ontstaan, hetgeen ge-
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schiedt wanneer men hem licht
stoort of misnoegt.
VERKROKKELEN, freq. van : verkroken.
Z. verkrakkelen.
VERKROKKEN. Z. verkroken.
VERKWAAN. Z. verkwaden.
VERKWADEN, o. w., erger worden, ver
: de wond verkwaadt (VI.); bij-ergn
Kil. en Meyer : verquaeden, verar-

gheren.
VERKWAKKELEN, b. w., door kwakkelen (312) verdoen : zijn geld is ver
en elders); bij Kil.-kwaeld(Br.
verquackelen , 1. dissi pare.
VERKWALSTEREN, b. w., Z. kwalstereni.
VERKWASTEN, b. w., als een kwast of
in kwasterij (313) verkwisten, ver-

brassen, zoetelijk doorbrengen : die
kerel heeft al zijn geld eerkwast (Br.,
Antw., VI.).
VERLAAN voor : overladen : zij loopt

altijd vuile verlaan, d. i. zij is altijd
neerstig en met bezigheden overla
-den(Gt).

VERLANGEREN, b. w., verlengen : de
geneeskunst kan ons leven verlangeren (Hagel., Belg.- Limb.).
VERLANGIG. Z. verleinig, reikhalzend.
VERLANIG (Leuv. en omstr.). Z. verleinig.
VERLAPPEN, eigenlijk voor : verkoopen,
verschagcheren, kwijtgeraken, aan
den man helpen : hij heeft een deel
van zijne boeken verlapt (Br.)..
VERLATEN, 'tzelfde als : zich gelaten of

gebaren, faire semblant : ge moet
verladen dat gij van niets weet (Br.).
VERLATIJNEN, b. w., in 't latijn overbrengen (overal).
VERGED voor : verleed.
VERLEDEN. Z. verlijden.
VERLEED. Z. verleeden.
VERLEEDEN (VERLEEËN, VERLEEN),
oud en goed dietsch w. van dage
-lijkschgebr.nVI,BKmp

Belg. -Limb. voor : walgen, een walg,
afkeer, tegenheid inboezemen of
doen hebben , tegengaan , tegen
fr. dégouter : die spijs, dat-spane,

VER

( 790 )

VER

kleed, die kerel verleent mij. Een oud
spreekw. luidt : de s_pi/se die men

gen of, ook gelijk Pomey het uitlegt:
konnen bijbrengen , ferre suniptus ,

heeft ghesien bereeden verleedt dik
En Ruysbr. (I. 116, r. 8) zegt -wyls.
Si gevet onser vegerlecheit eenera
gheesleleken smade die ons verleden
en versmaden doet al dat vergane
heeft men 't spreekw. :-kelcis.InV
dat zou een ouden hond verleén, d. i.

pecuniam corradere : als ik zie aan
hoe veel beesten wij moeten kost en
drank verfeesten (Snoecks aim.1844).
Men hoort dagelijks in Vl.: ik kan
het niet meer verleesten , d. i. ik kan

dat spant geweldig tegen, dat is niet
meer om uit te staan, dat verveelt te
sterk. Ook, vooral in VI., heeft ver
den zin van : verdrieten -ledn,
vervelen, ongeduldig, lastig worden

het verleedt mij zou lang naar hem
te moeten wachten. het werken moet
niet verleeën . Verleeden wordt in den
eersten zin veel gezegd van vogelen
die niet meer voorttitnmeren of
broeden : de kwetteres (kneu) is ver
i. ze heeft haar nest verlaten,-led,.
omdat zij ereene tegenheid van heeft.
Kil. heeft verleeden ook in de hier
vermelde beteekenis en vert. het
door : faslidire, nauseam habere;

fastidium ad ferre , taedium creare.
Het w. is samentest. uit : ver en
leeden, voor : leiden of lijden in den
zin van : voorbijgaan, zoodat het eigenlijk bet. als o. w.: tegengaan, en
als b. w. vanaf gaan, verlaten. Z. leid
(331) en bij Bild. (II, 165) : leed, dat
ook van leiden of lijden komt, en
uitleeden (uitleiden).
VERLEEEN (Br.). Z. verleeden.
VERLEEGD, te Genten omstr. gebr. voor:
verlegd, in den zin van : verlet, door
luiheid nagelaten : wat hij gisteren

verleegd heeft, zal hij vandaag moeten
inhalen.
VERLEEGEN (scherpl. e), verlagen (Br.,
Limb.).
VERLEESCHEN , h. en ginds in Westvl.
voor : (geld) uit iets trekken, winnen:

hij zat daar wet vijf francs uit verleeschen. Het is verbasterd van : verlezen ( uitlezen ) of an verlesschen.
VERLEESTEN , b. w., bezorgen , verzor-

niet meer bijeenweven, volbrengen.
Een oud spreekw. luidt :
Beloven en verleesten
Zijn twee geesten.

VERLEGEN, deelw. van : verliggen, bet.
bij Weil. : door liggen min of meer
bedorven.Vanhier bij Kil. : verleghen
wijn, eije, enz.; in 't L. van Aalst en
elders zegt men ook van een uurwerk,
dat door het liggen verslecht is :

mijn horlogie is verlegen.
VERLEGGEN, in VI. bijna 'tzelfde als :
verleeden, of gelijk Kil. het heeft :
verwerpen, afkeuren, wederleggen,
er niet van willen, in 't 1. rejicere,
reprobare, etc. Ik wederleg het, fr.
je n'en veux pas. Vanhier : verleid,
verworpen. Eene verleide is in Westva.
een dochter die niet getrouwd geraakt.
VERLEGKOORDE , v., koord waarmede
de boever (464) of voerman zijne
peerden ment (Westvl.).
VERLEID. Z. verleggen en verleeden.
VERLEIDEN zegt men, op de secretarien
der baronie van Breda, niet alleen
van het passtieren van getuigenis,
maar ook van obligaties en andere
stukken. Dat het een algemeen w. is,
tot allerlei contracten betrekkelijk,
blijkt uit het recht der Drenthsche
ridders om beleiingen in te nemen
en met hun voorouderlijk adelijk zegel te bekrachtigen, als testamenten,
enz. (Hoeufft, 639). Z. verlijden.
VERLEINIG, in Br. uitgespr. verlanig ,
wordt als bijv. gebr. in den zin van:
toesnappend, doortrapt slim, : dal

is een verleinig ding van een meiske.
Ook in den zin van : reikhalzend, ver-

VER

( 791 )

langend of verlangig, waarvan, 't in
de laatste bet.,eene verbastering kan
zijn, terwijl het in de eerste ons toeschijnt hetzelfde te zijn als het oud :
vileyn, vileynigh, 1. eilis, rusticus,
probosus, villanus, waarvan 't fr.
vilain (Z. Kil.), of misschien eene ver
: verteidig, verleidend ;-basteringv
doch 't zou ook wel venijnig kunnen
zijn, dat men in Br. en Antw. in
denzelfden zin gebr., als bijes. bet.
het : zeer, sterk, geweldig, enz. : het

is verleinig heet, koud, enz.
VERLEMMEN voor : verlammen, in de
Kemp. gezegd voor : beschadigen :
net onkruid verleiiit de vruchten ; bij
Kil. is verlemmen, verleren, ver
als : afknotten.
-lempnzov
VERLENGENIS, v., verlenging, uitstel
ik heb verlengenis van betaling (Br.,
Antw. ); bij Kil. is verlanghenisse
'tzel fde als : verlangen ( wensch ).
MaarRuysbr. heeft verlanghen voor :
verlangen in den zin van : uitstellen,
vertragen : hi en verbeit niet noch hi

verlanghet niet.
VERLET voor : verleg, verlang, aangelegenheid : daar is geen verlet aan (Br.).
VERLID of VERLIT voor : verleed (VI.,
Br.). Z. verleeden.
VERLIEREN of VERLIEZEN. dan iemand
verliezen , wil zeggen dat iemand
schijnt achteruit te gaan, 't zij in gezondheid, 't zij in iets anders : maar

ik verlies aan u, wat schilt er ? (Br.,
Antw., Limb.) blij zou zijne broek van
zijn gat verliezen, d. i. hij zou wel
alles verliezen. De vos verliest zijn
haren -naar zijn perten (of knopen)
niet, de oude mensch, vooral een
deugniet, kan uitwendig wel veranderd schijnen, maar inwendig heeft
hij nog zijnen slechten aard.
VERLIGGEN, o. w., 'tzelfde als : liggen,
in de kraam komen of liggen : die

vrouw is van eenjongen zoon verlegen
(Hagel.), in Limb. : die vrouw is

in gelegen.
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VERLIJDEN, b. w., passeeren : een okt

verlijden. Bij alit verleden voor nota, ris (N.-Antw.); van : ver en lijden. Z.
verleiden, leid of lijd (331).
VERLIJFTOGHTEN, o. w., de lijftocht
't vruchtgebruik geven : hij heeft

zijne vrouw aan zijn goed verlijftoe/it (Br., Hagel.).
VERLOOPEN (zich), verdwalen (Maastr.);
Kil. vert. het door : vagari, fr. s'éga-

rer.
VERLOOPIG, van : ver fr. loin, en loopig,
dat verloopt : het zou vertoopig daar
mee kunnen worden, het zou daarmedal ver kunnen loopen. Eene zaakvanvèrloopige gevolgen , eene zaak
nauwelijks te berekenen gevolgen
(omstr. Breda).
VERLOOT, in Br. en Antw. altijd voor
verlood. Z. lood (348).
VERLOREN KOST of brood, een die den
kost giet verdient, leeglooper, deuk niet (Antw.) of een bekostigd iets
dat tot niets dient.
VERMAAK, o., omheining in hout, iets
dat met stokken en planken afgemaakt is, om er de beesten in te
houden of ook ze te beletten er in te
komen, fr. cloison, enclos (Oostvl.).

Venditie van hout voor vermaak- en
boonpeersen, enz. (Eekloonaa r 16 Dec.
1860). Z. vermaken.
VERMAAN, o., de slaande uurwerken zijn
gemeenlijk zoo opgemaakt dat een
licht gerucht de aanwezigen ver
gemeenlijk 5 minuten voor-mant,
den slag der uur of halve uur,
en dit heet men te Somerghem :
het vermaan van het uurwerk en vandaar heeft men in dien zin ook 't
werkes. vermanen . Voor dit werkes ,
zegt men te Ronse : ontsluiten, o. w.,
als ware dat de hamer, die de uur
moet slaan, vastgesloten ligt en ontsloten wordt om te kunnen slaan :
gij moet u haasten om te komen,
want het is al ontsloten.

VERMAAND, vernoemd, bekend : hij is
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vermaand voor eenen goeden meester
VI., Kemp., N.-Br.).
VERMAKEN, b. w., in Vi. van dagelijksch
gebr. voor : vastmaken, sluiten, toedoen bij middel van slot, grendel of
wat anders : vermaak 's avonds deuren en vensters maar goed.
VERMANEN. Zie vermaan.
VERMAREN, bekend maken : ge moet mij
eert beetje vermaren, opdat ik in mij
winkel te doen krijge (Oostva. ).-ne
VERMEERSEN, VERMEERZEN, uitspr. :
vermeezen, vermeéren of vermeederen; bij Kil. augere (VI.). Z. meersen
(369).

VERMEIEN, en VERMEEIEN, b. w.,verhuren : komt u t'onzent vermeien (Limb.
Vl.) ; bij Kil. vermieden, vermieten
(oud). Maerl. heeft ook vermieden
voor : verhuren (Rijmti. v. 25287),
1. conducere , locare. Z. meeden,
meejen (368)
Het volk gaat hem langs daar vermeien.
(Rond den Heerd).

VERMEMELEN, vermolmen of vermolsesemen, vermijten : dat hout is teenemaal vermemeld, door de memels
(372) verteerd (Br.); bij Kil. : vermeluwen, vermiluwen, 1. vermiculari.
VERMEUGEN, oververzaad , lusteloos :
ik ben vermeugen geëten. Ik ben niet
wel, ik voet mij zoo vermeugen (Antw.
omstr.). 't Is voor : vermoeid, in Br.:
vermuugd. Z. muug (400).
VERMEUZEGEN (Waas). Z. vermooschen.
VERMIJD, verlegen, vol vrees, fr. timide ,
hij is heel vermijd (Ronse en elders).
VERMIKKEN, van : mikken, pinkoogen :
hij keek zoo aandachtig, dat hij niet
en vermikte ( G. Gezel. ), 1. mie-are.
VERMILFEREN of VERMULVEREN, door
het milver (379) verteren : die perzelçiar, kool, enz, is vermilferd (Br.,
Belg.- Limb.).
VERMOERD, vermoeren. Z. vermuren.
VERMOFF ELEN, b. w., wegmoffelen,
ontfutselen (Limb.). Z. moffelen(386).
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VERMOOSCHEN of VERMORSEN, ook uit
: vermosschen , vermossen ,-gespr.
vermoozegen, vermeuzegen ; in Vl. en
h. en d. in de pr. Antw. veel gebr.
voor : mooschen (390),bederven, dus
zooveel als : vermorsen , verderven ,
vernielen,verfrommelen, verkwisten,
nutteloos verdoen, den hals breken :
wat kan die gast geld vermeuzegen.
Z. mooschen , en, bij Weil., vermorsen dat hetzelfde w. is, en ook moos,
moor (389) en vermoren.
VERMOOZEGEN (Waas en ook te Antw.).
Z. vermooschen.
VERMOREN, ook : vernmooren, afgel. van :
moor (389), in Br. kemp, en Antw.
hetzelfde als in VI. : vermooschen :
zijn geld, zijne kleederen vermoren.
VERMUITEN, 'tzelfde als : muiten (397),
ruiven (561), van pluimen veranderen : de vogels zijn aan 't vermuiten (Oostva.); een oud spreekw. zegt:
noyt voghet so jonch oft hi en moeste

vermuyten.
VERMUREN(vermeuren),roeren:gij meurt
(meurt) het water (Westvl., Limb.);
bij Kil. verinoeren, oft vermuren het
water, 'tzelfde als : moeren, mueren
(399), turhare aquas. Vanhier : ver
(vermeurd), onklaar, troebel,-murd
drabbig : het water is vermeurd
(Westva.).
VERMUURD. Z. vermuren.
VERNAARSEN, VERNAARZEN, uitgespr.
vernazen, in Westvl. voor : vernaderen, dat men daar ook zegt, benaderen, fr. se rapprocher; bij Kil. ver
appropinquare. Z. naarsen,-naedr,
nazen (401).
VERNADEREN wordt in VI. door ouder
gezegd voor : toenaderen.-lingeo
Z. vernaarsen.
VERNAZEN. Z. vernaarsen.
VERNEBBELEN, b. w., dubbel ineen nijpen, sterk vastgrijpen, verfrommelen, verscheuren,' vernielen : als ik
den deugniet vastkrijg , zat ik hein
tusschen mijne handen vernebbelen.
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Het papier is vernebbeld ( Br., Antw.,
Kemp.). Z. vernibbelen, dat hetzelfde
woord is.
VERNEKKEN, een konijn den nek ver
(Ninove); te-draienzo
Brussel en omstr. : vereklcen. Z. nekken (405).
VERNEMEN (iemand) ook in Br. gebr.

voor : ontwaren : ifs vernam hem
niet. In N.-Br. is iemand vernemen
zoo min vreemd als : iets vernemen
(Nieuw Arch., blz. 473).
VERNEPEN, van : vernijpen, voor : toegenepen, toegestropt, benauwd : hij
zat met een vernepen hert (Br.).
VERNESTELEN, freq. van : vernesten,
'twelk, alsmede vernestelen, eigenlijk
bet. : van nest veranderen, uit den
nest jagen, doch, wijl dit meest altijd met verwarring gepaard gaat,
bet. het ook : verwarren ; het verl.
deelw. vernesteld, verward, verwerzeld, is meest in gebr. : het lag daar
al vernesteld (VI.). Z. verwerzeld.
VERNETELFN, b. en wederkeerig w.,

tzelfde als : netelen ; bij Kil. vert.
door : urtica adurere (Br. en elders).
VERNETTEN, b. w., meel, bloem en andere meelachtige stoffen met natte
stof, als melk, water, vermengen, ten
einde ze gereed te maken tot spijs
voor menschen en beesten, hetzij dat
zij enkelijk vernet , als lijzepoer, of
gekookt als kneukels of kneutels (Z.
knuddel, blz. 268, dat hetzelfde w. is),
of gebakken als .brood, voorgezet
wordt (Rouse). Samengest. uit : ver
en netten, natten, natmaken.
VERNEUKEN, b. w., gezegd van personen
bet. het : bedriegen, foppen, kuilen,
plullén, tekortdoen, benadeelen, vankant zetten : ik zal mij zoo licht
niet laten verneuken (Limb., Hagel.,.
Br., Antw., Kemp., VI.); gezegd van
zaken bet. het in VI. : veel doen
blozen (100),verkwisten, verknoeien,
verwaarloozen, bederven : hij heeft
daar een zoo schoolyen middel ver.
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neukt. In Br. zegt men ook : het ding
is verneukt. Z. neuken (407).Het hgd.
necken bet. : plagen , boosmaken.
Hiervan ons nekleer of nikker (duivel)
en de familienaam Denecker; verneukeríj,fopperij, bedriegerij, bederving,
knoeierij.
VERNEUKERIJ. Z. verneuken.
VERNEUMT, voor : vernoemd, bekend (in
den Teuth. wijt becant), vermaard,
geprezen : (hij) is verneumd veur en
gooien werkman (Limb.). In. Br. :
vernoem dt.
VERNEUTELD, niet goed tot rijpheid gedijd, onderkomen, verrimpeld : die
peren zijn verneuteld. Zie wat ver
-neutld2ak
(Br., Antw.).
VERNEUZELEN. Z. neuzelen (408).
:

VERNIBBELD. Z. vernibbelen.
VERNIBBELEN (zich), ongeduldig, gemelijk, lastig, driftig zijn of worden,
zich vervelen, zich verdrieten, fr. se

morfondre
ondre : ik kan mij vernibbelen
als ik zie hoe hij te werk gaat (VI. ) :
de kinderen zitten zoo vernibbeld, d.
i. ongeduldig. Het engl. to nibble bet.
critiquer , zooveel als : beknibbelen,
althans wat den zin betreft. Jan De
Brune heeft : vernibbeten voor : verl angen :« wijzijn zoo verffa ft en verlecIcert achter de veranderinghen, dat
wij nergens naar zoozeer en vernibbelen, als dat ons een niewe smaeck toebrengt » Emblemata, blz. 308.
In Jok en Ernst zegt hij blz., 25:
Gelyk goê dagen iemant, als met de hant,
tot liefde leide, viert by daer ter plaets
op een getrouwde jolTer,... smoorich ver[nibelt.
Dat is dan verliefd.

En blz. 30:
Dat wy ongevoelik meer vernibelen... op
dingen die ons haest ontnomen zullen
[worden.

Men hoort te Gent : zich verniggelen,
in Vi. ook : vernippelen,dat misschien
beter is, als zijnde een verbasterd
freq. van : vernijpen , kleinmaken,
100
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kleinachten, doch dat eer toenijpen,
vastnijpen, naar iets grijpen bet., en

-dan, overdrachtelijk, naar i-ets ver
als J. De Brune het'heeft ; en-lange,
verders: onverduldig worden. In Br.
hoort men soms dooreen ongeduldig
mensch zeggen : ge zoudt u verpitsen,
ge zoudt uit uw vet springen , ge
'zoudt alle geduld verliezen. Vernibbeten of vernebbelen is ook verwant
met : knabbelen, knebbelen, Inibbe'ten, waarvan : b eknibbelen, overknabbelen. Z. vernebbelen.
VERNIEUWEN, kalven : die koe zal haast
vernieuwen (Westel. ). Jongen is als
eene vernieuwing of verjonging van
het soort. Zoodat men voor jongen
werpen ook wel : verjongen of vernieuwen mag zeggen.
VERN-IGGELEN (zich), ongeduldig zijn of
of 'tzelfde als : vernibbelen : hij zit
zich te vernig.gelen om naar huis te
gaan (Gent).

VERNOOIEN (zich), verdrieten, vervelen,
m,oedemaken : ik vernooi mij hier.

,

,

VERNOEI, VERNOEIIG (vernuiig). Z. vernooi, enz.
VERNOEMEN wordt in Br., Antw ., VI. en
elders nog gebr. voor : noemen,

iemands naam noemen : ik heb van
hein niet gesproken, ik heb hem zelfs
niet vernoemd.
VERNOKKEN, b. w., herhalen, iets op
nieuw vertellen wat den aanhoorder
onaangenaam is ( Oostvl. ). Z. nok
(413) en neuken (407).
VERNOOI, verdriet, verveling : ik heb
veel vernooi. Vanhier : vernooiig,
verdrietig ( L. van Aalst, omstr. van
Breda, h. en d. in Br.); bij Kil. als
Vlaand. en Hol. opgegeven en vert.
door : laedium, molestia, aegriludo,
dolor, enz.
Ende sondes vernoyen danken en loven
(Ruysbr. III, 249, r. 13).
Als gi ghebiedt, so sal ik vieren
vernoy daer ie ben inne.
(Oud. VI. liederen, 16).
Elaer vernoy si mach wel klagen
(ltelg. -Mus. I. 174).

Laat het werk u niet vernvoien
(West.-Br., L. v. Aalst, Waas en N.Brab.); bij Kil. vernoyen, vernoeyen
en vernyen, Vl. en loll., vert. sloor :
taedere, fasticliumn aa! ferre, molestia,
afficere, nocere, dispticere; bij Meyer:
versooien , vernoeyen, verdrieten,
moeilijkheid aandoen, beschadigen,
mishagen.

,

,

Nu loeyt, seit si, ghi mocht wel logen
Ons leven mach ons sere vernoyen.
(Belg.-Mus. 1846, 53).

Samenpest. uit : ver en noyen of
noeyen, bij Kil. obesse, officere (hin-deren, verhinderen, beschadigen). De
wortel hiervan is : noorde, oulings
noye, noeye, ecoode, d. i. ongeern, onwillig, moeilijk, kwalijk, ook is het
in 't fr. ennuy, 1. taedium, fastidium.,
molestia, displicenlia. Z. ooilijk(430).

VERNOOIIG, VERNOEIIG, bijv., verdrietig, vervelend (L. v. Aalst);bij Meyer :
vernoylijk,lastig, moeilijk, verdrietig.
VERNOOZELEN, b.w.,belachelijk, onnoozel maken, bederven, beschadigen : gij

moet ons spel niet vernoozelen met at
uw vieze toeren (Westvl.). Samenst. :
ver en noozelen, freq. van : noozen,
schaden, of afgel. van : noozel, schadel k. Z. nooselijk (414) en neuzelen
(408). In 't Gloss. Bern. komt ver
voor en is vert. : in 't 1. apos--noyse
tatare.
VERNUGGEREN, o. en b. w., nugger (vlug,
vaardig) worden ; nuggermaken (Br.
en elders); in Groning. zegt men
nuver voor : nugger, en zich veruitweren bet. daar : zich hartelijk ver
-maken.Zuvr
bij Weil.
VERNUIKEN. Z. verneuken.

VERNUKKELD , VERNUKKELEN schijnt
eigenlijk verneukelen te zijn, freq.
van : neuken , en bet. : misgroeier,
verslensen , verwelken, onderdrukt
blijven : die roosjes zijn vernukkeld;
't vert. deetw. vernukkelci of vemen-
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keld is 'tzelfde als verneuteld, d. i.
mismaakt, hobbelig, misgroeid, onderbleven, niet volwassen : een ver neukelde peer; verneukeld manneken
'tzelfde als verneuteld mannetje (VI..).
Z. Belg.-Mus. (1844, 196) en: verneu-

ken.
VERNUKKEN. Z. verneuken.
VERNUUGD, voor : vergenoegd (N.-Br.).
VERONSCHAMELEN. of VERONTSCHAMELEN bet. bij Kil. en Plant. : de

schaamte, de eerbaarheid afleggen,
iets op eene onbeschaamde of ruwe
manier vragen., onbeschaamd afpersen. Doch h. en d. in Westvl. wordt
het toegepast op kleede r.en, eriz., die
hunne frischheid of netheid verliezen : dat kleed is heel veronschamelct,
d. i. verkreukt; ook zegt men 't voor :
iemand uit den staat van seliamel.heid, d. i. uit de armoede, trekken.
VEROOLIJKEN, b. w. Wij ontvingen ver
of verhooilokken uit de-hoeilkn
omstr. van Hoogstraten. in den zin
van : kleederstukken, lijnwaad, enz.
uit den plooi doen, dooreen werpen,
in den war brengen ; dit kan eene
verbasterde, uitspr. zijn van 0. veroolijken of veroodelijken, d. i. ooilijk
(430) of slechtmaken. Z. verhooiere-

ren en verhoetelen ; alsmede oort
(431-3^).

VEROORBOOREN, behouden, gebruiken,
besteden (Westvl.).

VEROORETEN, met zware è uitgespr. :
veroorèteren en verooretteren, b. w.,

verstooten , wegstooten , in wanorde
brengen , ' verwarren : ge moet het
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cibuna niminni' vel frequenlern, fastii. bij Meyer de walg van
s,teeken van te veel of te dikwijls genutte spijze. Het angelsaks. oretten
bet.: verslechten ; verooreten kan ook
voor :.eerhorten of veroorten zijn. Z.
dre,_ d..

oort (332)..

VEROPPEREN o. w., vooruitgaan, zoowel
in gezondheid als in tijdelijke ver
: hi veroppert veel (Axel).-mogens
De heer H. J. Van Eck (Arch. II,
194) leidt het w. af van c( opper, de
plaats achter de zeedijken waar de
wind blaast, welke te verkiezen is
om, te ankeren. » Z. veroveren.
VEROVEREN , uitgespr. : vereuveren, in
graad, weerdigheid, enz. verhoogd
worden, in beteren toestand komen
(Br., VI., Antw.); in Br. zegt men 't

men van een huisgezin dat vermeerderd is door een nieuwgeboren kind :
onze buurvrouw is vereuv+erd..Z. euveren (120), veropperen, verhoogen.
VERPACHT. In Oostvr zegt men van
iemand die ledig gaat en zulks niet
gewoon is : ik geloove dat hij lane,
verpacht heeft, d. i. dat hij op zijne
renten leeft. En tot eenen luierik :
heb de land verpacht, d. i., leeft gij op
uwe renten?
VERPACHTELING, m,., 'tzelfde als : bestedeling (47).
VERPAMPELEN, b. w., bederven met gedurig in de hand te nemen, verkreuken : die bloem is heel verpampeld.
Verpampelde zijde, verpanipelde duif,
enz. (Oostvl. en in Br. langs VI.). Z.

strop, de klaveren zoo niet verooreiteren (omstr. v. Leuven ). Het.

pampelen (456).
VERPAPZAKT, paf staande, of 'tzelfde, in
Br. als : verpoepzakt, in Antw. : ver-

bet. eigenlijk : tot ooreten maken.
Ooreten is in gemelde streek gebr. in
den zin van.: voeder dat de peerden
of koeien niet willen eten en onder
de voeten werpen; bij Kil. is oor -ate
of oor -ete : overschot of wegstootsel
van spijs, ook : walg van overtollige
spijs, en ver-oor-eten vert. hij, door :

VERPATSEN, verruilen, verkwisten, aan
den man helpen : hij heeft in korten
tijd alles verpatst (Meierij).
VER.PEUTEREN, MISPEUTEREN, mispik kelen, bederven, verbrodden (Kemp.,
Kl. -Br.); bij Kil. : verpoteren, verpeuteren, delinquere, offendere. In Gro•

bobzak;t.

-
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ving. bet. verpoeterd of verpeuterd
ook : bedorven, in den war gebracht.
Z. Taalk. Mag. (II, 343; III, 50) en
verpieterd.
VERPIETERD, verslenst, verdord, ver
Het platd. : verpe--magerd(N.B)
terd, verpóterci bet. : verbleekt, ver
vervuild , beschimmeld ,-schoten,
wormstekig, oud, versleten, en poete ren, pötern, petern, vervuilen, ver
vervallen. Z. Halbertsma's-slen,
Woordenb. en 't Brem. Nieders. wort.
VERPIKKEN, b. w., verbijten, versteken,
overdrachtelijk : beleedigen, tergen :
hij er, zat zich niet laten verpikken
(Oostvl.).
Maer ik, die den Rus ben, ik zeg in myn
eygen : 'k kloek, 'k ga my door geenen
Turk laten verpikken.
(Snoek 's alm. 1855, blz. 47).

verpicken, 1. impetere rostro (Kil.).
Plant. verfr. verpicken door : becquer
Curt t'autre comme font les oiseaux,
1. rostrare (Kil.).
VERPITSEN (zich). Z. pitsen (483).
VERPOEPZAKT , bedwelmd , verbaasd,
verschrokken (Maastr. ); elders in
Limb. : verbabzakt. Z. paf (452) en
poepers of poppers (502).
VERPOFT, verpoffen is 'tzelfde als : overboffen (Zeeuwsch VI.).
VERPORREN, vervoorderen , verroeren,
met groote uitspanning van plaats
veranderen (VI., Antw.); bij Kil. :

moliri, magno conamine amovere.
Z. porren (501). Het gr. 7r6
bet.,
verre van, ver, voorop.
VERPOTTEN, verspelen met potten (kaart spel) : hè het alles verpot (Limb).
VERPRAZELEN, verpraten : gij verprazelt at uwen tijd (Br. Limb. en el-

co

ders). Z. prazelen (505)
VERPREULEN, o. w., vlijtiger worden,

uitwendig beter worden, verbeteren,
kerkomen , verkwikken : die man
was half dood, half bevrozen, maar
hij begint al een beetje te verpreulen
(Oostvl.).
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Vind ik zoo wat leêge stonden,
'k Zend u franco, nu en dan,
Iets wat uwe lezers kan
Eens doen lachen, doen verpreulen.
(Reinaert de Vos, no 1o.)
En het verwallemt cruyt verpreult ghy met
[den dauw.
(Snellaert, Verhandeling (blz. 237).

Daaruit ziet men dat het ook in den
bedrijvenden zin wordt gebezigd; bij
Kil. verpreulen, Hand. verquicken en
ook : verpruelen, verpruelelen, flandr.
convalescere, revalescere, te Ronse en
omstr. zegt men : verprullen.
VERPRONSELEN, VERPRONTSELEN, b.
w., aan snoepkost besteden, verkwisten (Br.). Z. pronselen (510).
VERPROSSEN, Z. prossen (510).
VERPRULD, VERPRULLEN (Ronse). Z.
verpreulen.
VERPRUTSEN, b. w., prutsen (512) maken, in prutskens doorbrengen,schenden, bederven (h. en d. in Vl.).
VERPURMEN, verroeren, bewegen : als
men van spooken spreekt, durft hij
niet verpurmen (Westvl. ) . Z. porren
en verporren, dat dezelfde bet. heeft.
VERRAAIEN, verbeien, wachten (h. en d.
in VI.). Z. verreikeren en, bij Kil.,
verreycken.
VERRAARLINGS, VERRAARLINGE, bijw.
voor : verraarlijk, verkort van : verraderlijk, te Gent gebr. in den zin
van : onverwachts, plotseling : ik

verwittig u op voorhand,opdat gij niet
verraarlinge zoudt getroffen zijn ; bij
Kil. ver-raederlick,1. instar proditoris
(als een verrader). Oulings (zegt Dr
A. De Jager, proeve over den invl.
van Bilds dichtwerken op onze taal
227) had men ook 't adv. verraadling.
De goddelooze... heeft hem verraadling
met een moordpriem nedrgeveld.
(Westerbaan, Ged. 111, 17).
... Wie zou schromen
Den tijger, die verraadlings moordt
(Bogaers).

VERRAMFELEN. Z. verbandvelen.
VERRAMPENEEREN , beschadigen, ver-
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verroete, verroede of vroede hond in
Westvl. zaowel als in Oostvl. : een
gulle hond, als in Br. : een razende
hond. Het volk is verroet, is zeer

nielen, verongelukken, dooden, waarvoor men ook in 't VI. zegt : destrueeren , verdestrueeren : stil , of ik

verrampeneer u (Westvl.). Z. ram-

kwaad (Westvr.). Z. Delf. blz. 367.
VERRONSELEN, verwisselen (Oostva.). Z.
ronselen (555).
VERROSSEN, verroesten (Limb.).
VERRUINEEREN, uitspr. : verrenneweeren, van 't fr. ruiner, dooreentrekken,
kapotmaken , verscheuren : iemand
verruineeren ( Limb., Antw. ); in Br.
bet. het : ten onder brengen : hij
heeft zijn vader verrenneweerd.

peneeren (5O).
VERRAMPZALIGEN, zonder zorg gebruiken, verdoen (h. en d. in Westvl. ).
Z. verrampeneeren.
VERRASSEN, b. w., voor : nieuwjaar

afwinnen (Limb.).
VERRATELEN, o. w., door de droogte beschadigd worden , openbersten, in
duigen vallen. Het wordt gezegd in
Belg.- en Holl.- Limb., Antw. van
kuipen, eemers, vaten, enz. die van
droogte kunne reopen verliezen : zet
den eemer uit de zon , eer hij verratelt; bij Kil. verraetelen, in duyghen
vallen.
VERRE. Hebde van uw leven al zoo verre
geweest (met uw gedachten), hebt ge
dat ooit weten gebeuren, of gedacht
(Gent). Alverre, omtrent, nagenoeg,
bijna.: mijn kleed en het uwe zijn
alverre gelijk (Br.).
VERRE, VERREN, voor : veer, var (L. v.
Aalst).
VERREIKEREN, (iets) uiteentrekken als
het ineen gekoekt (272) is, om het te
droogen te leggen : hooi , stroo , lijn
verreiken (Gent en omstr.);-wad,enz.
Kil. vert. verrecken of verreycken,
waarvan het een freq. is, door : dis

VERRUINTSELEN, b. w., 'tzelfde als :

-tendr.
VERREPERRIK of VERREPRIK , m., geeselroede of dunne ijzeren stok met
leder omwerkt, of stok aan eene bul
gelijkende : hij kreeg van den-leps
verreperrik op den rug (Hagel.). Sa
uit : verre (var) en pezerik-mengst.
(474), bullepees.
VERRIJDEN voor : overrijden : het been
van den voerman is verreden (Br.).
VERROCHELEN, uitrochelen, al rochelende uitspuwen : hij heeft zijne loos
bijna teeneinaal verrocheld (Br.).
VERROED of VERROET voor : verwoed,
bijv., dul , razend , woedend : een
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verrunselen ; men zegt het ook van
menschen die een gerimpeld voor
-hofd
hebben (Ronse).
VERRUNSELEN, verrimpelen, verneutelen, vernukkelen : die peer is ver
dezen zin komt-runseld(VI).
runlselen,runtsen of runsen bij Kil.en
Meyer ook voor; 't hgd. is runtslen.
Z. verronselen.
VERS, mv. versen (uitgespr. veers, veersen), v., hiel, hak, hgd. forse (Limb.);
bij Pomey : verse, veers, 1. catx. Z.
versem.
VERSASSEN, het schip door het sas laten
varen(Br.,Antw.,VI.): iemandversassena, hem doorzenden, wegzenden, iets
versassen, het afzetten, overladen, er
zich van ontmaken. Versast, doorgezonden, verhuisd ; hij is versast,
ook : verloren , verdwenen : mijn
vlieger is versast. Versast wordt ook
nog voor : dronken gezegd : hij is versast (Oostvl. en elders).
VERSASSER, sassenier (567) (Br., Antw.).
VERSAVELANTEN, b. w., verwisselen,
ook : lappen,fr.racconmmoder (Ronse).

Z. verronselen.
VERSCHAALD, flauw, zouteloos : gij ver
verschaalden klap, enz. (Limb.).-tel
VERSCLIACHELEN, VERSCHACHEREN,

verwisselen , verruilen , verkoopen
(Br., Antw., Vl.).
VEIISCHAKELEN, b. w., van schakel ver-
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anderen_ (Br., Antw., Kemp.) : ver-

schakel den ketel.
VERSCHANGELEREN (?) (Limb.).
VERSCHAREN, aflossen, fr. atterner : wij

moeten elkander bij den arbeid verscharen. Als de eerste mannen moe
waren, kwamen er versche hen verscharen (Antw., St.); bij Kil. ver
-schaern,t vimuas
operas prcestare; in Limb. aleuzen.
VERSCHAUDEN, VERSCHOUDEN , met

kokend water begieten; bij Kil. is
't vert. door : calida per fundere,

calida adurere : zie toe dat gij u niet
verschaudt (Br., Hagel. en elders); in
't engl. to scald, fr. échauder.
VERSCHE KOE, koe die eerst gekalfd
heeft ( Br. en elders ); ook eene koe
die geen melk meer geeft, heet men :
drooge koe, doch in Westvl. heet
deze versche koe. Z. varvekoe of
vervekoe in Westva. gezegd.
VEKSCHEIDENERHANDE, algem eentel
-word,veli.
VERSCHEPPEN , is bij Kil. vert. door :

recreare, transforinare , dus bijna
zooveel als : herscheppen ; doch men
gaf ons uit Westvl. 't deelw. verschept
op in den zin van : toegedaan en in
God, met God verschept, in Gods wezenlijkheid veranderd.
VERSCHETTEREN, b. w., in den war
brengen, verwarren, dooreen slaan :

het graan lag door den wind verslagen en verschetterd (Br., KI. -Br. );
Vanhier : verschettering, verwarring.
Z. schetteren (585).
VERSCHIETEN is 'tzelfde als : verschrik

dat ook verschuiven bet. ( Z.-ken,

schrikschoen ). Vanhier dat verschot,
in Br. 'tzelfde als : geschot (150), in
Westvl. schrik, verschriktheid bet. :

.aaitje deinde terug van verschot
( G. Gezel. ). In 't L. van Waas bet.

versc`cieten : verwerpen of voor den
tijd jongen : de koe heeft haar kalf
verschoten. De schrik heeft de koe
haar kali doen verschieten ; in 't Ha-
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gel. en Belg. -Limb. wordt verschvielen
in denzelfden zin aangewend , en,
vermits een jong, dat yóór den tijd
afkomt, gewoonlijk dood is, zoo bet.
het meest altijd : een dood kalf of
veulen werpen : de merrie is of heeft
verschoten ; in Br., Limb. en elders.
zegt men : verwerpen : ik heb geen
oogen verschoten bet. omstr. Breda
ik heb geen oog geslapen.
VERSCHIETING, thans nog in Br. evenals
bij Kil. : verschriktheid, schrik, 1.

consternatio.
VERSCHIJNEN als b. w. gebr. voor : ver

zon vóór den-zengofdrht
tijd rijpen : de zon heeft de terf ver
verschenen, d. i.-schen;dtrfi
voor den tijd rijp geworden (omstr.
van Leuven).
VERSCHILLEN , voor : verschelen of
schelen : 't kan mij niet verschillen
(Br., Antw., Kemp., N.-Br.). Z. schil
-len
voor : schelen.
VERSCHNOEPT, versnopt, voor : versnoft,
verkond (Limb.).
VERSCHOEPEREN, verschroeien, verzengen (Westvl.).Z. schoeperen (592).
VERSCHOFTEN, VERSCHOVEN, elkander,
na elk schoft, aflossen (Kl. -Br.). Z.
verscheren.
VERSCHOLEN, eigenlijk van school of
schuilplaats veranderen wordt ge
een meisje dat zich ten on--zegdvan
dertrouw begeeft : Kaatje van onzen
buurman verschoolt morgen (N.- Br.)-.
VERSCHOT, o., rhumatische pijn in den
beneden rug, die belet te buigen of
te bewegen, fr. lumbago (Br., Antw.).
Z. verschieten.
VERSCHOUWEN , verschuwen, schouw
of schuw maken of worden (Westvl.);
men zegt ook verschouwd voor : verleed, van een vogel die niet meer
voos tbroeit. Omstr. Breda bet. verschouwen door schuw te maken ver
v. een. vogel van zijn nest-jagen,b.
veeschouwen (Hoeufft 643).
VERSCHRIKTHEID, schrik , verschrok-
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kenheid : hij kreeg eene verschrikt
en elders). Z. ver -heid(Br.,Antw
-schietn,
IrERSCHRONKELD , 'tzelfde als : ver
: verschrom--schrompeld,w.van

peten, verschonlceld gezicht, verschonhelde peer, enz. (Kl.-Br.). Z. bij Weil.
verschronkelen.
VERSCHUDDEN, vergieten , overgieten,
ergens te veel nat in gieten, zoodat
het overloopt of iets bederft : gij hebt
u verschud (Limb.). Z. schudden
(604) .
`VERSCHUTSEN,voor : verschieten of ver
bij Kil.-schriken(.dV)Z
schutten voor : afweren , afwenden.
VERSCHUWEN. Z. verschouwen.
VERSEBBELEN, in een deel der Kemp.
gezegd van vruchten die verrimpeld
of verschrompeld en min of meer
sappeloos zijn : die appelen zijn ver
Van ver en rebbelen, waarvan-sebld.
de wortel sap moet wezen.
VERSEEUWD. Z. verzeeuwd.
VERSELEN of VERGELEN , zeide men
over eenige jaren algemeen te Leuven
voor : bier ontbieden, en ten dien
einde moest men eene sect (608) of
ceel (van 't 1. scectuta,) op 't stadhuis
halen die op de gevraagde ton bier
geplakt werd.
VERSEM of VERSEN , uitgespr. vessem,
hiel (Br., Antw., Kemp., Limb.) :

iemand achter zijn vessemen zitten
is in Br. 'tzelfde als : iemand achter
zijnehakken zitten; Kil. schrijft verssen, verserve, hiele, germ. fersse ;
doch thans is 't hgd. Perse, in 't oud
VI. en in den Teuth. Versse , hack;
uythacken of eersen stooten vert. hij
door : valcare. Vanhier : verversenen,
in Br. en elders : vervessernen ( kou
als : verhielen of verhak--sen)'tzlfd
stukken ; bij Plant. : voetverssen , les
,talons, calx. Z. vers.
VERSENGELEN , uitgespr. : versingelen,
verzengen, verschrooien (Br., Antw.,
Kemp.); te Antw. : verzengelen ; bij
:

VER
Kil. versingelen. Z. singelen (612).

VERSIEREN,VERSIERING, VERSIERSEL,

somtijds nog gebr. voor : uitvinding,
uitvindsel (Br.).
VERSJAMMELEN, andere uitspr. van
versjachelen of verschacheren (omstr. v. St-Truid.). Z. vertjammelen.
VERSLAGZWINGEL, 't zwingelmes waar
geknapt (261) vlas ver --meênht
slaat, d. i. de lemen (329) uit het vlas
slaat (Kl. -Br.).
VERSLAKKEN, o. w., verslappen (VI.)

dat de gheesten niet verslacht werden
(J. de Brune, B. W., 477). In Limb.
bet. het alsook verslakkeren : ver slonsen : die plant is verslakt, ge
moet ze water geven. Z. slak (616) en
't volgende.
VERSLAKKEREN (freq. van : verslakken),
verslensen, slapper worden, verslodderen : die bloemen zijn door de hitte
verslakkerd. Ook fig. van iemand die
er schraal uitziet : wat ziet er die
man verslakkerd uit(Limb.-Lommel).
Z. verslokkeren.
VERSLEEFD, voor : verslaafd, in den zin
van : zeer vermoeid ( Somerghem );
Pomey vert. verslaven door : nimio

labore de/'atigare.
VERSLIKKEN (zich), zich verpakken met
te slikken, s'engorger (Limb).
VERSLIMMEN, o. en b. w., slim of slimmer worden of maken (overal)
Gij zoudt zoo moeten grimmen,
Dan zoudt gij wel verslimmen.
(Volksliedjes, 72).

VERSLODDEREN, b. en o. w., door slodderen (624) verlieren, op eene slodderachtige wijze behandelen , ver
verslappen, 1. flaccescere; 't-slen,
deelw. verstodderd,dat meest gebr. is,
bet : verstrooid liggend : het stroo lag
op de straat verslodderd ; ook : ver
afhangend : de bladeren-slend,ap

waren verslodderd door de hitte (Br.,
Antw., Kemp., Limb.). Z. verslak keren en 't volgende.
VERSLOEIEREN, verslodderen, verslen-
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sen (Maastr.).
VERSLOKEREN of VERS LOKKEREN,o.w.,
't eerste in Westvl., 't tweede in
Oostvl., voor: verslensen, verwelken,
los afhangen, verslodderd hangen :

kijk hoe die bloem verslodderd hangt.
De pataters blijven tot hiertoe nog al gezond,
maar de vochtige luchten de kwaai winden der
opvolgende dagen zullen weeral de groezen
doen verslokkeren.
(Snoek's aim.).

Salomon spreekt van de roozen waar
hun hoofd wenschen-meêdlustign
te kroonen eer zij verslokkeren (G.
Gez.); in Limb. is 't : verslakkeren,
en verslakken , in Br. : verslodderen ;
bij Kil. versluyeren, verslentsen, 1.

flaccescere, marcescere. Z. stokkeren
(625).

VERSLOKKEN, o. en b. w., 'tzelfde als :
verslikken (Br. en -elders) , bet. in
Limb. : verkwisten met snoepen :
diejongen heeft zijn geld versloft; van
slokken voor : snoepen ; Kiliaen heeft:
verslocken , verslicken , verslinden.
VERSLOREN, b. w., verwaarloozen, ver slonsen, verslodderen (Limb.).
VERSLUIEREN, b. w., door sluieren (628)
benadeelen, verzuimen, verschuiven:
versluier mijne zaak maar niet (Br.
en elders); bij Kil. : verspaeden.
VERSLUIMEREN, b. w., door sluimeren
(628) bederven,veronachtzamen,laten
slodderen (624) : laat toch mijne za-

ken niet versluirneren (VI.).
VERSLUNZEN , verslonsen , verslensen
(Westvl.).

VERSMOORD; VERSMOOREN bet. vanouds : verdrinken , en zich versmooren : zich verdrinken. Vandaar dan
ook dat versmoord gebr. wordt voor:
bedronken; bij Kil. vino sepultus,
potu obrutus (VI. en elders); te Gent
zegt men : ik heb mijnen molenaar
versmoord, d. i. mijn glas overgegoten, en ook : ik heb mij overdronken.
VERSMUISTEREN, b. w., met smuisteren
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(644) doorbrengen, verteren, verdoen
(Oostvl.).
VERSNERKEN, uitgespr. : versneurken
(eu als de korte e) , bet. te Diest e
omstr.'tzelfde als in Br.: versingelen,
d. i. verzengen : laat uw kleed niet
versneurken. Z. versnirken.
VERSNEUKELEN, b. w., 1 0 verfrommelen,
verslonsen : gij versneukelt uw kleed
2 0 versnoepen , in snoeperij of al
sneukelende (639) verkwisten : hij

heeft zijn geld in taartjes te smullen
versneulceld (Br., Antw., Vi. en elders); in VI. is 't : versneukeren.
VERSNEUKEREN. Z. versneukelen.
VERSNEURKEN. Z. versnerken bij ons en
Weiland.
VERSNIJ, o. Als metsers eenen bouw
aansteken , beginnen zij hem vanonder breeder dan zij hem wel willen
opbouwen , en naarmate zij boven
grond of het toppunt naderen, metsen
zij hunnen muur dunner op; die ver
noemen zij versnij (Oostvl.).-smaling
Van ver en snijden.
VERSNIJDSEL , o., scheut, afzetsel van
de hop om voort te planten (L. van

Aalst).
VERSNIKKELEN. Z. snikkelen (641).
VERSNIPPELEN of VERSNIPPEREN, onnuttig doorbrengen, nutteloos ver
: gij versnippelt al uwen tijd-snijde

aart beuzelrij (Br., Kl. -Br.).
VERSNIRKEN,1 0 versnerken , verbranden,
aanbranden, 2 0 verzengen of licht

verbranden : gij hebt uw kleed ver
(Limb.). Z. snirken (641) ver -snirkt
verzengen.
-kerstn
VERSNUISTEREN, door snuisteren (644)
bederven of verteren ; het vert. deelw.
bet. : verfrommeld, verslonsd, ver
(Westva.).
-rimpeld
VERSPEEKEN ( zakdragerswoord), het
graan van den eenen in den anderen
zak overgieten (Kortrijk), Z. speeken
(651).
VERSPERDEN, voor : verspreiden (Westvlaand.). Z. sper (655).
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VERSPRAKEN, o. w., voor : versparken,
door hitte, of droogte openspringen,
openbersten,in duigen vallen;'twordt
ook gezegd van vaten, kuipen, enz. :
zet adie eerers uit de zon, ze zullen
heet verspraketen (Hagel.). Het w. is
verwant niet : sperken (6i4) en sparkelen (bij Weil.). Z. verratelen.
VERSPREED , verspreid; ee voor : ei, als
in : gemeen, gemein(N.-Br., Kemp. en
elders).
VERSTA-DE -WEL, voor : verstand, begrijp : ik zal hem dat eens aan zijn
versta-de-wet brengen (Antw.).
VERSTAND, voor : begrijp : ik kan hen,
daarvan geen versland geven, ik kan
hem dat niet doen verstaan (Antw.,
Kemp.) : de zieke is zoo buiten westen
dat hij van niets verstand heeft, d. i.
van niets besef heeft (N.-Br.).
VERSTEEK of VERSTEK, voor : verste
king , verstopping , verberging , ver
: in het versteek of verstek.-schuilng
in 't verborgen , in 't geheim , in
stilte : hij zit in verstek, hij is weg
Zich in 't versteek houden,-geborn.
zich schuil houden ( Br., Kl.-Br.,
Antw., Kemp., N.-Br.).
VERSTEKELING, m., verstooteling, een
die versteken of verstooten wordt
(VI.).
VERSTEKEN , b. w., verstooten : onze
kinderen worden versteken (VI.); Kil.
heeft ook versteken in den zin van :
verstooten , verschuiven, onzacht of
verachtelijk behandelen. Z. steken
(675) .

VERSTELD ZIJN, geenen weg weten, niet
voort kunnen (VI.). Dit schijnt hetzelfde te zijn als bij Kil. : verstelt
sijn in 't stuck, in het slijk blijven
steken.
VERSTEMMEN, b. w., ontstellen, ontstemmen : gij hebt mijn piano ver
Hagel.).
-stemd(Br.,
VERSTIKKEN (Westvl.). Z. verstukken.
VERSTILLEN, o. en b. w., verslappen,
langzaam verminderen : het verstilt
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een weinig met de voorjaarkoortsen
of de voorjaarkoortsen verstieten wat
(N.-Br. en elders).
VERSTOMMEN, o. en b. w., stom, d. i.
dom, bot worden of maken (overal).
Z. stom (684).
VERSTOMPELEN, verstompen, b. w.,
wegsteken, wegstoppen, ook : met
verachting wegstooten (Antw., Kl. Br. en elders); bij Kil. hebben beide
ww. dezelfde bet. Z. bij Weil. : ver
-stompen.
VERSTORVEN ZIJN, degenen, van welken
men van rechtswege erfgenaam is,
door versterf of overlijden verloren
hebben : ik ben nog niet verstorven,
zij, van welken ik zou erven moeten,
leven nog. Ik ben reeds lang verstor
maar heb mij niet rijk geërfd,-ven,
die, wier erfgenaam ik ben, zijn
reeds lang dood.
VERSTREELEN (zich), de school verzuimen (Venlo). Op 't w. swanselen zag
men dat, hiervoor elders in Limb.
ook : langs de straat strijken gezegd
wordt. Streelen is verwant met :
strijken (vertrekken, heengaan); zich
verstreeten is dus zooveel als : zich
wegstrijken, zich op gang begeven.
Z. school.
VERSTREKKEN, fo duren, duurzaam zijn:
het verstrekt lang met die ziekte ;
20 uitstellen: verstrek het niet te lang
(N.-Br.); bij Kil. : verstrecken, 1. durare en extendere; verstreckelick, I.
durabilis en verstreckelick brood,
voor : verdord of oud brood.
VERSTRENGENEEREN, b. w., verkwisten
(Ronse). Z. strengeneeren.
VERSTREUVELD. Z. 't volgende.
VERSTREUVELEN of VERSTRUWELEN

is iets meer dan : streuvelen (691);
't verl. deeles. verstreuveld wordt
veel in VI. gezegd van : haar dat ver
ineen gedraaid en als te berge-ward,
staat : zijn haar was heel versti euveld.
VERSTUKKEN , b. w., vermaken , met
101
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andere stukken in te schieten of in
te steken (Westvi.).
VERSTUMPELEN, verstoppen, wegstoppen (Limb.).
VERSUKKELEN, 0. WI., verloren gaan, op
den doolweg, op de sukkelbaan geraken ; bij Kil. : rondzwerven : hij is
versuk/celci ; b. w., iemand op de
sukkelbaan brengen, zorgeloos be-

handelen : versukkel dien ouden man.
niet ( Br., KI. -Br., Antw. en elders).
VERTLIEBRASSEN, in smullen en smeren opdoen, in braspartijen verteren:

hij heeft at zijn getd vertatiebrast
(h. en d. in Belg. -Limb.). Z. vertar
lavasten.
VERTALPEN, b. w., half schoon was-

schen : vertatpt Iijnwaact is dat wat
maar half schoon gewassehen is (10,
Br.). Samenst. uit : ver en tatp, dat
hij Kil. bet. : vuil onderbed, stroo
, kinderluier; zoo--zak,inderb
dat ( tijnwaact ) vertalpen eigenlijk
zooveel is als : hetzelve tot talpen hederven. Z. verpieterd (796).
VE1ITARLAVASTEN, in Br. voor : verteiIeveien. ,datmen in Oostvi. zegt, voor:
verslonsen., in wanorde brengen
liet lag daar at vertartavast. Z. tarle
(710) en tarleveien ; bij Kil.-vasten
is vertasten : kwalijk tasten.
VERTASSEN, van eene plaats op eene
andere hertassen (overal).
VERTEEKENEN, oiiderteekenen , bijzonder van een verbondschrift (omstr.
van Breda).
VERTEGENEN, b. w., tegengaan, tegemoet gaan : die jongen vertegent
altijd Zijne in-aid (Oostvl.); bij Kil.
ver-teghenen , 1. obviare,. obviuni,
fieri ; te Gent : verteugenen.
VERTEBDEN , VERTERTEN , vertreden
(VI.). Z. terden, terten.
VERTERLEVELEN. Z. vertarlavasten.
VERTEUGENEN (omstr. Gent). Z. vertegenen.
VERTEEITELEN, b. w., verderven, vernielen (Limb); in VI. verteiileren, en

dit bet. hier en daar : verkwisten

hij heeft at zi4n geld verteuterd. 't Is
een freq. van : verteuten, (den tijd)
verkwisten, of zou verteutelen 'tzelfde
zi n als : vertuitelen (verbiazen)?
j

VERTEUTEREN. Z. Verteutelen.
VEIIT1JBEREN , van woon veranderen
(Westvi.). Z. vertijkelen.
VERTIJ DEN , VERTIJEN , alsook VERTIJ
GEN , meest in 't kaartspel gehi-,
voor : Op den voorgaanden speler
niet volgen als men zou kunnen en
moeten volgen , en waarvoor men
ook passen zegt : gij hebt vertijel of
verleden (verteën ). Doch het bet.
eigenlijk en vanouds : uitstellen,
verzaken, verloochenen, van iets afzien ; bij Kil. ven. 0. a. door : abne
-

-

gare, renuntiare, cedere, rernittere,
'en door anderen : abdicare, hgd.
verzieken , vergeven . Riiysbr . heeft
meermaals : vertijen, veitiën in deze
beteekenissen. Samenst. uit : ver cit
lijden of tijen ; bij Kil. tendere, Irahere, cl. i. togen, trekken. Hoeufft
(646) zegt dat vertijen in N. -Br. gebr.
is voor : kwijting of kwitantie
geven, kwiteeren; ofwel voor : afstand doen van zijn recht, van zijn
recht afzien, zijn recht verdragen,
transporter. In dezen zin komt het
bij van Miens vooi- (Charterb. I, lO).
In de eerste bet. is het verkort van
vertijden , en in de tweede van
verlijgen; volgens ten Kate en Kil,
hebben beide ww. dezelfde bet. Het
tegenovergestelde van vertijgen is

aantijgen.
VERTLJGEN, 'tzelfde te Leuv. en in K!.-

Br. als : vertijen of vertijden , in
't kaartspel niet volgen. Ruysbr.

heeft : vertijghen, vertiglien (verteecli,
verteeglien) in den zin van : verzakeu,
van iets afzien , hgd. verzielien,
verziclit (verzichten) fr. renoncez-,
en vertijgliing, verzakin g. Samenst.
uit : ver en tijgen, 'tzelfde als : togen.
VERTIJKELEN. Z. vertrikicelen.
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VEIITIND, verijzerd, hard : Zijne handen

zij/t vertind (Westvl.).
VERTIRL1EREN , VERTIRLIRLIEREN,
VERTURLUREN , VERTEJRLURLU
verkwislen, verteren,-REN,verdon

nutteloos uitgeven : hij heeft zijn
geld, enz. verturinurd (Br., Antw.
en elders). In denzelfden zin zegt
men te Gent en elders: verloerloeien,
vertoerloeloeien ;in Westvl. : vertur
letten en verbuischen.
VEIITJAMMELEN, VERSJAMMELEN, vaten, enz. met beetjes verplaatsen
met moeite voortstooten en trekken
(Westvl.). Vgl. schctmpelen (574).
-

VEBTOERLOEIEN,vertoerloeloeien (Gent)
Z. vertirlieren.
VERTOMMELEN , VERTUMMELEN , in
Limb. 'tzelfde als in Br. : mangelen,
Ir. troquer, verwisselen met iets anders van gelijke soort en waarde;
zoo, b. v. zal men boeken vertoinmelen; Kil. geeft toinmen en tominelen
als sicamb. op voor : niangelen,

goedkoop verruilen.
VERTONSEN, VERTONSTEN, VERDONSTEN, bij Meyer : verhuren met een,
godspenning, met giften of te ontvangen loon verbinden ; bij Kil. el-

care arrha data, obtigare mercede
recepta, en dit bet. nu nog in de
omstreek van Leuven on Mechelen
iemand voor een bepaald tijdstip huren. Zich vertonsen, zich
ergens voor eenen tijd verhuren ; en
vertonst zijn, ergens voor zekeren
tijd in daghuur en in den kost zijn,
zoodat men er ook den nacht overbrengt. Samenst. uit : ver en tonsen
of tonsten, verdrag maken, overeenomen mits eene zekere som.
-

VERTHEDEN ofVERTERREN, 0. W., van:
tred veranderen, den voet verzetten
(Br.); het wordt ook gezegd van
peerderi die over hunne strengen
treden en zoo in den war geraken
(Br.).
VERTREK, o., in VI. en elders algemeen

gezegd voor : kakvertrek, kakhuis
bestekamer; in Br. zegt men:/iuis/cen,
gemak, en ook : portugaat. Z. Belg.Mus. (1844, 196). Zijn vertrek nemen
bet. in N.-Br. eenvoudig: vertrekken.
VERT1IEI{SEL, voor : overtreksel (Leuv.
en elders); bij Kil. ziet men : vertrekken in den zin van : overtrekken
of bekleeden, als verouderd opgegeven, doch men hezigt het nog in dien
zin in Braband.
VERTREKSEL, VERTREKSELKE, voor
vertrek, vertelsel, kindervertelling,
sprookje ; Kil. : vertiechen, vertellen,
referre. 't Volgend rijmtje bestaat te
Brussel onder de kinderen
Vertrekselke, vertrekselke,
de kat zat op het dekselke,.
het dekselke dat brak, enz.

VERTRIJKELEN. Z. vertrikkelen.
VERTRIKKELEN, ook uilgespr. : vertrij.
, vertijketen , vorhuizen , van-keln ,

woning veranderen
Zij vertrikkelen alle viertien dagen.
God weet waar zij nu
weeral vertrikkeld zijn
Dan moest zijn goede
meester vertijkelen naar Bade,

(Westvl.).
Vertrikkelen is, een freq.. van : vertrekken, dat ook algemeen voor : vet'huizen gezegd wordt.
VERTRISSELEN of VERTRITSELEN, versnoepen , verkwisteii : hij vertrisselt zijne centen aan suikerderij
(Waas).
VERTRUFFELEN, b.. w., verfrommelen
(Hagel.). Z truffen.
VEETRUNSELEN, verwarren, lanterfanten, trantelen (Westvl.). Z. trunselen,
trutselen, truielen; hij Kil. vertissen,
holl. d. i. verwerren.
VERTUID, deelw. van : vertuien, Ii. en d.
in Westvl. aangewend voor : verslingerd : hij is er op vertuid.
VERTIJIEREN, 'tzelfde als : vertuien , een
schip voor en achter vastleggen : als
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we verluierd zijn, gaan we aan wal
(Kl. -Br.). Z. Luieren.
VERTUITELEN, vermangelen, verruilen,
vooral onder - de kinderen gebr.
(Antw.).
VERTURLUTTEN (Westvl.). Z. vertirlieren.
VERTURLUREN. Z. vertirlieren.
VERTURRELUITEN, verkwisten (h. en d.
in VI.) of 'tzelfde als in Br. : vertur1 uren : hij heeft at zijn goed verturreluit.
VERVAAKT, bijv., overvaakt (449), van
den vaak overvallen zijn (Br., Vi.).
VERVALLEN, in de Woordenb. als o. w.
voor : betaald moeten worden, doch
in Br., komt het als b. w. voor in
den zin van : betalen, voldoen : ik
kan dat niet vervallen. Zoo 'n groote
huishuur kan hij niet vervallen,op den
valdag niet betalen. Bij Kil. leest
men : vervallen ende betalen de kosten , 1. ,endere, solvere, exsolvere
sumptus, parem esse sumptibus.
VERVAREN, o. w., komen, aankomen,
toekomen, verblijven : ik ben nieuwsgierig om te weten waar hij vervaren
zat of is (Br., Kemp., VI.). Z. Hoeufft
en Weiland.
VERVEN of VERWEN, veel gezegd voor:
schilderen of kladschilderen, welk
laatste niet veal gezegd wordt, en
verver voor : kladschilder (overal in
't Z. en N.-Br. Z. Hoeufft, 647).
VERVENTEN, b. w., verkoopen, voort
venten.
-verkopn(Vt.)Z
Reintje, kent gij wel de hope
Die daar zoo een goê sirope
Aan den Bruggeling vervent?
(Gentsch Vosken).

VERVENTER, die vervent (VI.).
VERVESSEMEN. Z. versem.
VERVEURSTEN, vervorsten. Z. veurst.
VERVLOGEN, veel gezegd voor : vervloekt in den zin van : verfoeielijk :
wat gij daar zegt is een vervlogen of
vervlogensehe leugen (Br.).
VERVOEDHEID,'tzelfde als in Br. : vette,

d. i. het mest of voedsel en 't zaad,
dat in een stuk bouwland steekt en
waarvoor een nieuwe pachter ver
moet_ betalen aan dengene-goedin
wiens pacht ophoudt (Waas).
VERVOORKAPPEN, half afdoen, op voorhand afwerken, op voordeel doen :
iemand vervoorkappen het. : hem
iets leeren voor dat de tijd kome op
welken hij het zou moeten leeren :
als hij naar het eoltegie ging, was hij
reeds een weinig in 't latijn vervoorkapt (Westvl.).
VERVRINGEN, voor : verwringen, verdraaien : het slot is vervrongen
(overal).
VERVROREN , o. en b. w., weer vroom,
kloek, sterk worden of maken : het
lichaam vervroomt (Brugge en omstr.); Kil. vert. het door : augeri vigore, virtute, animo.
VERVROZEN, met niet verbonden, bet.
in VI. evenals : niet bevrozen in Br.
en Antw. : niet stijf, niet bot, niet
dom, niet stom, gezwind, rap, vol
leven, vol vuur, bij der hand, slim,
fijn, doortrapt, goed ter taal : die
kerel is niet vervrozen.
VERWAAID, overdrachtelijkvoor: dwaas,
verwilderd : hij heeft zoon verwaaid
gezicht. Verwaaide oogen zegt men
bijzonderlijk van eenen dronken
mensch, en daarom bet. het in Oostvl.
ookwel : een weinig dronken : hij ziet
er zoo verwaaid uit, it a lair évapore,
e faré (Br., Kl. -Br., Oostvl.).
VERWAAIEN. Z. verwateren.
VERWAARSTER. Z. verwaren.
VERWAKKEN, wak worden en maken,
vervochten (Br. en elders).
VERWAPEND, bij Eerw. G. Gez. voor
met wapen beschilderd.
VERWAREN, bewaren, doch in vele streken van Brab., in de pr. Antw. en
elders voor : kraamwaren of kraam bewaren : uit verwaren gaan : die
vrouw gaat uit versvaren, d. i. gaat
beroepshalve de kraamvrouwen op-
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passen; bij Kil. : de kraamvrouwen
verwaren, 1. curare puerperam. Z.
achterwaren (7). Vanhier : verwaarster, kraambewaarster; doch het volk
zegt altijd : verwares, een w. dat ze'
goed is, en verwaarster, verwuister
(ui kort uitgespr.) hgd. verwa/ ren.
VERWARES, vroedvrouw ( Hagel., Br.,
Mechel. en elders). Z. verwaren.
VERWARRELEN,VERWARZELEN. Z. ver

den oorsprong getrouw is gebleven
dan ontwarren; zoo ook : verwernent=.
VERWERPEN, niet langer behouden,
voor den tijd jongen : de koe heeft
verworpen, heeft voor den tijd haar
kalf afgeworpen (Br., Kemp., Limb.).
In den Gloss. Bern. staat verwerpen
vert. door : abortire , en verwerpeling door : abortivum. Z. verschieten.
VERWERRELEN, freq. van verwerren of

-werzln,.
VERWATENIS, banvloek, fr. excommunication (Westvl.). Z. verwaten bij
Weiland.
VERWATEREN, ook : VERWAAIEN, hun
watertanden : hij verwatert-kern,
er naar, hij is er zeer smachtend
naar, of, gelijk men in Br., Antw.,
VI. en Limb. ook zegt : het water
komt er van in den mond : de peer-

den verwateren als zij zien eten of
drinken en niets krijgen. Vanhier :
verwaaid peerd (Westvl.). Wateren
hoort men daar ook h. en g. voor:
't water in de beenen hebben.
VERWEEREN, weeren (durillons, calus)
krijgen : een verweerde hand, plank,
enz. (Br. en elders); bij Kil. : ver
-wern,
1. callere, occallere, enz.
VERWEIJEN, b. w., bespeuren, ontwaren : ilk heb hein verweit (N.-Limb.).
Zou dit w. niet met 't hgd. verweken
in verband staan?
VERWELKEREN zegt het vlaandersch
volk altijd voor : verwelken, d. i., in
Br. en elders : verslensen.
VERWÊREN voor : verroeren , lichtjes
bewegen : ilk zat zoo eng dat ik mij
nauwelijks kort verweren. Er verweert iets in het hout (overal).
VERWEREN, b. w., in 't weder of de
lucht hangen om (iets) te laten ver
uitlichten : laat uwen-frischeno
jas eens verweren of de mot koelt
er in (pr. Antw. en elders).
VERWERNEN, voor : verwarren (VI.).
Dr Snellaert (Belg.-Mus. I8=i4, 188)
zegt dat ontwernen (428) beter aan

verwarren : dat is een verwerreide
haspe is in Vi. 'tzelfde als in Br. :
eene verwerae bobijn, d. i. een ver
zaak; bij Kil. is verwerret :-warde
imnplicatus, en verwerrelick : implicate, perplexe.
VERWERZELEN, verwarzelen, verwarren : uw haar is zoo verwerzeld (Br.,
Antw.). Z. verwerrelen.

VERWEZEN,. VERWEZEND, verslagen,
verbijsterd, verdraaid, fr. trouble,
embarrasse : hij ziet er zoo verwezen
uit, fr. it a comme lair e ffaré; in Br.
en Antw. zegt men : verwezen, in
Westvl. verwezend, als ware het (vol
Gezel.) eigenlijk : van wezen-gensG.
veranderd, maar het kan wel 't verl.
deelw. zijn van : verwijzen.
VERWIJTSEL, verwijt, verwijting (Vi..).
VERWIMPELEN, in Limb. voor: vermom pelen , bewimpelen , verwympelen
(Teutte.).
VERWINNEN voor : winnen : gij zult er
niet veel bij verwinnen (N.-Br.).
VERWITTEN, opwitten, b. v. : den kalk
eerwitten, witten tot dat de kalk op
is (overal).
VERWONNEN BROOD , te Diest voor
gewonnen brood (155); bij Kil. is
verwendt brood 'tzelfde als : ghewendt brood, I. panis dulciarius.
VERWORDEN , bederven en als deeles.
voor : bedorven (N.-Bra., Limb.)
VERWORPEN. Z. verwerpen.
VERZAAID SCHIETEN ( met den hand-

boog), nu recht en dichtbij, dan weer
ver van de gaaien schieten (VI.).
VERZAAIEN-, teenemaal opzaaien : het
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zaad is verzaakt (Br. en elders).
VERZEEBEKKEN, waarschijnlijk : ver
ook -ze:gbknofvrije,
trezeérbekken.
VERTEERDEN, b. w., verteren, verkwis-

ten ,. verspillen (Oostvl.).
Zie! dat is d'eerste foute!
Daer is `veer een kroon verzeerd,
Al de trappen van de voute
Zijn met olie en roet besmeerd.
(Volks]., 54).
S En met de kaert verzeert hij al ons schijven.
(Oude vl. 'lied., 500).

Verzeerden bet. in't hgd. verzehren,

fr. gaspiller, éparpiller de t'argent.
en ver•zehrer, dat in 't vlaamsch ver zeerder zou heeten, verkwister : eir

sparer will zinen verzehrer Naben,
un père économique a ordinairenient
Ucn fits dépensier (Volstiindiges Wdrterbuch, enz. von M. A.Thibaut 1854).
Kil. heeft verse/meren voor : ver
verkwisten, 1. dissipare. -stroien,
VERZEERSCH, bijv., 'tzelfde als : blindersch (60) : gij verzeersche deugenieten (Bonse).
VERZEEUWD bet. in Vl.: half zat, wordt
bepaaldelijk gezegd voor: onpasselijk,
om 's daas tevoren te veel gedronken
te hebben : hij is nog verzeeuwd van
de feeste. Z. `Veil. op : verzeeuwen.
VERZEI, VERZIJ ofVEIRZIJEN,'tzelfde als:
bewoud, bezei (51, Limb.), wordt in
VI. en Zeel. veel gebr., bet. er nagenoeg zooveel als : bewustzijn, kennis, oplettendheid : het kind heeft

dat hij stom staat en niet weet wat hij?
spreekt of doet. Maar wat is verzeil
Ik denk dat het verbasterd is van :
verzet, dus zegt men van iemand, die
zijn beraad of antwoord in een schielijk voorval niet gereed heeft : hij is
niet op zijn verzei. Nader weet ik.
niet te gissen. » Maar zou verzet
niet eene verbastering zijn van : ver
voorzien, hgd. versepen, voor-zien,
verzei ofwel voor verzin, van : ver
niet, is het gewis er-zine;o
mede verwant. Uit Gent kwam ons
verzijen of verzijden toe met de bet.
ook van : bewustzijn. Z. Toekomst
1868, blz. 420.
VERZEILD, in Oostvl. en elders 'tzelfde
als : verzeeuwd, in Br. een die er als
een bedronken uitziet, die door den
drank er verwaaid uit ziet.
VERZEKEREN(een kind), een pasgeboren
kind, dat er te zwak uit ziet, doopgin :

de verwares heeft het kind verzekerd
(Br.); in Limb. zegt men : geedoopen
het kind is gegoeduipt.
VERZENDERKENSDAG, een dag in 't jaar

waarop men de kinderen, enz., iioodelooze boodschappen laat doen, van
Herodes naar Pilatus zendt : 't is ver
geloof ik, zegt iemand-zendrksag
die moeilijk te recht geraakt (Oostvl.);
in Br. en Limb. is dat : op of om

aprilzaad zenden of gaan (20).

nog geen verzei om alleen te eten of
het is zonder verzei, fr. it est hors
de lui-ni ine; hij ligt buiten verzei,

VERZET voor : verzetting, verplaatsing
een verzet krijgen, eene verplaatsing
ofook wel : eenen schop krijgen (Br.,
Vi. en elders). Z. verzetten.
VERZETTELIJK, van verzetten, vermakelijk : het is verzettelijk met eenige

hij is zonder bewustzijn, zonder kennis : hij heeft geen verzei, hij let niet
op, hij ziet niet vooruit : verzeikijken, of zien is : lonken om te schieten
en ook loszien. Volgens Tuinman
(blz. 326) wordt c hij is zonder of
huilen verzei gezegd van iemand die
door bedwelmdheid, schrik of anders
zijn verstand en beleid quyt is, zoo-

VI., Antw. en elders).
VERZETTEN, uitstellen : de zaak is voor
acht dagen verzet. Vanhier : verzet,
uitstel (VI.). 't Is alsof zij eenen berg
moesten verzetten (verplaatsen), zij
gaan te werk alsof zij de allermoeilijkste zaak te verrichten hadden (Br.,
V1.). Den wind verzetten (N.-Br.) of

vrienden eene speelreis te doen. (Br.,
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den wind veikeeren, d. i. doen veranderen (Br.), gelijk sommige lieden
meenen d31 de priesters bij brandrampen kunnen doen (Hoeufft, 648).
VERZEVENJAREN, dikwijls van goesting
veranderen. Zegt men dit naar het
gedacht dergenen die meenen dat het
lichaam alle zeven jaren gansch veraiidert?
VERZIEJEN, VERZIEËN, o. w., minder

melk geven : de koe begint te verzieën
(Limb.). 't Is hetzelfde als verzijgen,
hgd. verziehen. fr. filtrer.
VERZIERGAT, gat in den muur naast de
schouw (Eindhoven); Kil. heeft : visier-gat, I. buccula., gat in den helmvisier. Verziergal is hier 'tzelfde als
in Br. : rnaziergat (367).
VERZIJ, VEHZIJDEN, VERZIJEN. Z. verzei.
VEIIZIJEN. Z. verzei.
VERZEJGEN. Z. verziejen.
VERZ1J1 (verziep), o., van : verzijpen,
'tzelfde als : gatepateel (hij Halma)
en stramijn of, als in Br. : gebakken
houten of andere zijg of plated.
Doch stramijn., gatepateel , zijg of
verzijg heeft zoon uitgestrekte beteekenis niet als : verzijp, dat alle werktuig bet. waar men iets opzet om
't water door de gaatjes te laten aftrekken ; ook bet. verzijp : loosgat
om het vuil water te laten wegloopen
(Vi.). Z. moosgat.
VERZITTEN (zich), ergens te lang zitten
(Westvl.); bij Well. bet. het : zich
benadeelen.
VERZOMEREN, door de warmte heder-

YES
stroomen : de weide verzuipt bijna
iederjaar. Verzopen land (VI., Limb).
Verzopen kerel (Br.).

VERZWERTEN, zwart worden of maken
de lucht verzwert. (Z.-Nederl.).
VESKEN, in Br. voor : vezeltje, draadje
Br.). Z. vees. Men zond ons uit Westvlaand. verzet voor : vezel.
VESPERBROODEN, o. w., het vesperper brood eten, d. i. iets, b. v. floter
hams nutten, gelijk de buhenlieden
gewoonlijk rondom vier uren des
namiddags doen (WestBr. en elders);
Plant. heeft vesperbrooyen oft yesperbroocit eten, fr. gouster l'aprts
diner, 1. nierendare. Z. vesperei en
achiernoen (7).
VESPEREI, VESPERELEN. VESPEREI, 0.,
namiddag eten, vesperbrood, fr. goûter. Hiervan vespereien, uitgespr.
-

-

vespreien, vesperijen , vesprijen , het
vesperei of achternoenmaal eten, fr.

goûter : hij had voor zijn vesprei
maar een stuk roggebrooct (VI.). Z.
Belg-Mus. 1844, bI. 196; Kil. vert. yespereye fl andr. evenals : vesperbroodt
door : inerenda, vesperna en vespe
fl andr. sumere 2nerendam. In-regn,

VERZONDIGEN (zich), met iemand zonde

de Handschriften van S. Hermeskerk
te Rouse vindt men 't v. vespereye
om eene kleine processie, die op
II. Duijvuldigheidsavond gehouden
wierd, aan te Ïuiden, in 't 1. heette
; het : vesperisatio. Z. vesper bij Weil.
VESPREI, YESPREIEN,VESPRIJ, yESSPIIIJEN. Z. vesperei.
VESSEM, m. mv., vessemen, hiel, hak.
Z. versem, vasse, vadem.
VESSEMEN (eene naald), Ii. w., eene
naald draden of met eenen draap
voorzieui ; Kil. vert. een naelde yes-

begaan : pas op dat gij ze niet verzondigt in dat slee/it gezelschap (Oostvi.,

seinen , veseunen of vaese;nen ook
door: fitarn inserere in foramen acus.

Hagel. en elders).
VERZONNEN, b. w., in de zon leggen of

Het w., gebr. in Kl. -Br., Br., Antv.
Kemp., is licht voor : vaadsernen, van
vadem (draad). Z. vademen ;bij Plant.
is vessernen verfr. door : enfiter uiie

ven, verslechten : de boter verzornert;
hij Kil. versorneren, I. aestuare, aes
tivo aëre corrumpi, (uteri nimio aesti'.
-

hangen : verzon uw kleederen wat
(Westvl.). Z. verwren.
VERZUIPEN, 0. W., verdrinken, over-

aiguitle, doch vasenien of vesemeï
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vert. hij door : emmaitlotter, 1. fas-

,

ciis vincire, colligare, fasciis involvere, en vasem oft vesem, vesemen
door :. le n2aillot de petits enfants,
fascia, cunabula; Kil. heeft ook :
vaeschen, veschen voor : inbindselen,
inzwachtelen, fasciis ligare. Z. vezel

bij Bild. (III, 200).
VESTEN, vastmaken : vest die scheur met
eene spelde toe (Westel.-Veurne). Bij
Kil. is vesten, o. a. figere; in den
Teuth. is het : eleven, 1. affigere, enz.
VET, bijv. en znw. Het vet maken, het
bont maken : maak het niet te vet.
Het vet hebben, liet wel, voordeelig
of bont hebben : hij heeft het niet at
te vet. vetzitten, 'tzelfde als : warm
zitten, het wel hebben, rijk zijn. Dat
is te vet, dat is te goed, te veel, dat is
te grof, dat gaat te verre. Vet met iets
zijn, met spot of twijfeling gezegd
voor : wel met iets zijn : ge zijt vet

getrouwd te zijn met eersen zatlap.
Ge zijt vet met ijdele eer. dan zijn vet
geladen zijn, vet zijn. In het vet
zwemmen, in overvloed en weelde
zwemmen(Br.,Antw.Limb.en elders).

Het vet is er af is, in Br. 'tzelfde als
bij Weil. : het vet is van den ketel.
Met zijne palms in het vet vallen
(Gent), met zijnen neus in het vet
vallen (Kortrijk), ergens te midden
van eene kermis of feest aankomen.

Hij zal van 't vet in 't vuur niet spouwen, hij heft het maar magerkens
(AnLw.). Vet geeft kracht aan uit
als volgt : hij wint alle-drukinge
weken 10 vette hollandse/te guldens
(Vl., Br.) en staat voor : dik, zwaar.
VETER of VETERSLOT, het hangend slot

eener deur (Kemp.). Z. Kil., Weil. en
vooral Hoeufft (650) op : veter.
VETHUID, v., vlies dat onder de huid ligt
(Belg.- Limb.); van 't hgd. fetthaud,

fr. membrane graisseuse, couche de
tissu cellulaire lont les aréoles sent
chargees de graisse.
VETKARRE, modderkar, mestkar (West-

VET

vlaand.).
VETKOOL, zekere steenkool die vetachtig

is : de vetkolen kommen vent van
Luuk (Limb.).
VETKOT. In liet vetkot liggen, veel lekker
eten en drinken hebben, aan Bene
lekkere tafel zitten, op eene bruiloft
zijn (Oostvl.). Z. vet.
VETLEGGEN, o. w., vetweiden, 't vee op
eene weide zetten en'terdag en nacht
laten om te vetten. Die de koeien
aldus te vetten legt, heet men er ook:
vetlegger (L. van Aalst en elders).
VETLEGGER, vetweider (Vl.).
VETLEKKER, schuimlooper (h. en d. in
Oostva.).
VETMENGER, voor : vettewarier (omstr.
van Breda, Hoeufft, blz. 651).
VETPLANT, in 't fr. Plante grasse, plant
die uit warmere landen voortkomstig
is en nog al dik van stam, van bladerenis, als een cactus, enz. (overal
in 't Zuiden).
VETRAPER, mestraper (Kortrijk).
VETS of VEDSE, v., 'tzelfde als : veem,
vees, vezel, vezeltje, een dun en harig
deeltje dat zich van eenen draad, 't zij
Benen katoenen of wollen draad , af
fr. brin de fit : in toeter-scheidt,
vedse gereten ; in 't algemeen: pluisjes.
Wegens de geringheid van een vets
zegt men in Limb. ook : gein vets,
voor : niets, of zooals : gein spier,
geen zier, geen mijt ( Limb. ); in
Belg. -Limb. en 't Hagel. geen vezel.
Dit w. is verwant met : vesche, veschie, 1. fascia,, en veze of vezel en
vadem.
VETSTAL, meststal waarin 't vee staat
om gevet te worden (Limb.).
VETTE, v., mest, meststof of vette zelf
dienende om landen te-standighe,
mesten of te vetten, fr. engrais, fumier (V1., Br., Belg.- Limb.). Er is
tusschen vet en vette hetzelfde ver
als tusschen graisse en engrais;-schil
alle vette is geen vet, maar alle vet
kan vette zijn. Lange vette is lang
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mest, stroomest als : koei-, geerden -,
verkensmest, enz. : korte vette, kort
mest als : aal (I), beer, koeizeik,
kiekenmest,enz. (Westvl.). Vanhier :
veitekar, vetteraper, enz., voor : mestkar, enz.
Boertjes, verzamelt veel vette, zij is de
goudmijn van den landbouw.
Dat de landman daar op lette,
Guano is wel goede vette,
Maer de stalmest en de beer
Zijn het zeker nog wel meer.
Thourhouts landbouw aim.

VETTEN wordt ook o. gebr. voor
vetworden : dat verken begint te vetten
(Br.). Zich vetten, in Br. ook uit
ze vetten , zichzelven be--gespr.:
voordeelen : hij vet ze, 't welk ook
bet. : hij stroopt ze; in Oostvl. en
elders in V1. zich vetten : zich ver
iemands ongeluk : hij vet-heugni
zich in zijns naasten ongeluk, d. i.
hij verblijdt er zich in. Daar vet ik
mij in, dat gaat mij mee . Vetten
wordt in Oostva. en in Kl. -Br. nog
gebr. voor : slaan, afrossen, en vandaar dat vetting bet. : afrossing,
slaag, klopping, smering, pekking :
wij zullen hem eens een vettingsken
geven.
VETTEVOEREN, mest naar 't veld voeren
(Westvl.). Z. vette.
VETTING. Z. vetten.
VETWEIDE, weide waarin men koelbeesten te vetten plaatst (overal in 't Z.).
VETWORTEL, m., smeerwortel (Hagel.
elders).

VETZAK, de naam dien men geeft aan
een slach van vetachtige of sappige
aardappels (Gent en omstr.).
VEUDDEL. Z. voordeel.
VEUL, voor : veel (Br., Antw., Kemp.,
N.-Br., Limb.).
VEUR. Gelijk men op blz. 417 zag, klinkt
o dikwerf als : en; zoo luidt voor
als : veur in de meeste ww. met voor

beginnende, als veurdeel, veuraard,
veurraad, veurlooper, enz.; doch som-
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mige ww. klinken in deze provincie
zoo, in gene wedr anders; b. v. men
zegt in Vl.: veure, in Br. en Antw. :
voor, fr. sillon, enz. ; Kil. schrijft
vore, vorre; doch het voorzetsel voor,
in werkw. en andere bijv. en znww.
schrijft hij : veur, en zoo spreekt men
het in Br.,Antw.,Kemp., N.-Br.,Limb.
nog meestal uit : te veuren, te voren.
Doch inVl. verwart men den en-klank
met den u-klank en zoo schrijft men
veuren voor : vuren.
VEURAARD of VEUROOT (Eindhoven). Z.
vooraard, voordeel of voordel.
VEURBERICHTSEL, o., voor : voorbe richt in den zin van : voorteeken, b.
v. van dood, ziekte of een ongeluk
(Limb.).
VEUREN, eenen hengst tot ruin brengen :
een peerd veuren (Westvl.- Veurne).
Kil. vueren, voren, voeren, flandr.,

holt. evirare, castrare, exsecare. Z.
veur en vuren.
VEURK, voorschoot (St-Truiden).
VEUBMUNJER, VOORMONDER, m.,voogd,
toeziener. 't Is hgd. vormund, in Br.

en elders : momboor; bij Kil. : veurmonde, 1. conciliator, tutor; hij heeft
ook nog : veurmondinghe en veurmondschap, 1. tutela, hgd. vormundschaft, mombaardij (Limb.).
VEURS, voorschoot (Landen).
VEURST (veust), uitspr. van : vorst, fr.
faite,comble(Br.,VI.).Vanhier: veurstpan (veustpan), ronde pan welke op
de veurst of de kap van huizen gelegd
wordt; verveursten, nieuwe veurstpannen leggen. In Br. en soms in Vl.
zegt men alleen : neust voor : vorstpan, in Limb. : vees, veespan, enz.
VEURSTER. Z. vorster.
VEURSTPANNEN. Z. veurst.

VEUS, VEUZEN, VEUS , o., geschoten

vischzaad; veuzen, o. w., veus of
zaad schieten (VI.). Z. Belg.-Mus.
(1844, 197). Kil. heeft veusen, flandr.
generare, piscium more, en vorsen,
veersen, flandr. gignere (teelen), gal.
102
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fourser. 't Wordt, merkt Kil. op, gezegd van karpers en andere soortgelijke visschen.
VEUS, v., plant met stekelachtige bladeren, die veel op de weiden groeit :
die weide staal vol veuzen (loll.Limb.).
VEUST. Z. veurst.
VEUZEN, vonken : als men vuur slaat,
veust het linnen (Westvl.).
VEVEL. Z. wepel.
VEZELAAR, voor : fezelaar (123), oorblazer (overal in 't Z.). Vezelaars zijn
dieven (Gent).
VEZELEN, freq. van : vezen, waarvan 't
ook de bet. heeft (Br.). Voor : vezelen
in den zin van fluisteren zie men :
fezelen (123).
VEZELING, VEZELINGSKEN, VEZEL,

vezeltje, draadje, peesje, ook overdracht. voor : spierken, zierken,
(Br., Antw., Kemp. en elders); bij
Kil. vesel, veselinghe, veeselinghe,
1. fibra; veselingske der wortelen,
fibrae radicuin; Plant. heeft vaesken,
vaselinge oft veselinge, fr. -lanzbeaux
oir petits filets qui pendent aux racines d'arbres, 1. capillamenturn herbarum, en dit alles bet. vezel,vezeling
thans nog in de gemelde landstreken.
Z. vezen, vasse, vees, vets, vessemen
en vadem.
VEZEN (zware e), b. w., 1 0 de vezels,
vezelingen, weesjes, enz. aftrekken,
b. v. erwten, princessen vèzen. Z.
vees; 2u een lijnwaden band of bindsel, vees genoemd, ergens vast omwinden : eene wond, een been, enz.
vezen (Br.,Hagel. en elders); in de
4e bet. heeft Kil. vaese, vaesken, vese,
vesken, fibre, capillarnentumn, fesluca;
in de 2e : vaesche, flandr. vesche, 1.
fascia, en 't werkes. vaeschen of veschen, 1. fasciis ligare. Z. vadem,
vees.
VEZER of VESER, v., vest of vesting :

uien heef van de vezen eene wande
-ting
gemaakt (St- Truiden).

VICHELEN. Z. viggelen.
VICHTEN, vechten (Br.).
VIEDELEN. Z. vierdeelen.
VIEM. Z. veem en Kil., blz. 668.
VIER. Z. vuur en de woorden met vuur

beginnende.
VIER BOTERHAMMEN ETEN. Z. vieruren -

eten en vespereien.

VIERDEEL, voor : vierendeel, fr. quart,
quarteron : een vierdeel land, het
vierde van een dagmaal (88). Een
vierdeel van den dag, een schoft.
Een vierdeel in 't gewicht, het vierde
van een pond (Br., Antw., Kemp.,
Limb.); een vierdeel of vierdel, het
vierde van honderd of vijf-en- twintigtal : men zal verkoopen omtrent
5000 heilsels (180) staande in vierreels
te JIeuulenstede (Diest). Veertel is in Br.
eene oude graanmaat, het vierde van
eenen zak. Vijrdel, quartier (Teuth.).
VIERDEELEN,uitgespr. viedelen,'t zelfde
als in de Woordenk. : vierendeelen,
bet. te Maastr. : de ingewanden van
een dier uithalen : eene hoender viedelen, fr. eider nu poulet, ook : ontleden, dissequer.
VIEREN, overal in 't Z. gezegd voor : ver
fr. illuminer. Vanhier vie--lichten,
ring : het is t'avond viering voor den
koning. Het wordt te Leuv. nog gezegd voor : vuurwerk. Kil. heeft ook:
vieren en vert. het, o. a. in den zin
van 't 1. incendere en festos extruere
ignes, celebrare vulcanalia, en Plant.
verfr. vieren van blijdschap door :
faire feit de joye. Z. lrlartensvuur
stoken (365). Vieren, in den zin van
loslaten, wordt in Br. niet gezegd.
Z. Hoeufft (652). Als 't kermis is,
vragen de kinderen, te Antw., geld
aan de voorbijgangers op de straat
en dit heeten zij ook : vieren
:

Een oordje om te vieren,
Dat gaat met goei manieren;
Schiet eens in uwen zak,
Dat gaat met groot gemak.

VIERENDEELEN, b. w., boven de be-
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teekenis van : verdeelen, heeft het in
Oostvl. nog die van : afmeten met de
hand, fr. mesurer, omdat de uitgestrekte hand (van den duim tot den
pinkel of pink) gemeenlijk een vieren
lang is ; deze maat, met de uit -del
heet in Limb. : span-gespanhd,
(Z. blz. 649).
VIERETEN. Z. vierureneten.
VIERGELIJKEN, kaartspel, waarin men
met vier gelijke kaarten wint (Meetjesl. en elders in VI.).
VIERIG, vurig, bijv., gezegd van hout dat
begint te bederven; ook zegt men :

dat er het vier (vuur) inkomt; vierig
hout wordt ook : vonkhout genoemd,
omdat het , als men er vuur aan
steekt, geene vlam meer geeft, maar
alleenlijk vonkt , stillekens brandt
gelijk houtkolen (Oostvl.).
VIERKANT, VIERKANTIG, wijd, b.reed,.
heel en al, heel en gansch : het vierkantig gat kiezen, de deur uitloopes
( bijna overal ); Weil. heeft ook :
vierkan, ig gat, voor : deur. Iemand
vierkant buiten steken, hem met
klikken en klakken buitenzetten ; in
Limb. bet. vierkantig de deur uitwerpen : (iemand) op eene onbeschofte wijze de deur uitzetten.
Iemand vierkant opnemen (Westvl.).
De deur stond vierkant open (bijna
overal). Iemand vierkant of vierkanlig uitlachen : ik lach u wat vierkantig uit (Hagel., Br., Antw., Vi.).
Op zijn vierkant zitten, heel op zijn
gemak en uit den weg zitten (Kort
Een vierkantige is : een-rijk).
lompaard; een vierkante kerel is bij
Weil.: een grove, sterke kerel (Br.,.
VI., Limb. en elders).

VIERKLAUW, te vierklauw rijden, te viervoet rijden, galoppeeren (Westvl.,
Veurne).
VIERSLAG, slag of tuig om vogelen te
vangen (Oostvl.). Het is een gebakken
steen, gespannen met stokjes of latjes
over een met eten voorzien putje; in

VIE
Br. is die steen op dezelfde wijs gespannen boven 'eene van vier andere
gelijke steenen gemaakte holte;
springt er een vogel op het stokje,
dat binnen over de holte is, een
ander stokje , waarop de bovenste
steen rust, klinkt, de steen valt en
't vogelken is gevangen; dit noemt
men in Br. : steenhuisje; in Limb. :
val, musschenval.

VIERURENETEN, znw. en o. w., vesperbrood , en vesperbrood eten ; men
zegt te en omstr. Eekloo, waar dit in
gebr. is, ook : vier boterhammen-

eten; te Gent : viereten : ik ga viereten,. 'tzelfde als elders in Vi. : vespereien;. als in Br. : eenen achternoen
eten ; in West- en h. en d. in
Zeeuwsch Vl. heet men 't vesperbrood of vesperei : een vierurens of
vierurenstik (Arch. II, 194).
VIERURENS en VIERURENSTIK. Z. vierureneten.
VIERVLAGE, VIERVLAGGE. Z. vuurvlaag..
VIERVLEUGEL. Z. vlievleugel.
VIERVOETIG. Z. viervoets.
VIERVOETS, te viervoet : hij kwam viervoets afgeloopen (Limb., Hagel., Br.);
men zegt ook : viervoetig : hij kwant
viervoetig afgereden, d. i. zooveel als
het paard springen kan, fr. an galop.
Z. vierklauw.
VIES, eigenlijk : kiesch, keurig, nauwelijks
te vergenoegen, heeft, behalve de in
de Woordenbi. staande bet., nog die
van : aardig, grillig, fr. drole, grappig,
koddig, vroolijk, schouw (607); 't is
-

een vieze of 't is een vies man die
iedereen doet lachen (Limb., N.-Br.,
Kemp., Antw., Br., VI.). Hoeufft (653)

zegt dat een viesch man eigenlijk
is : iemand die moeilijk te voldoen is,
ook Teelijk : gij zijt een vieze kerel
(Br.); bij Plant. is vies, viseerlick
vert. door : fdeheux, 1. morosus.
VIES, oorveeg : en vies langen (Limb.,
Heerlen).
VIESEBREEME , ambrasmaker (Heer-
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len). Z. vies.
VIEZEMIE, v., meisje of vrouwmensch
dat niet gemakkelijk is (C. Axel.).
VIG, VIGGE, o., mv. : viggen en vigges,
bigge, jong verken, hgd, ferkel, eng!.
pig (Zee!., VI., Br., Antw, en elders);
omstr. Brussel hoort men : vigger en
wiggel, elders in Br. ook, evenals in
Oostvl. : viggen, mv.: viggens en viggenen. Zoo heeft ook De Bie (Faems

weêrgalm, 217) : 't is schand daarin
altijd te vroeten als een wiggen; in
Westva. : vikken , mv. vikkens : veel
vikkens maken dunnen sputing, vele
personen aan eene schotel maken elks
aandeel klein. Uit het L. van Aalst
ontvongen wij ving, voor : bigge.
Vanhier 't werkw. : viggen, in Br.
en Oostvl. ook : viggenen, en zelfs in
Br. : viggelen en te Brussel viltgeren,
in 't hgd. ferkelen, eng!, to pig, fr.
cochonner, d. i. biggen werpen : de
zeug heeft geviggend ; Kil. vert. vigghe door : porcellus, en vigghen of
bigghen door : porcellos edere. Plant.
verfr. vigge, viggeske door : porcellet,
enz. Z. bag, vanwaar : baggelen, in
Limb. : het jongeren van zwijnen.
VIGGELEN, met een slecht mes snijden,
ongeschikt, grof, oneffen snijden :
wat zit gij zoo aart 't brood te viggelen. Docteur zijn dat is zoo al wat
te zeggen : zij moeten heele dagen
snijden, viggelen of bloed laten (VI.).
Het schijnt een verbasterd freq. van :
villen, dat dezelfde bet. heeft, en
'tzelfde als bij Sleeckx en V. D. Velde:
fikkelen, fr. couper 2r aladroitement ;
te en omstr. Kortrijk hoort men :
vikkelen in den zin van : frutselen,
loteren : aan het slot vikkelen. Afviggelen, een boterharp afviggelen. Z.
in Belg.-Mus. (1845, 75) viggenen en
fikkelen (124).
VIGGEN, VIGGENEN. Z. vigge.
VIGGENRENNE, 'tzelfde in VI. als in Br.

biggenlcee f, verkenskeef, kooi waarin
men de wiggen zet om ze naar de
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markt te voeren.
VIGGER. Z. vigge.
VIGGERKEN , VIGGEREN. Z. vigge en

viggenen.
VIGSKE, verkl. w. van : bigge.

VIJF. Hij heeft vijf voor, hij is bevoorrecht (Limb.). Dit schijnt ontleend te
zijn aan 't piketspel, waar de voorhand vijf en de achterhand drij
nieuwe kaarten kiest. Weil. heeft : ik
wierp een vijf en drie. Alle vijf voet
bet. in VI., Antw. en Br. : alle oogenblikken : hij komt alle vijf voet bellen.
Alle vijf voet loopt hij tegen een steen.
Veel vijven en zessen maken bet. bij
Weil. : veel te bestellen hebben.
Het veel vijven en zessen iets zeggen,
doen, enz. bet. in 't Z. : doen met veel
beschar. beslag, met veel onnoodig
bestel. Vijven was en zessen bleef bet.
in Westvl. dat het met eene zaak
altijd even ver blijft, dat men er niet
meê vooruit gaat. De vijf en ook de
vijf geboden bet. in Oostvl : de geheele hand : de vijf geboden gebruiken, de heele hand bezigen : de vijf
geboden op iemands aangezicht leggen,
hem eenen slag of smoutpeer (oor
geven. Zijne vijf-veg)mtdhan
(zinnen) niet hebben, domkop zijn
(Br., Antw.). Z. fijt.
VIJG. Men zegt in 't Z. ook, evenals in
't N. : vijgen na Paschen en in Br. :
eieren na paschen,voor het Holl.:mostaard na den maaltijd, d. i. iets waar
bekwaamste tijd voorbij is, iets-vande
dat te laat komt. Na Paschen gaan
de vijgen af zegt men te Gent en dat
bet. : iets na den tijd is zoo goed niet
meer als op zijnen tijd. Het vijgske
valt in zijnen mond zegt men, in dezelfde stad, voor : iemand die ongeschikt of met slechte tanden eet. Vijg
wordt in 't Z. ook gezegd niet slechts
voor : ezels- maar ook voor : peerdenkeutel. In Oostvl. voor : flonk (130)
of slecht voorwerp, b. v. dat is een
vi/ge van nen hoed, en in Br. voor :
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veeg, flink (128), oorveeg, schaard
iemand eene vijge geven. In den zin
van : iemand vergeven hoort men in
't Z. : iemand de vijg geven. Bij
J. De Brune (Banketwerk II, 123)
treft men ook aan :.... deze magh
men wel te guyze zetten en de vyghe
geven, en die laatste uitdrukking bet. :
op eene buitengewone wijze honen,
smaad aandoen, met tegen iemand
den duim tusschen de twee voorste
vingers te steken; dit gebaar gaf vanouds bij verscheidene volken, zooals
Franschen, Latijnen, een bitteren
hoon, eene smadelijke verachting te
kennen, gelijk dan de spreekw. in
vete talen met gelijke bet. voorkomt.
Zij zal dus moeten worden onder
iemand eenespaansche-scheidnva:
vijg geven, d. i., volgens Tuinman,
door vergift om 't leven brengen,
waartoe meermalen de vergiftigde
vijg gebruikt zou zijn. Z. Arch. (III,
176).
VIJGELING, m., vlinder (Dendermonde).
VIJGENKABAS, vijgenboot, vijgenraat,

vijgenkorf; overdrachtelijk : slechte
vrouwenhoed: zij draagt buiten haar
vijgenkabas (Gent) .
VIJK, m., vijt, panaris (Ronse).
VIJLSTAAK, VIJLSTAKE, staak of tuig
waarop het te vijlen voorwerp vastgemaakt is (VI.).

VIJS, v., zegt men in Br., Antw. en elders voor : vijze, waarvoor M. De
Vries en L. A. Te Winkel in hunne
Woordenlijst : vijzel (schroef) heb
zegt veel van iemand, wiens-ben.M
verstand lotert, die zijne volle geestesvermogens niet heeft : er is eene
vijs aan los (Br., Antw., Kemp., VI.);
in Oostvl. ook : er is eene vijs in zijn
hoofd losgesprongen. Van dit denkbeeld uitgaande zegt men ook : hij
heeft het ( verstand) of ze ( zijne
zinnen) niet vast; in Limb. : hij
heeft ze niet bijeen.
VIJSTEN, VEESTEN. 41s de eene koe vijst
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steekt de andere haren steert op, een
Vlaandersch spreekw. dat bet.: als
de eene iets begint te doen , een
andere doet het aanstonds na ; te
An tw. zegt men daarvoor : als de eene

koel biest, heft de andere haren steert
op. Z. biezen.
VIJSTER, voor : lafaard (Westvl.); in Br.
broeksehij ter, platbroek (488). Het
mv. vijsters zijn, in Westbr. : ijzers
waar mien wederspannige kwaad
handen mede vast--doenrs
schroeft,. b. V. : de dief werd weg

duimen.-gevord,ijstp
Vijsters voor : valters of eerder
van : vijzen.
VIJT of VYF. Fijt is v. in [loll., o. in Br.,
Antw. en Limb.

VIJVER. Hij kan niet verdragen dat de
zon in iemands vijver schijnt is, op
sommige plaatsen, 'tzelfde als : hij
kan niet verdragen dat de zon in
't water schijnt, hij is afgunstig, hij
kan niet verdragen dat iemand
voorspoed hebbe of geacht worde
(Kemp.). Vijver, m., bet. h. en d. in
V1. ook : pepel ( 469 ), fr. papillon,
dat in 't L. van Aalst : mottevijver
en botervijver genoemd wordt. Wij
vonden ook fijfelter voor : vlinder.
Z. vijfwouter bij Weiland.
VIJZEN, schroeven, wordt te Antw. en
ook wel elders sterk verbogen : vees,
gevezen.
:

VIKKELEN. Z. viggelen.
VIKKEN. Z. vigge.
VILDER, m., heeft, evenals : prosser(510),

de bet. van : knoeier, een die met
iets sukkelt, die iets verbrodt, vooral
door kerven en snijden (Br.); bij
Kil. vilter, sax., sicamb. i. sacker, 1.
ctoacarius. Z. vilt.
VILEIN, VILEINIG. Z. verleinig.
VILLE, VILLEN, van 't fr. illeul, doop-

kind (h. en d. in Westvl.).
VILLOKKEN, het onderste gedeelte der
achterste pooten van konijnen,hazen,
katten en dergelijke dieren, die een
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soort van voet aan de achterbeenen
hebben. Men zegt ook : op zijn villokken zitten voor : op zijn slok (625)
zitten.
VILT, m., gebr. men in de Kemp. voor:
den rusch (562) of de bovenste wortels van het beemdgras; te Willebroek voor : lang gras eener weide;
in Westvl. niet slechts het fr. feutre,
maar ook : een voorwerp van lisch,
biezen, grof gras gemaakt en waarin
de spil van 't spinnewiel draait. De
villen, van lijnwaad of leder gemaakt,
dienen in deze streek om fijn garen
te spinnen. De toepassing van vilt
op 't beemdgras moet zoo vreemd
niet voorkomen ; de rusch of 't gras
is immers als eene harige huid. Trouwens Bild. (I1I, 204) leidt vilt af van
't fr. fit en 't 1. piles, gr. ,rûo5 (haar,
dierenhuid). Het is dus nauw verwant
met 't 1. villas, villosus, pilosus,en ons
pel, vel, vanwaar : vellen of villen,
het vel, de huid aftrekken, en dewijl
dit werk nog al futselachtig en lastig
is, bet. villen overdrachtelijk : met
stukken en brokken of slecht snijden.
De Teuth. heeft vijlten in de bet. van:
huyt aftrekken, schijnnen (schenden)
en vijfre voor : schijnre (schender).
Z. vlaan.
VIM, VIMME, bij Bild., die het lat. vingen
( teen, rijsje) acht eene maat of
hoeveelheid, en bij Weil. honderdtal,
bet. in N.-Limb. en Gelderf.: honderd
garven of bossen. Wij denken dat
vin verkort is van : viem (veem) en
dit van : vadem.
VINDELING, enz., in Br. en Antw. voor:
vondeling.
VINDER, voor : vinger (vinderhoed), voor:
vingerhoed (omstr. van Brussel).
Despars (I, 115) heeft ook : vinderen.
De Jonghe, uitgever van Despars, acht
het eene drukfeil, maar 't zal eene
verwisseling zijn van g met d ; evenals de d zich door deg laat vervangen,
als in : hingen, voor : binden; zonder
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ing voor : zonder eind (Z. blz. 88).
VINDEVOGEL , m., iemand die bijna

nooit te vinden, die altijd t e zoek is
(Westvl.).
VING. Z. vigge.
VINGER. Hij heeft ook vijf vingers aan

zijn hand of : hij is zestien jaar oral
(St-Nicolaas). -4an de vingers blijven,
iets dat men niet kwijt geraakt.
filet natte vingers te verleiden, d. i.
zonder moeite te verleiden zijn (VI.).

Daar blijft altijd wat aan de vingers
hangen, altijd trekt men voor zich wat
af (Br.). ' Lange vingers hebben, dief achtig zijn (overal). In de kindertaal
heeft elke vinger zijnen eigen naam;.
zoo te Diest : duim, oomken ; index,
oomkensknaap; medium, lange.raat;,
(raak ?); je, fillefoo (?); pink, klein
pinksken; te Merchtem, bij Brussel :

aap, knaap, langen-aap, vingerling,
tiereliereling; te Antw. : duimken,
duim kensknaap, langeraap,pitlepoot,
pinksken of omgekeerd : pink, goudenrink, langetierboom, potteveger,.
luizenkraker.
Men heeft het volgende rijroken
duim,
Deze heeft een koe gekocht,
medium, Deze heeft ze te huis gebrocht,
index,
Deze heeft ze doodgedaan,
4e,
Deze heeft ze in 't potteken gesteken,
pink,
En dat klein klein petieterken heeft
[ze opgeëten.

Te Antw. zeggen de kinderen dat ook
met dit verschil dat men voor deze :
die man; voor doodgedaan, geslagen, en voor 't 4e vers die man heeft ze
geëten en voor opgeëten uitgescheten
heeft. Te Bremen heeten devingers als
volgt : Lüskenknikker, Botterlikker,
Langelei, Gold finger, Lutje finger. De
boterlekker zouden eertijds de Saksers
en Vriezen, de schietvinger geheeten
hebben, dery ij I hij diende om de
boogpees af te laten ; in Holstein :

Lüschenknikker, Pütjenlikker, Langmeier (ook lange maak of marjë),
Goldenringer, Listje finger.
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VINGEREN, 0. W., aardig bollen (St -Nicolaas).
VINGERHOOD, uitspr. in Br. van : yinerhoed, vingerhoofd; in Hou. -Limb.
klinkt hoed ook : hood.
VINGERI{EN naast den duim, lieveling:

liet vingerken naast den duim tij of
van iemand zijn, iemands lieveling
zijn (Br., Antw.); hij Kil. : ving/ter
naest den duyrn, 1. index, et metaph.
amicus pernecessarius, valde conjunctus et propinquus.
VINKEN, 0. W., nietslechts vinken vangen,
maar in Oostvi. bet. het: met geduld

en gretigheid tevens afwachten, gelijk de vogelaars die op vinkenvangst

zitten : hij via/ct naar kalanten ook;
vogels vangen in 't algemeen. Vanhier : viu/cer, vogelvanger (VI., Diest);
vinkerij, vogelvangst
De vogelen gaen bij de spreeuw zich voegen,
't Een voor en 't ander na;
De vinker slaet maer alles na.
(Vader!., 24 juni 185 5 .)

VINKENIER , vinkenvanger,, vinken liefhebber, vinkenhouder (VI.).
VINNIG (FINNIG), bedorven, beschim-

meld, fr. moisi : het brood is vinnig,
11. 0fl d. in Westv!.; Kil. geeft vinnig
op als hgd. in den zin van : hedor

-

ven, garstig, 1. rancidus, mucidus,
putris , en overdrachtelijk voor
gierig, vrek. De Tenth. heeft : vynnich voor : gardich; vynnicheit, voor:
feiheit , stuyricheit , en Kil. vert.
vinnigh in deze bet., door : acer,
asper, crude/is, vehemens. Z. verder
Wei!. op viii en vinnig. In Br., Antw.
en Oostvi. bet. vinnig : naarstig,
slim, rap, bijderhand, vlug, levendig:.
het is een vinnig kind, en vinnigheid,
neerstigheid, enz.
VIOLET, VIOLET BLOEM, in Br., Antw.
en elders voor : viool, I. viola, eng!.
violet, fr. violelte; te Biest zegt men
(let ( 1 7); Bild. zegt op viool « deze
zoo Iiefklinkende naam voor 't gehoor als 't bloempjen liefelijk voor

't oog en den reuk is, is bij de Duitsobers. in 't laffe en platte Veilchen
verstrummeld. Nu, zoo heb ik, met
gelijke bevalligheid, zoo genaamde
Hollanders 'tetlen, voor : violetten,
hooren zeggen ! ) In Limb. is violet,
uitgespr. : (let, 'tzelfde als : angeiiei-,
1. dianthus, fr. aillet, bloem die men
in Br. : genoffel en in Limb. ook
groffiaat (167) heet. Z. violier.
VIOLIER, V., veel :flier, ftlier, en in Limb.
Peer uitgespr., is in 't fr. giroflee.
De gele viotier, fr. girofide jaune,
holl. ?nuurbloeln, wordt in Limb.
muurvioot (moerfiool) en in Br.
steenflier (673) genoemd. Z. violet.
VIS. Z. visse.

VISCH. Zwijgen gelijk een visch, straf
zwijgen (Oostvi.). Goeden visch van
iets spellen, iets verstaan, begrijpen,
er wijs uit worden (Gent). Op alle
putten visch hebben, op alles een
antwoord gereed hebben (Westv!.).
Een vischken in het water werpen ou t
een snpek te vangen, een klein geschenkje geven om een groot in de
plaats te krijgen (overal); in Limb.

een spiering uitwerpen 0fl eenen ka
biljauw te vangen; te Antw. een
hliksken, enz. Z. bliek (60). Boter hij
den visch. Z. boter (71).
VISCHBEUN, voor : vischbun, vischkaar,
vischbak in een vijver (Antw.);vischboyer, flandr. Brugge, is bij Kil. : de
plaats waar de visschers hunnen
vischbewaren. Z. beun bij Wei!.
VISCHDAG, jour maigre (overal).
VISCUGEERDE, V., hangelroede (overal

in 't Zuid.).
VISCHKLADDE, VISCHMARKTKLADDE,

vischwijf, gemeen of erg vrouwmensch dat duchtig kan kijven (Br.,
Antw.); te Leuv. is 't : het gemeen
volk,datop de vischmarkt bezig is met
vischmanden over en weer te dragen, visch schoon te maken of naar
dehuizen te dragen. Z. kladde (44)
VISCHMAND. Er op slagen als op eerie
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oude vischwand (Gent), in Br. : als
op eenen kafzak, d. i.: er geweldig
op slaan.
VISCH.MIJN (Br., Antw., Vl. en elders).
Z. mijn (378).
VISCHROEDE, balein (Hagel.); bij Kil.
visch- roede, anghelroede, 1. calamus.
VISENTEERDER, van 't fr. visiteur, is te
Poperingen : de onderpastoor gelast
met het bezoek der zieken.
VISEVASEN. Z. viezevaas in de Woordenb. en bij Weil. vies.
VISSCHEL, m., eigenlijk : vischel, uit
-gespr.vil,knw:asch
en dit verkleinw. heeft ook een diminutief : visschelke (Westvl.).
De visschelkens vlotten daer lancx den oevere.
(Jan Van den Daele, de uere der doodt
[4e Clausule).
En weldich als 't visschelken in den soeten
vliet (Begl. -Mus., 1844, 197).

VISSCHEN, eigenlijk : visch vangen, doch
wordt in 't algemeen gezegd voor :
vangen, vatten , krijgen, opdoen :
daar is hier niets te visschen of op te
visschen (overal); in Gent ook voor :
vastnemen, vastkrijgen, betaald zet
ik zal u visschen kerel; in Limb.-ten:
bet. visschen, uitvisschen, nasporen,
achterhalen, achter de waarheid ko-

men.
VISSE, v., in VI., in Limb. en N.-Br. :
vis, v., in Br. fis (124); in de pr.
Antw. fIsch, bij Bild. fits, bunzing.
Delf. (443) geeft fichewe op als oud
engl.; bij Kil. fisse, visse, vitsche,

1. putorius , ni ncstelae genus velde
pulidum (soort van sterk stinkend
wezeltje); engl. filche of a kind of
weasel, fr. fouine. Dans les F^andres
on traaluirait:fichewe nay°: fisschouwe,
zegt Delf. Z. fissiau (127). Bij Plant.
visse,buntzinck, ulck,vuere of meert.
Vuur en Maart worden in Limb.
nog gebr. voor : vis, une sorte de
belette grande ou fouine. Een kind
gelijk een visse bet. (Br., Limb.) :
een fel rap en half kwaadaardig kind,

VIT

waarvoor men ook vissevel zegt.
ViSSEL. Z. visschel.
VISSEVEL. Z. visse.
VITS, VITSE, VITSEL, bij Kil. zooveel
als : vits-roede, band- roede, 1. eimen
majus, d. i. dunne, lange roede, teen,
rijs, takje, wis dienstig om te binden,
te vlechten. Te Tienen noemt men de
dunne vierkantige vensterharren ook
vits. Bald. zegt dat nits, ui/se, het 1.
vicia is. Wij denken dat vilse (in de
bet. van : wekke), engi. veche of vetch,
fr. veche, 1. vicia, gr. Pixtoy., hgd.
witre, zw. wiker, wallisch, gwygg,
éénhetzelfde w. is niet vitsroede of
wis en dat dit w. in verband staat
met : twijg, hgd. zweig, tak, teen.
Edoch Bild. zegt op twijg « dit w. is
van twie-en, zijnde zwaaien, welks
freq. wie-eten en wiewelen, wiemnelen, evenals het hgd. zweig (tak), van
zweien, zwaaien, uitspreiden. Z.
vilselen, dat hiervan afgeleid is.
VITSEL, ni., in N.-Br. en Kemp. 'tzelfde
als : vits, waarvan : vitselen.
VITSELEN, afgel. van : vitsel of freq. van
vitsen, waarvan het in Br., Kemp.,
N.-Br. ook de bet. heeft.
VITSELROEDE. Z. vitsen.
VITSEN, VITSELEN, b. w., met vitsen of
vitsels vlechten, b. v. : een mand,
korf, muur, schutsel, ei1z. vlechten
(Hagel., Br., Kl. -Br., Antw., Kemp.,
N.-Br.). Men vlecht roeden of lange
vissen tusschen de staken van een
houten muur om er leem op te plak
dit heet:vitselwerk.Vitselgeer--ken
den zijn te Diest 'tzelfde als in Br. en
elders : vitselroeden, vitselhout, d. i.
geerden, roeden of hout dienstig om
eenen muur mee te vitselen ; Kil.
vert. vitselen door : contexere vimina.
Er zijn ook streken, als in Kl. -Br. en
h. en d. in de Kemp., waar men
vitten zegt voor : vitsen.
VITSGEERDEN. Z. vitsen.
VITTEN, volgens Kil. in VI. 'tzelfde als
passen, 1. convenire, etc. ook h. en
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d. 'tzelfde als : vitsen. Z. dit w.
«VIVAT DE VINCK» en «VIVAT DE POTTER » zijn twee, in Valkenburg, in
zwang zijnde uitroepingen die de
eene aan de Brabandsche (1789) en
de andere aan de Belgische (1830)
omwenteling doen denken.
VLAAG. Met vlogen, voor : bij Vlagen of
bij poozen , door Plant. vert. per
vices(Br. en elders). Vlaag, v., bet. in
Br. ook : vlaak, verwant met : vlag,
en laag. Z. vlag en vlaak.
VLAAI, v., rondvormig en plat gebak dat
met geen deeg overdekt is, maar
met marmelade van appelen, peren,
pruimen, krieken, rijst, met eieren

ennz. appelvlaai, pruimvlaai, rijst
enz. (Limb., Hagel.,Br.). Eene-vlai,
taart verschilt hierin van eene vlaai
dat boven op de marmelade nog een
deksel of figuren van deeg zijn, en
dat ze doorgaans lekkerder is. Z.
vlaaitje.
VLAAI, VLEI, zekere vischnet (Kemp.,
Geel); Weil. heeft vleet, drijfnet tot
haringvangst. Bild. (III, 209) ook :
vlet, wortel van : vletten en vlouw,
dat bij hem bet. : vogelnet, en bij
Weil. : net bijzonderlijk om sneppen
te vangen.
VLAAIEN. Z. vleien, 't geen, volgens Bild.
(III, 207) 'tzelfde woord is.
VLAAITJE, o., voor : oorveeg, slag : hij
kreeg een vlaaitje (Oostvl.).Het is opmerkensweerd dat men voor : veeg,
slag ook zegt : flets, wafel, taart,

paté, plamei, appelplamei, peer,
srneèr, smoutpeer, enz.
VLAAK, 10 strooien schutsel : de vlaken
van eengin wagen zijn de strooien
schutsels die aan de zijden van den
wagen hangen (Westvlaand.-Brugge);
2° strooien schutsel, dat men voor
iets zet om het tegen zon, regen of
koude te beschutten : zet de vlaak
voor de perzelaars (Kemp.); omstr.
Brussel : vlag en elders in Br. : vlaag,
en ook : laag; bij Kil. vlaeck, fris. i.
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horde, en Weil. voegt erbij : een
horde waarop men wol slaat.
VLAAMSCH GEMAK. Iets doen op zijn
vlaamsch gemak, heel op zijn gemak
doen.
VLAAMSCHE KEETE , stookkot afzonderlijk gebouwd (Axel).
VLAAMSCH SPOOR, een breed,ongewoon
karspoor (Cant. Axel).
VLAAN of VLADEN, de huid afdoen : de

stukken gevladen paling springen uit
de pan . Wat wilt gij dat ik doe, ik
kan geen kei vlam is een vlaandersch
spreekw. waarvoor men elders zegt :

men kan toch geen en kei de huid of
`iet vel afdoen, d. i. men kan niets
nemen waar niets is. Weil. verwijst
van vlaán tot : villen, en Kil. heeft

vlaen, vlaeden, vlaeghen, I. villen, 1.
pellem cletrahere, engl. to fley.
VLAARBOOM. Pomey heeft vlaerboom,
voor : vlierboom, evenals Meyer, die
ook nog heeft vierboom, voor : vlier
en vlieger, vier/der, voor : vlier.-bom,
Men zegt ook : vlaar- en vleermuis.
Men ziet dus dat vlinderboom voor :
vliermuis of vlindermuis goed te ver
-klarenis.Z
vlinder.
VLABBEREIT, groen op 't water (Westvlaand.).
VLADE. Z. vlaai.
VLADDEREN, 'tzelfde w. als bij Weil.
fladderen en bij ons : flodderen (129);
doch in Westvl. wordt het gezegd van
endvogels die in 't water zich ver
vleugels slaan. Z.-hefnmtd
pladderen , plodderen (485) en bij
Meyer : vlichelen (de vleugels roeren)
en vleggheren (vliegen). Z. fledderen
8).
VLAG, v., zode. Vlaggen zijn met heide of
gras bewassen zoden, welke men met
eene spade afsteekt of met eene soort
van zeisen, genaamd vlagzeisen, afhakt en met 't welke men het vee
strooit; ook noemt men vlaggen : de
van hout en stroo gemaakte schutsels,
die men gebr. om iets tegen regen,
(1,̀
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wind of koude te besehutten(Kemp.).
Bij Hoeufft (655) leest men « vlaggen
worden hier (r. Breda) niet alleen
g-naamd : de groene vellen of lappen
die in de binnenwateren groeien, of
ook wild kroos, maar ook de platte
zoden ofaardsehollen langs de kanten
der wegen of sloten, die door de
boeren met een hakbijl worden afgesteken en tot brand, mest of dek
king hunner hutten of stulpen gebr.
worden; alsmede : de groente, ruigte
of mos tusschen de boomen of struiken wassende, van welk men turf
maakt, elders plaggen genaamd. Dat
deze woorden dezelfde zijn, blijkt uit
de Coltectan. Elyin. van Leipnitz,
hlz., 42 op flagge. Te recht brengt
het Weil. tot vlak ; want /lakke bet.
bij Leipnitz (Th.) ook : planities. Bij
Roquefort, Diet. de la Lang. Rom., is
/lacke, flaque : ëtang, eau qui ne
remue point, qui ne coule pas, in 't
middeleeuwsch 1. flachia.Ook't Brem.
Nieders. Wörterb. brengt plaggen
tot/takk, vlak, plat. Van 'tznw. vlag
komt : vlaggen, plaggen, d. i. vlaggen
afsteken. Zou 't w. ook niet verwant
zijn met het Zweecisch flage, pars
avulsa, fragmen?» Z. plakke ( 486) en
schadcle (571) en bij Kil. : plagghe,
stratnrn, inslealurn, d. i. : allerlei
deksel.
VLAG, het vocht dat in de stokerij uit het
graan wordt gedistilleerd ; het eerste
uittreksel heet : vuile vlag ; dit, nog
eens gestookt zijnde, wordt : goede
vlag geheeten ; ten derde male gestookt is het : jenever (Antw., st. en
prov.).
VLAK, J/lakaf, effenaf, kortaf, rechtaf,
of rechtuit, zonder aarzelen : hij

weigerde vlakaf (overal in 't Z.). Dat
is vlak in mijn oog, dat is juist in
mijne kaart gespeeld (VI.). Men zegt

ook : flak (5).
VLAMEN, V., mv. kleine zwarte beziën,
in 't L. v. Aalst en elders ook, doch
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onjuist, moerbezen genoemd, en in
OostvI. en Br. ook : aalbeziën, aalbezen, en elders : aalbeiers geheeten.
Z. aalbees ().
VLAMING. Hij is een vlaming, hij is een
bedrieger, valschaard (Antw.). Een
platte vlaming is, overal, een geboren
vlaming. Voor 't Brabandsch : liet

is een geluk bij een ongeluk zegt
men, inWestvl. : het iseen vlamingscie
geluk, b. V. dat hij van zijnen val
niet dood is, dat hij zich mag
vleien bij eenig ongeluk niet ongelukkiger te zijn, en hij eenige ramp
nog niet meer getroffen is.
VLAMING, m., soort van abbeel of yjtte
boom, boom met witachtige schors
(Br.).
VLAMKOEK, soort van koek (Leuven).
VLAS, YLASSEN. Vias is o. in Br. en
loll., in Limb. m. evenals 't hgd.

fiachs. Viassen- of vlessen garen is
fijn garen gesponnen van vlas, in
tegenstelling van: werken garen,gro f
garen van werk gesponnen. Vlassen
lijnwaacl, fijn lijnwaad, geweven van
vlassen garen, in tegenstelling van
werken lijnwaad, geweven van grof
garen (Br., Limb.). Ons Heer eenen
vlassen baardaandoen, valsch, schijnheilig zijn of de geboden van God en
van de H. Kerk in eenen verkeerden
zin verstaan of uitleggen om er gemakkelijk zijne leveaswijs te kunnen

naar voegen : zOo vasten is ons Heer
eenen vlassen baard aandoen(VI.).
VLASAARD, m., in VI. uitgespr. : vlascli
en vlasgaard, vlasakker, vlas -ard
land, ook het vias dat op dien aard

of akker staat : een vlasaard leggen,
een veld bereiden om er vias op te
zaaien (L. v. Aalst); overdrachtelijk

hoofd of haar : hij heeft een [ellen
vlasaard, d. i. een fellen haarbol.
Samengest. uit : vlas en aard. dart
en aard, zegt Bud. (I, 5) te recht, is
zeker in den oorsprong één w. met

aarde , waarom men ook onver-
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schillig zegt : goed in den aard en goed
in den grond en zelfs oudtijds chris-

tengrond voor 't geen men thans
zou noemen.
VLASCHAARD, bij Meyer : ruig laken, is
in VI. de uitspr. van : vlasaard.
VLASSENBAARD. Z. vias.
YLASROOT, vlasput, viaspoel, vlasreet
(Vi.). Z. root (556).
VLASVINKE of VLASWIEZE, spotnaam
dien men te Gent geeft aan vrouwen
of meisjes die in vlasfabrieken ar
beiden.
VLECHTE. Viechie beenen zijn : beenen
die door zwakte over elkander slaan
alsof men ze vlocht. Hij gaat met
aard

-

vlechte beenen (C. Axel). Vlechte
vtichle, in den Teuth. 'tzelfde als
locke, d. i. lok, hgct. viocke, fr. boucle,
tresse, haarlok vlechten, hod. flechten, fr. tresser.
VLEEK, mv., vteeken, vierk. (Zeeuwsch,
Friesch.). Z. Taalk. Mag. (III, 555),
alwaar vleek opgegeven wordt als in
N.-Holl. hand beteekenende.
VLEES, bijv., waterachtig : die aarciap
(N.-Limb.). Z. fl etsch,-petnzijvls
flijtsch (17).
VLEESCH. De namen deden van 't vleesch

zijn te Gent :. een stuk van de boze
ribbe, van het noistuk, van den schen
keb, van het bapken, kortebink. Te
Leuven : stuk van de korte rib, de
staande ribbe, van den lap, nierstuk,
enz., enz. te Antw. : stukken van de
dunne ziel en van de dikke ziet.
VLEESCH OP DEN BLOK, een kinderspel,
in 'twelk iemand zijne hand op den
rug legt, terwijl anderen er op komen
slaan ; de eerste moet raden wie ge
slagen heeft, en, als hij het kan
graen (raden), clan moet deze zijne
plaats nemen (Ronse). Z lam, lammepootje (34).
VLEESCHELIJK, uitgespr. : vleisebik in
Limb. alleen gebr. in neef of nicht,
voor : rechte neefof nicht. Kil. meldt

ook : vleescheUck t'roeder voor : volle
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1roeder.
VLEGEL, m., ook : halfinaan, ragbol
(omstr.v.Brussel); teAntw. halfmaan
(173), fledcier (126); te Ninove, kobtiorstet (69). Vanhier : vlegelen of
viengeten, met zulke borstels al
slaande het stof afdoen (Br.). Z. koppejager (78).
VLEGELDRAAIER, rn., slecht mensch
(h. en d. in Vi.).
VLEI, VLUI, dorschvlegel (Westvl.); Bud.
heeft ook :vtei of vlaal voor : vlegel4
m., zegt hij, als worielvan : vlei-en,
vlaai-en ; en op vlegeb zegt hij dal
het in alien geval van : vIe-en, vIegen is en verwant kan zijn met : vieten en vlijen ; in welk geval vlaai, het
praeteritum daarvan, v. zijn zou. Viel
hebben bet. te Popering. zooveel als

't fr. donner prise sur soi.
VLEIEL, verkleinw. van : vlei (viegel)

hij sloeg er met den vleiei over
(Westvl.).
VLEIEN of VLAAI.EN, met iets, dat plat
is als een oosterscheip, stuk schalie,
enz., werpen op het water, derwijze
dat het langs de oppervlakte herhaaldelijk opspringt (Kortrijk en omstr.).
VLEISDANK, voor : plasdank. Eigenlijk
zou 't : vleidank of vleiddanicmoeten
zijn; van : vleien (N.-Br.). Z. Hoeufft
en Weil. op plasciank, en blz. 17,
fl etsciank.
VLEITJE, oorveeg (Gent). Z. vlaai.
VLEK, 0., soms voor : blek, fr. fer-btanc:
eene vlekke buis (Leuv.); Kil. heeft
bleek, voor : vlek oft gehuchte, fr.
: village, 1. vicus.
VLELIG, voor : vlegelik, aardig, vies,
sluw : e vietig aas , een vieze vent
(Heerlen).

VLEM, v., wrok : ik heb eene vlem tegen
(Limb.). Z. flem (126), te Antw.
in clenzeifden zin gebruikt.
VLENDERS, 'tzelfde als : flenters of flarU

den, in Limb. /linteren, en i. finders,
g

d. i. gescheurde lappen (Westvl.). Z.
bentels (43),kwerdel (316) en hij Bud.
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(III, 200 en 201) : fleers, fien ter o f flard.
V,LERE,v., vlerk (Westvl . ). Dit vlere komt
voor in : vierernuis, vleer- of vlier
muis, d. i. gevlerkte muis.
VLERIK, m., vlere, v., vlerk, vleugel eens
vogels (Westvl.). Voor vleugel van
een huis zegt men er nooit vlerk of
vlerik. Vlerk is verkort an : vlerik
en dit van : vlederik ; bij Kil. vleddericic, vlederic/c, vlerick en vlerck.
Z. flidderen of fledderen (128).
VLESSEN, voor : vlassen (Br., Antw.,
Limb.). Z. Vlas.
VLETTER, eigenlijk : een die vlet, d. i. die
turf naar een vaartuig draagt, turfdrager, turflader, en, dewijl zulke
gasten doorgaans maar slechte kerels
zijn, zoo bet. vletter, in de Kemp. :
deugniet. Doch vletter kan ook 't zelfde
als of verwant zijn met : fledder of
fietter (127); bij Kil. is vletten een oud
w., in 't 1. fluctuare, fluctuari; bij
Meyer vloeyen, vlootgin (vlotten).
VLEUG, VLEUCHT, v., vlucht, duivenvlucht, duivenhok of kot (Brussel en
omstr.); ook 'tzelfde als : renger(53t),
als : kijker (241) of spijker (558), d. i.
't deel van 't kot langswaar de duiven
in- en uitvliegen. Kil. vert. vleughe,
vlugghe door : columbarium, avia
rium, en Plant. vlugge of vleuge door:
volière de pigeons. Volière staat in
de Woordenb. verduitscht door :
vlucht, vogelvlucht of vogelkot ; bij
Sleeckx ,brok door : kleine duivenkeet,
klein duivenkijker; bij Blusse is vo
a pied, een op eenen staak staande-lière
duivenkot.
VLEUG, VLEUGE, VLUGGE zegt men,
het Ze in Limb. en Oostvl. en vlugge
in Westvl. voor : vlucht (van : vliegen)
in den zin van 't fr. essor, vol, volée;
bij Kil. en Meyer : vleughe, vloghe,
vluchting, volatus, volatura : èn alsoe
doet die eer (arend), in sine hoechsten
vloghe scout hi, enz. (Ruysbr.).
-

Al vloech ick boven der Enghelen vloghe,
Hi es onvroet die metten boge
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't Strael schiet van goeden vlogbe
(Snellaert, Verhandeling, blz. 122-23).

Z. vlucht.
VLEUGELEN, o. en b. w., de vleugels
bewegen : de kerk vleugelen of vlege/en is : er met geeselroede of met
iets anders het stof afslaan; bij Kil.
isvlaggheren of flaggheren vert. door:
flaccere, laxari en volitare, vlug
volitare,-ghelnofvicdr:
en vleughelen is bij Meyer : met de
vleugelen wemelen. Z. vlegel, vladderen, fledderen en fledder (l6).
VLEUK, kapot, een kleedingsstuk dat kapot is : een gevleukte, een die kapotte
kleederen aanheeft (C. Axel.).
VLIEFLUITER, 'tzelfde als : vliegfluiter.
VLIEG. Twee vliegen in éénen slag zegt
men bijna overal voor : in éénen lap.
't Is eene vlieg in Benen brouwketel,
het is een nietmetallen, fr. une
goutte d'eau dans la mer (overal).
Men vangt geene vliegen met azijn,
men wint de menschen niet met
stuurscheid maar met vriendschap
(overal).
VLIEGAART, vlieger.
VLIEGEBOUT, VLIEGEBOUTER, of VLIEGENBOUTER, m., vlinder, pepel (h.
en d. in VI.). 't Is, gelijk men ziet,
'tzelfde als : fliebouter of fliégfouter
(128). Wij gaven, blz. 469 (op pepel)
ook : fiieHouder, fliefouder, Elie foutere, fiefouter, enz. op als gebr. in Vi.
Men zegt ook h. en d. : vliewijter,
gewis voor : vlieg-wouter, dat Kil.
heeft, of vijfwouter en fie fouter, dat
ook gebezigd wordt, evenals : vijver,
botervijver (niet botervrijver). Omstreeks Deinze is 't : vlie fluiter of
vliegfluiter, dat eene andere uitspr.
is van : vlie- of vliegvoutere, met
tusschengeslopen 1. Wij gissen dat
het ie deel des woords vlieg of vlie,
wortel van vliegen of vlieden kan
zijn, en het 2e wouter, fouter, voor :
bouter, en dit bouter voor : bout of
boud dat (blz. 73) bet. : stout, onver-
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schrokken, en boutje : ongetemd,
wispelturig jongeling of alle ding
dat rusteloos en ongedurig is als een
vogel of vlinder, welk vlinder niets
anders isdan : vlieder of vlieger met
eene tusschen geslopen n. Doch, wijl
men voor vlinder in 't hgd. ook fifolter en falter, enz. zegt en dat dit w.
duidelijk met het vlaandersch f foutere in verband staat, zoo zou het
2e deel des w. foutere of wouter wel
iets anders kunnen bet. en misschien
wel niet vouw (plooi) verwant zijn;
immers vouw was oulings vouct, full,
en volde; saks., folde, engl. fold, hgd.
falter, ital. falda : vievoutere, fi foutere zou dus iets met vier vouwen
(viervleugelaar) zijn en vijfwouter
hiervan eene verbastering wezen. De
vlinder heet ook : botervlieg, hgd.
butter fliege,buttervogel. Zou dit geene
verbastering van : vliegbouter, of zou
dit er eene van 't eerste wezen?
VLIEGEN, voor : een snellen gang gaan;
ook van : springen, barsten. Deze
laatste bet. heeft het w. in 't Hagel.
en elders waar men zegt : die koe is
zoo dik dat ze zal vliegen. Zij heet tot
vliegens toe.
VLIEGENBOUTER. Z. vliegebout.
VLIEGENDE VENDEL (IN ZIJN), in zijne
hemdsslippen (Br.).
VLIEGENSCHAPPRAAI, vliegenkas (Br.,
Antw. en elders). Z. schappraai (576).
VLIEGEN WISCH, wisch die de landlieden
in huis aan den zolder hangen om
de vliegen te verzamelen en te vangen (Limb.).
VLIEGER, m., vliegers zijn. in de Kemp. 1P
de zeldzame denneboomen, die mén
hier en daar in de heiden aantreft.
Men noemt zewaarschijnlijk vliegers,
wijl ze, daar nooit geplant of gezaaid
zijnde, uitgeschoten zijn van de zaadjes, die van de naburige booroen
daar neer gevlogen zijn; 20 in Oosten Westel. heet men vlieger : een
houten gaffelachtig tuig, dat op de
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spil van een spinnewiel steekt, en
waar ijzeren haakjes aan zijn om den
draad op de bobijn vast te leggen;
elders heet dit : vleugels, veren.
Het zal aan zijnen vlieger vriezen,
hij zal er van krijgen; 30 de reizende
duif wordt in VI. en h. en d. elders
ook : vlieger genoemd.
VLIEGFLUITER, m., vlinder (Deinze en
elders in VI.). Z. vliegebout.
VLIEGFOUTER. Z. vliegebouter.
VLIEM, VLIM, v. en o., in V1. zegt men altijd vliem voor : vlijm, in den zin van
scherp snij tuig. Volgens Bild. is 't m.
als wortel van : vlijmen, en ' v. als
zijnde 't particip. vlij-ing of vle-ing,
van : vie-en, strijken : Men dient er
het vuer en 't vliem toe te brenghen
(J. De Brune, Bancketw., 276); doch
in Br., Antw. en Kemp., waar men
vliem meest vliet en ook al vlam zegt,
is het v.; maar het heeft er nog eene
andere bet., namelijk 10 haar of baard
aan 't graan, als gerst, sommige tèrf;
bij Kil. : vlim, vlieme van 't koren,
1. arista, fr. barbe ou point de l'épi
de ble ; 20 hetzelfde als : leem" (327),
graatbeentje van visch, in Limb. bet.
vlam ook : fijne vischgraat ; bij Kil.
vlieme van den visch, 1. spinapiscis;
aculeus piscis, ook pinna, d. i. vinne,
hgd. (tinne, floss fever, fr. nageoire;
ook verfr. Plant. vlimmen of vleminen door : les nageoires du Poisson.
Men gaf ons vleem en vlijm en vlim
ook op voor de : veer eens pijls, fr.
plumasseau. Kil. geeft vlome op als :
saks. en gelders. voor : schubbe,
I. squama piscis.
VLIEMEN, voor : vlijmen. Z. vliem.
-

Erasmus, lezende de brieven van de duitsche
[mannen,
is onderwijlen in zulcken gelach uitgeborsten,
dat hij een sorgelick gezweer, staende om
gevliemt te worden, heeft uit- en af gelachen.
(Bancketw., 341).

VLIENDER. Z. vlinder, enz.
VLIERVLEUGEL of VLIEVLEUGER, mo-
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lenaar, meikever (Leuv.). Men gaf
ons ook viervleugel op als wordende
in deze stad gehoord. Inderdaad de
kever heeft vier vleugels en de t kan
in vliervleugel wel tusschen geslopen
zijn, gelijk men zulks nogal ziet. Z.
vliegebouter.
VLIEVLEUGEL of VLIEVLEUGER. Z.
vliervleugel.
VLIEWIJTER. Z. vliegenbout.
VLIJSTER, heester (Limb.).
VLIJT, m. in Br. en Limb., v. te Antw.
en in Hol.; vlijt bet. op vele
plaatsen : leven, groeikracht : er zit

vlijt in dien boorra.
VLIJTIG, bijv., voor : helder, klaar, gezeid van de lucht als zij gesteld is om
te vriezen : 1 de tocht, het weer is
vlijtig, het zat vriezen; 20 levendig,
jeugdig : hoe vlijtig die bloemen daar
staan ! Een vlijtige boom is een
boom die weelderig groeit (Br. en
beide Limb.). Kil. vert, vlijtigh, o. a.
door : vividus, vegetus.
VLIM. Z. vliem.
VLIMMEN, 'tzelfde als : vlijmen, doch in
Br. en Antw. soms voor : de vliemen
van de gerstenaren afgeeselen. Z.
fateren (l2).
VLINDER, VLIENDER, vlierhout, vlier
bij Kil.-bom(h.endiWstvl);
vliender, vlinder, voor : vlinderboom,
vlieder en vierboom voor : vlier, 1.
sambucus, sax. flederbom; in de
Teuth. vlederen, vtijderen voor : hol
koelenter; in Groning.-lentrof
heeft men : vledderboom voor : vlierboom, hgd. flieder, zw. fl der. Ten
Kate heeft ook : vtiender, vlinder,

vlieder, vtictder, vledder, vtederboom,
vlierboom , vieerboon2 , vierboom,
vlaarboom.
VLINDERMUIS (VLIENDERMUUS), h. en
d. in Westvl. voor : vledermuis of
vliermuis; hgd. flederniaus; oud
engel. flindermouse, flittermouse. Z.
vliegebouter en fledder (126) en
fletter (127).

YLO

VLOED-, dik, of troebel water :. de Dijt, iz
vol vloed (Leuv. en elders)..
VLOEIEN. Z. vlooien.
VLOEIHEEMH. Z. 't volgende.
VLOEIWEIDE, beernd of weide die door
den watervloed overstroomd kan
worden (overal in 't Z.).
VLOEK. Een gebroken vloek is, in VI., Br.
en elders een ': vloek waar men -de
woorden van veranderd heeft op
zulke wijze dat zij geenen godlasterenden zin meer hebben, en bijgevolg, uit hunne eigene beteekenis,.
Beene zonde meer zijn, maar alleen
onbetamelijke woorden. Op eengin-lijk
vloek heeft, in Oostvl., Br. en elders,
de bet. van : aanstonds, plotselings,.
seffens;omdat een vloek op een oogenblik en kortaf uitgesproken wordt :

op een vtoeksken heb ik gedaan; te
Antw. : op nen zucht en nen vloek.
VLOEKEN. Als twee of meer zaken opeen niet passen, 't zij om de kleur,
grootte, enz., zegt men veel in Oostvlaand., Br., Antw. en elders : dat die

zaken met of tegen een vloeken. Mis schien is 't omdat menschen, die wel
overeenkomen, malkaar nooit ver
maar omdat-vloeknfrwsch,
men alleenlijk vloekt als er iets
tegengaat, op personen die tegen
Dat vloekt, dat strijdt tegen -kante.
-en(Br.)
VLOER, m.., voor : gang, doorgang langs
een huis ; licht zoo genoemd, omdat
deze vroeger alleen gevloerd was
(Br., Antw. en omstr.); te Diest
here (405); te Brugge : zale (bij Kil.
sale, atrium). Z. neer en floer (129).
VLOEREN, in daghuur gaan werken : die

kleermaker vloert.
VLOEREN, binnenshuis het bollenspel
spelen (L. V. Aalst); elders in VI.
met den krullebol (305) in den vloer
spelen. Vanhier : vloerbot, v., bol om
te vloeren (VI.).
VLOER.FLETTER, vloerborstel (L. van
Aalst). Z. fletter (127).
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VLOERKENBOLLEN. Z. krullebollen(305)
en v1oeren
VLOK, Jijv., 'tzelfde als : flok (120), eigenlijk de hoedanigheid van iets daL niet
stevig, niet stijf, niet vast, niet hard,
onsamenhangend in Zijne deelen is,
bijna Zooveel als 't fr. flasque en
't 1. flaccidus. Het weer is vlok ; vlok
weer, cl. i. onstandvastig, sprok (665)
we e r. Die kleine ziet er niet sterk uit,
:

zijn vleesch is zoo vlok. Vlokke kleeclerstof. Het groen wast zoo vlok op
d. i. zoo waterachtig (Br., Antw.).
Hiermed staat in verband het ZflW.
vlok, v., als Zijnde vloig, weg-vlo
wegwaaiend, en dit is verwant-end,
met het neêrd. plok, en 't 1. floecus.
Z. flokke, lokke.
VLOOIBAK, bij 't gemeen volk in vele
streken voor : bed.
VLOOIEN, h. w., bet. bij het gemeen
volkje in Br. : de eer eener dochter
rooyen, verkrachten, foppen, bedriegen. Wij meenen in dezen zin
ook : vluggen gehoord te hebben.
VLOOITJE STEKEN, te kort schieten al
vechtende of al twistende (Westvl.).
VLOOIEN, b. w., de pel, de schors afnemen, b. v. de mel/c vlooIen, de
zaan of 't vel afnemen (lionse).
VLOT, 0., kurk of vlothout dat aan eene
vischlijn vast is : het vlot duikt, gij

hebt hape (Oostvl.).
VLOTZAND werd, en zeer goed, door

J. David in de 1Uiddelaer (III, 17)
gebr. voor : drijfzancl : de heer

Th. van Ri/swijek behoeft zijne
schriften meer te beschaven, anders

bouwt hij zijnen roem op vlotzand.
VLUCHT, van : vliegen, is m, in Br. : hij.

nam zijnen vlucht. In de vlucht zijn,
in 't nauw zijn (r. Breda. Z. Hoeufft,
657). 't Is gelijk vlucht, 't is zeer
haastig, 't is vliegens (h. en d. in VI.).
Voor vlugs zegt men thans fluks,
bij Kil. staat: vlugs, 1. velox , velociter.
Z. vleug.
VLUCHTEN, b. w., 1 0 vlieden, ontwijken:
:

.

vlucht het gezelschap van slechte
lieden ; 2 0 met iets vluchten gaan het
wegstoppen, verbergen : hij vluchtte
vee, zijne goederen (bijna overal in
't Z. en in N.-Br.).
VLUG, m. en v., in Br., VI., Antw., N.Br. deugniet of 'tzelfde als : plug;
op welk w. Ibid. zegt « dat het eene
bloote verbastering is van : plog
(geesel), verwant met : vingen, en
derhalve 'tzelfde als : vlegel. De Viaming zegt : een vlug, en paart dit w.
veelal met sehurde : een vlug cii
schurde. Z. schavuit. » Maar vlug kan
ook wel het bijv. vlug zijn, in denzelfclen slechten zin als men zegt

een rappe, een fijne, een fljnaa.rd,
waarvan het eenigszins de bet. heeft.
Maar het schijnt ons den wortel te
Zijn van 't werkw. vluggen, in Br.
ook voor : vlooien (bedriegen, vastnemen gebruikt..
VLUGGE. Z. vleuge.
VLUGGEN,zichindezonkoesteren, word
vooral van vogels gezegd : de kiekens

liggen te vluggen (Kemp.); Kil. vlugghen in de sonne. Z. vlooien en vlug.
VLUM. Z. vlim.
VOCHELENen FOCHELEN, voor:vogelen,
d. i. treden, bevruchten (omstr .
St-Truid. en elders); Pomey heeft
vogchet voor : gevogelte; in Holl.Limb. zegt men : gevuchel.
VOCHT, voor : vochtig ( N.-Br. ). Men
vindt het veel hij oude schrijvers,
zegt Hoeufft.
VOD, v., bet. eigenlijk : iets gerings, iets
dat niets waard is, eene nietigheid
en vandaar : een klein, slecht stulc
een lap, een prul : wat gij verkoopt
zijn vodden, wat gij vertelt zijn
prullen (51) (niaiseries). Voddeman,
'tzelfde als : prulleman. Bild. vermoedt datvod, vodde wel het Deenscli

fat (arm), waarvan

:

fatligdorn

(armoede), kan zijn, en hij voegt er
bij dat onze Ouden vadde,voor slecht,
zeiden, en daarvan dan : vadsch en
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vadsig. Doch zou voci niet hetzelfde

w. kunnen zijn als : vot, mv. vatten,
vermits men in Br., Antw. en Kemp.
ook zegt : iemand achter zijn vodden
zitten, iemand achter zijn gat of
achter zijne veren zitten, d. i. hem
achtervolgen. Ook wordt vodde, evenal s synods (512), voor : een slecht
vrouwmensch gezegd. Z. fotse (132).
In Vriesl. is Harde een onder alle
opzichten slecht vrouwspersoon. Z.
fods en vot.
VODDEL. Z. vorrel en vooraard.
VODDEMAN, overdrachtelijk 'tzelfde als
prulleman, lulleman , sul, domme
vent (Br., VI.).
VODDEREN, gewis voor : vorderen, wordt
omstr. St-Truid. gebr. voor : aandoen, neutelen, futselen, betijen : laat
hum mar vodderen. Z. foddelen.
VODS, VODSCH of VOTSCH, plas, waterplas, fr. Plaque (h. en d. in Limb.).

Kil. heeft fosse voor : gracht. Z.
vodsig en vod.
VODSIG , slap als eene vod, slap van
vochtigheid (omstr. van Lier); bij Kil.
is vodsig een Holl. w. dat modderachtig bet. 1. palustris. Z. vods, waar
afgeleid is. Doch vodsig kan-vanhet
ook wel eene andere uitspr. zijn van:
vadsig, 1. flaccidus.In 't slavisch. bet.
voda :water.
VOEDER of VOER, hoop van dertig bossen
stroo of hooi (Limb.). Gewis zoo geheet en omdat zulke hoop eenvoer- of

wagenvracht uitmaakt (overal); ook
in de Woordenb. bet. voeder, voeier
of voer : zooveel als men op eenen
vrachtwagen kan laden : de pachter

is met een voeier terf naar de merkt.
VOEDERIJ, VOEIERIJ, v., plaats in of
dichtbij den stal, waar het voeder
voor het vee ligt (Br., Antw., Kemp.,
Limb.). In N.-Limb. spreekt men
voorri uit, bij Plant. voederye oft
voeyerye, fr. lieu oh on met Ie fourrage.
VOEDZAMIG, in 't Z. en ook bij Bild.
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voor : voedzaam.
VOEGE, uitgespr.: vage, komt voor in de
uitdrukking : in voege zijn en dit
bet. : in gang of in gebruik zijn, bestaan, fr. avoir cours : de wet, dat
gebruik, die gewoonte, enz. is nog in
voege (Br., VI.); Kil. en Plant. vert.
voeghe of vueghe, o. a. door : mos,
ritus.
VOEI of VOOI, v., wijfje van een konijn;
overdrachtelijk : een lui wijf (Hagel.,
Br., Antw., Kemp.). 't Manneken
heet : rijer (540). Kil. heeft : voye
voor : mem of voedster, 1. matrix,
cuniculi femela, mater.
VOEL. Z. vuil.
VOELOOR. Z. vuiloor.
VOER. Z. voeder.
VOÊREN (voren), voor : voederen, te eten
geven als kinderen en dieren (Limb.,
Br. en elders).

VOERIJ (voorie) voor : voederij, plaats
waar 't voeder ligt en waar de paardenknecht slaapt (Limb. en. elders.)
VOERSTAL (oe als o), voederij, stal waar
men voeder voor 't vee bewaart en
voorbereidt (Limb.).
VOERT, VOERTGAAN, weggaan : voert,
weg (Limb.); in Br. : foert (130).VOERWAGEN,voor : voermanswagen, zegt
men in VI. zoowel als : vrachtwagen.
VOES. Z. vos.
VOESTEREN, voedsteren (overal in 't Z.).
VOET. Er met vuile voeten doorgaan,
niets ontzien, er met den groven
borstel doorgaan (VI., Br.). Ergens
of bij iemand een voetje vóór hebben,
d. i. bij iemand wit zijn of (bij Weil.)
een witten voet bij iemand hebben,
er geerne of liever gezien zijn (V'l.,
Br. en elders ). Uit de voeten geraken, weg geraken. Uit de voeten
zijn, dood, weg zijn (overal). Gaan
waar de koning te voet gaat, naar
't gemak gaan (overal in Br., Vl. en
elders). Voet krijgen, veld winnen
(Gent). Op goeden voet zijn, geraken,
op goeden weg, aan 't beteren zijn,
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enz. Het gras onder de voeten laten
wassen, niet oppassen (overal). Geel
hein een voetje, hij neemt een
schreedje, sta hem een weinig toe,
hij neemt veel meer (Vl. ,en elders).
Zijn voetje vore steken , eerie gelegenheid waarnemen om zich den
eerste ergens tot eene gunst aantebevelen (V1.). Iets op breeden voet
aanleggen of doen, op eene tweede
schaal, in het groot (overal). Alle vijf
voet of alle gedurig zegt men in
Br. voor : alle oogenblikken. Voet is
te Antw. en in de Kemp. ook : het
vierde deel van een geslacht dier :
een voet vleesch, d. i. in Br. : een
/kwartier ; een voetje , een frank
(Antw.).
VOETE, VOETEEREN. Z. voute.
VOETELING, m., onderste deel eener
kous : breid nieuwe voetelingen aan
die kousen, de beenen zijn nog goed
(Ronse). Zoo zegt men in Limb. :
duimeling voor : duim eener handschoen.
VOETERS, krijgsvoetvolk (Limb.). Het
paardenvolk wordt er : peerders genaamd.
VOETIJZER, ijzer aan den voet der koe,
waar men in de beemden de tuiers
aan vastmaakt (Antw., Kemp.); bij
Kil. voetijzer, voetketen, numella,
corn pes.
VOETJENSPLOEG, m., soort van landploeg, een weinig kleiner dan de
gewone ploeg (Ronse).
VOETKLUWEN, h. en d. in Vl. voor :
knoesels (266). Z. klouw, kluw (258).
VOETPAD, voor : stoep, fr. trottoir (Den-.
dermonde).
VOETSEL, uitgespr. : vutset, een baaien
voetdeksel ook sok of zok genaamd,
dat men over de kousen en met
klompen draagt(Hagel.). Het is gewis
'tzelfde als : voetetinghe, bij Kil. in
't 1. pedula, solea caligae. Vutset
of futsel is bij hem : nanniculus
(doeksken).

VOG

VOETVAGER, VOETVEGER, in 't alge
waar men de voeten-menlkdig
aan afvaagt, voetveeg (Vl.).
VOETWEGEL , VOETWEGELINGSKEN ,
'tzelfde als : wegel of voetpadje (VI.).
VOGEL. Een vogel zingt zoowel van armoe
als van weelde, uit iemands vreugde
kan men zijne bestaansmiddelen niet
beoordeelen (Ant., Br., Hagel.). 't Is
beter een vogel in de hand als zeven in
de tocht, het is beter weinig met
zekerheid dan veel onzekers (overal).
Het is een vogel op een tak, hij geniet
volle vrijheid (VI.). Iemand een vogel
wijzen , hem blij maken (VI.). dan
de pluimen kent men den vogel, aan
iemands uitwendig kan men dikwijls
zijn inwendig kennen. De houten
nagemaakte vogels, die men op een
hooge sparreboom steekt en die men
tot vermaak of om prijs tracht af te
schieten, heeten in Br. , Antw. ,
Kemp., N.-Br. en Limb. ook : vogels,
in V1. gaaien. Vanhier : vogelroede of
vogelwip, in Limb. vogelstang, hooge
boom als een mast, waarop die houte
vogels steken.Naarden vogelschieten
op de «Tip schieten, de vogels afschieten, met daartoe geschikte pijlen, hij,
die den voornaamsten vogel afschiet,
is de koning, en daarom wordt het op
sommige plaatsen ook gezegd : naar
den koningsvogel schieten. Vanhier :
vogelscheut, vogelschieling, schieting
naar den vogel op de \vip. Vanhier
de zegwijze : meenen dat men den
vogel afgeschoten heeft, meenen dat
men iets groots, vrooms, Bene grootti
daad, iets vereerends verricht heeft.
In Limb. heet ook vogel : het houtentuig waarmee de tichelmakers den
leem op de schouders dragen.
VOGELBEKTE, bijv., h. èn d. in Westvl.
voor : vermolmd (hout).
VOGELEN, voor : teelen, bevruchten
eigenlijk gezegd van vogels, maar ook
op de overige dieren toegepast. Z.
fociaelen (veel in 't Z.); bij Plant.,
104
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vochelen vert. door : couvrir la
poulle , assillire gallinam , bij Kil.
vocheten, voghelen : inire, coïre, rem
venerearn exercere, d. i.: vernamen,
en deze bet. heeft het nog in den
mond van het lage volkje.
VOGELMESTER, die veel vogelen zoekt
(Heerlen).
VOGELPIERE, v., vogelkip, vogelkuip
(Oostvl.). Z. piere (t74).
VOGELROEDE, zoo noemt men, h. en d.
in Bar., de vogelwip, fr. perche, in Vl.
gaaipers (135).
VOGELSCHEUT, VOGELSCHIETING. Z.
vogel en gaaischieten (135).
VOGELSNOT, het verstijfd zap van een
kerzen- of pruimenboom (h. en d. in
Br.); in Westel. heet dit : kraaisnot.
Z. kraaiersnoot (285) en koekoekslijm
(272).
VOGELWEL, bijv., en znw., ledig, onbebouwd, braak, ook : braakland : dat
tand ligt vogelwei (Br., Kemp.).
VOGELWIP. Z. vogel.
VOLS, VOIZEN. Z. voozen.
VOL wordt alleen of met :jongen of gaande
gebr. voor : zwanger, bevrucht. Kil.
vert. vol o. a. door : fcvtus, faetuosus,
plenus fctlu, en Plant. voljongen, dat
men in Br. ook zegt van dieren die
meer dan één jong werpen : de hond
is voljongen, de koei is vol (ook : volkalf); in de Kemp., te Biest en elders
zegt men : volgaande koei. Vol bet.
van ouds ook : dronken ; vandaar dat
men nog veel zegt : hij is zat en vol;
bij Kil. : vol ende sat, 1. satur.
VOLANT, m., fr. volant, bal met pluimen
versierd dien men met het raket
omhoog slaat (Ronse).
VOLDOENDE, voorkomend : zij is zoo
voldoende (Oostvl.).
VOLEINDEEREN, VOLÉNDEEREN, in Br.
VOLLONDEEREN uitgespr., is als
een freq. van : voleinden, waarvan
het ook de bet. heeft : als dat maar
vollondeert, als dat maar voortgaat,
of voltrokken wordt.

)
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VOLGAANDE. Z. vol.

VOLKHOUDERS zijn, op sommige dorpen
der Bar. v. Breda : herbergiers of
anderen, die zich met de borgers
verstaan om, in dezer plaats, de
doortrekkende krijgslieden kost en
logist te geven. Z. billetteeren `(55).
VOLLAARD, in Westvl. de naam van
eenen langvormigen en met Bene of
meer kalken schelpen versierden
koek, waar kinderen met nieuwjaar,
hunne ouders, peters en meters mee
besteken; in Br. heet hij : nieuwjaarskoek, dien de kinderen krijgen.
Volgens Kil. is volard, vollaerd, in
Westvl., b. V. te Brugge, een soort
van : langworpigen koek, te Leuven
en te Brussel: een soort van koek dien
men te kertsmis geeft; genuslibi quod
Testis natatitiis Christi donatur
libum saturnalitium, apophoretuin
adoreum; libuin cuneatumn., en ver
: kerst-seel, dat bij hem een-wijsto
Leuvensch w. is en 'tzelfde als : vollaerd. Men hoort thans nog tusschen
Leuv., Brussel en Mechl. : om een
heiligen kerstzeel (kasseel) gaan, ook:
een heiligen kerstzeel wenschen,d. i. :
een kerstmis- of nieuwjaarsgift gaan
vragen.
VOLLONDEEREN. Z. voleindeeren.
VOLSTREKKEN, toereikend zijn, lang
duren, duurzaam zijn (Bar. v. Breda);
bij Kil. bet. volstrecken : volbrengen.
VOLVOET, m., platvoet : volvoetig zijn,
breede, platte voeten hebben (h. en
d. in Westvl.).
VOLZET, deelw. van : volzetten, gezegd
van iets , dat wel gevuld, volwassen
is of zijnen vollen groei heeft : die
koe is volzet (Br.).
VOLZETEN, vol volk : de kerk is volzeten (VI. en elders).
VONDEL of VONDER, m., vanwaar Neerlands grootste dichter zijnen naam
ontvangen heeft, wordt in Limb., Br.
en meer andere gewesten nog gezegd
van : een klein, smal brugsken of
,
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plank over eene beek. Z. bij Weil. en
bezig met te sterven(Br., Antw., VI.).
VONST, van : vinden, voor : vond, in den
Bild. vlonder, dat hetzelfde is..
zin van : ontdekking, uitvinding : die
VONEN of BESLIMMEN, door slimheid of
vonst heeft mij verblijd; ook : leugen,
vonensteken foppen (L. v. Aalst}. Dit
uitvlucht :. die kerel heeft altijd een
nonen zal voor : vonden zijn, een
werkw. gevormd van : vond, list,
vonste gereed (Oostvl.).
rank, streek, loosheid.
VONTL Fan de vont komen, zich onwetend
VONK, m., tonder : dat lijnwaad is maar
gebaren (VI.); in Br. en Antw. zegt
goed om er, vortk van te branden.
men : vunt, zooals de Ouden schreven.
Vonklade (vonlclaai), tondeldoos. Er
De vunt smet bet. te Antw. : het kind
is vuur noch vonk in huis, er is niets
aardt naar zijnen dooppeter of meter.
in huis te branden (Br., Antw.); in
VOOI, VOOJE, VEUE, VEUJE, v., in Vi.:
den Tenth. vuncke die doit is, 1.
de rand, boord, houvast of klep eenex
(aid/la. Z. baanst, baant (24). Vonk
klak, fr. visière (Z. schijn, 585); in
zal voor : vonkdoek, vonkstof zijn.
Zeeuwschvl.. schoorsteenmanteling of
In 't Hagel. bet. vonk, v., dof, stoot,
schouwkleed (599); in 't L. van Waas,
slag met de vuist : hij kreeg eenige
evenals in. Br., Antw. is vooi'twijfje
vonken op den rug; bij Bild. (III, 220)
van het konijn. Z. verder voei, dat
(< Vonk, van : anke, slag, dat met het
men in Brab. , Antw. en elders
zegt. Vooi of voei schijnt verwant
Angelsaks. tan verwant is; zoo het
met : voeden en dus bijna zooveel
echter niet met vuur, van de bloote
blazing is ; 't een en 't ander zou.
als : voedster en voedering. Kil. heeft
afgel. kunnen worden van 't Goth.
voye in de onderscheidene beteekenissen die min of meer met de hier
fon, gelijk Wachter aanmerkt, en
gemelde in verband kunnen gebracht
vonk zou dus eigenlijk vonnig zijn
worden; zoo, is voye bij, hem 1.0 frisse,.
en in gevalle vrouwelijk. Z. vonk.
bloemwerk, 1. zophorus ;. 2° voye,
VONKELEN, VUNKELEN, o.. w., met vuur
frise van de koetse, frons lecti, etc;
spelen bij middel van eenen vuur
3.0 voye van de kercke, 1. ainbitus,
houtsnipper, enz., zooals de-stok,
peribolus,repagula tecti plani; lorica;
kleine kinderen doen (Limb.).
40 voyen of kanteelen, tinnen, enz.
VONKELHOUT (o als u), hout at licht
vuur vat, als rot of vermolmd hout, VOO,IKAK., VOOKAK, bijv., buikziek, rot
als kak, mouter, fr. biet : die peer,
klein hout om de kachel of 't vuur
die raap is vookak. Sommige peren,
aan te maken (Limb.). 't Is licht hetdie vookak zijn , deugen nog om
zelfde als bij Kil. : vonckhout, igniageëten te worden (Br., Antw., Kemp.,
rium. Z. vonk.
Limb.). Het is samengesteld uit
VONKELHOUT. Z. vonkel.
kak en voo, eene verbastering van
VONKEN, o. w., als vonk of slecht branvoos of vuns. of eer van : vod. Z. vod,
den, smoren : het vuur vonkt maar.
vudsig (824), voos en pens (468).
4anvonken, al vonkende in brand ge-.
raken : het vuur zat wel aanvonken. VOOL, ni., vrouwensluier, fr. voile, engl.
vail, sp. vela, ital. velo, 1. velum,
(Br.). Z. vonk.
waarmee ons falie en 't fr. faille in
VONKKOPPEN, soort van paddestoelen,
verband staan.
die, wanneer zij opengaan, als eenen
VOOR, VOORS, YORE. In Westvl. bet.
rook van zich geven (Br., omstr.
voore : rand, boord, b. v. van eene
van Mechelen en Lier).
klak of van eenen hoed. Z. vooi.
VONNIS, o., doodsstrijd : een lang vonnis
Door voor verstaat men in Br. en
hebben. Hij ligt in zijn vonnis, hij is
;
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elders meest : de rechte groef of 't
grachtje dat in eenen akker met ploeg
of schap gemaakt is, doch ook het
geakkerde land dat tusschen die
groeven ligt : hij heeft geene voor
tand. Vore of voor is : voere (gang,
streek), zegt Bild., bij de Latijnen
furco, of porca, hetgeen echter bij
hen de streek aarde tusschen de twee
voren beteekende, niet de groeve
van 't ploegijzer zelve. Z. rijmuren
(54e).
VOORAARD of VOOROORT (uitgespr
veuraot,veuroot) is in N.-Br., althans
te Eindhoven en elders, hetzelfde
als in 't Hagel. : voorling, als omstr.
Leuven : vordel, uitgesproken :
vöddel (o als de fransche stomme e);
langs den westkant van Brussel :
vorrel, en bet. : het voorste of het
achterste einde of de beide uiteinden
eens aards (5) of stuks akkergronds,
waar de in ploeg of egge gespannen
peerden op omdraaien als men weêr
naar 't ander einde heen ploegt of
egt. De vooraard of vorrel is dus
de rug, 't gewend of de voor.die voor
en achter dwars de andere ruggen
of voren ligt. Het zou kunnen samen
zijn uit : voor en aard (5) of-gest.
liever oort (niet hoofd), gelijk men
zou kunnen gissen. Oord, oercc, ord,
o., zegt Bild. (II, 299), is : end of ende
in den zin dat het zoowel 't begin als
het einde of, gelijk men zegt, beide
enden van iets bet., dus inzonderheid mede de punt van een zwaard,
en hiervan : oordijzer. « Bekend is
de gewone bet. van : oord, doch
minder die van : hoek en daarvan die
van : grens, zegt Hoeufft(453). Eenigszins met hoek overeenkomende, had
oord, oulings oert, voorheen de bet.
van : punt, waarvan nog : oordband,
oulings : oordijzer, bij Kil. oortijzer,
en dit vert. hij door : ora ferrea va
en-ginae,frumxtvginae,
oort ; ora, extremilas, extrernuni, en
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ook : cuspis, mucro (punt). » In de
prov. Drenthe is wenalcker, wendeakker, in het hgd. ook : we'rdeacker, 'tzelfde als in Br. : voordeel
ofals voorraad, van : akker en wenden
(keeren). Z. bij Adelung wengelgerte,
aangewende anwand. In 't Hagel.
zegt men, hoofddeel, hoortdeet.
VOORBAAT, VOORBATE, v. Op voorbate,
of op voordeel bet. in Vi. 'tzelfde als
in Br. : op voordeel (vöddeel), vooraf,
te voren, van te voren, op voorhand,
fr. d'avance : hij heeft zijnen loon
op voorbate al weg. Hij heeft zijn antwoord op vóddeet gereed gemaakt. Z.
voortkappen.
VOORBIECHT, v., de Confiteor of eenealgemeene belijdenis der zonden
die vóór het biechten gezegd wordt
l (overal).
VOORBIJZENDEN, in Br., Antw., Kemp.
en N. -Br. voor : doorzenden, afwijzen : hij zendt al de bedelaars en
leurders voorbij.
VOORBIJZWALMEN , VOORBIJZWALUWEN, ongemerkt voorbijgaan (Gent).
Van : voorbij en zwaluw. Z. zwoim.
VOORBRENGEN, aan de deur jagen :.
breng dien kade maar voor (Hagel.).
VOORBRUILOFT (veurbroeloft), bruiloft
die vOOr de gewone bruiloft gehouden wordt (Limb.).
VOORDE, VOORT, weg, doorgang (Br.,
Antw. , Kemp. en elders). In de
omstreken van Nijmegen heet ook
voort : de lage en smalle doorgang of
straat. Zelden wordt dit w. nog alleen
gebr.; meestal dient het om sommige
bepaalde wegen en straten of gangen
over of door een water aan te duiden :
als : de diepevoorde, de papenvoorde,
de enge voorde. Vroeger werd voort
soms m. doch meest v. gebr.; zoo
leest men in oude papieren : 't hof
ten voerde (Vilvoorde); aen den voert;
de oude voerde te Boortmeerbeek.
Voort is overgebleven in een aantal
dorps- en plaatsnamen, als : diners,
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foort, Vilvoorde , Gaal foort , Steenvoorde Zandvoorde , enz. Voort
beantwoordt aan 't hgd. : furt , zoo
heeft men in Duitschland : Franckfurt, enz. en aan 't engl. forde. Bij
Kil. is voord (oud) vert. door : alveus
vadum (gaai). Kan verwant 't zijn
met : voor, vore, fr. sillon, doch wij
denken, volgens Bild., met voere
(gang, streek) of met varen (gaan),
hgd. fahren. Pr. Bormans leidt voort,
vort, voert of foert (weg, heen, verder,
1. ulterius) ook af van : voeren of
varen (gaan). Hiervan komt : vaart,
gang, 't zij te water, 't zij te lande,
fr. passage. Voord is bij ons nu
vaerd : zegt L. Ten Kate op vaer (II,
446). Veer, vère bet. eigenlijk ook
gang,overgang,en verders : overstap,
overzet, overvaring.
VOORDEEL. Z. voorbaat en vorrel.
VOORDEREN. Z. vorderen.
VOORDOEN (vertoonen), wordt in de
Meierij als znw. gebr. voor : toonbank, toog, fr. buffet; bij Kil. : veurdoen,veur- berd, I. projecturn tabernce.
à DOORDRACHT, thans veel gebr. in den
zin van 't fr. con férence : eene voordracht geven, houden, hooren ; voordrachthouder, fr. con férencier.
VOOREINDE (veurende) : wij zullen daar
kort vooreinde meé maken, wij zullen
daar licht mee gedaan maken (Kort
-rijkenomst.)
VOORGEBORCHT der helle.
VOORGOED, ernstig, gemeend, zeer, voor
geld : het regent voorgoed. Zij spelen
voorgoed (Br. en elders). Z. voorkwaad.
VOORHAND, voorrang. Ergens of bij
iemand de voorhand hebben, 'tzelfde
als : ergens een voetje voor of witte
voeten hebben, er meer dan anderen
te zeggen hebben, er den voorrang
hebben : de vleiers en stoffers krijgen
naeest altijd de voorhand (bijna overal
in 't Z.). Op de voorhand zitten, het
eerste moeten uitspelen, het tegen-
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overgestelde van : op de achterhand
zitten, het laatste moeten uitspelen
(Limb. en elders).
VOORKAPPEN wordt gezegd van een collegiaan die, als hij bij zijne medeleerlingen komt in 't collegie , reeds bij
den eenen of anderen wat geleerd
heeft.
VOORKOOPERSE, te Leuv. en- omstr. veel
gezegd voor : 't fr. herbière, fruitière,
eene vrouw die fruit en groensol of
moeskruiden in groote hoeveelheid
inkoopt, en om winst met den kleine
op markt of elders uitverkoopt : die
vrouw is voorkooperse in fruit. Z.perkoos (471) en groenselvrouw (166).
Voorkooper, van : voorkoopen (opkoopen), is minder in gebr. Men zegt
meer : opkooper. Kil. heeft : veurkoop doen, veurkoop houden en vert.
dit : in solidum ante empta dividere,
merces preëmere minoris easque post
pluris verdere.
VOORKUIZEL, voor kwaad, niet om geld:
wij spelen voor Duizel (Antw.); van
kuizelen, dartelen.
VOORKWAAD, het tegenovergestelde van:
voorgoed : het is maar voorkwaad,
't is niet ernstig, niet gemeend. Voorkwaadspelen, voorniet of gratis (Br.,
Antes.); teAntw. ook : voor kuitel (308).
VOORLAND, o., gedeelte bouwland dat,
bij het betrekken eener bouwerij,
dadelijk in gebruik kan genomen
worden, terwijl de verdere bouwgronden eerst van de daarop staande
vruchten moeten ontbloot zijn (Limburg).
VOORLING. Z. vooraard en vorrel.
VOORLOOP rammenas (Willebroek). Voorloop van jeriever,van kandijs (Antw.).
VOORMAANTJE, o., het spel om het halfkwartuur op den beiaard (Brugge).
VOORMONDER (veurmunder), m., momber, voogd (Limb.); bij Meyer : voormondig, voormondschap, voogdij
-schap,mondbrschap,vomnde,
mondboor, voogd, voorspraak.

V00

( 830

VOOROORT. Z. vooraard.
VOORRL Z. voederij.
VOORSCHELLIG, bijv., genegen om voor
te loopen, om overal de eerste te zijn,
als in 't spreken, enz. (Ronse).
VOORSLAAN, b. w., 'tzelfde als : baarslagen of baardslaan (23) en aar
Vanhier : voorslag, de-slan(5).
graanschoven aldus uitgeslagen : in

den uitgang dorscht men den voorstag
of de voorslagen (omstr. V. Leuv. en
Mechel.).
VOORSNAPPIG (veursneppig), bijv., gezegd van iemand die altijd vooraan
of eerst wil zijn in het spreken of
anderszins (Limb.).
VOORSNOER of KLINKSNOER (252), dun
snoertje dat men aan eene zweep of
klets doet opdat ze klakken of kletsen
zou (h. en d. in Westvl.). Z. Nietsoor
(250) dat samengesteld is uit klets en
oor, oord of oor], uiteinde, punt. Z.
vooraard , en oor, in oorsprong , bij
Weil., Bild. en Ten Kate.
VOORSTE, superl. van : voor; in Westva.
voor : verste ; men treft ook aan :
vorder voor : verder; bij Kil. voord

-ste,1.ulingfrhst;vode,
ullérieure (verder). In Oostvl., dan
toch te Gent, bet. te voorste staan,
b. w., voorstaan, beschermen, bevoordeeligen : ik zat u te voorste
staan, ook : vooruitgaan.
VOORT, VORT, VOERT, FOERT, bijw.,
weg, heen. : ik ga vort (Br., Limb. en
elders). Z. voorde of voort (wadde)
bij Weil.
VOORTRIEMEN, voortroeien, voorbij
: laat hem maar voortriemen,-gan
gebaar dat gij hem niet ziet, laat
hem maar betijen (Oostva.).
VOORUIT, v., kracht (St-Nikolaas).
VOORVAL, reisval : onze buurvrouw is
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waarde hebben, voor iets reeds geld
geboden hebben , er reeds spraak
van gehad hebben (Westvl.),.
VOORZOOI, voor : voorzieding, bet.
sluikbier en stuik (Waas); van : voor
en zooi, wortel van zoden, zieden.
VOOS, VOOZEN. Voos, van 't fr. voix,,

1. vox, algemeen in 't Z. voor : stem,
en voozen, in Vl. voizen, voor ; zijne
voos of stem geven, stemmen of
kiezen, fr. voter : die heer krijgt mijne
voos niet meer. Gij hebt hier geenevoos of voozen te geven of niets te
voozen, gij hebt hier niets te zeggen.
floe het met dien zieke zat a f oopen,,
de voozen zijn er nog van te geven.
Gij moogt niet meivoozen, d. i. meêstemmen, niet mee doen. Men zegt
ook bijna overal : afvoozen, invoozen,.

uitvoozen, medevoozen : de borgemeester is er uitgevoosd .
VOOS, bijv., dat Kil. ook : voosch envooghs
schrijft, bet, bij hem : spongiosus,
d, i., volgens Weil.,vol van luchtgaten
zoo als eene spons fungosus, spons
achtig en lichtals eene kampernoelie
of paddestoel. Vandaar dat men algemeen zegt .: vooze rapen, zaplooze,
rapen , vooze radijzen ; die peer is
zoo voos als eene raap. Eene hiervan
afgel. bet. is die van : smaakeloos,.
flauw, iets dat smaak noch deugd
heeft, zooals iets dat zijn kracht en
sap verloren heeft, ook vert. Plant.
en Kil. voos door : insipidus, vietus,
fatuus. Men gebr. voos ook voor :
;
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slee : mijne landen zijn voos van op
de citroen te bijten (Br., Antw.); uit
de omstr. van St-Truid. zond men

wet ongelukkig, zij heeft weer een
voorval (omstr. v. Kortrijk).

voos met de bet. van : lui, vadsig
eene vooze meid. Z. vodsch. Voos is
waarschijnlijk verwant met : vuns,
vunzig, vochtig riekend, dat bij
Kil. vuntigh, vuntstig is, 1. mucidus,
silum resipiens.

VOORVEL,o.,lederen voorschoot, schootsvel (Hagel. en elders).
VOORWAARDE, voorbaat. Iets- in voor-

VORDEL. Z. vorrel en vooraard.
VORDEREN, VOORDEREN en ook VER DEREN, bevoordeelen, bevorderen,
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vooruithelpen, beschermen, dienstig,
voordeelig zijn. In VI. en een deel
van Westbr. bestaat de algemeene
wensch : God vooreer u of : God verdere u, dat de voorbijganger tot den
arbeider zegt en deze antwoordt :
God beware u ; het bet. : God helpe
u, God bescherme uwen arbeid.
Plant. vert. God vordere u door :
Dieu nous avance, Kil. door : bene fortunet Deusquod agis, incepta secundet
Deus, prospere secundet quod agis;
sit faustuyn et felix quod agrederis.
Dit alles heeft bijna den zin van wat
men op onze muntstukken leest : Dieu
protege la Belgique. Ruysbr. heeft
vorderen ook in den hier gemelden
zin : ende alle dingen die ons vorderen
(I, 15, r. 1). Ende al dat ons daerloe
vorderen en helpen mach (ti, 82,
r. 19).
VOREN of VUREN MAKEN, VEURMAKEN,
in voren leggen, omploegen (Westvl.).
Men zegt h. en d. ook : muren7naken
en rijmuren (542); bij Kil. voren,
1. sulcare, steiare, sax. fahren; van :
voor, vore, 1. sulcus, fr. sillon : dat
landt voren met den ploege, seillonner
la terre, imporcare, ducere sulcos,
tirare (Plant.). Eene vore in 't velt oft
vorge, ackervore verfr. Plant. door :
un rayon pour faire escouler l'eau du
champ, sutcus, colliciae, hydralanx,
lacuna, doch dit heet in Br. : eene
watervoor . En wat wij rug (559)
noemden is bij Plant., bedde, gewendt,
fr. seillon, la terre eslevee entre
deux rayons sur laquelle croft le blé,
etc. 1. libra, porca, regesta terrae,
scamnum, regestum. Z. gewend (155).
VORM, 10't inwendige van eenen knoop;
20 soort van knoop zooals die aan
onderkleêren worden gedragen en
zeer eenvoudig zijn (Limb.). Vorm,
v., varen, fougère (Waas).
VORREL, VORDEL, VODDEL, m., het
voorste en 't achterste gedeelte van
een bebouwd stuk land dat ten
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dwarse van de gewenden of voren
ligt, voortijds toen de akkergronden
zoo duur niet waren als nu, liet
men dikwijls dit gedeelte ledig liggen
en het diende dan tot uitweg van
een veld, en daarom wordt nog, langs
den westkant van Brussel, de veldbaan, die zich op het veld verliest,
vorrel geheeten. Kil. schrijft vorle en
vert. het door : orga, margo agri
(d. i. : uiteinde), boord, oort, kant
en ook : plantarium in extremitale
agri (Z. kant, blz. 220). Het ital. orlo
bet. ook : uiteinde, in 't spaansch
orillo : boord, einde. Het w. kan
samenpest. zijn uit : voor en del eene
verkorting van : deel; doch in 't
Hagel. zegt, men : voorling en in
Westbr. oorrel, en hier is geen deel
in te ontdekken ; daarom zou vorret
en bij Kil. vorle, wel een diminutief
kunnen zijn van : voor, vore of vorre,
dat is : voere (streek, gang) of ook :
klein gewend. In Limb. zegt men
veurdet. Z. vooraard.
VORSTER, uitgespr. : veuster (en kort),
politiedienaar, fr. garde de ville(Lier);
te Hoogstraten is't de veldwachter; in
sommige dorpen der Bar. van Breda
noemt men de gerechtsdienaars ook :
vorsiers. In de Meierij wordt de gerechtsbode algemeen : vorster geheeten, en die post heeft daar eenig meer
aanzien dan elders. Eindelijk isvorster
of forster, boschwachter; bij Kil. forestarius, saltuarius, custos nemoris.
Forst of furst was, zegt Kil., bij de
oude Germanen : bosch. Hiervan
hebben de Franschen forel enforestier,
en de eng!. forest en forster; 't wal
forest is bij Box--lischofbretn
horn overgezet door : sylva, nemus.
Bij Kil. bet. vorster of Forster niet
slechts : prae feclus sylvae (boschwachter of eer boschtoezichter), maar
ook : prae fectus ruslicus, praetor
ruralis, praefectus pagi, prae feclus
carte ris.
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VORT, of VURT weel in VI. gebr. voor:
rot,verrot, hgd.' faut, fr pourri : vorte
visëh, vort ei Beloften en - vurte
appels zijn zacht, men kwetst er
niemand mee; 1¢ een oud spreekw.
zegt : liever op een vurten wagen
dan op een nieuw schip`; bij Kil. is
vort : ver-rot, I. mucidus. Z. vookak.
Vanhier 't w. vorten of verten, rot
worden, rotten, verrotten, fr. pourir, hgdd. faulen, faulwerden : hij zal
nog vorsen in zijn bed. Onze pataters
zijn weér gevurt.
VORTEN. Z. vort.
VORTZAK,-VURTZAK, 1° rotzak; 2° vurte
of rotte pataat (VI.). Z. vort.
VOS, voskicurig, ros, fr. roux, I. russus,
ruffus, hgd. fuschroth : zijn haar is
vos geworden van de zon (Br., Belg. en Holt.- Limb.).
VOS, o. (rolbaanw.), rond putje aan ` het
uiteinde vande rol- of bollebaan in
hetwelk men den bol moet trachten
te rollen , : de vosbot is de bot die in
het vos staat (Kl. -Br. en Waas). Het
vos is in dit spel zooveel als de roos
in 'tdoelspel. Indien vos geeneverbas
is van : vorst (voorste , eerste)-tering
of van : vast, dan moet het fosse zijn,
bij Kil vert. door : fossa, fovea,
scrobs, gal!. fosse.
VOSSEN, foppen, op eene slimme wijs
bedriegen, vogelen, . en voorts in 't
algemeen : onkuischheid bedrijven
(Br., Antw. en elders).
VOSSESOPPEN. Z. sop (648).
VOSTER. Z. vorster.
VOT, v., mv. votten, is van dagelijksch
gebr. bijna door gansch Limb. en in
de Luiksche Kérnp.1 0 inde beteekenis
van 't Holl. en Brab. : gat, kont, het
achterste, de billen. De kat zit op
beur vol. Kleine kindertjes, die ondeugend zijn, slaat merg op de bloote vot.
Spreekw. 1 ° Iemaritt niet de vot in de
hekel zetten. Dit zegt men tot kleine
kinderen die niet braaf zijn of niet
willen leeren. 2° Zijne vot vol schul-

VOT
dei hebben. d. i. "diep in de schulden

zitten. 30 De handel ligt op zijn vot,
d. i. gestremd, b. v. in tijd van oorlog. 4° Het aan zijn vot hebben, d. i.
aan zijne broek hebben. Z. gat. 2°
Verder wordt de bet. van dit w. uit
dat gedeelte van de broek-gestrko
dat tegen de vot of't gat drukt, en ook
bodemra genaamd wordt : de vot of
boden van de broek. 5° Ook noemt
men in die -landstreek vot : het onderSte gedeelte van eenen boom, ook-boks
(Z. 67) en elders aarsgat geheeten :
de vos van • de bourn Beent veur
borhout (brandhout) (Limb.). Men

treft in de Holl. -wo Yrdenboeken- dit
woord nog slechts aan in de sam.
hondsvot, dat de Holl. m. bezigen,
dè Limburgers,integendeel,v.evenals
vot. In Limb. heeft hondsvot, buiten
de beteekenis die men in de Woordenb. aantreft, nog die van : niets,
niemetal. Ge kriegt en hondsvot, ge
kriegt hondsvotten, d. i. nietmetal.
Wijders treft men in Limb. het w.
vot nog aan in de sam. nonnevot, dat
een zeker gebak beteekent : nonnevotten zijn lekker, in 't fr. religieuse.
Van non,nonnen;verders in kulvot,00k
kulbroér genaamd, iemand die de
gewoonte heeft om te kullen' of te foppen ; in vottekruiper (ui als oe)-voor :
gatlikker, in 't fr. adutateur. Ook zegt
men : iemand in zijne vot kruipen,
d. i. faire l'adulateur, den lagen
vleier spelen. Vet, mv. votten, kan
wel "'t zelfde w. zijn als vod; doch,
volgens Bild. (II19 225), 'is-' het heel
iets anders. Deze taalkundige zegt
dat vol, in ' hondsvot, de mannelijke
roede is en, bij vernoeming, kind of
welp, m. als wortelsylbe van 't oude
werkes. foten, waarvan 't oud fr.
fouter. Het hongaarsche- flu en het
samojeedsche pit voor : zoon, zoo wel
als 't 1. /ulius, foetus, foetura, en 't- gr.
9vrj heeft ook 'geen anderen grond.
Handsnot is dus eigenlijk : hondjong.
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Het angelsaks. foth wordt ook voor
de vrouwelijke vult,a en uterus gebr.;

hetRunisch heeft ook fudvoor:rnatrix,
en 't deensch föde bet. : telen, baren,
't fr. foutre en foutu is bekend en
behoort met hun eeuwig cut tot de
gentilesses van die zoo beschaafde
taal en natie. Kil. heeft het oude fotte
of futte,hgd. futh, vert. door cunnus.
Z. fotse (132), kut (309).
VOUTE , 10 gewelf , steenen hoog,
wordt in VI. veel gezegd 1P voor :
gewelfde voute of weifsel. Is de voute
at gesteken ; 20 voute, v., voor kamer
boven den kelker wat hooger dan de
keuken en wat lager dan de zolder
of eerste stagie, bovenkamer, kelder
opkamer (VI.). Z. hoogkamer-kamer,
(193), dat, evenals voutekamer, in
Vi. eigenlijk is de kamer boven de
voute of het gewelf dat boven den
kelder is. Bij Kil. is voute vert.
door : celfa concarerata; locus sub-

terraneus concameratus; latrina concamerata; apotheea; ceita; galt. Voutte, angl. vault. Vanhier : vouleeren,
voeteeren, en gevouteerd dat overal
veel gebr. wordt : eene gevouteerde
kamer.
VOUTEKAMER, 't zelfde als : voute, doch
minder gebruikt (VI.).

VOUW. Eene rank in de beste vouw slaan,
ze ten beste schikken (Oostvl.).
VOUWERIJ, drukkersw., het vouwen der
afgedrukte bladeren in den vorm van
eenen boek (Leuven).
VR. WR. De ww. als : wraak, wreed,
wri jf,wrijven, wrevel, wrikken, wroegen, wroeten, wrong, enz., worden
in 't Z. meest met vr uitgespr. als :
vraak, vreken, vreed, vrij f, enz.
VRAAGBOEK (de) was in onze jeugd de
naam van den kleinen Mechelschen
katechismus; een boek met vragen en
antwoorden.
VRAAGSCHOTEL, vraagal, een vraagziek
mensch (Br.). Z. vraagsteert.
VRAAGSTEERT, vraagal, een vraagzieke,
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die niet ophoudt alles uit te vragen
(VI.). Z. vraagschotel.
VRAK. Bij Kil. bet. vrack 't zelfde als
thans : wrak, gekrenkt, gebrekkig,
enz., 1. vitiosus; doch'in Br. spreekt
men wrank (zuur, scherp van smaak)

ook vrak uit : die peer is vrak.
VRATTEL, v., voor : vraat(Limb.); Pomey

heeft vrat voor : wrat.
VRECH. Z. vreg.
VRECHT, o., vierde van een bunder,
dagmaal (Limb.).
VRECHTE, v. en m., voor : vracht, in
den zin van last,voeder (L.van Aalst).
VREDEN, VREE -EN of VREÏN, b. w., met
eenen vree omringen, omtuinen :

die weide is gevreed geweest (Hagel.,
Belg.- Limb.); Kil. heeft, in dezen
zin, bevrijen,vert. door : munire, tuturn reddere (vrijmaken). In de pr.
Drenthe ook bet. ereding, bevreding :
omheining, afschutsel van eenen
,grond, put of andere dingen. Vandaar : huisvrede, het recht bevredigen, enz., alles zeer dikwijls in het
Land voorkomende. In Overijsel :
wrochten. Z. Halbertsma, volgens
wien omheining de oude bet. is;
Ten Kate (II, 494) verschilt ; 't hgd. is
friede, frieden, friedhage, be friedigen,
einel frieden. Z. Adelung op alle -deze
woorden en 't Archief (I, 363).
VREE of VREDE, m., al wat dient om een
hof, woning, veld, weide, enz. af te
sluiten , te omtuinen of omheinen
en te bevrijden, als : haag, staketsel,
gracht, waterloop, enz. : maak eenen
vree rondom uw blok. Die twee geburen twisten om den vree (Hagel.,
Belg.- Limb.). Vree of vrede is voor :
bevrijdsel,bevrijing en is hierin zijne
eerste beteekenis. Z. bij Kil. vreden
en bij Weil. vrede.
VREE, andere uitspr. van : wreed, bet. in
Limb. 10 rauw, woest, scherp : ver
vree. De wind is vree;-kenshari
20 ongevoelig, onbarmhertig, sterk,
gezond : die man is vree van aard
105
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(Limb.). Z. vreg.
VREEDZAMIG, vreedzaam (Br., 1emp.
en elders); bij de Ouden : vredsae-

migh.
VREEËR of V 119 -1R 9 in de omsir. van
Brussel onder de kinderen gebr. in
den zin van 't Ir. trautre, verrader,
van welk het eene verbasterde uitspr.
is. Zij verstaan er door : een tokker
(toeker), een die de zwakkeren mis-

handelt.
YREEF, voor : wreef, wrijf(Vl.).
VREEMD (vremd), 'tzelfde als : eenhandig ( 11 4), eenzaam, aardig, zonderling, onwetend : dat is een vreind
kind (Eekloo en elders).
VREEND,verkort van : vereend, hetzelfde
als : eendelijk, eendig (Westvi.).
VREENSRICITITER, vrederechter; die n
vindt men teru g in 't hgd. friedens
richter (Limb.).
VREEUM, VREEUMEN. Z. vadem.
VREG, YRECH, bijv. , ongetwijfeld hetzelfde als het hgd. frech, wordt in
Limb. gebr. in den zin van : vrijpostig, stout, onverschrokken, 'woest,
brutaal, schaamteloos, of 'tzelfde
als : astrant (l), waarvoor men in
Br. ook zegt : geassureerd (gassereed) : dat is ne vree/te kerel; vreg
!ieid, vrechkeid, vrijpostigheid, hgd.
frechlzeit; in 't Zweedsch is (rae/c,
Deensch : [rek verwant met: vrij ,hgd.
frei, ook met fr. : feroce, faroucke en
ons vrank.
VREGEL en VREGELEN zijn gewis dezelfde ww. als in Limb. : vreiel,
vreielen of vreigelen, verwant met
wrevel, enz., en worden in een deel
der Kemp. gebr. vreget of vregeteer
voor : een die lastig of koudelijk is,
en vregelen voor : koudelijk zijn.
VRELEL, m., moeilijkheid,kwaad, knoop:
daar zit een vreiel in ; vreielen, uitgespr. : vriegelen, moeilijkheden opwerpen, in een gesprek niet willen
toegeven, fr. disputer; vreieteer,
vreigeleer; vreielerij,vreigelerij,vrei-

-
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gelachtig, wrevetig (Limb.). De
wortel van dit w. en die van wrijven
schijnen dezelfde te zijn. Z. gevreiel
(153).
VREIELEN, enz. Z. vreiel en gevreiel
(153).
VREIGELEN, VREIGELEER. Z. vreiel, gevreiel (153).
VREILEN. Z. vrijlen.

VREK, schaamteloos, roekeloos (Venlo).
Z. vreg, vrech, dat hetzelfde v. is.
VREKELEN, in Il.-Br. 'tzelfde als : frikkelen (133) of flikkeren (18). Z.
vrikkelen.
VREUDE, V., hgd. freude, vreugd (Limb.);
Meyer heeft vrouwde voor vreugd,
blijdsohap en Ruysbroek : vroede.
Z. vro.
VREUELAAR, VREUELEN, VREUGELEN,
Z. vruielen.
VREUTELEN, b w., andereuitspr. van
wroetelen, of freq. van : wroeten : de
rnotvreuteit in de weide. Omvreutelèn,
omwroeten (Limb.).
VRlBBELEN,b.w.,draaien,simendraaien,
samenwringen, wordt bijzonderlijk
gezegd van : garen, koorden of iets
van dien aard (Vi.).
Toe vribbelt, draeyt en kletst maer aen,
Den hO moet haest naer Brugge gaen,
(Liedjes der kantwerksch., 1e).

't W. is verwant met : wrijveten,
freq. van : wrijven.
VRIED- ofVRIETHOF, m., in Limb. voor:

vrijthof ofvrijdhof, gelijk men 't onhugs ook schreef; hij Weil. is vrijhof:
een omluinde hof, hgd. friedhof,
fr. enctos; bij Kil. vryd -hof, d. i.
besloten hof, hof aan eene woning
gelegen , binnenhof, voorhof, 1. atrium, in welken laatsten zin Ruysbr.
het w. ook heeft, kerkhof, enz. Plant.
verfr. vrijhof door : metairie on 1z
courdunemaison rustique, 1. colonia,
area.
VRIEZEMAN,m.,overal voor vorst gezegd,
en ook in VI. een ingebeeld wezen,
evenals boddeman, Pietje 1w/ice, waar
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men de kinderen meè 'banul maakt
in den winter, opdat zij in koude of
sneeuw niet zouden loopen :clevrieze-

man zal u pakken, zal in uwe handen weten komen (Vi.).
VRIJ,VRIJE. Vrij en vrank zegtrnen in 't
Z. in het N. veel : vrank en vrij. Door
vrij verstaat men in 't spel de plaats
\%aar men vrij is wuir men een
rnespeIer niet kon aanmaken : hij
is op zijn. vrij, niemand kan hem
schaden. Vrije voor : vrijstok, stok
meteene stroowisch bovenaan gebonden, stekende op eenen akker ten
teeken dat de schapen daar moeten
afblijven (h. en d. in Vi.).
VRIJBOSCH, bosch gelegen te Staden,
\Vouwen en Vierken hij Dixmuide.
Mcii zegt ook : Stadenbosch. In,
dit bosch hield zich de beruchte
roovershendevan Baekeland p.
VRIJEIGEN,'tzelfdew. als'Lhgd. [reiei gen
(aIIodiaal), komt in Westvi. voor in
den zin van 't fr. misantrope.
VRIJEN, liefhebber zijn : hij vrijt in
duiven (Antw.). Z. spelen.
VRIJF, in Limb. : vrief voor : wrijf
(overal in 't Z.).
VRIJFSTAKE, wrijfstaak, staak op de
weiden waartegen de koeien zich
wrijven (Westvlaand.).
VRIJLEN of VREILEN, b. w., uitermate
spannen ofdoen spannen, b. v. eerie
koord over een voeder hooi of eene
lcar stroo ; een doek langs eenen
kant rekken zoodat hij spant, ook

te vast bin den : hij vrijlt zijnen
neusdoek tot scheurens toe (Hagel.
en elders.). 't Zal voor verijde/en zijn.
VRIJSCHODDELEN, touteren, schongelen,
(Maaseik). Z. schoddelen (591) en
bijzen.
VRIJVELING voor wrijvehng en dit voor
wrijving (Westvl.).
VRIJVEN,voor : wrijven : wat zitgij daar

YRO

VRIJWERK , het tegenovergestelde van
vast of aanhoudend werk , straatwerk, zooals : kooldragen, schepen
lossen, straten en riolen kuischen,

enz. : die man is aan 't vrijwerk
(Lier).
VRIJZIN, VRiJZINNIG, VRIJZINNHHE1D,
VRIJGEZIND, ww. die thans overal
veel in eenen staatkundigen zin gebr.
worden voor 't fr. libéral,, libéralisme
en al zulke holklinkende woorden.
VRIKKELAAR; Z. vrikkelen.
VIIIKKELEN, o, ongerust zijn, nooit
stil zitten, altijd in beweging zijn
hiervan : vrikkeleer, een die ongedung is, die nooit stil zit (VI.). Het

is het freq. van : vrikken of wrikken,
't zelfde als bij ons : fl ikkerenof frik
kelen en vrekelen
VR1MEL, voor. : vriemel, wortel van
wriemelen , bij Kil. wrenuden vert.
door : motitare, palpitare, komt in

Limb. voor in : een vrieinet inhebben
en dit bet. er : bedronken zijn.
VRINDAG, voor vrijendag of : vrijdag (1h
en d. in VI.). Z., over de inschuiving
van n, blz. 400 en 301
VRINGEN. Z. wringen.
VRITSEL, rn ,. voor : vritselband,strooband, die niet geknoopt maar omge
is (Limb.). Z, vritselen.
-vlochten
VRITSELEN, 'voor : wrilselen, v1e&hten,
omwringen (Limb); bij Kil. writ-

selen of vritse/en, 1 torqnere, mud
vere, angl. writh ; 2 motilare, enz.
0

-
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VRO, bijv., volgens Wei!. oulings gebr.
voor : vrolijk, blijde, verheugd; doch
deze bet. , heeft het inLimb. nog
evenals in 't hgd. froh; 't deens. en
't zw. is/rol; bij Kil. vro,sax. sicamb.

vrolick;bij Ruysbr. staat : vrog/teden,
voor : vreugd, hgd. (rende.
VROBBELEN, h. w, lichtjes wasschen
als 't waschgoed nauwelijks in de

altijd te schrijven en te vrijven;
schrijvers en vrijvers het penne

bog is; slecht wasschen::onze meid
kan nauwelijks wat vrobbelen Vrobbeling,'lichte wasch2 slecht gewasch;

lekkers (VI., Br. en elders).

ook oorveeg (Westvl.); in B r. zeg
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neen : uit flodderen.
VROCHEL, m., voor : rochel, vuil uit
-spuwel(Ootv.)
VROED meer uil; espr : verroet, in Oost vi. voor : razend, dol, begeerig : wil
men eenen hond weg hebben,nzoet men.
maar zeggen, dat hij vroed is. Een
vroede hond, fr. c/iien enragé, fuc-

rieux. blij is vroed naar wijn.
Vroed is eene verwrongen uitspr.
van : verwoed (deeles. van : verwoeden), bij Kil. I. rabire, rabie agitaxi, en ver-woedt, rabiosus,rabidus,
hydrophobus, a rabido cane morses.
Delf. (556) zegt dat het Zweeds. cared
en 't oud engs. wroth : razend. bet. Z.
vreg, vree.
VROEGJAAR (vreugjaor), voorjaar., lente,
hgd. friihjahr (Limb., Gelder!., N.
Br.). Z. uitergaanstijd.
VROEGMIS, in Br.vru-ruis; in Limb. vreumis, de mis die in den vroegen mor=
gend gelezen wordt (Br.).
VROEN. Z. vroon en vroonte.
VROETELEN (oe als eu), wroeten, waar van 't een freq. is (Limb. en Vi.).
VROETEN, WROETELEN en VROETELEN
dikwijls wroeten, lichtelijk wroeten
(Ronse); in Br. zegt men : vreten. Z.
vroetelen.
VROME. Z. Vroom.
VRONK, m., voor : wrong : een vronk
garen, en voor : wrok, haat (Br.VI.);
in Belg. -Limb.: knikker.
VROOM,bijv., sterk, kloek (zoo wel in moreelen als in physischen zin), zwaar,
diklijvig, gezet : een vrome kerel. Hii
ziet er vroom, uit, d. 1. kloek en gezond (Gansch VI. Belgie en N.-Br.);
als znw. is vroom of in Vl. vrome, v.,
opbrengst, vrucht, oogst : 't is een
schoone vrome. De eerste vroom, de
eerste opbrengst ; de tweede vroom,
de naoogst of tweede vrucht van
een.en akker; alzoo zijn de rapen en
peeën, die men ineen stoppelveld gezaaid heeft, de tweede vroom (Oostvlaand.). Vroom is eigenlijk 't bijv.
,
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nw. vroom, dat vroeger : batig, voordeelig beteekend e. Bij Kil. is vrome
vert ' fructus, utilitas, ususfructus,
d. i. gewinne (Teeth.), nut, voordeel,
baat (bij Ruysbr., Reinaert, enz.). Z.
Weil. en Hoeufft (6t4,, bij wien
vroom breedvoerig behandeld staat,
en Delf. (375).
VROONTE of VROENTE,uitgespr. : vroint,
v., en vruun, m. of o., wordt nu en
dan in de omstr. van Tien. nog gebr.
voor : ledigliggend land, onbebouwde grond, doch grond die meest aan
de gemeente toebehoorde : wat kan
ik 7net die vroente aanvangen? ik zat
er boomen op planten. Vele plaatsen
van dorpen en gemeenten,die vroeger
onbebouwd lagen, heeten nog : den
vruun, de vrointe of vroente; bij Kil.
is vroente of vrunte vert. door : ager
compascuus, communis ad paseenda
pecora, pascuum pubticum, dus zooveel als : vrijgeweide. Vroonte komt
van : vroon, 2 0 naamval van : vro
(heer) en is 'tzelfde als : - vroonland,
vroongrond of -goed, d. i. grond aan
den Heer (ten tijde der heerlijkheden
in vroegeren tijd) toebehoorende of
door den Heer gebruikt. Zoo hadden
de Heeren, tot op het einde der vorige
eeuw, het recht de ledigliggende gemeentegoederen met boomen te beplanten, verloren hoeken en kanten
tot hun voordeel en als eigendom te
gebruiken. De heerengoederen hieten eertijds .: vroongoederen , en
deze warei vrij van alle lasten,
en vandaar dat vroon zooveel is
als : lastvrij land (Weiland). Bij hild.
is vroonte : gemeen stuk gronds,
fundus publicus. Vrunt was een gemeen gevang. Het bet. eigenlijk en
innig : heerlijk goed, heerlijk recht.
Z. Hoeufft, die liet. w. vroente wijd loopig behandelt , en Kil. op vrunte,
vroone , enz. Z. laar (519) , dat
bijna dezelfde bet.heeft ook bruul,gemeente weide, in 't fr. breuit, en

vu'
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dries (106).
VROU\V-EENEBR00D, o., lees verwenenbrood, fr. pain perdu, te Maastr. : een
eierkoek met beschuiten (biscuit) of
'tzelfde als in Br. : gewonnenbrood
(155); bij Kil.: ghewendt broedt, ver-

wendt broodt.
VItOUWSKEREL, groot, kloek en struisch
vrouwmensch (h. en d. in Westvl.).
VROUWSTIIAAT. In roc vvrouwstraat wonerf wordt gezeid als de vrouw
meester is : hij woont in de vrouwstraat (VI., Br., Antw. en elders).

VRUCHTEN, voor : veldvruc/aten, als graan
(overal).
VRUIELEN, VRUIJELEN, b. w., te veel
eten; vruieleer, veelvraat, groote
gulzigaard (Limb.).
VRUUG, vroeg, hgd. friihe (Br., Kern!).,
N.-Br. en elders). U voor oe.
VRUUN, m., vroonte.
VUIF, vijf (Zeeuwsch-Vl.).
VUIKEN, voor : vaatje : biervuiken, olievuilen (Br., Antw. en elders).
VUIL, in Limb. en Gelden. : voel, bet. aldaar : slim, listig, doortrapt. Vuile
tong, kwade tong (overal). Ergens

niet vuile voeten doorgaan, iets zoo
maar onverlegen afdoen, zonder aarzelen doorwerken : ge zult daar niet
vuile voeten, snoeten doorgaan of gij
krijgt er niet nael: gedaan (VI., Br.,
Antw.). De vuile voeten smijten, iets
niets achten (h. en d. in Vi.). Zich
aart iets of iemand vuil maken, zich
bevuilen, benadeeligen met iets of
niet iemand in aanraking te komen
(Gent). In den vuilen koeien, vallen,
geraken, enz., bet. in Oostvl. : in ver
komen. Vuile boter , vuile-legnhid
visch, iets dat vuil is maakt anderen
mee vuil en slecht : 't een is vuile
boter, 't ander vuile viseb, de eerie
persoon ot' partij is even slecht als
de andere (Br., Ant« ., VI.). Vuilevangen, zich vuil- of zwartmaken.
Vuil is 't had. Paul, waarvan : verfaulen, bederven, verrotten. In Limb.

bet. vuil (voel) ook : lui, en vuiligheid
(voeligheid) : luiheid, evenals. 't hgd.
Paul /teil. Z. vort,vurt en, bij 1Veil.vuil.
VUILAARD, VUILBAARD, VUILERIK zijn
WW. h. en d. in VI., Br. en elders
gebr. voor : iemand die vuil is, die
vuile dingen doet of zegt.
VUILBLEK of VUILBLI-K, o., een blikken
of ander tuig dienende om de vuiligheid in huis of keuken op te schep
ook : een slordig-pen(VI.,Br);
vrouwmensch (Wes tv 1. ), en in Oos tv 1. :

een oneerlijk nieuwsblad.
VUILBIIOEK, v., vuilerik, ontuchtigaard,

vuilkloot, hoereerder (Br. en elders).
VUILIG. Z. vuilleeg.
V U I L I G II E I D, overdrachtelijk voor :

slechte of booze kinderen .: ik zal u
vinnden, gij leelijke vuiligheid (Kor
hoe sneer enen de vuiligheid-trijk).
roert, hoe sneer stinkt ze, zegt men
te veler steden voor hetgeen men
ook zegt : hoe meer enen een wespen nest roert, hoe sneer men gesteken
wordt. Dit eischt ;een uitleg.
VUILKLOOT, m., vuilaard (Oostvl.).
VUILKRUID, o., onkruid (Br.).
VUILLEEG, bij verkorting : vuilig en vullig, 'tgeen men in loll. vuilnisblik
noemt, schoon tiet ook van andere
stof vervaardigd kan zijn (N.-Br.).
Z. Vuilblek.

VUILMAND, scheurmand, mand waar
men al dat vuil is of wat men niet
acht in werpt : de petities der Viafninrjen worden in de vuilmand geworpen (overal in Belgie).
VUILOOR (voeloor), luiaard (h. en d. in
Limb.).
VUILPOT, m., vuilaard (h. en d. in VI.).
VUI LTAARTE, v., slordig vrouwspersoon

(Oostvl.). Z. taart.
VUILTONG, een of Bene die achterklap
spreekt, langetong (Br., VI. en elders).
VUILZOETE. Zijn goed te vuilzoete geven,
het aan lagen prijs of met verlies
verkoopen (Kortrijk).
VUILZOPPEN, het lijnwaad voor de eerste
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maat in eene min goede loog asschen (h. end. in Westvl.)
VUIM, v.,'uitspr van : vaûm, verkort van
vadem, dikke, sterke draad, koord.
Vanhier vuimef , voor : vademen,
met eene koord omvatten. Z. vuiten,
vadem en vum.
VUIMEN. Z. vademen en vuiten.
VUISTEN, eerie vuist op iemand ' maken,
met de vuist dreigen (Westvl.). Recht
voor de vuist zegt men in Br.., Antw.
en elders, in den zin van : voor de
vuist, openhartig, rechtveerdig.
VUTSTER, o., is bij de boeren : het gat
bezijden in den schoorsteenmuur
waarin men zwavelstokjes, enz legt.
Het heeft den vorm van een nis of
kapelleken en schijnt voorheen, namelijk ten tijde van het Heidendom,
de plaats der haardgoden geweest te
zijn ( Hagel. , omstr. van Diest en
elders) ; bij Kil. : vnyrstergat, 'tzelfde
als : maziergat (367) ; bij Kil. is
vu ystër 'tzelfde als : vuyrster , een
Kempisch en Vlaandersch w. dat
bet. : schoorsteen, heerd, 1. focus,
fr. foyer; vuyr-rnuer (oud), 'tzelfde
als vuyrster.
VUITEN, b. w., licht voor : vatten, in
den zin van grijpen, raken, treffen :
hij heeft naar 7nij gesn2eten, maar de
steen heeft mij niet gevuit (Br.). Z. ,
gevuimen of gevuiten (153).
V'UIZEN, veesten (Waas).
VUL. Z. vol : vulzijn, genoeg geëten heb
(Westvl.).
-ben
VULEN, voor : voelen (Br., Antes., N.- Br.
en elders).
VULLEESTEN, VOLLEESTEN, volbrengen, uitvoeren (Vl.).
VULLEN. `De handen vullen, met geschenken of geld omkoopen (overal); filet
den overdijk vullen, juist toekomen
(Kortrijk).
VULLIG. Z.vuilleeg.
VULLINGS uitgespr. : null finks, welhaast,
binnen kort (h. en d. in Westvl.).
VUM, VUME, VUMME, v., in VI. veel bij
1

,

VUu

de boeren gezegd voor : hoop, stapel s,
mijt, tas, fr. auras de quelque chose
houutvume, izoaivumine, graanvume,.
stroovuin me, enz. venditie van Brij
vum teen sparregaten. Vanhier het
werkes. vinnen of vummen : het graan
vamen, het in mijt zetten (VI. en
Zeeuwsch-Vl.). Z. mijt (378) en schelf.
um is 'tzelfde w. als bij 'Weill. en
Hoeufft vim, doch de bet. verschilt
merkelijk. Z. ook vadem en vuirn.
VUMEN, VUMMEN. Z. vuur.
VUNT voor :' vont, doopvont (Br., Vl.,

,

,

Antw.).
VUNZEN, o. w., 'tzelfde in Westel. als :
veinzen, venten en tel^ Eeklo 1° vaanzen, d. i. vuurvatten, vonken, branden zonder vlam : de baansi wilt niet
vunzen. Het vuur, het hout ligt aan
den heerei te vunzen. Z. bij Kil. veynsen, fiandr. accendere sive accendi
tanquam scintilla e silice excussa.

J. De Brune (Bancket w. 52) heeft 't

bijv. vunsch : die in 't vunsche 'tinlei
vallende.
VUREN (vieren), warmen, opwarmen :.
ge moest de kinderdoeken eens' wat
vieren (omstr. v. Brussel); uitvieren,
met een warmen doek wrijven (Vi.,
Antw.). Vuren is ook voor : voeren
en voor : voren.
VURENMAKEN. Z. vorenmaken.
VURIGGEN (vierigen), o. w., vurig,
gloeiend zijn of worden (omstr. v.

Tienen).
VURKEN, o. w., in 't marbeischieten dehand vooruitsteken (kinderspel te StNikoiaas, Eekloo).
VURT, VURTEN. Z. vort.
VURTZAK, rotzak (VI.).
VUTSEL. Z. voetsel.
VUUG voor : voeg : in vugen zijn (Br. en.
elders).
,

VUUR (sier) : ik zou daarvoor mijne hand
in 't vier niet durven steken, ik zou
dat niet durven 'zweren of vast verzekeren. Deze spreekwijze, `onder 't
volk in Br. en 't Hagel. zeer gemeen,
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schijnt haren oorsprong verschuldigd
te zijn aan den tijd toen de proeve
des vuurs nog in zwang was om de
waarheid te bevestigen. Iemand bij
het vier zetten, hem bedriegen (Westvl .) . Iet tang vier afgaan, afloopen,
traag gaan of loopen (Westvl.). Tussc/ien twee vuren zijn, omringd zijn
van moeilijkheden : vier noch vonk
hebben, niets hebben (Br., VI. en
elders). Te vuur en te zweerde, in
allerhaast (Gent).
VUUREINDE, voor : vooreinde. Met iets
korte vuureinde maken, er gauw mee
gedaan maken (leperen).
VUURMADE , VUURWORM , made of
worm die in den donker glinstert.

WAA

Bij Kil. . i,s vierworm vert. scarabeus
lucanicus, taurus. Z. veemol.
VUURSCHOP , VUURSCHIP , het, le in
N.-Br., het gein Br., Antw. en Kemp.
voor : aschschop.
VUURVLAAG, VIERVLAGE, noorderlicht,
fr. aurore boréale (Westvl.). Samenest. uit : vuur en vlage. Volgens
Bild. is vlaag, vlag en vlam van
vla-ën, slaan, heen en weer slaan,
wapperen. Volgens Kil. is vlagghe in
't engl. flagge, in 't saks. fiegee ,
1. flamineum, /lamineolurn.

VUURWERKER, degene die in de smis
het ijzer met eene tang keert en omwendt (Anew.).

I"
W is verwant met d, g, en allernauwst
met v; immers het volk spreekt de w
veeltijds uit als v en de d soms
als w. Zoo: zegt men b. v. boven,
vreken, vronlc, enz. voor : ' bouwen,
wreken, wronk, ook houwen voor :
houden. De ww. met v of gu in fr.,
lat. of andere talen beginnende, heb
onze eene w als : worm,-benid
1. vermis, fr. vers ; wijn, 1. vinum,
fr. vin; wind, fr. vent; waaiën,1. venlilare; wade, wed, 1. valurn, fr. gué
wesp, 1. vesl3a, fr. guepe; Willem,
fr. Guillaume ; Walter ( Wouter)
1. Gualterus , fr. Gautier; weer is
verwant met 't fr. guerre; winden,
fr. guinder; waal met Gallia, fr.
Gaule; weede, fr. guéde ; wijze,
fr. guize, enz.; want is in 't fr. gapt.
WAAI, m. als wortel van : waaien, voor:
waaiïng, gewaai of wind : die boom
staat in den waai (Br., VI.) ; bij Kil.
waeyinghe, wind en lichte kaakslag.
Z. 't volgende en gewaai (153).
WAAI, m., 'tzelfde als : gewaai (153),
de takken die op den boomstam

staan : die boompi heeft eengin sc%oonen waai (Oostvl en elders). Ook
het gebladerte of loover van knolvruchten als : rapen, beeten, aardappels heet men in 't L. van Aalst en
Waas ook : waai, elders in Oostvl. is
't : het zei,' aan den arm van den molen.
Blz. 153 gisten wij dat gewaai en
gewand wel 'tzelfde konden zijn ; inderdaad de waai of 't gewaai eens
booms of 't gewei eens herts is als
hun gewand of gewaad; bij Kil. is
waede, wadí ook 'tzelfde als : ghewaede, ghe-wand,1. vestfis, inaumentum. Bild. leid t gewaad afvan : waden,
wa-en (omvatten) of van wade of orate.
De muur is als het gewand, gewaad,
d. i. het bekleedsel, bédeksel, om
een vertrek --hangsel,bcutv
plaats of huis, en daarom heeft men
hem zeer wel : wand geheeten. Lijnwaad is wade, wand of gewaad,
deksel van linnen. Men noemt de
brade of kuit ook : wade; omdat de
kuiten de heenen als omkleeden.
WAAI, v., soort van vischnet, schepnet
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(Antw. st. en pr., Kemp., Limb.).
Bij Kil. : waede, waeye, sax., sicamb.
tragguta, sagena. Wade is de wortel
van : waden , baden. ; waeyde of
waede bet. ook piscina, nadam. etc.
WAAIBOOM, het tegenovergestelde van :
leiboom (331), fruitboom niet tegen
den muur geleid, maar in den vol
staande. Zoo heeft men-lenwid
waaiperzeteer , waaiabrikozeleer ,
enz. De vruchten zulker boomen
worden : waaivruchten geheeten ;
waaipers, pers van eenen waaiboom,
(Oostvl., Br); in Br. zegt men ook :
windabrikoos, windpeer
WAAIEN. Er tegen waaien, berispt worden, ervan krijgen. Aan de keerse
waaien,peter of meter zijn (Westvl.).
Z. verders waaien bij Kil. en elders.
WAAIER, m., pluimenbal, fr. volant, vlieger, ook vliegaard, draak, cer fvolant
(V1., Limb. en elders) ; ook : een
ding boven in eene deur of venster
gemaakt dienende als luchtverver -.
scher, 1. ventilabrum, fr. vent itateur,
éventait.
WAAIPEER, waaipers, enz. Z. waaiboom.
WAAM. Z. weem.
WAANTJE, lange uitspraak van : wantje,
zokje (VI.).
WAAR HIER WAAR DAAR, langs hier
en ginds, de eene langs hier, de andere langs ginder (West-vl.)
Weg... zoo vlogen ze al die konden,
En ze konden al en vonden
Al den weg, — waar hier, waar daar,
Voor het nakend lijfsgevaar.
(G. Gez., blz. 95.)

WAARA. Z. warra.
WAARD. Z. weerd.
WAARENTIG, Waari ntig,waarljik, waarachtig (Vl.-Antw.).
WAAT, het scherp van een snijdend
werktuig : de waal van 't mes, der
zeisen of pik, enz. (Kemp.). Bild. (III,
227) heeft « wate, oudtijds : scherpte,
verwant met ons wetsteen , v. als
oud proeteritum van : wetten (scher-

)

WAC
pen) Jan. Van Heelu; (II, B.,V. 6253),
heeft :
Maer diere swert met scarpen waten
En wouden si hen niet onderwinden,
Maer Clupple haddens alle.

Wat bet. , volgens Willems : punt,
volgens Bild. is 't eigenlijk : de
snede, wat de Franschen noemen : le
fit, tranchant d'une epee, dun couteau. Waarvoor wij (Holl.) ook wel
draad zeggen. ». Bij Kil. wette, waete,
acies cultri; waet, waete, acies, acumen. Z. Weil en Hoeufft op : wetten,
WABBELEN, ook wabelen uitgespr., hetzelfde als : babbelen en wouwelen;
wabeleer, wabbeleer, babbelaar (L.
V. Aalst). Z. wouwelen , sjouwelen,
kawawen , kawetteren en wafelen.
WABBER, m., aardappelbol (omstr. van
Audenaarde).
WABBEREN, voor : wapperen, eigenlijk:
heen en weér bewegen , fladderen
Westvl.)
God zeide : waei, en't windje kwam
En 't windje woei en wabberde om
Uw stam, die op en nere klom.
(G. Gez. 68). Vgl. : soapperen.

WABELEN. Z. wabbelen.
WACHELTEER, jeneverboom, Z. wachtel.
(Maastr.).
WACHHOLDER. Z. wachtel.
WACHTEL, WACHTELTEER. WACHTEL

bet.in Limb. : geneverbees, en wachtelteer, jeneverboom; elders in Limb.
heet die boom : wachalder of wachholder en dit is 't zelfde als 't h-gd.
wachholder. Kil.geeft wachtelboom op
als oud Geldersch,wachalaler, wacholder, sicamb. granum juniperi en wachalder voor wacholder-boom, sax.
sicamb, juniperus. In den Teuth : wachelberen, weckelberen (geneverbes)
en de boem hyr af is juniperus. Kil.
heeft ook wachatter of wacholter-voghel, germ., sax. sicamb. 1. lure/us
(lijster).
WACHTELTEER. Z. wachtel.
WACHTEN,b. w., in nog, evenals oulings,
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vi., Rr;,rnp.,N-Br. en eIilersgehr.
voor : gadeslaan, bewaken, hoeden,
Jehoeden •cte koeien wachten; in 'L
p1atd heeft wachten ook den z i n van:
gadeslaan,bewarefl
WAEME, werne (Geldersch). Z. weern.
WAFEL. Wiifets voor iemand bakken,
iemand wel onthalea (Westvl.) ; overdracht. bet. wa,fet : oorveeg, kaakslag : hij kreeg eene felle wafet

(overal). Z. wafelen en waffelen.
WAFELEN , 0. w., babbelen ; wafeleer,
babbelaar (Br.). 'Us hetzelfde v. als:
waffelen,wabbelen en 't Antwerpsche
sjouwelen. Z. 't volgende
WAFFELEN, o w., jokken, mallen
(Kemp). Z. wouweleii; bij BUd. (Ill,
237) is waffet, anders wavel, voor
mail, mond en, bij uitbreiding, 't geheel gelaat. 't Is van wappen (roe-

pen), zegt hij. Z. wafeleri en wabbelen.
WAG, wagge, v., overkous, slofkous, fr.
gzutre :. jagerswaggen (Br., Antw.).
Plant. vert. waggen door perones,
fasciw, fr. gueltres.
WAGEL enWAGELIIUIS, voor : wagen,
wagenhuis (Limb., Br., Antw.). Z.
letter t voor n, blz. 318.
WAGEMAALI. verkort van : wagenmaker
(leper.); in Holt.-: wagena4r.
VAGEN.: I'Iogeu ineé gaan op den, te
huisbijverkenswagen zegt men in
. Westvi.., om te beduiden dal men
moet en zal le huis llijven. Alles
op zijnen wagen slijpen, alles meé
(Br.). Het spel is op den Wa--nem
gen, de zaak gaat voor goed beginflea; dit is in Vi. eene spreekwijs die
haren oorsprong heeft van den tijd
dat men op wagens tooneelspelen
vertoonde : vanhier bij Plant. Wagenspel, 1, coincvclia eurricularis.
WAGEN, bewegen, in roere zijn (Westvi.
:

:)

De regen klettert neêr,
De vlagen wagen weg en weêr
De boomen... (G. Gez., 73);

bij Jil. waeghen, ghe-waghen, I. moven, lilirare, vacillare. Vanhier het

freq. waggelen, waarvoor Kil. waeg
heeft, en de Teuth. wag/ten,-hetn
wa1len, zwaneken of wanken
Hij tastet hem in den Mont oft hem die
tanden oak waeghen (Oude preekww.).
Si waghen alle (Ruysbr. 11., 21)

vert. Surius door : siinut onmnes moventur. In Limb. gebr. men dagelijks
wagen (waogen) voor : wegen, fr. peher.

WAGENKAS, wagenbak, bak van eenen
wagen (Vi.)
WAGENLEES,v., wagenspoor (Br., Antw.
Oost -vi.) ; hij Plant. wagenleese, wagenslage, wagenspoore, Ir. ornière.
Z. lees. (330).
WAGENSLAG, wagenspoor (VI);, hij Kil.:
waeghenstag , waeghenleese, I. orbita.
WAGGE. Z. wag.
\VAGGEL, waggeleer, slijmachtige zelfstandigheid die koud en niet vloeibaar is, maar waggelt, als : koude
kalfasoep, hespensoep, enz. (Br. en
elders).
WAGENVOER, V., zooveel als men met
een wagen kan vervoeren, wagenvracht (Vi.); overal zegt men ook
een voecler of voêr hooi, stroc, hout,
enz.
WAK,gatof opening in'tijs(omstr.Breda).
Hoeufft vermoedt dat het voor : vak
is; vacke bet. bij Kil. 40 apertura,
foramen, 2 0 capsa loculamentum
bij Wachter is [ach (van : fahen, vatten, bevatten) vert. door 1 0 tocutamentuin, receptaculuin, capedo ; en
volgens hem bet. 't Angelsaks. fa-eh
vak, eene ttisschenruimte van tijd of

plaats: 't oud fr. facque heeft de
eerste bet. vieux mat qui signifie
poche ou quelque chose de semblabte,
zegt Furetière.
WAK, 't zelfde w. : als week, niet hard
(enig, platachtig : wak brood, brooi
dat plat geiakken is (VI.). Wak weër,
wakke grond ; wakke winter (Br.,
106
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Antw., V1.). Bij Kil. en Meyer bet.

walk : nat, vochtigh, los, slap, week,
.Wak is oorspronkelijk uit 't Angelsaks. waar wac, wace : zwak, krach
wacmod, weekmoedig-telosb.:n
(weemoedig .Vanhier wakken, o. w.,
wak of week worden : het wakt, het
.ontdooit (Br.).
°WAKELEN, voor : waggelen (Westvl.). Z.
wagen.
WAKKEN. Z. wak.
WAL, m., water of gracht rond een huis,
hof of hofstede (Westvl.); bij Kil. :

walle, fossatum, fossa, vellum. Z.
wel.
WAL, WALLEN. -- Wal, voor : wel, walling, bet. in Limb. : lichte koking
laat h t renen wal koken ; en wallen,
eenti lichte koking ondergaan. In Br.
heeft wallen ook omtrent deze bet.,
vooral die van : in warm water laten
weeken : de stolcvisch mag niet ziéden,
maar alleenlijk wallen .Gewalele pruinien (Br.,Antw.,Kemp.,Limb.). Plant.
heeft : een walleken laten opsieden,

laissez bvuillir on bouillon seulement,
1. subbullire, en wallen vert. hij door:
fourboulir, subververs ; in den Teutte.
is wallen , qua/men , syeden; bij
Ruysbr. : koken, opbruischen, opborrelen : altoes berrende en wal
(Tabernakel, 1, 279) ; bij-Gernis
Meyer is wallen, wellen : koken, zie<den. Bij Kil. walle : 1 0 Germ., Sax.,
Sicarnb. 1. uncla, fluclus, et scatEdbra;
en wallen, scaturire; 2 0 walle, ebullutio en wallen, wdlen, Flandr. bul -

lire , fervere , aestuare; fluctuare ;
wallinghe, ebullitio.
WALBAKKEN , Z. wallebakken.
WALBEER, ook; walber, en, met letter
verplaatsing : warbel, boschbees,
hgd. heidelbeere, fr. mirlille (Limb.).
WALDMEISTER, m., fr. reine cie buis
(N.-Limb.). Het hgd. walclmeister is
in Schuster's wörterb. vert. door

asperule, asperula, famil. rubiacees,
en genzei €eer wahlriechen.dev wald-
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meister, fr. asperule odorant.
WALEBAL,schieting, bolling of somseen
kaartspel om kaas of stokvisch in
den Vasten. Vanhier : walebalen,
zulk een spel spelen (L. v. Aalst).
Licht voor : wallen, bollen. Van
wallen (draaien, rollen) en bollen.
WALEN , spel bestaande in met geld
omhoog te werpen (h. en d. in Vi.).
Walen kan voor : wallen of wellen
(rollen) zijn. Evenals men waal zegt
voor : wel, bi j w. Z. wel : fr. rou-

leau.
WALENHOUT, w., hout, dalmin of meer
recht gewassen is en in zware
kepers, van verschillende lengte, gezaagd, moetende dienen om bij de
Walen de gaanderijen der koolmijnen te onderschragen (omstr. v.
Diest).
WALK EN,n iet slechts door de hoedenma
gebezigd, maar te Leuven ook bij-kers
de potbakkers, als deze de potaarde
uiteenduwen om ze een vorm te
geven. Kil. heeft waclken als Vlaand.
vert. door : premere, pressare, obterere, ca/care, en walcker is bij hem
een Saks. en Gelders. w. in 't 1. fulto,
fr. celui qui foute un chapeau, ets
walcken, Germ. Saks. Sicamb., bleycken. 1. fullonicam ar/em exer-

cere.
WALKEREN, bijnat zelfde als : wallen, d.
i. half genoeg koken : de roode koolen laat neen veeltijds maar walkeren (Belg. -Limb., hagel.). Bij Kil. is
walck, zooveet als : lauw, 1. tepidus.
Z. walken.
WALLEIIAK, m., zwierbol, dronkaard,
Vanhier wallebakken (i3rab., Antw.);
bij Kil. : wallen, walen (oud), I.,
peregrinari, wallen, wellen, l., vol-

vere.
WALLEBAKKEN, o. w., aan den drank
overgegeven zijn, of liever over nacht
in de herberg blijven zitten of te
veel drinken. Vanhier. Wallebak kerij, zatlapperij (Br.). Z. 't voor-
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gaande.
WALLUIS, in Br. en bij Kil. en Plant.

wal-Iuys, voor : wandluis
WALM, m., 't zelfde als in VI. : glei (157)
of gelei (145); bij Kil. ook gin ye
en gleye (dakstroo, rietstroo), dat
Bud. afleidt van : walen (draaien)
en nauw verwant acht met wellen.
Wallen of wellen bet. zoowel in 't
plaid. als in Br. en Antw. : rollen;
dat Kil. vert. door volvere, volulare,

angl. waliuwe. Z. ook walen bij
Hoeufft (671) , bij wien het bet.
stuk vleesch dat gerold kan- worden,.
en galm.
WALMEN, UITWALMEN, 'tzelfde als
walm schudden, d. i. het vuil uit het
roggenstroo schudden, om er walm
van te maken (Br.).
WALONK, walonnne (Westvl.).
WAM, v., in Westvl. ook watt uitgespr.,
een gezwel aan de keel, fr. croupion ;
ook : aanwas aan planten, menschen
en dieren (Westvl.). Z. zwam.
WAMES (Limb.). Z. w ammes.
WAMMES, voor : wambuis (N.-Br.,
Limb. voor : ê krigt walnes zegt
men in Limb. voor : hij krijgt sla
warunies, wanas of-gen.Hthdis
wambs ; het le is liet middeleen vsch
Duitsch wainine,'t andere van wambe
die beide buik bet.: bij Kil. wanibeys;
Volgens Wachter zeggen de Neder
warribes en wanbeis. Z wam -landers
bij Hoeufft.
-mes
WAN, v. in foil., is m.. in Limb. en soms
in Br., waar men ook want hoort.
Z. verders warn en Bild., die wan m.
heeft als wortel van : wannen.
WAP, bussel stroo, op. eenen stok ge.,
bonden, welke men brandende heen
en weer zwiert : Op Sint Jansnacht

loopt men met wapen over tiet veld.
(Antw., pr.). Het is verwant met :
wapperen en stamt af van : waf (weven).
WAND, dat in Br., Antw., Holl. en elders
m., doch in Limb. v. is, evenals in 't

WAN

hgd., is eigenlijk hetzelfde woord'
als : waad,wade, weede, weide en bet.:

deksel, bekleedsel, behangsel, om

doek-hangsel,omwdbchut
Vandaar dat wade : kuit, brade, en
ook muur bet., en g' waad : bedeksel,
omhulsel; lijnwaad, in Limb. lievet
uitgespr., linnen bekleedsel,en weide
en niet gras overdekte grond.
WANDEL. Z. 't volgende.
WANDELING, v., 10 omgang van eenen
toren, 2() dagelijksche onderhandeling (VI.); bij Kil. : conversalio; in
deze laatste bet. zegt men in Br.,
Antw. en Holl. veel : wandel; in.
Limb. : wandeling.
WANDELTER, WANDELTERE, voor:
wandelentere, en dit voor : al wandelende : hij ging wandellere, lezentere voort (Belg- en Holl.-Limb.). Z.
den uitgang tere (7 19).
WANGELEN, wandelen (Popering.). Z.
letter d ;88).
WAN K E LAAR, voor : wankelbaar, veranderlijk : liet weer is wankelaar
(Westvl.). Ruysbr. heeft wandelbaer,
waridelbaerrheyl voor : veranderlijk,
veranderlijkheid. In den Teuth. bet.
wancelen : wiglen, zwancken. Z.
wankelen bij Weil.
WANMOLEN (o als eu), molen waarme€
't graan gewand of van 't kaf gezuiverd wordt (Limb., Br., VI.). Dit w. is
allerbest, omdat in dien molen het
graan op de zift heen en weer geslingerd wordt, gelijk in de wan.
In Brab. heet die molen ook : graan molen, kafmolen, enz. ; te Diest : petmolen , doch in Holl. verst. men
door graanmolen alleen : molen om 't
graan tot meel te malen. Dit laatste
w. is in Limb. vruchtenmolen genoemd. In Br. wordt die molen ooi
graanzolen genoemd, in tegenstel-

,

ling van snout- of olieholen. Z.
trijs.
WANOF, waaraf, waarvan (Westvl.).
WANOOR. Z. wis.
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WANRAKT, vuil, slordig : 't is een wanrakte boet (Zeeuwsch-Vl.); bij Maerl.
(Spieghel historiael) treft men wanraekt aan voor : verachtelijk, ver smadelijk. Z. rakker (519) en bij
Kil. rack en racken, vuilwerk doen.
Kil. geeft 't znw. wan-raeck op als
oud in den zin van : casus forttuitus.
WANT, in Br. nog veel gebr. voor : indien.
WANT. Z. volle of `vilde wanten en wan.
WANTEWEVEN, altijd met handen of voeten in beweging zijn (Zeeuwsch-Vl.).
WAPEN voor : kruis in het kruis- of muntspelen (omstr. Breda); in Limb. bet.
het : heep, klein kapmes om kort
hout te kappen voor de kachel.
WAPPE of WAPPER, LANGE WAPPER,

ingebeeld menschelijk wezen, dat tot
de Antwerpsche volksoverleveringen
behoort en zich naar believen zoo
groot als een reus of kleiner dan een
zuigeling kon maken. Daarvan geeft
men die benaming ook aan buitengewoon lange personen, b. v. het is
een rechte wapper. (Kemp., Antw.).
WAREEREN, WAREREN, o. w., heen en
weêr wandelen, herwaarts en derwaarts trantelen of loopen, fr. flaner,
(Ieper. en elders in Westvl.) ; te Poperingen klinkt het : warieren. Dit w. is
waarschijnlijk 't zelfde als bij Kil. :
waeren , wandelen , op loer staan,
1. observare. Z. waren.
WAREN, o. w., wachten, verblijven : hij

blijft war°en. Er waart een sombere
geest (omstr. Kortrijk). Z. Wareeren.
WARENTIG (klemtoon op ent), waarachtig, waarlijk : 't is warentig zoo (V1.,
Antw.). Te Maastr. zegt men : voor
waarachtig : werrentelik, werrenteting of wèrteting. Z. labendig.
WARGAREN, 't zelfde, te Antw. als :
hakkelgaren (173) ; 1n te Turnhout is
wargaren : eene soort van vischnet;
?o in V1., waar men werregaren zegt,
bet. het : een ongedurig, rusteloos
kind; bij Kil. is wergaren in 't 1.

WAS

homo litigiosus (twistmaker) , enzulks beteekent het thans nog.
WARGAT, werregat, iemand die nooit
kan stilzitten, meest gezegd van een
meisje (VI.). Z. wargaren.
WARIEREN. Z. wareeren.
WARLING, verwarring, engl. wargeest
(omstr. Kortr.) ; bij Kil. : werringhe.
Z. warlen en waning bij Weiland.
WARM- of wermzitten , of er warm in
zitten, het wel stellen, rijk zijn (Br.
en elders).
WARRA (uitgespr. waara), ook gemand,
vitsen, klaver, haver en boonen ondereen gezaaid , dienende tot voed
sel voor het vee (L. v. Aalst.).
WARRE. Z. warren.
WARREN heeft in Limb. word, geword;
men zegt er ook : war, worre voor

war : het garen is in de worre; in Br.
zegt men weer, met bletende e : iets
in den weer brengen ; Z. ook verren.
WARSTELEN (zich), voor : worstelen, tegen elkander zijne sterkte beproeven
(Limb.); Meyer heeft wrasteten, wi-ostelen voor : worstelen. Z. werzelen.
WARZEL. WARZELEN. Z. werzelen.
WAS is o en rei. in Br. voor 't fr. eire ;
Bild.,die wasch schrijft, zegt dat men
't in de wandeling v. plach te nemen,
was als wortel van wassen (groeien)

is ook in., die boornen zijn goed in
den was (Br., Limb en elders).
WAS,v., zekere stramheid in arm of been
vergezeld van eene kortstondige pijn
(Hagel.).
WASCH, m. als wortel van : wasschen
den grootera wasch doen (Br., Antw.,
Kemp.). In Vl. zegt men waschte.
WASCHBLEEKERIJ, bleekerij, bleik
(Westvl.).
WASCHTE, v., wasch,. wassching, dag of
tijdstip waarop de algemeene wasch
gedaan wordt; ook hetgeen men

wascht : wij moeten nog onze waselite
doen. Onze waschte Ligt te bleekes
(VI.); in. Br. : onze wasch ligt op den
bieik.
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Waar het kinderfooije of waschte is,
En dus menig tonge onvast is
Zou 't niet erger gaan.
(G. Gez. bl. 92).
De vrouwtjes die niet veel en lezen... is
't vreemd dat zij veel -tids van... de
waschte kouten ?

(Z. De Brune, Bancketwerck., 187).
WASCHTEREGGE , WASSCHERINGE , in
Vi. hetzelfde als in Br. en Limb.: wasschèrse, waschvrouw.
WASCHTIJN, V. waschkuip, afwaschtobbe
(Limb.).
WASCHSTOEL, m., waschbank, drijpikkel (VI.).
WASEL,WASELEN. Wasel, m., zotte klap,
beuzelpraat, waselen, zotten praat
vertellen of prazelen (505) : gij waselt,
d. i. gij vertelt wasel (Limb.). Dit w.
is verwant 1° met faxel, fazelen (122),
in Br. beuzelpraat vertellen : wat
ijdele wazel is dal ! 20 met : bazelen,
(35) beuzelen en razen. Z. werzelen.
WASSCHERIGGE, v., waschvrouw (Westvl.).
WASSCHERSE, waschvrouw; doch ook
een waterlooper,een slach van groote
mugge, die over het water loopt,
door Conscience , Boek der natuur,
t( Waterlangbeen ^^ genoemd, hydromnetra lacustris, fr. hydronaèlre (Br.);
bij Kil. waterspinne, araneus aqua-

ticus, tipula, vermis levissirnus super
aquas currens.
\VAT, veel gebr. voor wie, als men met
drift of verachting spreekt : wat durft
hier ook al meespreken ! voor
waarom : wat staat gij daar te zien.;
voor : want of indien : wat ik u nog
eens betrap, sla u dan gade (veel in
't Zuiden.

WATER.Zijn water inaken,pissen(VI.,Br.,
Limb. en elders) . Kunnen verdragen
dat de zon in 't water schijnt, kunnen
lijden dat anderen ook voordeel genieen (Br. en Antw.). Zijne onderneming
is in 't water gevallen , is mislukt
(Br.). Door liet water zwemmen, on-

dervinden : door liet water gezwommen hebben of zijn, weelde hebben :
ik heb dat waterben ook doorzwommen (Oostvl.). Door alle watertrens
gewasschen zijn, doortrapt zijn (Br.
én Oostvl.). Het is hoog water,de tra
staan in de oogen (Br., Antw.,-ne
VI.). Het is beter in. een klein water te
.

zwemmen, als in een groot te verdrinken, 't is heter met eene kleine ne
voorzichtig voort te doen, dan-ring
met eene groote onderneming terg
onder te gaan (Waas). Hij heeft het

zoo noodig als water in zijnen schoen,
hij heeft het volstrekt niet noodig

(Ieper.). Het water loopt altijd naar de
zee zegt men in Westvl. voor : het
Brab. : waar het is, wil het zijn, in 't
lat. : omni habenli dabilur, d. i, de
rijken, zij, die niets meer noodig heb
gelukken altijd het best, de for--ben,
tuin begunstigt hen.'tIswaternaarde
zee dragen, het iets geven waar liet
onnoodig is (Br., Antw.). Zoo rijk zijn
als 't water diep is, schatrijk zijn. Geld
hebben gelijk water, vol geld zitten
(Hagel.). Niets hebben als 't water en
de lochs, bloedig arm zijn (Hagel.).

Hij zal daar van 't zwert water niet
laden, hij zal zich dat niet aantrekken

(Hagel. en Limb.). In zulke waters
vangt enen zulke vischen, met zich aan
een gevaar bloot te stellen wordt men
er door getroffen (Antw.). Een gang
water. Z. gang (17).
WATERBALG , m. , waterzucht, eerie
WATERBALG
kwaal bij de konijnen, gelijk het

borstwater bij de menscnen. Het konijn krijgt deze ziekte door nat voeder te eten (Oostvl.). Bij Kil. bet.
balg , o. a. : quabbel, buik , vel,
waeter-sack, 1. hydropicus.
WATERBERD , berd of planksken dat
men van onder aan de voor- of ach
nagelt om te beletten dat-terdu
het water in huis loope (Oostvl.).
WATERBIES, zeer sprokke bies in waterg rachten groeiende (V1. en Br.).
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WATERBLAAR, v., of waterblad, mv.
blaren ook buitenblaren, houten bladeren die men buiten aan de vensters
hangt om ze tegen regen te bevrijden, slagvensters, luiken (Oostva.).
WATERDOG, zeehond (Kortrijk).
WATERDUIVEL. Om de kinderen van 't
water weg te houden zegt men hun :

de waterdicivel zal komen en it in 't
water treicken, en u mneé dragen; een
kind, dat veel aan 't water speelt,heet
men ook : waterduivel (Gent). Waeter -alf en Waeternecker is bij Kil.
ook een waterduivel. Z. Kalle.
WATERGANG , veel gezegd van Bene
breede gracht niet loopend water
(Waas). De watergang , bij Kil. :
waeter-g:anek, aquc..dUCtus, ,verschilt
van eene vaart, die grootex, en van
eene gracht, die kleiner is en wier
water stilstaat; bij Plant. : water-

geley, waterle ydinge, eanatis, euiiissariu.m., 7nterztus.

WATERIZEEREN. Z. waterzeeren.
WATERKERS, waterachtige boomvrucht
(Br.); dus heel wat anders als : vaterkers , of in Limb. : waterkaars

in 't fr. cresson d'eaii.
WATERKRIEK, waterkers, dikke, sappige kriek (Br.). Z.
WATERLOOT, o., 't zelfde als waterscheut (Limb.).
WATERLOOZEN, v., soort van kerzen (h.
en d. in Vi.).
WATEROOGEN, weenen (Antw. , omstr.
van Brussel).
WATERPEER, zekere dikke zeer waterachtige peer (Limb.). Kil. vert. waeter-peyrken door : pyruin superbuni.
WATERPORSELEIN , m., waterkers, fr.

Cresson aquatzque (Br.).
Wf ATERRIJM,
't

m., in Oostvl. 't zelfde als

fr. gelde blanche, 1. ppruina ; doch

in Br. is het : zeer koude dauw,
dauw die zoo veel als bevrozen is.Vanhier : waterrijmen, o. w., waterrijm
komen : het is dezen rnorgend gewa-

terrl7 nid .

III
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WATERSCHEUT, vlokke scheut, spruit of

loot die uit den stam of uit een dikken tak schiet (Br., Antw., en elders) ; bij Kil. waeter-scheute, onder

-glaews,:obtciunles.
WATERSPIN, spin die over het water
loopt (Limb.). Bij Kil. waelerspinne,
1. tzpUclrr, etc. Z. wasscherse.
WATERTOOM, trens. De stang of steng
wordt : ritooni genoemd (Axel).
WATERVLIET, gezegd van een hondje
dat maar goed is om verdronken te
worden (Gent en elders).
WATERVOOR, v., voor op een akkerveld
die dwars over de andere voren heen
gegraven wordt om 't water langs
daar zijnen aftrek te geven (Br. en
elders); Kil. waetervore, sulcus aquarius, lira., enz.
WATEEIZEEREN, waterizeeren, wateren,
waterlossen, in 't fr, uriner (Br. en
Oostvl.). Men zegt in VI. ook : staan.
WATIG (w itig), bijv., in 't Hagel. gezegd
van peerden, koeien en andere dieren en soms ook van menschen, voor
dartel, weelderig, zeer opgewekt : ik

zie liever watige als droefgeestige
kinderen. Bij heeft zich watig grdr•agen. Kil. heeft waetigh (van : mate,
scherpte) in den zin van : scherp.
WAT, WAT'I'E voor : wat, vragend vooruw., fr. comment, quoi, qu'e i que

(Br., Ant., VI.),
WAUWEL, WAUWELEN, WAUWELARIJ,
enz. Z. wouwel, enz.
WEBEDÉ, neerduitsche benaming van
Widoy, dorp bij Tongeren.
WEBEL. Z. wepel.
WEDDE, v., uitgespr., in de Kemp.
jedder (208) ; in een deel der pr.
Antw. wedder; in 't L. van Aalst,
Br. en elders : weerder of weeder,
bet. in die streken nog heden :
godspenning, dat men ook te Antw.
zegt, fr. gage , arrhes, zijnde het
geld dat de dienstboden, die zich bij
nieuwe meesters verhuurd hebben,
Tan dezen alsdan of bij 't intreden
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van hunnen dienst ten onderpand
krijgen. Breke men 't akkoord (wat
men op sommige plaatsen : wedderen,
en beden heet) of verlaat men den
dienst voor de drij maanden of een
ander bepaald tijdstip, dan moet men
de wedde of den weertier'veêr geven:

die meid heeft 10 fr. voor haren
weertier gehad. Z. Weil op 't w. en
Kil. die wedde als een oud w. in vele
beteekenissen opgeeft en vert. o. a.
door : prceiiiiurre, pignus, fides data,
sponsio. Hij heeft ook wedde of wette
voor : rntnlcta (boet) en 't Taalk. Mag.
(I, 1-258,303) vert. wette door : pignus,

vircculurn fidei reale, I. valium, wadium, van waar : vadiare, in middel
iets ten onderpand geven,-euwsch1.
fr. engager. Z. meêpenning en meeden (368).

WEDDER, WEDDEREN. Z. wedere.
WEI)EMAN , WEDEVROUW. Z. weduwman, enz.
WEDER, ook in 't mv. gebr. : hij loopt

door alle slechte wedren. Z. weer.
WEDERPAART, o. , wordt van kleine
aaneenhangende woonsten , meest
tweewoonsten, gezegd. Als men van
de ééne woonst al gesproken heeft,
wordt het ander deel : wederpaart
genoemd, fr. la par tie correspon-

dan te : weet gij Pieter wonen ? --hewet, Jan woont in 't wederpaarte
(Oostvr ).
WEDEWAAL. Z. weduwaal.
WEDUWAAL , m. , weedewaal, in Br.,
Autw. en elders uitgespr. : wewaat, in
VI. weedewale, weewale, dezelfde vo gel als : kerrze7nzdief (?36). Bij de vertaling van 't fr. toriot vindt men in de
Iioll. woordenb. ook : weduwaal,
geelspecht, doch weduwaal vonden
wij niet in onze Holl.-fransche woor(tenb. Men zond ons uit Oostvl. wee-

wouter of wiewouter, v., fr. geai, 11.
graeulus; dezen vogel noemt men in
Br. : roetaard, dat ook een krieken
dief (236) is, doch wijwouter of wie-

WEE

wouter is te Rouse ent elders in VI.
ook't zelfde als :vijfwouter vlinder.).
In VI., althans in 't westen, heet de
loriot, lat. oriolus, auriolus: d. I. goud
om zijne gele borst, ook-vogeln,
gee/gorse genoemd en in 't lat. galbetas, ook weduware, hgd. pirot, gelher eirol gold eirol, goldamsel.
Goldammer is in 't fr. ortolan jaune,
emberise Z. geelgoers , geelhor
,

( 142 )•
WEDUWAAR (Z. weduwman) ; het is in
Westvr. ook nog een overblijvend
pikkerling (180).
WEDUWMAN , WEDUWVROUW hoort
men onder de gemeene volksklas, in
N.-Br., veel meer dan : weduwenaar,
weduwe; in Limb. zegt men ook:

wederman, wedevrouw ; in Br. wevenaar, weef, mv. weven ; in VI., dans
toch in Westvl. weewaar, weduwaar,
en weve; bij Plant. : weduwen, 1. vidans ; in de Teuth. ; wedewe, voor :
weduwe.
WEE. v. , algemeen in Oostvl. voor :
weide, beemd.
Elek diertjen, in rivier, in zee,
Op bergh, op dal, in woud, in weó
En koele tocht ontslaept zijn ooghen.
(Belg.-Mus. IV, bi. 130);
Daer die hoenre buten muren
Ghinghen weden harentare.
(Rein. V. 170-14).

WEECHT. Z. weeg.
WEEDER voor : weerder.
WEEUEWAAL. Z. weduwaal.
WEEEN, b. w., in Br. , Antw. en Oost
vl. voor : wieden, en in Oostvl. ook
voor weiden : de schapen hebben niet

veel te weeën; bij Kil. : weeden,
Flandr., i. wegden. 1. pascere. Bird.
(III, 248) zegt dat't tweede w.'t zelfde
is als : heide, in 't algemeen, alle wild
kruid,en dat thans van : wieden komt,
d. i. eigenlijk ontwiedert, het land
van weede of heide (onkruid) zuiveveren. Z. wee.
WEEF. Z. weduwman. Weef is ook de
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de naam van eene spruitkool jet•choux), die bijna 't geheel jaar door

uitschiet (Hagel.).
"VEEG, uitgespr. : weegd of wreekt, 't
zelfde als : wand, muur in 't alge
doch thans is 't niet een ge--men,
metste maar een planken of en vooral
een van wissen gevlochten en met
,leem bestreken muur; zoo zegt men
in 't Hagel. en elders : denneweg of
weeg, dennewand (92) ; in WesLvl.
,bardelenweeg, planken wand. In de
Kemp. is weeg 't zelfde als : dennewand d. i. scheidmuurken tusschen
nere en tas (92). Bij Kil. weegh ,
wand . 1. panes, lutamen tuin . Volgens
Bild. is weeg : we-ig,van waërt, weën.
Wand is bij hem v. als wa-end,
:I. i. omgaande en als prceterit. van :
wenden (keeren), en dus omtrekken.
Doch wand is m. als wortel van :
wanden : en in dit laatste geslacht
neemt men dit tv. voor muur. Z.
weeging en weem.
WEEG, WEGE (te), op weg, bereid tot,
op het punt van, in de verwachting
van, bezig met : ik was te wege om er

na toe te gaan. Ik ben te wege om- mij
boos te maken (West- en Zeeuwschvl.) ; bij Kil. te weghe, 1. in via.
WE> ,'GAARDE , voor : wedergade, wederga (Westvl.). Z. weêrsplete.
WEEGD. Z. weeg.
WEEGING,de houten wand in eene schuur
(C. Axel). Z. weeg, dennewand, denneweg, denneweerd (9.
WEEGSCHAKELEN,WEEGSCHALEN. Z.
wiegschakelen.
WEEGSCHALEN, 't zelfde als : weeg- of
wiegschakelen.
WEEK (scherpl. e), m. als wortel van :
weeken. Zijne boontjes te week leggen, iets betrachten : hij legt zijne
boonkens op die plaats te week (VI.).
In Br. weik, en weileen voor : weeken.
Iets in, den weik zetten of leggen, d. i.

iets in 't water te weeken leggen.
Week, bijv., wordt in Br. oak met

scherpt. e uitgespr. Men heeft liet
spreekw. weeke vogels hebben
weeke bekskens, d. i. teedere of zwakke
personen zijn lekkere bekken, d. i.
zijn licht aangedaan, worden spoedig
ontsteld.
WEEKLEENER, die zijn goed wekelijks
naar den Berg van Barmhertigheid
te pande draagt (Br., Biest). Naar de
andere week zien en van de andere
week ziek voor : dronken zijn.
WEERSCHOEN, uitgespr. weeschoe :
iVeekschoe zijn, water in de schoenen hebben, in 't water of modder
getrapt of eenen snoek hebben : hij
:

is weeschoe, of hij heeft eenen snoek
gevangen bet. overdrachtelijk : hij is
dronken (VI.).
WEEL. Z wiel.
WEEM, WEEME, WAEME, v., pastorij, v.
(N.-Limb. , Gelderl., Overijs.); .bij
Meyer is weerre : priesterhuis ; bij
Plant.: maison de cure,bij Kil. weenie:
priesteragie, en weme, weeme, Sax.,
Fris., Sicamb., domus flaminis, maison de Prestre, en onder priesters gie zegt hij : cedes curionis, domus
parochi, flarninia, pastophorium, etc.
Z. 't Taal. Mag. (I,329) en Halbertsma's
woordenboekje over het Overijsels.
HetTaalk.Mag.(II,2I2)verklaartwemne
als volgt: Eigenlijk bekleeding, in den
zin van met regt en magt bekleeden,
en dus overdracht van bezit, inzonderheid aan de kerk; van widan :
binden , zamenknoopen wede, gewaad, widen, kleeden ; bewedemen,
de kerk met bezetting bekleeden.
Vandaar : wederre , kerkelijke gronden, verkort : weme. In de middeleeuwen heeft men dit woordelijk
vert. door : vestire en investiture
Ecclesice. Men vindt bij Kil. en overal
iets over weme, maar nergens de
goede afleiding. Winne of wipnel is in
de pr. Drenthe : eene plaats in den
schoorsteen, waar het vleesch te rooken of verborgen hangt of de plaats
;
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waar het gerookt vleesch bewaard
wordt (Arch., 369) ; wedoor is in den
Tenth. : hof, buys des pastoirs, ook :
gift bezet, 1. dos. Z. wedde.
WEENDEL, weireel. Z. weenoog.
WEENDER, WEENDERIK, WENDEN en
WENDERIK, 't zelfde in Limb. als :
vender.
\,T EENOOG (weinoog) , puist op het oogscheel (Antw.), varkenspuist (N. der
pr. Antw.) ; te Tien heet die puist :
weendeet ; bij Kil. en Meyer bet.
weyn of wijn : pijn, smert. Z. weffel.
T rEËR, of, oft, fr. ou, 1. sive : gij zult
het doen, weer geerne, weer noode
(Vi.). Weer het goed zij ofte kwaed

(G. Gez.).
Weer het luyster
Is oft duyster,
Ghij fluyt altijd even seer.

(Oud VI. liederen 453).
Bij Kil. : weder, weders, utruiii, hgd.
weder, engl. wet/ier, or.
WEER, voor : we, wij, is 't hgd. wir : zoo
zegt men ook : geer voor : ge of gij
(Limb.).
WEÈR (weder). Er is iets in 't weer, er is
iets gaande, iets ophanden, er staat
iets te gebeuren. Er 'is nog kwaad in
't weer, er is nog iets ergs of kwaads
te verwachten (Br., Hagel.).
WEER, met bletende of zware e, voor :
war : in den weer zijn, zijn best doen,
zich spoeden (Br., Antw. en elders).
Zijn weer in iets hebben, zijn volle
vermaak in iets scheppen (Waas).
Zijn weere laten, zegt men te Kortrijk,
voor : gerust of stil laten. Bij Kil.
is waeren : wandelen, en warren 't
zelfde als : werren, verwarren.
%VEER (met zware e), haag (van levend
hout), als : hulsteren weer, doornen
weer, hazelaren weer (Waas); Kil.
heeft ook weer, Flandr., en were in
den zin van : haag, 1. sepimnentuin,
valium ; doch weér , were. bet. bij
hem ook : arma, inunitio en propugnaculum, agger; en were, weyre
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(vetus), Sax. : possessie; zoo heeft
Hoeufft were als in N.-Br. gebruikt
bij de notarissen, die in hunne aan
hebben : verkooping van-kondige
huis en were, voor : huis en aanhoorigheden. Were komt van 't Angelsaksis. : weran, 1. tueri, ons : weren,
beschermen. Verkiest men in were
de bet. van : haag, dan zal tuinhaag
of schutting voor den hof moeten genomen worden. Volgens Huydecoper
(proeve, I d. 394) zou 't van de bet.
van tuinhaag overgegaan zijn tot de
omtuinde plaats zelve. Dat alle besloten plaatsen weren kunnen genoemd
worden zie in Lelijvelds 2e uitg.
van Huydecoper (II, 439). Het meeste
wordt were van eene boerenhofstede
gebruikt (Hoeufft, 682). Z. weerd.
WEER BIEDEN, zich spoeden, zijn best
doen (N.-Br.). « Weerbieden zegt men
hier eenvoudig voor hetgene men
elders weleens noemt : weer voor
zijn lijf bieden, d. i. : liet niet licht gewonnen geven , zijn uiterste best
doen, al zijne krachten inspannen.
Weerbieden, in één iv., vindt men bij
Hooft (Nederl. hist., VIIe B., 291), en
wederbode voor : weêrstand bieden,
bij Maerl. De gewone bet. van : weerstand bieden hoort men in N.-Br. minder dan de boven aangegevene ww.
Weerbieden is bij Meyer : verbieden.
WEERBORSTEL (scherpt. e), haar dat als
een borstel omhoog staat ( Waas,
Limb. en elders). Samenstel. borstel
en weer, fr. durillorc.
WEERD, m., in de pr. Antw. : kleine
muur. Waard is in N. -Ned.: een ingedijkt land , in de Holl. woordenb.
vertaald door : terre desséehee et envirounee de digues. 't Is eene van de
benamingen der waterschappen. In
Limburg, alwaar men zulke waterschappen niet aantreft, heeft weerd
juist die bepaalde beteekenis niet,
maar heeft aldaar de aloude beteekenis van : eerre uitgestrektheid gronds
107

VEE

( 850

door een stroomend water, hetzij
geheel (eiland) , hetzij gedeeltelijk
(schiereiland), van het vaste land gescheiden. Meyer heeft « waerder,,
waerdt, werd, werder, eilandt, vliet
schans. Hiervan : Keizers -eilandt,
enz. » Po--werdt,Bomlsa
mey heeft, « weerd, eiland, insula. »
In 't hgd. is het werder, dat in de
Woordenb. vertaald wordt door :.Ile
située dans un fleuve; ook Kil. vert.

weerd, weert, wert, weergier door :
insula amnica, doch ook door : propugnaculum, agger, angl. , sax. :
worth, weortiz. Zoodat weerd in de
laatste bet. hetzelfde is als : weer.
Men treft dit w. aan als uitgang van
vele plaatsnamen , ook in Duitschl.,
waar 't : werth, werder is, als : Daniëlsweert of Ridderweert, oud ridder
vrijheerlijkheid; Visscher--goedn
weert, gehucht, vroeger heerlijkheid;
Stevensweert, dorp en eertijds vesting
en heerlijkheid, welke drieplaatsen,
in Limburg, op den rechten Maasoever gelegen zijn. In Br. heeft men
ook vele plaatsen, aan waterstroomen
gelegen, die den naam van weerti
dragen. In N.-Ned. komt het woord
voor in eene menigte namen van
schoutampten , dorpen , heerlijkheden en andere plaatsen, b. v. in Gelderland : Borneierwaard, Tieler-

waard, Dodewa.ard, Ileerewaarden,
M'arienwaard, Oudewaard, Wol fswaard, Dorenwaard, Steenwaard,
.'s Gravenwaard, Abtswaard. Weerd
komt van : weren, verdedigen, beschutten, keeren. Z. weer.
WEEROER. Z. wedde.
WEERDIJ, WAARDIJ, voor : tijd : in de

weerdij van een uur zal alles gedaan
zijn (Westva.).
WEERDRIBBE. De notarissen van Antw.
gebr. gedurig dit w. in hunne plak
kakhuisje aan te duiden;-kartenom'
het bet. er ook : sterfput, beerput.
Bij Kil. komt het op verschillende

)
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wijzen voor als : weerdribbe, waerdb
ribbe, - rebbe,- robbe,- rubbe, in 't

1. vestiarium, angl. ward-rope, fr.
garde-robe. Van : waard of warde,
1. custodia, en robe, kleed.
WEEREN, betalen : patent weeres (Waas).
WEËRHIER, uitgespr.: waurie, zegt men
in Br. om de peerden te doen omdraaien. Z. herrie en weren.
WEÊRHOOFD , een verschijnsel iii de
lucht of de tweede regenboog die
boven den eersten verschijnt (Westvl.) ; bij Kil. : weershoofd, Hol!. ,
draeyende windt, 1. turbo.
WEÊRLICHT. Op een weerlicht, op een
oogenblik (Br.). Overdrachtelijk met
een bijv. naames. toegepast op een
persoon, geschiedt dit in Oostvl. ook
met weerlicht : een luie weérlicht,
een luie jongen; een kromme
weerlicht, een met kromme beenen;
in Brab. en Limb. zegt inen, b. v. een
luie bliksem, enz. Z. ijllicht (202) en
zeebrand,dat men in Limb.zegt evenals weerlicht.
WEEROOG (zware e), puist die op het
oogscheel aan de wimpers komt (N.
der pr. Antw. en te Eekloo) ; bij Kil. y

weer-oog/re, 1. exiguum tubercutuu n
in patpebris, etc. Van oog en weer,
tuber, callus. Z. weenoog en weffel.
WEERSNOKKEN. Z. snokken (642).
WEÊRSPLETE, weerga : 't is zijn weerspEIete, 't is zijns gelijken. Zijn weersptete is nievers te vinden (h. en d.
in Westvl.). Z. weergade.
WEERTELIK. Z. Warentig.

WEERWARMTE, v., warmte die van den
grond wedergekaatst wordt, bijzon
zandachtige wegen (omstr.-derlijkop
van Gent).
WEESCHOE. Z. weekschoen.
WEESGEGROET, m. en o. gebruikt voor :
tijd dat het lezen eens weesgegroets
duurt, oogenblik : wacht een wees
-gerotj(B.,
Antw., Kemp.).
WEEST, voor : geweest : zipt ge weest
wandelen (overal in 't L.); in N.-Br. :

WEG(
weesten, in 't platd. west, dat men
ook veel in '1 Z. hoort. Op blz. 140
ziet men dat ge in meer andere
werkww. weggelaten wordt; dit geschiedt wanneer er een in finitivus

op volgt : ik /iel'. Item zien schrijven.
WEESTEN. Z.. weest.
WEET, m., voor : kennisgeving : iemand

den weet van iets laten. Laten voor:
doen (Overal).
WEETWEL. Z. Welveter.
WEEWAAL. Z. weduwaal.
WEEWAAR. Z. weduman.
WEFFEL, inv. weffels of weffelen, rapje,
puist, gezwel van een muggebeet,
bultje (Br., VI); bij Kil. is we/fel in
dezen zin vert. door : pustuta, etc.;
in VI. bet. wef7el ook : plek, streep
of striem die de slag eener roede,
enz, achterlaat : hij is net blauwe
we/fels gestegen. Kil. geeft weffet of
wevet in deze bet. op als Vlaandersch, 't zelfde als : streme. I. vibex;
in Br. zegt men wuffet voor : weffel.
WEG, soms voor : wel :jaweg, neenweg
voor : jawel, neenwel (Hagel.).
WEG, znw., en weg, bijw., zijn in den
grond een zelfde. w. en mogen dus
onder één artikel behandeld worden.
Op weg zijn bet. in 't Z. : ingang zijn,
fr. être en voie de : hij is op weg van

te genezen. 't Eiiden aller wegen zijn,
zonder bestaansmiddelen zijn, niet
weten wat aanvangen (Vi.). Hij weet
den weg en kent de tale, hij zal wel
ten rechte komen (VI.). in iernands
weg loopen, 't zelfde als : iemand in
den weg staan, eene hindernis voor
iemand zijn (overal). Met iets weg
weten of kunnen, iets goed weten
aan te vangen en ten einde te bren

gen. Met iets geen weg weten, niet
weten hoe eene zaak te behandelen.

Met iemand weg kunnen, zich met
iemand kunnen verstaan, met hem
kunnen handelen, hem kunnen geleiden : de vader kan met zijn kinde-

ren goed weg; de moeder weet geen
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weg met hare zoons, d. i. de vader
kan zijn kinderen wel in bedwang
houden, maar de moeder niet. ik

weet geen weg of weet er geen wey .
mee, Ik weet niet wat er meê gedaan, er geen raad meê weten of hoe
die zaak te beridderen (Br. , Antw.,
N.-Br., Lìmii. en Vi.). in geenen
weg, in geen geval, engl. in no way
(Limb.). [Jij is van zijnen weg, hij is
verstrooid van zinnen (Gent). (Met
zijne zinnen) weg zijn , verstrooid
zijn, van zijne zinnen beroofd zijn

(overal).Hij is met zijn verstand weg,
hij is van zijn verstand beroofd. Het
weg hebben, hëtzelfde als : het spek
weghebben (Br., Antw., Vi.). Weg
en weer, heen en weêr : ik ben aanstonds weg en weft (overal).
WEG., WEGGE, V., heden nog in 't L. v.
Waas en N. Br. gezegd voor : langvormige klont boter, boterkiomp;
in de Baronie van Breda is die klont
gewoonlijk van vijf pond; in 't L. v.
Waas, van min of meer gewicht ; bij
Kil. wegghe, boterwegghe, wegghe
-

boters, massa l'utyri oblonga utrim
que acuta, b'utyrum in formam eunei
coactuin. In Limb. zegt men wek,
m., voor : weg, wegge, v., en bet. er
hetzeifdeals : mik, dat men in een ander gedeelte dier provincie ook hoort
voor weiten of tarwen brood, in tegenstelling van : roggen brood; wegpap (wekpap) bet. in Limb. 't zelfde
als in Br. : wittebroocispap, melkpap
met fijn tarwen brood in gebrokt, en
wekboter ook in N.-B. alsmede in 't
hgd . : butterweck; O o weg g e : een soort
van koeken die op Aschwoensdag
en Goedenvrijdag gebakken worden
(Antw/ Lier); wijgsken, langwerpige
koek met korinthen bezien gebakken
(Waas); elders in Oostvi. is 't een
boterkoek; in Wesivi. bet. wegge ook:
klein wittebroodje, hij Kil. wegghe,
1. panis triticeus ; li/mm ot'longum;
itt'u;n lunatum; Pomey vert. wegge
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door libuin, de Hol!. woorden door:
petit pain blanc. Z. klont of boter-

klomp; 3° ijzeren gestel , en deze
laatste bet. heeft wegghe, wigghe
ook bij Kil. die 't w. opgeeft als
hgd., sax. , sicamb., hol!., en vert.
door : cuneus, hgd. week, angl.,
wedge. In N.- Br. is wegge, voor : tarwen broodje : niet in gebr, doch men
zegt er Kers - wegge, een soort van
spitsvormig broodje met Kerstmis
gebakken; zoo leest men ook van
nieuwejaai'sche weggen bij C. Huy-

gens (korenbloem. 1 en 2. dr. I D.,
90), die een bakker : een Heer der
wegge noemt (2 D., 75). Reitz vert.
wegge door : panis atbus, witbrood
of weiten brood. Z. wegge bij Hoeufft
(678) .

WEGAARDS BLADEREN, weeg -bree, in 't
hgd. : weegrich, schaffzunge; engl.,
ribwort plantains, waybread, fr. plantain (Br.).
WEGBORSTELEN, voor : wegjagen : borstel hem uit den huize weg (overal) ;
in Groeningen bet. wegbenselen,
wegbennen : aansporen, haastig drijven (Halbertsma).

WEGDOMMELEN, versteken, verbergen

WEG
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zegt ook : voetwegetinksken . Z. wegel.
WEGELKE bet. in Limb.: wagentje,waarvoor men in Br. zegt : wagensken,
waagsken, wagetken ; in Vl. is wegeltje 't zelfde als : wegel (wegsken).

WEGEN, o. w., zijnen weg, toegang en uit
hebben tot of van eenen akker,-weg
weide, bosch, enz.; zoo zegt men : ik
weeg langs daar, hij weegt over mijn
land (Br., Kemp.). Vanhier : wegenis,
de weg of toegang tot een stuk land,
enz. (ibid). Men zegt ook : wegen
voor : mennen b. v. geerden wegen
(Antw., Kemp.).

WEGENIS, V. Z. wegen.
WEGENS, van wege (Br.) ; in Limb., N.Br. en soms in Br. en Antw. bet. het:
ter oorzake van, rakende.
WEGFEILEN, o. w., zich stillekens weg
: hij feilde zich weg, toen hij-paken
me zag (Omstr. St-Truid.).

WEGFLANSEN, wegfrommelen (Br.).
WEGFLIDDEREN, WEGFLITSEN, weg-

vluchten (Br.). Z. fladderen (128).
WEGFOFFELEN (o als korte oe), wegsteken, wegmoffelen : wat foffett gij
daar weg (Br., Antw., Vl.) ? Z. foffe-

len (131).
WEGFOMMELEN, WEGFOMMEREN, weg

wegstoppen-mofeln,wg

hij is rap om iets weg te dommelen

(Br.). Licht voor : wegdompelen.
WEGDOMPELEN , al dompelende wegdoen, weggaan (Br.).
WEGDRESSEN. Z. dressen (105).
WEGE (te). Z. veeg.
WEGEL, WEGELKEN, WEGELTJE, voet-

padje, voetweg, voetwegsken. Men
zegt ook : voetweget (Westva. en
Oostvl.). Wegel is een verkl. w. van :
weg; bij Kil. : weghel, flandr., seanita

(Br.). Z. fommeren (132).
WEGFOMPELEN. Z. fompelen (131).
WEGFRUTTEN, wegloopen, wegvluchten

(Westvl.). Z. frutten (134).

WEGGE, V. Z. weg.
WEGHEUVELEN of WEGHOLEN, uitge spr. : weksheveten, wegsteken, hei
wegsteken, fr. mettre en ca--melijk
chette (h. en d. in Limb.).

WEGJEREN (met zware e) , b. w. , weg

transversa, trames, fr. sentier. Wan-

: jeer dat weg; zich wegjeren,-werpn

neer die weg recht naar de kerk
loopt heet hij : kerkwegel, en de weg,
wiens bijzonderste bestemming is om
grazende koeien te gaan melken,
heet : melkwegel (L. v. Aalst).
WEGELING, WEGELINGSEEN, voetwegsken, padje (h. en d. in Westvl.); men

zich wegpakken; men zegt ook : jeer
weg voor : ga weg, ga ter zijde (Br.).
Z. jeren (208) en wegzeerden.
WEGJERROEKEN, wegzenden : ik heb
den knecht maar seffens weggejerroekt (Gent). Z. wegjeren.

WEGKEGELEN, al kegelendewegstooten;
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overdracht. : wegdrijven (Br.).
WEGKETSEN, wegloopen (Br. en Vi.). Z.
wegkuischen.
WEGKEUTEREN, WEGKOTEREN, al koterende wegdoen, wegjagen, weg
iii heb mijnen knecht weg--zend:
gekoterd (Br., VI.). Z. koteren (283).
WEGKUISCHEN (wegkaïssen) , al kui-

schende wegdoen ,wegstooten : kuisch
liet stof weg ( overal) ; overdracht. :
wegdrijven , wegjagen : kuisch dien
kerel van uw huis weg (Br.). Z. wegketsen.
WEGLEKEN, o w., stillekens weggaan

om zijn aandeel in 't gelag niet te
moeten betalen, of 't zelfde als : wegpissen, zijn schuitje van kant steken
(Westvl.). Z. leken (332).
WEGMOMMELEN. Z. wegdommelen (Br.).
WEGPOETSEN, b. w., wegjagen, wegzenden, iemands dienst opzeggen :
zij heeft haar meid weggepoetst; als
o. W. : wegloopen : hij is wegge
(Oostva.). Z. wegspeeten, weg -poetskoteren en poetsen (4495).
WEGRIDSEN, WEGRITSEN, wegloopen.
(Br.). Z. ritsen (545).
WEGROKELEN, van kant rakelen (West-

vl.). Z. rakelen (519).
WEGSCHUIFELEN, heimelijk wegvluchten, zich wegpakken (V1.).
WEGSKEN of WEKSKEN, verkleinw. van
weg en van wegge. Z. we en wegel.
WEGSLEDDEREN, WEGSLIBBEREN, o.

w., stillekens wegvluchten (Br.). Z.
sledderen (6)7) en wegflidderen.
WEGSLINGEREN. Z. oozen (433).
WEGSPADDEN, WEGSPAGGEREN, WEG -

SPOEDEN, snel wegloopen (Br.). Z.
spaggeren (649) en spodderen (66O.
WEGSPEETEN, WEGSPEITEN, o. w.,
haastig en ongemerkt wegloopen,
zich snel vankant maken : die fran-

sche wind maker is weggespeel zon
te betalen (VI.); te Kortrijk :-der
wegspitten.
\VEGSTEERTEN , heimelijk of met
schaamte wegloopen (Waas).

)
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WEGTRAFELEN, b. w., weglokken : hij

heeft dien werkman daar weggetrafeld (Br.). Z. trafelen.
WEGTUREN (Limb. en elders). Z. turen
(700) en afturen (12).
WEGVAREN, wegrijden (Limb.). Z. varen.
WEGVLIEGEN, o. w., spoedig wegge- jaagd, snel aan de deur gezet worden : die kerel zal daar wet wegvliegen (Br. en elders).
WEGZAKKEN, o. w., ongemerkt verdwijnen, stillekens heengaan (Westvl.).
WEGZEÊRDEN, o. w., 'tzelfde in VI. als:
wegjeren, wegloopen, weggaan.
WEGZETTEN, uit den weg zetten, afzonderlijk zetten; zoo noemt men in de
Bar. v. Breda : het melken, voornamelijk der geiten (Hoeufft, 670). Weg
wordt in Br. ook gezegd voor:-zetn
veel kunnen doen, enz.
WEI, WEIDE, WEIDDAUW. Z. wijde,

wijdauw of wieldauw.
WEI of WIEP, v., gezegd voor : dunne pap (Waarschoot). De Woordenb.
vert. wei door petit Tait.
WEIDZAK. Z. weizak.
WEIFEL, voor : weffel, puist (Waar schoot).
WEIGER, bijv., 't zelfde als : weigerig

hij is daar weiger van, hij geeft dat
niet geerne, hij zou dat allicht weigeren. Men zegt nog meest : hij is
daar weiger over (in Vl. veel gezegd).
WEIGERIG, zorgvuldig, bezorgd, aan iets
houdend : hij is weigerig over zijnen
hoed, hij zorgt voor zijnen hoed en
zou hem aan niemand geven (Westvl.).
WEIGERLIJK, heimelijk, ook zorgvuldig
aan iets houdend : iets weigerlijk bewaren (Westva., Brugge). Z. weigerig.
WEIK, m., en weiken, b. w., in 't water
week maken ; stokvisch weileen of in
den weik leggen (Br., Antw., Kemp.,
N.-Br. en Limb.). Z. Hoeufft (679) en
Weil. op : week.
WEISTER, WEISTEKEN of WESTEREN.
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Weister, m., bet. in Limb. : loop,
over enwer -geloop, gang, trot,doenwijze : laat hem in Zijnen weister. In
Westvi. zegt men : zijnen weister
hebben, d. i. zijnen loop. hebben : ga
uit niijnen weister, ga uit mijnen
weg, hinder mij niet in mijne ver
king, laat mij vrij en ongehinderd
begaan. Weisteren is in Limb. : zijnen vrijen loop of gang hebben : laat
hem maar weisteren, d. i. laat hem
maar begaan. Kil. vert. weysteren
door : mobilitare ante ocutos, 't welk
Meyer verduitscht door : voor de
-

oogen weernelen voor cl'oogen weys
devant les yeux-lerndo:m
comme par un é/louissement, 1. ante
oculos mobililare of ventilare. Weis
tereit bet. in de St. en de Baronie v.
Breda : stuiven, stof verwekken, ook
afstoffen : het vuur wcistert, d. i. het
spreidt asch en vonken uit. Onze
Nic. van Winghe ( 1 57) vert. (Is.
XXIX, V. 5) et erit sicut pulvis tennis
mutlituclo ventilantium eorum qui
contra le prcevaluerunt door : Ende
die menichte der gheenre, die u vei
waeyen, sal zijn als dunne ghestubbe,
en als een doorgaende voncke die
menichie der gheenre die teghen u
doverhant gli ehat hebben. » Volgens
Hoeu fft (680) staat in Liesveldts Bijbel (153e, jes. c. 27, Let. B.) en die

-

tijranen ghelijc een weysterencle kar

;

in den Bijbel van W. Vorsterman
( 1 528) 9 : vliegende vonc/cen, op den
kant uitgelegd door : stuivencle kaf;
in Pacts Bijbel (1611) : Waeyen cle kar;
in den Statenbijbel : Voorbijvlie-

gencle kaf. Verweysteren stait in
den Liesveldtschen Bijbel voor : verstrooien
WElT, 0. in loll., is in Limb. m., in 't
'V. boekweit, uitgespr. : boket. Boek-

weit is v. in Br.
WELTING, WEITINK, m., wijting, de-

zelfde vogel in Oostvi. als : wouter
of weewouter, fr. geai, d. i. kauwe,

meerkol. ; hij Kil. is weyten, Vlaandersch , hetzelfde als : roetaerd,
graculus ; ook wijlingh of wilting
dat hij vert. door : apua; witting,
witting/i is bij KiL. en Meyer ook
weeter, wij ze, schrandere, vernuftige.
Hiervan zegt Kil. : Lovensehe wittiny/i, 1. sciolus Acaclemice Lovanien Sis alumnus,. Z. witting.
WEIZAK of WEIDZAK, m., weitasch
weitesch (Br.). Z. Weil. op : weilascli; bij Kil. : weydsack, weydtessehe.
WEK. Z. we g ge.
WEKELERBERft, WEKELERBOOM, je.neverbes, jeneverboom (h. en d. in.
Limb.). Z. wachtel.
WEKKER, WEKEERING, beiaard, klok
kenpel , dat het halfkwartier of vijr
minuten vOOr de uur gehoord wordt:

het is bij acht uren, de wekkering
goal af(Oostvi., Antw.) ; te Gent zegt

men : iemand onder de wekkering
steken, voor : onder den mamme
('t Belfort) gevangen zetten.-loker
In Westvl. is het: haifken ; te Leuv.
zegt men : i a m )itel en rainmclen
het rammelt; Kil. vert. wecker, horo.-

logiunt excitatoriurn.
WEEKEREN, beiaarden; te kennen geeen weten : laat hem dat wekkeren.
Het wekkert, de wekker gaat af,, fr.
it carittonne (Antw., Gent en omstr.)
WEI., v., ook welbiok en weiboorn, rolblok, ronde langwerpige blok van
hout of steen, dienende,bij de akkerlieden, om de kluiten op een bezaaid
land te breken en om den grond of
eene weide effen of vast te leggen;
deze verrichting heet men : WELLEN,
zijnde een h. en gelijkvl. werkw., in
de pr. Antw. welleblokken (Limb.,
Hagel., Br., El-Br., Antw., Kemp.).

Wet is in 't fr. roulenu, hgd. wcllze;
hij Plant. is welle, welboorn : rouleau
pour unir la terre on pour router
quelque chose pesante; in de Teuth.
'ivelboeni, I. chel.indrus ; bij Kil. welle,
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cytindrus, vol vulus ; lignurn Ceres in
star cylindri quo voluto wquatur soturn : occa. Vanhier : wetten, fr. rouIer, hgd. walen , bij Kil. volvere,
angl. wallor; welie, welhout, wel
cylindrus, hgd. wälstein; wel -sten,
volutatio, bij Plant. roule--linghe,
ment.
WEL, in Limb. voor : deugd, behagen,
vermaak, voldoening : ich heb lan-

gen tijd wet van mien kleiel gehad;
in Overijsel en elders heeft wil ook
den. zin van : vermaak, behagen.
WELBLOK, in., 't zelfde als : wet; en wel
zelfde als : wellen (pr.-bloken,'t
Antes.). Z. wel.
WELDE, afgel. van wel, in Br., Antw.,
Kemp. en N.-Br. gebr. , evenals bij
Kit., voor : weelde, 't welk min goed
schijnt.
WELDERDEN. Z. wilderden.
WELFEL, gezwel door eenen muggebeet, enz. veroorzaakt (Waas). Z.
wellel.
WELGEMUTST, bijv., welgezind, welgemoed, weltevreden (Br., Antw., VI.).
WELLEN, b. w., de wel over 't land rollen : het land is geweld. Men zegt
ook : een land, enz. overwellen ; afwetten (Limb., Br., Antw .en elders).
WELLEVEND, kristelijk : 't is een wellevend man (Westvl.).
WELLING, v., de plaats waar de band
van een rad aaneen gemaakt is.
(Tien. en omstr.); ook de daad van
wellen (Br. en elders).
WELPASSENDHEID , welvoegelijkheid
(Westvl.).

WELSTER, leder waarmede men de viegels bindt (Westvl.).
WELWETER, WEETWEL, een die beweert het altijd best te weten, ook een
die zich met alles bemoeit (VI. en elders).
WELSCH voor : waalsch : ich kan wetstb
kallen (Limb. en elders).
WEME (Geldersch). Z. Weem.
WEMELGAT, werregat, spinaal, of ie-

WEP
mand die nooit stilzit (Oostvl.). We-

meten, bij Kil. o. a. vert. door frequenter ei teviter movere, is een freq. van
't oude : wimen, bewegen (Weil.). Z.
Bild. op : wemel.
WEMEN, voor : wie. Zoo ook enen voor
iemand ; nemen voor : niemand
(Limb.). In deze landstreek zegt men
ee voor ie: veer (vier); leef (lief), enz.
WENDE komt bij G. Gez. en licht ook in
Westva. voor : in winter- of zomer

-zonewd,fr.sltic'éohve
Wenden of winden is : draaien, keeren, dus is het : zonnekeer, zonnekeering (Weil.). Zonnewending.
WENDER, WEN DER IK,m.,waard,woord,
woerd; in Limb. heet de mannetjeseend. : wencler, wenden/s, ook : ween der, weenderik en weendert ui tgespr. ; in Br. winder, went/er en
winner; aan de kanten van Utrecht :
winder; in N.-B. woender en, vol
ook winter, dat deze-gensHouft,
schrijver dan verkeerdelijk niet woord
in verband stelt. De t in winter is
ook in 't hgd. waarin men : ente en
enterich heeft. De uitgang ik heeft
men nog in : Leeuwerik, duiver, áuiverik voor : doffer; in 't hgd. Lauber,
taucbericIr en ganserich. In Vi. en te
Antw. zegt men : ereel. Wender is
in Nederl. meer gebr. dan : waard,
woord of woerd. Bald. zegt dat encler ook in gebr. werd.
WENDIG, door G. Gez als uitgang aan
dezelfde bet. als : achtig :-gewndi
`

purperwenalig, roodwendig, metaal
enz. Z. wende.
-wencig,
WENGER, als ook eng uitspr. van : wender en eend (Br.).
WENT, voor ; wen, wanneer (Limb.).
WENTELWAAI, WINTELWAAI, een die
wild en zot is en weinig verstand
toont (Oostvl.). Z. wildvang.
WEPEL, bijv., ledig, ijdel : de ton is we-

pel; dat huis staat wepel, d. i. is onbewoond , openstaande : de pastorij
zal wepel zijn; wepelloopen, ledig of
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alleen loopen. Men zegt van man of
vrouw, van ongepaarde vogels, enz.:
hij, zij is weiroet, wanneer vrouw of
man gestorven of ongetrouwd is. Wepel tepeerd zitten, zonder zadel te
peerd zitten; wepelen, wepel maken ; wervelaar, wepele, ledigaard,
persoon die voor niets zorgt (VI.).
Doch er zijn streken in Vi. waar
men ook weel, vepel en veeel uit spreekt. Een wepelpaard bet. in de
prov. Drenthe : een kwaadaardig
peerd dat zich niet laat behandelen
of berijden. Bij Kil. komt wepel voor
als oud -Vlaand. en Holl. voor : 1° va
en-gus,incota;2Ov ns
wepel, wepeler in den zin van : vacans naunere, liber a muniis : privatus : vacuus a negotiis publicis : liher
ab onere vel officio publico. We fel
of wey fel, in 't 1. accensus; wepelen of
weyffelen , 1. vagari , inconstantem
esse.
W E P E L B R A A M, wilde rozenstruik,
hondsrozelaar, halteroos, roode hagedoorn,fr. églantier (Westvl., Brugge).
Z. hortebraam (195) en wepel.
WEPPEREN (wipperen), freq. van : wip
en d. in Vl. iets, b. v. eenen-pen,h.
tak heen en weêr bewegen. Z. Wippen bij Weiland, en wepelen.
WEPSCH, bijv., werachtig, smetsch,
flauw, fiets of Oeps, smakeloos, zouteloos : het eten is zoo wepsch (Br., Hagel ., Belg. -en Holl.-Limb.) ; bij Kil.
weepsch, wepsch, Sicamb., 1. insipidus, sine sapore et odore.
WERACHTIG. Z. werren.
WERDEN (weerden, weren), voor : worden : ich weerd; doe wurds•; he
wurdt; we weerden; ge weerdt, ze
weerden; Imperf. : ich woord, doe
woords; he woord ; we woorden ; ge
woordt, ze woorden; part. : gewoorden (Limb.) Het is dus juist het tegen
-overgstldanhH.;iLmb
zegt men in den praesens : ich werd;
imperf. ich word, infinit. werden; in
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Holl. en Br. is 't praes. : ik word;
imperf. ik werd; infinit. : worden .
WERDER. Z. wedde.
WEREN, o. w. (wederen), weer zijn : tiet
weert niet voor het veld, liet is geen
goed weer voor hetveld,enz.(Kemp.).
Z. werren en waren.
WEREN (zich), met zware e uitgespr.,
ieverig tewerkgaan, zijn best doen,
zich spoeden of haasten, faire son
possible : weert u , jongens (V1. ,
Br., Antw., Kemp. en elders). In N.Br. zegt men ook : zich weren en in
den weer zijn, en omstr. Breda weer
bieden of zich uitslooven; bij Kil. is
weren, wegren en weeren vert. door:
def endere, en werren door : contendere, dissidere, bellare. Z. werf.
WERF, boom, wervelhout (Waas).
WERF zond men ons uit 't N. der prov.
Antw. met den zin van 't fr. bassecour. Meyer geeft het op voor : ledige
plaats omtrent huizen gelegen, en gemneene werf, eene plaats waar de buren bijeen kwamen om over de zaken
hunnes landschaps of dorps te handelen; bij Kil. is 't een oud w., in 't I.
officina; villa, domus; area; bij Bild.
(III, 259) is « werf : werkplaats, 't zij
als open plaats achter een huis, bij
onze overgrootvaders,'t zij als werve,
voor : werving, van 't oude iverchen,
werven, dat van weren, waren (in
beweging zijn) is » ; werf bet. in 't
Hagel. en elders : een half cirkelvormig houten gestel dat men op den
steel eerier zeisen zet om, int maaien,
het maaisel mee om te zwaaien. Van
hier : pikwerf, de handhave of steel
eener pik (Kemp. en Westvl.). Werf is
hier de wortel van : werven (werpen,
keerera, draaien) en bet.: keer.'t Komt
van het oud hgd. hwarb, m., hwarba,
v., beweging, wending, draai; waarvan hwerfan , keeren , werpen.
Men zeide oul. waerf, weerf voor :
werf; vanhier bet. een werf, een keer;
drie werf, drie keeren, enz. Z. werf
:

WER

( 857 )

bij Ten Kate (II, 523 en 25). Z. keeren,
(330) dat : veren, zich verdedigen bet.
WERFHOUT, soort van kruipwilg (G.
Gez.). Z. wervelhout en, bij. Kil.
wervel.
WERK. Bij de(n) werke , bij der hand,
bijeen : bij den werke krijgen of halen, met moeite bijeen halen, bijeen
vergaderen : waar krijgt die vrouw

toch den kost voor at haar kinderen
bij de(n) werk (Br., Antw., VI.); in
Westvl. zegt men hij de(n) werke
hebben voor : bij of onder de hand
hebben. Hier kan werk voor : werf
(werving) zijn. Werk bet. in Westvl.
veel : arbeid, moeite, verdriet, droefheld : in iets werke maken, om iets
droef zijn. Werk ook voor : zaak :

ik dacht dat het zulk een werk was
(overal). Teii Kate (II, 54) acht werk
(grof ineen verward vlas), H.-D. werk,
afwerk, als het grove uit- of afgewerkt gedeelte van het vlas, in het
toebereiden of scheiden van het fijn der deel dat voor vlas kan verkocht
worden. Bild. (111, 257) heeft : « op
werk voor vlasch , het hgd. zegt
beter : ;verg, 't geen van werpen,
wórgen is in den zin van : omwinden.
't Deens. noemt het hór en wellicht is
ons werk eigenlijk een adj. hiervan,
samengetrokken van : horrig of her
,

rig, van : herren, nu : hekelen , dat
ook met hek of hark verwant is. »
Wij achten werk verkort van : werrig, werring, zijnde : het verward of
slecht gedeelte, de noppen van het
vlas.
WERKALAAM, o., evenals bij Meyer
werktuig (h. en d. in VI. en Br.).
Z. alaam (14).
WERREBEKKEN. Z. herrebekken (185).
WERREGAREN, o., overdrachtelijk : een
kind dat nooit stil zit en waar geest
en leven in steekt (VI.). Z. wargaren.
en in 't Arch. (1, 350) : steengaren,
wiergaren.
WERREGAT. Z. wargat.

WER

WERRELD, wereld (Limb.) ; engl. world.
Zijnen wereld kennen , welgemanierd,
of beleefd zijn (Br., Antw.,Vl. -Limb.).
WERKEN, WARREN of WEREN (met blètende e), walgen, tot braken verwek
dat vet eten Wert altijd bij mij.-ken:
Vanhier : werachtig , genegen tot
overgeven : ik ben zoo weerachtig
(Br., Hagel.). Dit w. is gewis hetzelfde
als : weren, tegenhouden , verdedigen, en verwant reet wieren, draaien,
keeren, circuire, gal. virer, en met :
werf voor : keer, reis, maal,waarvan:
werven , draaien, keeren. Z. wers en
B.ild. (III, 257) op : werf, werve.
WERRENTELIK,WERRENTELING. Z. warentig (Maastr.).
WERRETELING. Z. Warentig.
WEBS, 't zelfde als, bij Weil. : wars, ver
aan : dwars, en in den zin van:-want
afgekeerd., afkeerig bij hem opgegeven. Kit. geeft wers, wirs als oud op,
1. malus, nequam , en wers, wars,

warsch, contraries, adversus, malus;
te veers zijn, .contrariurn esse, abhorrere, fastidire, en acht het verkort
uit : weders. In Westvl. bet. wers
(uitgespr.: wes) : afkeerig en erg : het
is van langs om wezzer of wesscher.
Te wers van iets zijn, iets moede zijn;
te wers zijn dat men iets doe, zich de
moeite niet geven iets te doen. Tamers,
in 't engl.worse (bij Kil. ook : warsse),
vindt men in den Reinaert en elders
verklaard door : erger, slechter. Te

werser, in 't fr. tapt pis pour lui,
Kil. vert. warste door : nequissimus.
WERSEL en WERSELEN. Z. werzel, wer
zelen.
WERT (uitspr. wet), v., voor : wrat of
vrat, in Westvi. wurte, elders in Vl.
worte; bij Kil. : werte; Nedersaks.
waarte ; Angels.. weart ; engl. wart;
-

Zw. vhrta; hgd. warze, fr. verrue, 1.
verruca. Vanhier : wertenkruid, in
Vl. wortenkruid, wratkruid. Z. Weil.
WERTENKRUID. Z. wert.
WERVELING , diminutief van : wervel ,
109
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waarvoor het in Vl. altijd gezegd
wordt, fr. tourniquet; men noemt
ook wervelhen : een houten of ander

draaiend tuig, waarmee men deuren,
vensters, enz. sluit. Zoo heet in VI.
nog werveling : de omgewrongen
knoop, dien men steekt onder den
band van iets wat men gebonden
heeft, opdat hij niet zou losgaan.
WERZEL, WARZEL, rn. als wortel van:
werzelen ; gewerzel, gewar, geharrewar, gewoel (Br., (Hagel. en elders).
WERZELEN, WARZELEN, o. w., licht
afgeleid van : wers of .wars (erg, afgekeerd, tegen, weder), en vandaar dat
het bij Kil. bet. reluctari, reniti, ob
en bij Meyer : tegenstreven, te--nit,
genkanten; maar in Br. , Antw.,
Kemp., en elders bet. werzelen (uit gespr. wezzelen) : in den war , in
wanorde, onrustig, woelig zijn, of : te
werk gaan als mieren of bieën die
dooreen kruipen, krielen, wriemelen,
door elkander wroetelen , woelen,
wemelen , harrewaren : daar wer.:

zelt iets tussehen het struikgewas.
Wat werzelt gij op uwen stoet. Onze
gemeenteraad is weer aan 't werzeien. Vanhier : gewerzel, geharrewar, gewoel ; werzelarij, woeling;
verwerzelen , verwarren ; dooreen
dooreenwarren ; warzeleer,-werzln,
een die nooit gerust zit, woelman;
bij Kil. is werzeler, re fracturius, enz.;
werzelinghe, gewoel, in 't 1. : repu.gnantia, contrarietas. Men zou werzeten ook als een freq. van warren,
werren, weden, met tusschengeslopen s of z kunnen houden. Zekerlijk
is het nauw verwant met i westerera
of weisteren en wésseren.
WES. Z. wens.
WESCH. Z. wisch.
WESE, WEZE bet. in Westvl. 1° dikke
pap of drank gemaakt van zemelen,
kortmeel, getimperd in melk en water en als voedsel gegeven aan mest
aan geerden of koeien die-verkns,

)

WET
gejongd hebben; 2© de eerste geut of
afgietsel van koffie of van gekookt
graan waar men bier uit brouwt,
het eerste brouwsel. Men gaf ons uit
Westvl., nog op : liewèse, lieweze,
voor : afkooksel van honingraten,
gewis voor: liefwese,uit :lief en wese.
Kil. heeft wesse, dilutuu?n Knalli cerci-

siarii, inustea cervisia : decoctuin, 't
zelfde als : worte, en dit worte is bij
hem. 't zelfde als : meddighbier, ghesoden mout, waarvan hij een langets
lat. uitleg geeft. Misschien is wese o
wesse verwant met : vers (mengelmoes) of met weit, hgd. weizen ,
tarwe, en voor : weitsel. Z. wiete.
WESSEREN, eigenlijk 't zelfde als : westeren of weistenen, bet. : onrustig heen
en weer loopen, overendweer loopen zonder eigenlijk iets te doen
te hebben : gij wessert den heelera
dag door den huize (Antw., Kemp.).
Z. Weisteren en werzelen.
WEST. Z. weest, waarvan 't eerre verkorte
uitspr. is. Men hoort in Br. ook veel :
i/k west, b. v. ik west zal hij komen,
waarvoor alen ook : kwestie (316)
zegt dat hetzelfde beteekent.
WESTEREN. Z. weisteren, wesseren.
WESTERLING, m., een schip dat
meest in de vaarten van Westvl.
vaart : men ziet ook veel Westerlingen op de vaart van Gent naar
Brugge. Daar heb ik de Westerlingen, de Bijlanders, de Walen of koot schepen, de venten (nachtventen), de
bargiën en bierschuiten leeren ken-

nee. (C. Du Vipers).
WET, v., overal veel gezegd voor : overheid, gemeenteraad, politievolk. Z.
ook : west.
WETBODE. Z. wettebo.
WETENDHEID, soms gebr. voor : wetenschap, kennis : welk is de allerzaligste leering onder alle wetendheden
des werelds(Mechelsche Catek.).
WETTE, v., verbasterde uitspr. van :
werpte.c<Werpte is, zegtWeil., de in-
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slag die door de schering geworpen
wordt, en niet die schering zelve, zoo
als Kil. wil, die dit w. met : werp
werpgaren verwisselt. »-draen
Kil. (die werpte hetzelfde acht als
scheerdraed , scheer -gaeren , webgaeren, web-draed, ketene, 1. sta
heeft gelijk; trouwens wette-men)
werd ons uit de omstr. van Brussel
en Halle opgegeven met de bet. van
schering , geschoren garen om op
het getouw te spannen, web of webbe, ook de ketting, hetwelk Weil. :
wevet heet. Bij Ruysbr. leest men

Ende hier onitne was die werpte van
allen den cortinen van bysse getwerent (I, 63-9). -- Ende ie leste varuwe es oec wit in haren gronde, want
liet es die zelve werpte (I, 161-2). J.
David legt werpte ook uit door : ketting, scheergaren, en Surius heeft
het vert. door : stamen.
WETTEBO, WETTEBODE, m., kluiver,
soort van deurwaarder, fr. garnis-

saire, hgd. executions-sotdat de wetteboden liggen in dat huze. Wanneer
de inwoners ervan niet kunnen betaten, legt de schutdeischer er den wettem. Wettebode wordt ook gezegd
--

van iemand die veel in andermans
huis gaat zitten : het is verdrietig

dien gast voor gebuur te hebben, hij
komt hier altijd den wettebo Liggen
(VI.). Het w. is samengesteld uit bode
en wet, als ware wettebode : een bode
van vege de wet gezonden, doch
wette kan hier ook boet zijn, in 't 1.
inutcta; van 't oude : wetten, muletare.
Z., over weibode : Haepsaet III, blz..
113.
WETTEN, voor wrijven :. zijn handen
wetten, in de handen klappen, ver
zijn : hein, ge wet daar uwe-heugd

handen in. Hij wet zijn handen in
uw ongeluk, hij verheugt zich om uw
ongeluk (h. en d. in Westva.).
WEDGEL, WEUGELTJE, andere uitspr.
van : Wegel (omstr. Kortrijk).

WIC

W E U L E S , wuites of lapis , m. , kinderachtige jongen (Limb.).
WEULESSEN, wuilessen, o. w., zich kinderachtig gedragen (Limb.).
WEUNDEL, vervalsch,te uitspr., in 't Hagel., en Belg.-Limb., van : wender,
eend, en ook van : weerder voor :
wedde : Jan heeft zijnen weundel te-

rug gedragen.
WEVEN, in 't C. Axel en elders, voor
wuiven; bij de Ouden is 't : weyven.
WEVENAAR, weduwenaar (Br., Antw.
en elders).
WEVER, m. lang gepoot insekt dat op 't
water springt en bijna eene spinnekop gelijkt (Ronse) ; bij Kil. waeterspinne, 1._ araneus aquaticus.
WEVERKEN, o., soort van klein vogeltje.
(h. en d. in Westvl.).
WEVERSKNAUW. Z. weversknoop.
WEVERSKNOOP, knoop gelijk de weversmaken als zij weven (VI., Br., Antw.
en elders); in Limb. : weversknauw.
WEWAAL. Z. weduwaal,
WEZE. Z. wese.
WEZEN, o. nw. en werkw. In. 't Meetjesl'.
is 't impart. van wezen of zijn : ik

ware ; gij waart; hij, zij waar ; wij,
zij waren. In iets wezen hebben, er
erg in hebben. Hij heeft er nog geen
wezen van, hij heeft er nog geen erg
in, hij is er nog onnoozel in, hij weet
nog niet hoe hij 't moet doen of aan
-vange(Oostl.,BrAwLimb);
in Limb. zegt men in dezen zin ook :
bezel (51) ;. in Br. en Antw. : bewoud
(50).
WEZZELEN. Z. werzelen.
WI. Zie : wijs of wies.

WICHEL, m., meer wichelken, o., ook
winkel, m.,plaats nevens den dorschvloer waar het graan getast wordt
(Ronse). Z. winkel, berm, berk en

hoog.
WICHELEN, 't zelfde als : wiggelen of
waggelen, wankelen (omstr. v. Kortrijk); bij I%il. : wiggheten ; in den
Teeth. wijgten, zwancken.
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WIE

WICHT, o., kind, doch in Limb. algemeen
voor : kind van 't vrouwelijk geslacht
of zelfs voor : meisje en vrouw : die

Kil. is wiede een Saks. w., 't zelfde
als : weyde. Wilg is in 't engl. ook é

moeder ziet zoo geerne peur lief
wicht. Z. Grimm. over wicht, als
geest, duivel ; en boosewicht.

WIEDDAUWPEL, pellen of schors van
wissenhout. Die schors afdoen heet :

WICHTEN, te veeeg brengen, veroorzaken : hel zal kwaad wichten (Oostvl.).
WIDAUW, WIDAUWWISSEN. Z. wieddauw.
WIDMAN, WIDVROUW en WEDEVROUW
(Limb.). Z. witman, witvrouw.
WIE, v., voor : wilg, hgd. weide ; oud -VI.
wijde, wiede (Limb.). Z. wieddauw.
WIE. Z. Wijs of wies.
WIED,waarvan : wieden, in Westvl. voor:
onkruid. Z. ook : wiedauw.
WIEDAUW, WIEDDAUW, 't zelfde houtgewas, in VI., vooral in Westvl., als
in Holl. : teen, teenstruik, teenhout
en in Br. en elders : wissen of wisschen,wissenhout,wijni,d. i . een soort
van wilgenhout, fr. osier, welk laatste men in 't hgd. vert. vindt door :

WIEDDAUWSTRUIK. Z. wieddauw.
WIEDDAUWWISSEN, wissen, teenen van
wieddauw (Meetjesl.).
WI EDE. Z. Wiedauw.
WIEDSTERIGGE, v., wiedster (VI.).
WIEG, naam eener draagberrie met wijra
waarmee men kranken of dooden
naar 't gasthuis draagt (Antw. en

bandweide, korbweide, 1. salix virninalis. Het dient om mee te binden,
om manden of korven te vlechten.
Kil. geeft wijddauw op alsoud, in 't 1.
viinina (teenen , wissen) ; en wijd
wied -hammine is bij hem : sa -hamne,licetum, d. i. wilgenbosch. Zoodat
het tweede deel des woords is : auw,
plaats, of wel dauw, wortel van
dauen, daueren, lat. nutare, vacillare, treinere, iets wat wilgen -of mis
gemakkelijk doet, en 't eer--senhout
ste is : wijde,dat men ook : wiede, wije,
wede, weede en weyde geschreven
vindt en bet. : 10 salix, siler, wilg of
wissenhout, r 0 vimen, wis of wisch,
30 wede, wedeke is ook : mede,
teenenroedeken, virga, en 40 restis,
Tunis, band, koord, omdat de twijgen
van dit hout dienen om te binden of
te vlechten ; wilg en wisch is in 't
hgd. : weide, in 't engl. withie, in 't
platd.wede,'t Brem. en Holst. : twieg;
in de pr. Drenthe : weeën. Volgens

willow.
wieddauwpellen (Westvl.).

Br.); te Leuven en elders heet dit
wissen tuig : wijra.
WIEGELEWAAG, schongel (VI.). Z. 't
volgend.
WIEGELEWAGELEN, o. w., over en weêr
bewegen, fr. balancer : de boot wie

Hij zit altijd op zijnen-gelwat.
stoel te wiegelewagelen( Vi.). Z. wie gewagen, waar't een freq. van is; bij
Kil. is waeghelen, wagghelen : heen
en weer bewegen en wigghelen, 1.

moutare.
WIEGEWAGEN, heen en weêr bewegen
(Westvl.)
Wanneer de schipman, afgewrocht
En moe geslingerd van de tocht
Op 't wiegewagend brooze hout,
Waeraen hij lijf en leen vertrouwt.
(G. Gez. 72.)

Bij Kil. wieghen, waeghen (bewegen).
Z. wiegelewagelen en wiegschakelen.
WIEGSCHAKELEN, WEEGSCHAKELEN,
o. w., touteren, schongelen of : op
eene koord wiegen (Br., Kemp.).
WIEGSCHALEN , WEEGSCHALEN , op
eene schaal, plank of boom, met zijn
middenpunt ergens op liggende, op
en neer bewegen, of bijna hetzelfde
als : wiegschalielen (Kemp. en elders).
WIEGSCHONGELEN, 't zelfde als : wiegschakelen.
WIEK, in gansch Vlaamsch België even-

WIE
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als bij Kil., die wied e als Vlaandersch
opgeeft, gebr. voor : lemmet eener
lamp. Iemand eene trielce draaien of
bakken, iemand bedriegen (VI.).
WIEL, bij Kil. {wick en wielinghe, d.
i. : draaikolk, welke beteekenis di.
w. in de Kempen nog heeft, en
in de pr. Antw., waar men ook
weel (zachte e ) hoort , die van :
diepe kuil achter Benen dijk door
overstrooming gevormd ; edoch in
N.-Br., in 't L. v. Waas en Kl. -Br. is 't
een min of meer groote diepe vijver,
poel of stilstaande water : Wiel zal
wel hetzelfde w. zijn als : wiel (rad,
draai). Z. Hoeufft (683) en wielwerker.
WIELEN. Een boom wielt, als hij van
binnen rondom in bersten ligt (Westvi.). Z. wiel 2°, bij Weiland.
WIELWERKER, van : wiel (rad) en werker, in VI. 't zelfde als : rademaker of
wagenmaker. Wiel bet. in Br.vooral
spinnewiel.
WIJ. Z. wijs.
WIELOOGEN, zijne oogen als een wiel
ronddraaien wordt , evenals glarieoogen, gezegd van een stervende
(Westvl.).
WIEM, mv. : wiemen. Z. wijm.
WIEMBOSCH. Z. wijmbosch.
WIEMEL. Z. wijnbeer.
WIEMEN. Z. wijmen.
WIEMENIER. Z. wijmenier.

WIEMER, wijnbeer (Limb.).
WIEMKEN, 0., wisken, houten bandje.
Z. wijmen (VI.).
WIENE, WIE of WAT : wiene is daar.
Wiene heeft hij gezeid (Westvl.). Z.
wie.
WIENS, WIENSTEN, WINS, bijes., som
dan : dat gebeurt hem-tijds,nue

wiensten. Wiens is hi ne keer d ron
-ken
(Kortrijk en elders).
WIENSTEN. Z. wiens.
WIEP, WIEPEN, WIEPGAAI, WIEPEREN. Z. bij ons en Weil : wip, wippen.
WIES. Z. wijs.
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WIETE, voor : weite (Nijmege); bij Ot fried bet. weizze of hweizze : tarwe.
WIETE, WIETTE, v., huif. Z. wi j te.
WIETEREN, b. w., heimelijk wegnemen,
ontfutselen, vastnemen : ge zult niets
wieterfn (Kemp.).
WIETEWUITEN. Z. vijwouter of wiewouter en wildewouter.
WIEWA, m. i 0 kinderachtige of onnoozele praat; 2 0 een die zulken klap
vertelt (omstr. Brussel, Kl. -Br.).
WIEWAAI, ni., iemand die niet weet wat
hij wil, zeer veranderlijk mensch,
halve gek, wiezewvaasje : gij zijt maar
een wiewaai. Het is verwant met
wiegewagen, wiegewaaien. Z. wildewouter.
WIEWOUTER, WIJWOUTER, m., in 't
Meetjesl., waar men : weewouler zegt„
en elders in Oostvl., dezelfde vogel
als in Br. : roetaard, en in het L. van:.
Waas en Br. lianne of hannewuite,
fr. geai, 1. gracculus, licht omdat die
vogel gespikkelde kleuren heeft als de
vlinder of zomervogel,welk diertje in
V1., Antw. en h. en d. in loll. ook wie
wouter of wij fwouter heet. Edoch Ten
Kate zegt, op vijfwouter, dat het eer
moet wij- of wiewouter zijn, om de
^vapperbeweging der vlerken. Wie
is de wortel van : wiegen en van
wegen. Z. vijfwouter en pepel.
WIEZEN, 't zelfde kaartspel in de Kemp.
en VI. als solen, dat in VI. veel gespeeld wordt. 't Komt van 't engl.
:

-

whist.
WIEZEWAASJE (ie en aa kort uitgespr.),
zegt men in Br., Antw. en elders en
bij Bild. : wissewasje, voor : vieze vaasje, en hier door wordt verstaan :
een lichtzinnig, veranderlijk, onbezonnen mensch.
WIGGEL, m., beweging : in den wiggel
blijven of zich in eten wiggel houden,
in beweging blijven, zijne tegen
gezondheid behouden, of-wordige
zijne zaken kunnen drijven gelijk
men gewoon is (Kemp.,Antw.). Wig-
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gelet, freq. van wegen, bet. : heen en
weêr bewegen of schudden.
WIGGELEN (freq. van : wegen of wiegen)
in beweging brengen, schudden, 1.
motitare, agitare (Demp.); waggelen,
I. vacillare (Turnhout).

WIGGELWAAG of WIEGELWAAG, ba

-

lant oire, branie (Westvl.). Z . wiege
-lewagn.
WIGGELEER, m., sperwer (N.-Limb.),
aldus genoemd van : wiggelen, omdat die vogel zich op en neêr snel
beweegt. Z. wichelen en wiewouter.
WIJ, uitgespr. : wie, v., wilg (Limb.). Z.
wiedauw en ook wijs.
WIJD (ie in Limb.), voor : ver : is het
wijd van hier (Br., Antw., Limb.).
WIJDBEENI)E, met wijde beenen : hij
gaat, hij is wijdbeende (Westvl.).
WIJ DDAUW, wijdouw. Z. wieddauw.
WIJ EI300M(wieëboom),w ilgeeboom,hgd.
weidebaten (Limb.); bij Meyer :
weidboorn, wilgeboom. Bij Kil. weydboom, oud, 't zelfde als : wiighe. Z.
wiedauw.
WIDER, m., 't zelfde in Holl.-Limb. als 't
hgd. weiher, vijver. Z. wouwer.
WIJGAARD, wijngaard (Br.). In N.-Br. en
elders spreekt men ook : wijgert uit.
WIJGEWAART (wijgewaat) ook:wijwerts,
wijwaarts te Brussel en omstr., wagenwijd : de deur stond wijgewaat,
wijwaat of wijwets open.
WIJLAND of WIJLENT, voor : wijlen, fr.
défunt (Westvl.).
WIJLIG, voor : gewillig, goedwillig :
hij is wijtig van zin (Popering.).
WIJM, v., teen, wis, plooibare twijg, een
soort van wilgenstruik, die recht en
teder opschiet, dienende om korven
en manden te vlechten, in West-Br.,
't L. van Aalst, van Waas en elders
hetzelfde als in Westvl. : wieddauw;
doch in Br. is wijtra een tuig gemaakt van stokken met teenen sar
mengevlochten en als eerie wieg geplooid, die men onder de zware
karren en . wagens hangt of waar
.

WIJN

mede men zieken naar de gasthuizen draagt. Bij Kil. is wijm.e, 10 pu-

mila,, satix ; 2 0 viminale , vinien;
3 0 salix viminalis ; 4 0 locus viminacl i s, 5° transenna vim,inea; in den
Tenth. weeme, teene, ruuedeken. Het
oude wioien bet. : bewegen.
WIJMEN (wiemen), v. mv. , houten,.
wissen of teenen bardekens (VI.).
Wi7m of wiein is duidelijk ver
vinien, d. i., volgens-wantmeh1.
Calepinus (v. vimen) : ornne virgul-

tur lentum et flexile ad ligandwmm
aplum, quasi vincimnex, allerley weecke rijsen of roeyen bequaam om te
binden, bandroede, wisse, teen :

Ende alsoe, alse Moyses dat bloot
des testaments ont flnc in vale van
wijnen (Ruysbr.). Vanhier : wi/mevier. Z. wieddauw. Delf. (298) geeft
ons nog een voorb. op, waarin 't w.
voorkomt : also, .hevet Christus siju
bloei ghedaan in vaten van winnen,
enz. en blz. 391, op wide/ce, zegt hij
(vocabul. Teuth. verbo.vibex,vim.enn) :

een oleine wiedeke; m. : weiée, wei
angl. with; flam. weydboom-baum;
salix, fr. saute, osier.
WIJMENIER, m., wijnibosch, wijmen
of wissen beplant, fr. oseraie, lat.
vimninatia (L. van Aalst, Waas en eIders); bij Kil. is 't : wijrite. Z. wijm.
WIJNBEER,uitgespr. : wiemet of wieaner,.
't zelfde in Limb. als elders : aalbes,
zeebees, moerbeer, 't zij witte, roode
of zwarte, fr. groseille blanche,
rouge, noire. De zwarte, ook genoemd aalbezen, heeten in Limb.
ook : hagsberen en sint -fans wieme -

ren. Wijnbeer, wieniel of wiener is
samengesteld uit: wij of wijn, drank,
en beer, bes.Wijnbeer drukt dus hetzelfde denkbeeld uit als : aalbes; want
aal, eel beteekende oulings : drank.

Z. aal (2) aardbel (5).
WIJNHUIS, bij 't Vlaandersch volk voor:
herberg of hoerenhuis der rijken.
W IJ N D R U I V E N ST RU I K (wiendroeve-
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stroek), druivenstruik , druivelaar ,
wijnstok (Limb.); men zegt hierook
wingert.
WIJNGELD, 't zelfde te Ronse als : hoofdkleed (192) of als : ongeld (J25) of als
't fr. pot de vin. Z. wanpenning.
WIJNPOK, v., waterblaasje of puistje op
iemands vel (Br., Antw.); bij Kil.
wijnpock, 1., pusula, phlyetaenla.
WIJNPOT, m. Z. hoofdkleed (192) en
wijngeld.
WIJNSCHOOIER, naam der werklieden
bij de wijnhandelaars (Kortrijk).
WIJNSTEKER, m., eigenlijk een die den
wijn van 't vat tapt, doch te Leuv. :
koopman in wijnen. In. N.-Br. en
elders : wijnkoopel'.
WIJNTAPPER, soort van mees die groene
eieren 1egt,zoo genaamd,'t zij om zijn
gezang:tap wien lapwiene, hetzij omdathij ook wel in den wijngaard nestelt
(Limb. en N.-der Kemp.).
WIJ P, v. stroowisch,een handvol stroom
't midden vast toegevouwen en gebonden, dienende om onder de pannen
op 't dak te steken, ten einde deze
dicht en vast te leggen. Vanhier
het b. w.: wijpen, een dak niet wijpen
vervaardigen (Hagel.). In loll-Limb.
bet. wijp(wiep):langwerpige en vastgebonden bussel rijshout, dienende
om rivierwerken te maken. Kil. geeft
Wij/), wijpe of wip op als oud in den
zin van fax. Z. pop (501), d. I. pannen popven.
WIJPEN. Z. vrij p.
ANIJS. Niet kunnen wijs worden uit iets,
iets niet kunnen verstaan (Limb.,
Br., VI.).
WIJS, WIES, ook WIE, WIJ uitgesprken, bezigt men in Gelderl., loll.- èn
Belg. -Liirib.,evenals't hgd.wie voor :
hoe : zie eens wij (wie)klaar het at is.
In 't Hagel. en omstr. Tienen zegt
men meest : wie, wiest : wies gaat
gij dat doen. Te Leuv. en omstr.
hoort men ook : wijs voor : hoe, op
welke wijze : ik weet noch hoes noch

WIKT

wijs : en 't is hetzelfde als : wij
(hoe) met s achteraan ; Kil. heeft wie
als : Geldersch en Limburgsch :
wie groot, wie vele, hoe groot,
hoe vele. Omdat ik hem wie hij is
niet en kenre (Hasaert, s. j.). Z. hoe
(189). Wie bet. in Limb. ook nog
zoodra : wie ge gedaan hebt.
WIJT of WIJTE,WIETE of WIKTTE, v.,
huif, zeil of kleed (lat de boeren over
hun kar of wagen spannen; kerrewijt, wijtekar, wijtewagen, d.i. karhuif, huifkar, enz. (VI., Kl.- Br.). Men
zou geneigd kunnen zijn wijle van :
wit af te leiden, omdat kar- of wagen
meest altijd wit zijn, doch-huiven
wij achten wijle hetzelfde w. als :
wijde, wijdde of wijdte, d. i. : ruimte,
uitspansel, ook meent Kil. aldus en
vert. witte, wile van den waeghen,
flandr. i. huyve, door : tyinpanuni
uurrus. Z. bastiere (32 ; in den Teutte.
staat weslei huyve of Cleyt in den
zin van : doopshleed.
WIJTEKAR, v., huifkar. Z. wijle.
WIJTEN, voor : Lodewijk (Kortrijk).
WIJ I'EWAGEN, m., 't zelfde als : huifwagen : hij is met den wijíewagen uit gereden (Oostvl.).
WIJTING. Z. witting en weiting.
WIJTITEL is, in 't aartsbisdom van
Mechelen en N.-8r. (Z. Hoeufft 695)
zeker stuk lands dat als titel of
onderpand voor het bestaan eens
priesters die gewijd wordt, geeischt
wordt.
WIJVERS, mv. van : wijf (h. en d. in
Westvl.).
WIJWAAK' (wijwaar). Z. wijgewaart.
WIJWATER, voor : gewijd water. Wijwater regen iets smijten, iets doen
mislukken, tegenhouden : hij heeft
er wijwater tegen gesmeten (Br. en
elders) .
WIJWERTS. Z. wijgewaart.
WIKKEL, rn.,WIKKELING, v., in Westvl. bijna 't zelfde als in Br. en elders:
win/cel in den zin van : nering, vol;

WIL
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doening, vermaak, zaak : als hij mag
mei gaan, dat is zijn wikkel of wikkeling. Z. winkel.
WIKKELEN, freq. van : wikken, in beweging zijn, bewegen, wiggelen : de
tafel wikkelt (Westva.). Kil. vert.
wicker n en wigghelen, hgd. wicklen,
door : volcere (rollen).
WIKKELING. Z wikkel.
WIKS, m., schoensmeer, blink om schoenen te poetsen. Hiervan : wiksen, b.
w., doen blinken : schoenen wiksen,
schoenen glimmend maken (Limb.).
't Is het hgd. wichse, fr. cirage en
witbeen, cirer en het Brab. : blink
(6 ), blinken (61).
`NIKSEN, b. w., slaan, straffen, betaald
zetten., iets heimelijk wegpakken
(Kemp.;; smijten, werpen : wiks hem
de deur uit (Antw., st. en pr.). Van
't hgd. wichsen. Z. wiks en wikkelen.
WIL. Om Godswil gaan, bedelen gaan
gij zult nog moeien om Godswit gaan
(Br.). Om dieswil of orn den twil,
omdat : ik zit, om dieswil of om den
twit dat ik niet kan slaan (Br. en
elders). Iemand iets te wit welen, iemand iets te danken hebben (Kemp.
Geel).
TE WIL, bij 't w. genoeg gevoegd, is
eene versterking en bet.ruimschoots:
die vlaai is te wil genoeg gebakken
(Hagel.).
WILDE FLIER. Z. flier.
WILDERDEN, WELDERDEN, onbebouwde gronden, wildernissen (N.Br.). Z. Hoeufft (684).
WILDE VODDEN, WILDE WANTEN. Z.
wolle vodden or wolle wanten.
WILDEWOUTER, m., algemeen bekend
om eenen dwazerik, beroertemaker
aan te duiden, een dwaas, een onbezonnen mensch { Br.). Wouteren
bet. bij Kil. : rollen, wentelen,
1. volutare , vol zere , volel ari , fr.
veautrer, sax. : wolteren, walteren,
angl. waltre. Men zegt het ook in Br.
en Antw.00k : wietewuite,wiltewuite,
,

w1M

willewouter, voor : onbezonnen
mensch, wiezewaasje; inVl. is 't : wie waai. Z. wiewouter en wildvang.
WI LDVERKEN,1 0 everzwijn, fr. sanglier,
hgd.wiltbeer,giber-ofwildes schwein
(Br., Kemp., Limb.); 2°'t zelfde als
plattezeug (488), houtluis,fr. cloporte.
Z. verkensbeest.
WILLEKOM voor : welkom (overal).
WILLEN. HIJ WILT wordt door gansch
België uitgespr. met t in den ien pers.
enkely. van den tegenw. tijd der aant.
wijze. In Limb. zegt men : ich wol,
voor : ik wilde; hgd. icla wolte, en het
deelw. is gewold voor : gewild, hgd.
gewollt; in Br. en elders : ik, hij wou,
gij woud!, wij, zij wouden. voor :
ik wilde. Willen hebben wordt in
Br., An tw. en elders veel gebr. voor :
10 gebieden en 2° voor 't fr. prélendre,
présurner : hij wou hebben dat ik on-

gelijk had.
WILLIG, bijv., loopig, tochtig, gezegd
van eene koe (Hagel.); goedwillig
van zin (Popering.).
WILLEWANTEN, willewantjes. Z. wolle
wanten.
wildewouters 't hier. Het onderst
WILLEWENTJES. Z. wollenvodden.
WILT. Z. willen.
WIMPEL, m., stuk hout voorzien langs
eenen kant van eenen steel en langs
den anderen een vijftal dikke tanden,
zijnde een tuig waarmeê men koten
in den grond maakt om er slooren
in te planten; en aldus slooren (colzat) planten heet : wimpelen (Hagel.) ;
bij Kil. is wimpel vert. door terebellum, angl. wimble, d. i. boor, boortuig, fr. forel; ook heeft hij : werne,
sax. sicamb., voor, spijcker-boor, 1.
terebra en hiervan : wemelen, per forare terebra. Z. wimper.
WIM4'ELEN. Z. wimpel.
WIMPERS, altijd mv., de oogharen of de
haren der oogleden, fr. les cals ou
poils des paupières, 1. cilia (Limb.,
Kemp.,Antw.);in't hgd. heeft it'imper
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dezelfde bet., doch wordt ook van andere haarkens, in de ontleed-, dieren- en plantenkunde, gezegd. Dit
w. is met wimpel (sluier, overdekgel) verwant, als ook met : wimp-ooglien; bij Kil.'t zelfde als: pink-oogen,
en met het eerste deel van : wimpbrauw, thans wink- of wenkbrauw,
en met wimpelen (oversluieren) en
wemelen.
WIN of WIND, omstr. Mechel. en in Kl. Br. voor: wind- of kafmolen,'t zelfde
als : winder. Z. winnen.
WIND. Dat zijn woorden in den wind,
dat zijn ijdele woorden (overal). De

wired is Noordsch of in het Noorden,
gezegd van iemand die stuursch ziet,
gestoord of kwalijk gezind is. De
wind is gekeerd, gezegd van iemand
die van luim veranderd is : laat ons
zien hoe de wind komt, d. i. hoe hij
gezind is, zegt men bijna overal in 't
Zuiden. Veel wind in een klein
straatje , of : veel gestof zonder veel
rijkdom (Br.). In den wind zijn, ver
dronken zijn; men zegt ook-waidof
nog : hij heeft den reus gezien (Antw.),
zijn tong slaat kaslul (Mechel.), hij
heeft een stuk in zijnen kraag, enz.
WINDBAAR, of BONTEBAAR,'t zelfde als:
bontevrouw (68), dolvrouw, sterke
windbui, windvlaag (Br.).
WINDBOL, WINDBAL, suikerspek (704),
suikerbollekens, bijna gelijk aan de
koffiespekskens, d. i. suikergebak dat
men in den koffie mengt (Gent). Z.
spekskens (653).
WINDE, zeker soort van trekvisch (Waas).
WINDE, v., ook : schroode (schroo) , v.,
lange smalle band van lijnwaad of
katoen waarmee men een gewond of
bezeerd lid overwindt, windsel, fr.
bandage (Ronse). Er is niet veel ver
winde en eene-schiltuen
schroo : winde is bij Kil. 't zelfde als :
windel, wendel, wendeldoeck of als
windsel, 1. fascia,involucrurm2, en ook
als luier; en schroode of schroye vert.
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hij door : 10 segmen, pars abscissa,
20 fascia, enz. Z. vezen , vezel en
winder. Bij plaatsnamen gevoegd
bet. wende, winde : draai,fr. tournant.
WINDEL, m., luier : 't kind in windels
doen; hiervan : windelen, b. w., in de
luiers leggen : windel het kind
(Limb.). Z. winder en 't volgende.
WINDELEN, afgeleid van : windel,
zwachtel, luierdoek, of freq. van :
winden, h. en d. in 't Z. en bepaalde
voor : bewinden,-lijknLmb.ger
omwinden of omwindelen , of ook
van : wenden, keeren, draaien. Z. inwindelen (206) en omwinselen (422).
WINDEN, voor : waaien ; ook bij Meyer :

et het deze nacht schrikkelik gewind
(Limb.).
WINDER of WINDEL, m., ook geheeten :
graanwinder, een molen waar men
't kaf van het koorn mee scheidt,
een kaf- of wanmolen (Kemp.). Van :
winden, in den zin van draaien of van
waaien, en in dit laatste geval : een
w',ndmaker. Z. ook win en wender
(wenger), eendvogel.
WILDERANKEN of WINNERANKEN, de
ranken van windekruid (overal). De

winde heeft zijn naam, omdat de

ranken van die plant zich om alles
windelen.
WINDERWERRE. Z. Winderweer.
WINDEWEEG, WINDEWEEGE, 't zelfde,
te Brugge en elders, als : windeweer,

(schutsel); van : wind, en weeg, wand,

1. panes.
WINDEWEER of WINDEWEERD , uitgespr. winderwerre, in Westvl., 't

zelfde als het Brab. : schutsel, windscherni, fr. éventait, paravent, zijnde
een ding dat men ergens voor zet om
den wind af te weren; van wind, en

weer, were of weerti. Z. die ww. bij
Kil. en bij ons : denneweerd (92) en
ook windveer.
WINDLAWAAI of- LAWEIT, m., windma
-ker,bslagm uf(h.endi
VI.) .
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WINDVEEII. Z. windweer.
WINDWEER of WINDVEER. Windweren
of windveren zijn planken die men,
in stee van vorsten, boven op den wolf
des daks nagelt, om dit tegen den
wind te beschutten (Kemp.). Z. windeweer.
WINDZWEEP, rukwind, windvlaag : met

eene windzweep vloog de tent om
(Kortrijk).
WING en wipgen, omvingen, opwingen, in
Br. voor : wind of winde, winden, opwinden, enz., met g voor d (Z. bl. 88).
WINGE, v., 't zelfde als : renne (533),
touter of schongel. Vanhier : win gen
of wingeloozen, 't zelfde als : rennen
(534) of schongelen (Westvl.). Dit w.
is voor : wieg , wiegen of verwant
met : winde, windelen.
WINGELOOZEN of WINGEN. Z. winge.

WINGERD, m., wijngaard, druivelaar.
Dit w. is in Limb. dagelijks gebr.
Bilderdijks, afleiding is verkeerd : het
is slechts eene verbastering van : wijn
ook hoort men in N.-Br.: wij--gard;
gen; in Br., Antw.,Kemp. : wijgaart.
In Limb. heeft mende ie voor ij, dus:
wiengaard, hetwelk, als het gauw
wordt uitgesproken : wingert geeft;
zoo zegt men in Limb. ook : bongert,
voor : boomgaard.
WINKEL, m., bet. eigenlijk : hoek, en,
dewijl men gewoonlijk in eenen hoek
zijne winkelwaar plaatste en, daar
voordefioek-of toonbank of 't kraam,
zoo bet. het thans 't zelfde als : 't fr.
boutique , neringsplaaats , neringshuis; ook verstaat men erdoor in Br.,
Limb. en elders : nering, zaak of
zaken, b. v. : dat is zijn winkel, fr.

eest son affaire. Zijn winkel draait
niet. Het werkvolk noemt ook winkel : de werkplaats, 't huis waar of
den baas bij denwelken het werkt :

bij een metsersbaas, bij een timmerman op den winkel zijn, bij hem werken. .Dat meiske is op eenen anderen
winkel. Ook noemt men in VI en el-
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ders : winkel of withei, dat deel in
eene schuur, naast den dorschvloer,
waar 't ongedorschen graan ingetast
wordt : eene schuur met twee winkels.
Z. wikkel, wichel en hoog.
WINKELDOCHTER, koopwaar die men
aan den man niet kan helpen : onze

zaken gaan nog at wel, bleven wij
maar niet niet zoo vele winkeldocicIers zitten (Antw., st. en pr.).
WINKELEN, o. w., hoort men vees in Br.,

't Hagel. en elders voor : wikkelen
of wikken en wentelen, rollen : hij

is in zijnen mantel gewinkeld. De
honden winkelen in 't gers, de ver
slijk. Dat peerd winkelde-kensi't
van de pijn. Men zegt ook nog : zitla
ergens in winkelen. Winkelen wordt
in Br. en VI. ook gebr. voor : krinkelen : zoo zegt men : krinkelewinkelen en krinkelewinkel.
WINKELGANG, omweg : een winkelgang
maken, vrijwillig eenen omweg maken (Kemp.). Z. winkel.
WINNEE, wennee, wanneer (Limb.).
WINNEN, wannen, met eene win of wan
zuiveren (Kl. -Br.); bij Kil. : wanne,

wan.
WINNEN werd vroeger gebr. vooral in

den zin van : krijgen, verkrijgen en
wordt thans in N.-Br. en Limb. gezegd in den zin van : bevrucht worden, kinderen krijgen, jongen : die
koe wil niet winnen. Z. Hoeufft (687).
WINNERIK, gehoord te Kortrijk voor 't
fr. carillon.
WINNING, v., hoeve, pachthoeve, pacht
boerderij : dat is Bene-hof,pacterij

schoone winning; eene winning van
vier geerden (Br., Hagel., Belg.- en
Holl.- Limb.). Voor winning heeft
Kil. : winne en win -hof, hoeve, 1.
villa; win -hof geeft hij op als : Lovensch; thans hoort men dit laatste
hier zelden. Winnen, land bebouwen;
winner, landbouwer en winnende -

land, 1. ager, ager colones; dus bet.
winning eigenlijk : landbouwerij.
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WINPENNING, m., instelpenning (Br.).
Vanhier de familienaam : Winnepennings. Men zie boven : wijngeld ,
wijnpot. Men gaf ons ook wijnpen
en daarvan de spreuk : in-nigop,

plaats van eenen wijnpenning heeft
hij eenen ;- azijnpenning gewonnen
(Aalst), gezegd van iemand die, geld
op een huis biedend om den winpenning te hebben, dit huis aan anderen ziet blijven.
WINS. Z. wiens.
WINSELEN, wentelen (Limb.).
WINTELWAAI (misschien wentetwaai), d.
i.: een die wild en zot is en weinig
verstand heeft ; hetzelfde nagenoeg

als : wildvang, fr. homme étourdi,.
pétulant (Oostvl.). Z. wentelwaai en
wildvang.
WINTEREN, o. w., dat Weil. opgeeft in
den zin van : koud zijn, wordt in VI.
en elders gebr. J° voor : sterk vriezen : het wintert fel; en 2° als b. w.
voor : doorwinteren : de boeren ver

hunne beesten, die zij niet-kopen
kunnen winteren, d. i. binnen den
winter voeden.
WINTERGAAI, gersgaai , dommerik
(Westvl.).
WINTERGRAAN, 't zelfde als bij Weil.

winterkoren. (Br.).
WINTERGROEN, o., klimop, eiloof, aard-

veil, klemmerboom (Limb. ). Kil. heeft
ook : wintergroen , doch hij verstaat
erdoor : een ander plantgewas, in
het lat. : beta sylvestris, etc.
WINTERKONINGSKEN of KONINGSKEN,
fr. roitelet, heet bij de vogelkundigen, trryglodyte ordinaire en in N.Br. tuinsluiperken.
:

WINTERTJOK, m., kind dat in den winter geboren is (h. en d. in Westvl.).
Tjok (728) bet. ook : strunk, klomp,
blok.
WIP, v., hooge houten staak aan welks
bovenste einde eene prang is met
houten vogelen er opgestoken, naar
welke men met kruis- of handboog

schiet. Wie den bijzondersten vogel

afschiet is koning of eerste prijs van
het wipschieten (Br., pr. Antw.) ; in
Vl. zegt men : peers, gaaipeers, pers,
fr. perche, l., pertica. Wip kan ver
zijn met het hgd. wip fel, 't-want
hoogste van iets, top of kruin eens
booms ; bij Kil. bet. wippe : zweep,
geesel, lange roede, flagellum ; angl.
wippe, thans whip (zweep), en vanhier dat het engl. to whip bet. : zweepen of geeselen, fr. fouelter; ook vert.
Kil. wippen, o. a. door fiagellare.
angl. wippe. Iemand eene wip
draaien, d. i. eene pert spelen (V1.).
Kil. vertaalt wippe, wipgalghe, zeker
straftuig , door tollenon , patibulum, furcilla. Vanhier dat men in
't Hagel. misschien zegt : door de
wippen zijn, d. i. verdaan, verkwist
zijn : zijn geld is door de wippen, d.
i. gelijk men nog zegt : naar de knopen, naar de maan zijn. Wip, in VI.
uitgespr. : wiep, is aldaar ook een
dier veeltallige namen,waardoor men
't mannelijk teellid wil aanduiden, en
vandaar ook 't werkw. : wippen of
wiepen voor : klooten , foppen, bedriegen : ik heb mij laten wiepen.
Z. Boyer op : whip. Wip, wortel van
wippen, wordt in Br. nog gebr. voor :
wenk, snelle beweging : ik zag hem
,

met den wip of met eenen wip , ik
zag hem in de gauwte. Op eenen wip
ben ik terug. Z. wippen.
WIPPE, het plankje van een wiel dat de
schaarsliep met zijnen voet trapt om
het rad te doen draaien (Vi.). Z.
wip.
W I PP E J A N N E, v., schongel , touter
(Ronse).
WIPPEN, springen, huppelen. Vanhier :
wipper , springer of ressort, b. v. van
een bed (VI.).
WIRKES, werkhuis (Limb.).
WIS, WISSE, een slag van wilgenhout; 't
zelfde als wisch : wissenhout, wissen-

band, wissenstok, mandwissen, korf-
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wi5sefl, dak-of dekwissen, enz. In Vl.

WIT

verstaat men door : wiedauw of wiiedauwwissen : een soort van grove
wissen, waarvan men manden, enz.
vlecht. Zoo slap als eene wis, zeer
slap (Br., Antw., Vi.). De wittekens
(voor : wilgkens) groeien in de bus-

WISKEN. Z. wis of wisch.
WISSCHEN of WISSEN, b. sv., stoeten
wissen is : stoelen met strooien
koorden of met biezen vlechten of
overdekken (Br.).
WISSEL. Op eenen wissel zitten, rijk
zijn : meent gij dat ik op nen wissel

schen en de wiskens er tusschen zeg -

zit om 't zoo aan boord te leggen

gen de Vlaandersche moeders tot hare
moedwillige kinderen, die zij willen
doen gehoorzamen. Z. wits, wisch,
wischhout.
WISCH, m., rond bundeltje, van stroo of
wat anders, om op het hoofd onder
eenen paander te leggen, of om er de
voeten aan af te vagen : kuisch uwe
schoenen aan den stroowisch af (Br.
Limb., Kemp. en elders); in 't Hagel.wesch. Bij Kil. is wisch in de
laatste bet. ook : hoo fdwisch, hoofdwronghel, 1. cesticillus, en in de eerste bet. is 't de wortel van : wisschen,
wasschen, kuischen, 1. peniculus. In
Limb. bet. wisch ook nog : 1 bundeltje, bosje : de kinderen plukten
eenen wisch bloemen ; 2° dat gedeelte eener schuur waarin men de
vruchten bergt. De schuur is doorgaans verdeeld in : wisch, den (91) en
overden of tasplaats boven den dorschvloer. In de woordenb. is wisch 't
zelfde als : teen. Z. wischhout en wis.
WISCHHOUT of WISHOUT bet. thans, in
Br., Leuv. en Diest, niet : zoo veel
bouts als er in eenen wisch of eene
wis gaat, maar : gekloven brandhout van boomstammen. Bij Sleeckx
is wis : eene maat, fr. corde, en wis
bois,doch dit is het niet.-hout,crde
Wisje bet. in Maerlants Rijmb. :
gedraaide band . Volgens Jonckbloet
is wisse : een touw, strooien of teenen strop, bij Kil. restis, vimen; en

(Ronse en elders).
WISSELEN. Dat kind is zijn vader gewis
gedraaid, is zijns vaders even--seldn
beeld (Antw.); elders zegt men : zijn

,

wissehouls of wishouts, fascis lignorum nn.ajorun i, Cigna foco destinata;
dit is het nog, doch thans juist niet
in bundels gebonden.
WISHOUT. Z. wischhout.

vader op end op. Iemand zijne centen wisselen, traag werken (L. v.
Aalst).
WISSEN. Z. wisschen.
WISSEWAPEN of witsewapen, krom mes
waarmee de houtkappers het wis- of
teerhout afslaan (Limb.).
WISTELEN, schuifelen (Westvl.) :
Het wistelen van het zand.
(Gez. bladz. 23)

Wisteten, in 't engs. : to whistle, is
een oud vlaamsch w., voorkomende
in Hoffman's Horae Belgicw. Kil.
heeft wispelen en de Teuth. wijspelen, 1. vacillare, vagari.
WISTEN. Z. wiezen.
WISTSPEL, uitgespr. : wiesspal, komt
van 't engl. whist (VI.).
WIT. Het is altijd een witte met eenen
zwarte, liet is altijd een engelken
met een duivelken, te kort of te lang,
te heet of te koud (Br. en elders). Wit
zijn met of bij iemand, er wel meê
staan, er geerne van gezien worden:
het is weer wit met een, ze zijn
weer vrienden. Met iets niet wit
zijn, er mede geschoren zijn. Wit
zien van gramschap, d. i. bleek zien
van, enz. ƒFit wordt overal voor :
bleek gezegd als men spreekt van 's
menschen kleur. Z. Hoeufft (688).Witzien bet. in VI. en elders : gestoord
zijn.
WITGRAAN, o., 't. zelfde als : masteluin
(366) of mastelein, fr. métail, d. i.
half rogge en half tarwe, samenge-
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groeid of samengemengd (Br. en L.
van Aalst). Z. wittebrood.
WITHEER, naam van kloosterlingen, als:
Predikheeren, Norbertijnen, die een
wit kleedsel dragen (Br., Limb.).
WITKOREN, o., 't zelfde als : witgraan
(Hagel.).
WITLOOD zegt men zoo wel als : loodwit
(Br.).
WITLOOF, o., het loof van -andijve, bitterpenen of wilde suikerij, dat men
in den grond heeft laten witworden
om het als salaad te kunnen eten
(Br.).
WITMAKER, m., vilder (Diest en omstr.);
wit-rnaecker is bij Kil. 't zelfde als :
wit-gherwer of wit-gaerwer,1. alutarius (leertouwer).
WITMAN of WI D M A N, weduwenaar
(Limb., Gelderf.). Z. witvrouw.
WITS, v., wis of wisch, teen, teenhout;

witshout , witsestruik , witsewa pen,
wishout , wissenstruik , krom wismes (Limb.). Z. wijm , wijmen,
wijmhout, 1. vimen en vitsen , vitseten met roeden vlechten (816) en bij
Bild. en Weil. : wisch, wijm.
WITTE. Z. wijt.
WITTEBERD, tafelbord, telloor, fr. assiette (omstr. v. Tielt).
WITTEBROOD (de klem op wil), brood
dat wit is, in tegenoverstelling van
bruin of zwart brood (roggebrood),
dus 't zelfde als : weite- of tarwe

Zijn wittebrood voór eten,-brod.
zijne gelukkige dagen eerst hebben
(Br.,VI. en elders). De wittebroodsweken, de eerste weken na het huwelijk
(VI.). 't Wittebrood zijn, mogen mee
spelen,doch in 't spel niet geteld wor,den : dat kind is 't wittebrooke van
't spel (WestvI.).
WITTEMOND, m., kinderziekte in welke
de mond vol brand staat en er heel
wit uitziet (Oostvl.). Z. mondeuvel
(388) en schuil (605).
WITTEN voor : weten (N.-Br.). Z. Hoeufft
(689) en witvrouw.
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WITTEVORST, m., rijm of rijp (Westvl.).
Z. rijmen (54).
WITTEVROUWEN, kloosternonnen der
voorledene eeuw, aldus naar haar wit
kleedsel genoemd (Br. en elders). Z.
witheer.
WITTING, ook : wijting of weiting uitgespr., m., witvisch (Waas en elders).
Kil. vert. wijtingh of wittingh door :
apua (spiering) , asellus mollis, en
witvisch door : apua , alburvus ,
phaleria ; het fr. is : inerluche, aigrefin. Z. bliek, in de Kemp. en VI. ook
de naam van Benen witvisch.
WITVROUW of WIDVROUW, weduwe
(Limb., Gelder!.). Kil. zegt dat de
weduw- of weenende vrouwen bij de
oude Nederlanders en Romeinen aldus genoemd werden naar het wit
kleed dat zij droegen. Maar widman
(wedtiwenaar) dan? Wij achten, naar
de Limb. uitspr. te oordeelen, widman en widvrouw verkort van : weduman, weduvrouw. Kil. heeft nog:
witvrouw, wilevrouw, enz., in de
bet. van : tooverheks, waarzegster
of eene vaal dit slag, 1. saga, maga,
muller sciola. Doch hier is wit de
wortel van : witten of wicen voor :
weten; wite, witte bet. bij Kil.: kennis, wetenschap; wittigh of witigh :
wetende, kennende ; hiervan : ver
Bl. 316 melden wij : kwes--witgen.
tie; wij achten dit w. voor : ik wist
nie, eerie verbastering van : ilk weet
niet. Weten bet. in 't hgd. wissen,
oud frankisch en allemannisch

wizan, wizzan.
WIWIN, m. uitspr. van : winde, een
gewas in Westvl. ook wel : binde
genoemd (h. en d. in Br.).
WIZZEWASJE. Z. wiezewaasje.
WO, bijes., waar; hgd. ook : wo; woveur,
waarvoor (Limb.). Z. woe.
WODJE of WOODJE , o. , bij de landlieden van N. -Br. gezegd van een
tweelinglans. Volgens Wassenbergh's

Idioticon Fris. bet. wouter : zuiglam,
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ooilam. Z. wiewouter en wouter.
WOE, WO E V E U R, waar, waarvoor,
(Maastr.) ; in 't hgd. wo, : in Brab.
wou, fr. ou; Kil. en de Teuth. hebben:
woe als Geldersch voor : hoe , fr.
comment ; in de Teuth. bet. wodaen
ook : hoe. Z. wie of wijs (863).
WOEI, voor : waaide, imperf. van
waaien ; zoo ook droef voor : draaide
(Westvl., G. Gez.). Wo£i hoort men
in 't Hagel. voor : boei, aai, uitroe
pijn. Z. hoeise (190).
-pingva
WOEKENAAB, voor : woekeraar (N.-Br.).
Z. tooveraar (736) en Hoeufft (690),
die woeker afleidt van : oeken (ver
dat woeken ook-merdn),gist
bestaan heeft. Woeckener, 1. usurarius (Teuth.).
WOEKEREN bet. evenals : hoekeren
(190), dat hetzelfde w. is (Z. Weil. op
woeker), eigenlijk : winnen, aanwinnen, aangroeien, vermenigvuldigen,
als verwant met 't1. augere, ons oude
oeken, waarvan 't oude Noordsch :
ocker, 't hgd. wucher en ons woeker
(gewin, winst). Deze bet. heeft hoekeren of woekeren nog, en het wordt
gezegd , van : ongedierte of onkruiddat zich sterk vermenigvuldigt:

de bladluizen woekeren zoo spoedig
aan, dat er onze hof mee vergeven is
(Br., Antw. en elders). In Westvr.
bet. woekeren ook : vol zijn.
WOELBERD, berd boven op den langen
met hooi geladen wagen, waardoor
de tees (716) gestoken wordt (Westvl.). Woelen heeft hier, evenals bij
Weil. en Kil., eenen zin dien 't in
Br. niet heeft, namelijk dien van :
vastwinden, worgen. Z. woelstok.
WOELSTOK, stok waarmee men den
reep spant, b. v. als men vlas of
hooi geladen heeft (Westvl.). Z. het
voorgaande.
WOENDER. Z. Wender en elper (117).
WOERBELE (moerbete, rnoerbees), v., gaf
men ons uit Limb. op voor dezelfde
vrucht als : krohscliele (Z. kronsel,
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kroonel, blz. 299) en als : mimmelen
(Z. tuimel, 379), derhalve het fr.
groseilte verte of groseille noire, welke
laatste soort in Vi. jeneverbees (208);
h. en d. in Br. : aalbees en moerbees
heet. Bet of her, heer bet. in Limb.:
bezie. Z. aardbel (5) en bel (40).
WOESTE, woestenij of woestijn, wildernis (N.-Br.).

WOL. Goed in zijnen wol komen, zijn,
zitten, goed in de huid komen, zijn,
zitten ; tot welstand komen of gekomen zijn, het wel hebben (Br.).
WOLBEES of WOLBEZIE, aardbezie
(Br.).
WOLBLAD , mv. wolbladeren , wolkruid, wolbloem, fr. bouillon blanc,
m ollaine , 1. verbascuin (Br.) ; bij
Plant. heet het ook : tortskruydt.
WOLF. De honger jaagt den wolf uit
den bosch, nood dwingt (overal). Den

wolf in zijn muil of bakkes loopen,
in 't gevaar, in 's vijands handen
loopen (Br.); 2 ,1 kwaal of slapheid die
de koeien soms aan 't onderste lid
des steerts krijgen (Br., Limb.) :
Als eene koei den wolf in den steert
heeft, snijd op 't onderste steertslid
eene slippe, doe het blaasje, dat
men daar vindt, open en bewind
vervolgens de wonde met een doekje
in azijn en zout gedopt (J.-M.-L.
Vandenbosch).
Bij Kil. : wolf, 1. phagedaena; herpes
excedes , ulcus depascens , canceri
genus cutim et subjectam carnem serpendo ad ossa, usque corroders ac
vorans instar luili, bij Plant. wolf,
den wolf in den eers, fr. entretail,
intertriga. Wolf, eyn sugcicte (ziekte) ,
lupus, anapis (Teuth). Z. wolf (wouf,

wuif), m., een gedeelte snot uit den
neus (Limb.).
WOLF, m., v. en o. gebr., nok van een
dak, dakstoel. 't Is eigenlijk het hoog
dak langs binnen of de-stevan'
bovenste balk van een dak. dien
noemt het ook wulf; het is voor :
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welving, van : welven, dat Kil. ook
wulven ; en wulfsel schrijft; hij
noemt de nocke nog : teaen-balck, 1.
columen en worminghe, wormene,
culmen downs, fastigium. De Tenth.
heeft : gewul fle, gehymmels (gehemelte).
WOLFSBEET. Er is eene wijze van een
appel in twee deden te snijden nog
al kunstig met hoeken en kanten,
die wel op elkander passen; een zoo
opengesneden appel heet men te
Ronse : wolfsbeet; te Antw. : sluit

-apel.
WOLFSBROOD, WOLVENBROOD, 't
zelfde als : wolveneten (uitgespr.
wulveneten) , en tooverheksenbrood
(736), d. i., paddenstoel, fr. chainpi-

gnon (Oostvl.).
WOLLEVODDEN, v. my., uitgespr. :
willevodden, zijn te Leuv. : jonge

tap/wonen (322) of platte/wonen (488),
fr. fèves de ?narais, die men samen
met hare peulen of basten eet. Te
Turnhout en elders in de Kemp. heeten deze boonen : wollewanten, wol
uitgespr. : willewanten, in-lewantjs,
Limb. wulleboonen, aldus om hare
wollige of zachte peulen genoemd.
Men spreekt wille voor : wulle en
dit laatste voor : wolle uit, evenals
wulen, vulgin, enz., voor : woelen,
voelen. ff rol is bij Kil. in 't hgd. wul,
in 't Saksisch en 't Vlaandersch :
wulle; engl. wolle ; doch heden is
het hgd. : volle en 't engs. wool.
WOLLEWANTEN. Z. wollevodden.
WOLPLUIZEN. Aan 't wolpluizen zijn, 't
zelfde als : scheepgaan, kapotgaan
(Tienen).
WOLVENETEN,WULVENETEN. Z. wolfsbrood (VI.).
WOLVENMAALTIJD, brasserij (h. en d. in
Oostvl.).
WOMPELBLAD, waterlelie, 1. nenuphar
(G. Gezel.) ; wompe of wormpel hoort
men nog te Brugge voor : wimpe of
wimpel (sluier), het fr. guimpe, een

WON
nonnenschouderdoek ; bij Kil. wimpeldoeck : en wonipelen voor : wim-

pelen.
WONDEL, godspenning, geld aan een
dienstbode gegeven wanneer hij zich
verhuurt, in 't fr. arrhes : hij heeft

twee franken voor wondel ontvangen. Eenen knecht zijnen wondel
schenken, hem afzeggen nadat hij
gehuurd en voordat hij in dienst getreden is. Den wondel terug dragen,
dit doet de knecht wanneer hij zijn
akkoord breekt voor dat hij in dienst
treedt (Hagel.). Z. wedde, wèder.
WONDER. Het wonder hebben of bet. in
Vl. nieuwsgierig of benieuwd zijn

ik heb 't wonder of hij vandage zal
komen. In N.-Br. zegt men wonderen
of wonderdoen voor : benieuwd of begeerig zijn te weten. In Br., Antw. en
elders : wonder geven of voor: bewonderen in den zin van : benieuwd of
nieuwsgierig zijn : het geeft mij eens
wonder of `tij zal komen, ik zal eens
zien of enz. Men zegt ook verkeerde
ik gee;, gaf eens wonder of.-lijk:
1 0 Het zou mij wonder geven of. Hier
wordt, zegt Hoeufft (191), wonder
zelfstandigerwijze gebr. voor : ver
vert. : 20 het geeft-wonderig.Plat

mij wonder van waer hij is, fr. je
m'emerveille d'ou it est, 1. miror unde
sit; 30 het gaf mij wonder dal het
vergaen Boude, fr. ce m'était m.erveiile si cela se passerail ainsi. Wonder hoort men in Limb. voor : aar
lastig : wat zijt ge nu toch-dig,
wonder.
WONDER DOEN, WONDER GEVEN. Z.
wonder.
WONDEREN. Z. wonder.
WONEN. Hij zal niet blijven wonen, hij
zal het niet vol of niet uithouden

(N.-Br.). Waar de brouwer woont,
kan de bakker niet wonen , die veel
drinkt kan niet veel eten (Br.).
WONNEBROOD, vreugdebrood. Z. gewon
-nebrod(15).

WOR
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\VONNIE. Dit woord wordt bij de landlieden algemeen gebr. voor : niet
waar : ' t is vandaag schoon weer,
wonnie (Meierij); in Br. hoort men
ook : ne wour, te Loven : ne woe,
voor : waar.
WOODJE. Z. vodje.

WOORD. Een woord of mond van spretcen
hebben, reden hebben om te spreken
of iets te zeggen : gij hebt geen woord
van spreken meer (Br.). Voorden
zijn geen oorden, enkele woorden of
beloften zijn geene klinkende munt
of geen afdoende bewijs (Br.). plan iemand een woord hebben, met iemand
een woord kunnen wisselen of ook :
er iets aan te zeggen hebben (Br.,
Hagel.).
WORDEN gebr. voor: gaan, of als hulp
tijds, en wel om eene-werk.ds
handeling uit te drukken die begint
of op het punt is van te beginnen :

liet wordt er leelijk uitzien in dit
land, voor : het begint er leelijk uit
te zien.IHet zal worden vriezen, voor:
het zal gaan. vriezen. Het zal hem
worden (beginnen te) varen. Hooft
zegt : hij wordt bleek zien (Antw.).
WORG, soort van wilgenhout van dikke
grove wischen (Br.). Wolft is in
N.-B. een soort van laag wilgenhout , wassende op waterachtige
plaatsen, 't welk de bessembinders
gebr. Hoeufft denkt te recht dat dit
hetzelfde is als : warven of werven-

hout, bij Kil. genus salicis riparice,
quasi disas wer f hout (werp - hout).
WORGEN, Z. wurgen.
WORM . Den wornn doorgroeid zijn
(Westvl.). Z. oorm (431).
WORMGESTOKEN, wormstekig (Limb.).
WORMKROOS, bijv., wormstekig : de
peren zijn wormkroos, d. i. : van de
maaien doorstoken (Ronse). Plant.
heeft : wurrnslekich, fr. verrnoulu.
Z.maaisteek (358) en kroos, dat bij
Kil. bet. : ingewand, buik met in de
ingewanden.

WORMSTEEKTE, wornistekig, wormstekelig, wormgatig of wormig (Westvi.): bij Kil. : worm- steke, worm-ste-

kigh.
WORMZAAD, zaad om wormen af te
drijven, fr. sernence dezédoaire (Kortrijk), 1. zedoaria.
WORSTENBROOD, worsten en brood gebakken of gekapt worstenvleesch in
brood gebakken : te Antwerpen ma-

ken ze veel kas van woistenbrood
(Antw. , Kemp., N.-Br.); in loll.
heet men het : sauciizen-broodjes. Z.
Hoeufft (692).
WORTE, WURTE, v., wrat (VI.). Z. werf.
WORTELVOOR, voor, of slootje tegen
eenen kant uitgestoken, om te beletten dat de wortels in den akker zou
uitschieten (Antw., pr. N.).
-den
WOU, WOUDE,WOU, voor : wilde, van
willen, hgd. volle, engl. would (Br.,
Antes., Hagel., Limb.); bij Kil. wou de : ik woude of wilde, 1. vellen, en
Gods wouds, als 't God beliefde.
WOUTER (wijter), m., 't zelfde als : wie wouter, dommerik, botterik (Waas);
bij Kil. bet. wouteren : rollen, wel
volvere, volui, in 't Saks. wotleren-len,
watteren, en wouter-blok, wouter steen (oud), welle, rol , hgd.. wal steyn , Saks. woltesteyn, wolteblock,
waiter, 1. volvulus. Z. wuite.
WOUWEL,WAUWEL, m. als wortelvan :
wouwelen , wauwelen, bet., evenals
wouwetari1, wauwelarij en wauwel :
beuzelpraat, zotte klap, gebabbel, gezwets, zwetserij ; wouwelen of wauwelen bet. : babbelen, zotten of onnut
klap vertellen, zwetsen (Br.,-ten
Antw., Kemp., N.-Br., beide Limb.).
Hoeufft (670) zegt dat hij wouwelen
heeft hooren gebr. in den zin van :
talmen, ook : met kleine stapjes een
eindje ver heen en weér gaan, en dat
hem werd opgemerkt dat het w. in
den eigenlijken zin gezegd wordt van
't knabbelen der paarden op het gehit.Vanhier: wauwelaar, .vouzvelerse,
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wauwelarij. De Teuth. heeft : wyewauwen, in den zin van : razen, 1.
detirare, en wuwen, blaffen als een
bond. Z. kawauwen (8). Wouwe,
wouwerbij Kil.en wuve bij Ruysbr. en
wije of wilwe bij Plant. : is dezelfde
vogel als : kiekendief, I. milvus, fr.
milan, hgd. wei/te.
WOUWELEN. Z. WOUWEL.
WOUWELKOOP, voor : wouwelverkooper,
babbelaar (Limb). Z. wouwel.
WOUWER of WAUWER, m., vijver
(Kemp.) ; bij Kil. en elders : wouwer,
vijver of vischdijck, 1. vvarius, in
(Limb. : wijer). Hiervan de fami-

lienaam : Van de Wouwer, Wouwer
mans.

-

WRANG, V., opening tusschen twee balken, vooral bij schippers in gebruik
at de kleinigheid legt de sc/tipper in
de w ran g (Kl. -Br.).
WRANGE, werktuig om le winden, fr.
manivelle (Westvl.);bij Kil. wranghe,
winde, 1. volubilis, sm/lax levis.
WRASTEL, v., wrat, hgd. warze (Maastr.).
Z. wert.
WRECHT of vrecht, dagmaal of het vierde
van een bunder (Limb. -Maaseik).
WREEBAARD, grootspreker, groote heslagmaker (Kl. -Br.).
WREED, uitgespr. : vree, bet. aan de
Duitsche grenzen van Limb. : hard,
sterk tegen iets, als : tegen het gaan,

het werk, enz. Het is ne vreeë kerel. De boeren van N.-Br. gebruiken
het voor : moedig , deftig : wat

WRI
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bijtend antwoord, een beet of hap geven. Wreef is 't zelfde als : wrijf,
wortel van : wri/ven. Z. steken (675)
en doorsteken (1 0 /).
WREETEN of FREETEN, voor : verheeten, te Gent gezegd van het verzengen of verbloeien der kleederen. Z.
versengelen (799).
WREI{ELEN, een schip met de roeispaan
voortdrijven (West.- en ook Oostvl):

die sc/tippersgast kan wet wrekelen,
dus 't zelfde als : frikkelen (133).
lVrekelen is 't freq. van : wreken,
volgerisWeil., al wrikhende iets heen
en weer bewegen om het uit zijnen
stand te brengen ; bij Halma bet.
wrikken met achterriem roeien.
Z. wrikkelen, dat hetzelfde is, en bi)
Weil.wreken, hij Kil. wreycken.
WRIEMELEN,'t zelfde als bij Well. : wre

en als bij ons : grimmelen (Z.-metn
grimmel 164 ), krielen of dooreen
loopen en wemelen als de mieren,
krevelen of krieveleri (295) : dat zand

wriemelt. De luizen wriemelert op
zijn hoofd (VI). Wremelen is bij Kil.,
1. inotitare, palpitare.
WRIJF, 't bovenste van den voet, ook hovenste schoenleder(Brab. en elders).
WRIJFSTAAK, stank, in eene weide zonder boomen , waaraan de koeien
zich wrijven (Westvi.).
WItIJLEN, op zijnen stoel heen en weér
schuiven ; niet stil zitten (Kemp.).
Z. wrikkelen, writselen, bij Weil.

wrijten.

stapt hij wreed daar heen, d. i. paramn?antig, als een parade, gelijk men

WRIJVEN. Iemand iets door den baard
wrijven (VI.), voor het Brab. : ie-

in de stad zou zeggen (Floeufft, 69e).
In sommige streken van VI., als te
Deinze en Roeselare, bet. wreed, uitgespr. : wroed : kwaad, boos, verbitterd : hij is wroed op mii.
WREEF (vreef, vreve), v. Iemand eene

mand iets onder den neus wrijven,

vrete geven, in VI. 't zelfde als in
Br. : iemand eene veeg, of als elders : cenen neus, eene stek (674)
geven, d. i. eenen steek, een scherp,

d. i. hem verwijtend iets te verstaan
geven of 't zelfde als : doorsteken
(1 0) . Z. wreef en steken (675).
WRIKKELEN, freq. van : wrikken, heen
en weder bewegen, vaggelen, wiegelen, niet konnen gerust zijn, ook
vijferen
Toen daer, 01) bun bloote voeten,
juist lijk die te beêvaert moeten,
110
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Plakkende op hun trage vaert,
Met hun teenen innewaerd,
Met hun steert die altijd wikkelt,
Kwamen achtereen gewrikkeld
(G. Gez., bi. 9h.)

Z. wrekelen, wrijlen en writselen.
WRIKKEN (wrok, gewr•okken) , b. w.,
wringen : ik heb mijnen arm ge-

wrokken (Waas).
WRINGEN (vringen), o. w., 't zelfde als
steken, vijandig zijn, niet goed overeenkomen : zij wringen tegeneen,
zij hebben tegen elkander eenen
wrok of hekel, zij steken tegen een
(Br., Antw., VI.). Kil. vert. wringhen
en worstelen door : luctari, enwrongh
is 't zelfde bij hem als : wrok. Wrin-

gen ook wrang zijn : die peer wringt
(Br.) ; bij Kil. is wringhen ook nog
constringere.
WRITSELEN, schommelen, niet stil zitten : ge zit altijd op uwen stoet te
writselen (Limb. Lommel); bij Kil.
1 0 writselen (draaien), torquere, involvere, angi. writh; 20 writselen of

vritselen, 1. mobilitari. subsilire. Z.
rits en ritselen (54i), wrijlen, frutselen en wrikkelen.
WROED. Z. wreed.
WRONG, uitspr. van : wrok (Br., Antw.
en elders); in de Kemp. bet. het :
dikke pop. Z. Weil, op : wrong.
WRONGEL of VRONGEL, hetzelfde als :
wrong, een bijeengewrongen of gevlochten stroowisch of een rond
kusseken dat men op 't hoofd legt
om zware of harde pakken te dragen (Br., Hagel.); bij Kil. cesticillus.
Z. Weiland.
WROOKEN, wringen (Kemp.). Z. wrikken.
WUFFEL, v.,'t zelfde als : weffel, puchel
(5l), puist (Br.).
WUIF, wimpel, fr. étendard (h. en d. in
Westva.). Z. wuiven bij Weiland.

)
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WUIFEN, 't zelfde als bij Weil. : wiven, is in Westvl. : wenken, beteekenis die het bij Halma ook heeft.
WUITE of *UITEN, gewis hetzelfde w.
als : wouter, in VI., Br., Antw. en
elders voor : hanne, roetaard, meer kol; en, dewijl dit een domme vogel
is, bet., het in VI. en Br. ook : domme
domkop, botterik ; te Antw. : een-rik,
dwaas, onbezonnen vrouwmensch.
Z. bij Kil. : hannewuyt, roetaerd; han
1. monedula, graculus, pica.-nek,
WUL, bijv., voor : wol en dit voor : wol
wulle vodden, wulle boones, enz.-lig:
(Br., Limb. en elders).
WULEN, voor : woelen (Br., Antw.).
WULFANG, guit, deugniet : tiet is een

wulfang van eenen jongen (Waas).
WULG , bijv. , loopig , ridsig (omstr.
Thien.); licht verkort van : woelig,
jachtig.
WULLEBOON, groote boon (Limb.). Za
wullevodden.
WULLEVODDEN, WULLEWANTEN, lapboonen met de sluimen gaar gemaakt (Kemp.). Z. vul en wollevodden.
WULVENETEN. Z. Wolfsbrood.
WURGEN, WORGEN, o. w., in Vl. meest
gebr. voor : braken ; het hgd. sick
wurgen bet.: moeite doen om te braken of om iets in te zwelgen. Z. bij
Thibaut : wurg-appel.
WURTE. Z. worte.
WURTEL, voor : pees of boomwortel, en
voor : peen (462), hof- of veldvrucht,
carotte, wordt in Br. zoowel v. als
ni., doch in Limb. v. gekir. ; men
zegt overal veel meer wortelzaad dan :
peenzaad. Door roode wortels verstaat men in Br. : de hoog roode of
hollandsche tuinwortels, en niet het
fr. : betterave (beeten). Kortels zaaien
bet. in Westvl. : braken.
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ZAAD, o., R° hagel of gegotene boden
korreltrens, waarmee^ men wild of
vogels neerschiet (Br., Antw., Kemp.
en elders); 20 inzet of geld dat
men inzet om het spel te beginnen
of voort te zetten : mijn zaad staat
in, d. i. ik heb mijn geld reeds inge- legd. Zijn zaad hebben, zijnen inleg
uit he spel trekken (Hageland, Br.
en algemeen in Oostva.); 3° in Westvl. bet. zaad, zaadje : knikker, marbol in eene in zavel geteekende ronde
geplaatst.
ZAAD, overal in 't Z. voor : sloorzaad
(627) of koolzaad : liet zaad is gedorschen ; zaadstoppel (685), zaadstroo,
zaadkleed, enz.
ZAADIIAGEB, zaaddreger, m., plant die

zaad draagt (Limb.).
ZAADSTOPPEL, Z. zaad.

ZAAG, m. als wortel van : zagen, doch
ook v. als werktuig, volgens toepas
Wij dachten eerst dat zaag en-sing.
zagen 't zelfde waren als het fransch
scie, scier, in overdrachtelijken zin
genomen, doch zagen schijnt ons 't
zelfde w. als het bij Kil. vermelde
saeghen , 1. logui, disere. Het wordt
algemeen gebr. in den zin van :
verdrietig aanklappen, razen, babbelen, zaniken, praatjes vertellen; en.
daarvan dat zaag, m. is voor :gezaag,
gebabbel, gezanik, gesnap, ijdel ver
fabel, 1. Tabula, narratio,-tels,
aroma, apologus, en ook voor : za
en zagerse, man of vrouw-gema.n
die zaagt, ook een lastige persoon
die gedurig aanpraat, die vervelend klapt, knort, die altoos vraagt
en hervraagt wat hij reeds genoegzaam kon verstaan (Br., Antw.,
VI.), saeghe, angl. saw, hgd. sage,
neêrd. gezeg; an old saw, een oud gezeg, fr. un vieux diston (Delf.).

ZAA

ZAAG, o., zaagsel (Limb.).
ZAAGSTOEL, 't zelfde als in Br. schraag,
in loll. zaagbok; hgd. sagelboek, fr.
chevatet de scieur (Br., Oostvl.).
ZAAIENDE, bijw., dul, zeer vergramd
(VI.).
ZAAIERLING, m., 't zelfde als : zaailing
(Westvl.).
ZAAILAND (ZAOLAND), land waar kool
gestaan heeft : zaotanse taerwe,-zad
tarw gewonnen op land waar 't vorig
jaar sloorzaad gestaan heeft (Axel).
ZAAILING, m., soort van aardappel uit
zaad gewonnen : in Vl., vooral in
Oostvl., verstaat men meest door
zaaietingen of zaaierlingen : roode
fijne aardappels ; in het Hagel. zijn,
zaailingen : hofvruchten die men niet
herplant had.
ZAAITIJD, v., de hoeveelheid lands die
men in bebouwing heeft : van die

hoeve hangt eene schoone zaaitijd
(Waas). Z. labbeur (322).
ZAAIVOOR, v., voor : bedde of pand diep
omgeploegd en tot bezaaien gereed
gemaakt. Hiervan : zaaivoren, b. w.,
eenen akker in zaaivoren of tot zaailand diep omploegen of tot het bezaaien bereiden (Br., Hagel., Oostvl.).
ZAAIVOREN, b. w., het land tot zaailand
omploegen of gereedmaken (Br.,
Oostvl.). Z. zaaivoor.
ZAAK, uitgespr. : zake. Oulings beteekende zake : oorzaak, voorwaarde,
bedinging; de Teuth. vert. het door :
causa, occasio. Delf. (blz. 319) geeft
saeeke engl. sake, saksisch sace,
hgd. sache, oud hgd. saca, zweedsch.
safe) ook op in dezen zin, en bij
Ruysbr. bet. al is het sake, evenals
nu : alhoewel. In Limb., Hagel.,
Br. en elders bet. is het zake, ware
het zake : indien, in geval dat : ware
het zake dat hij kwam.
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ZAAL, fr. stille, sale, is v. in Holl., doch
m. in Br., Limb. en elders, evenals:
saai in 't hgd.
ZAALRUGDE of HOLRUGDE, gezegd van
een paard dat eenen ingevallen rug
heeft (Westvl.); in Limb. : zadland.
Zaal is voor : zadel.
ZAAM. De groet van eenen Gelderschen
boer is altijd met zaam verzeld, al
ontmoet hem ook maar één mensch :

goen dag zaam.
ZAAN, in Br. veel m. gebr., room of de
de bovenste vette melk waar de boter van komt; elders is dit w. v.;
zaanvat,zaanpot,vat, pot waarin men
de melk zet opdat er de zaan zou
opkomen eer men botert; zaankaas
(,eenkees) ; bij Kil. saenkese, kaas
van louter zaan.
ZAARDE, een slag met de hand, den stok,
enz. (Axel).
ZAAT. Z. zate, dat meer gebr. wordt.
ZABBELEN, o. w., slabben, slurpen
(Limb.).
ZABBEREN (zebberen), o. w., in Br. en
Antes. 1° kwijlen, zeeveren, kladden;
maar ook : 2 0 zachtjes en aanhou
aan iets zuigen, op iets knab--den
belen ; 3 0 stofregenen. Vanhier
zabbereer, die zabbert; zabber, m.,
gezabber, o., zabbering en knabbel,
stofregen. Bud. heeft gezabber voor:
gezoen, gezeever, en zabbe, zabber
(kwijl), verwant met zeever als een
bloot dialektverschil.
ZABBERIG, ,--abberachiig, bijv., nat, vuil,
kladderachtig : zabberig weer, zabberweêr, (Br. Kemp.). Z. zabberen.
ZACHT, voor : lichtelijk, gemakkelijk,
zonder bezwaar : hij kan dat zacht
doen (omstr. Breda). Zacht hout is
in deze streek 't zelfde als elders :
week hout, hout dat niet, zooals het
eiken, hard is. Iemand zacht scheren
bet. in Westvl. : hem goedkoop dienen.
ZADELMAKER (een) is in N.-Br. ook :
een kamerbehanger. Z. Hoeufft (698).

ZAK

ZAGELINGEN , ZAGERLINGEN is , het :
le in Oostvl., het 2e in Westvl., 't
zelfde als elders in 't Z. en in N.•-Br. :
zaagmeel, zaagsel; bij Kil. saeg-

meel of saeghel.
ZAGEMAN, een die zaagt, zanikt of lang
klapt (Br., Antw.). Z. zagen,-draig
zaag.
ZAGEMANNEKEN. Z. zegemanneken, zaag
en zagen.
ZAGEMEEL, o., zaagmeel (overal in 't Z.)®
ZAGEN, o. w., lastig spreken, verdrietig
klappen , langdradig vertellen, zaniken , razen , rammelen , sammelen : ge zijt zoo lang aan 't
zagen (Br., Hagel., Antw., VI.); in
VI. ook : lastig en gedurig vragen :

de kinderen zagen zoo lang tot dat
zij het hebben. Zager, zagerse of
zaag of zageman, zagerij , gezaag
(Br., Antw., VI.). Z. zaag, dat, vol
afkomstig is van 't hgd.-gensMyr,
sagen, zeggen. Z. zanikken.
ZAGER, 't zelfde als : zageman (Br.). Z.
zagen.
ZAGERLINGEN. Z. zagelingen. Meyer
heeft : zagelingen voor : vezelingen.
ZAGERSE,'t zelfde als : zaag, eene vrouw
die zpagt (Br., Antw. en elders).
ZAK. Den laatsten man den zak opgeven,
't langst uitblijven (VI., Br., Antw.).
Zaaien naar den zak, tering naar
nering stellen (VI.). Iemand in den
zak steken of draaien, hem bedriegen : hij laat zich in den zak niet

steken (Br., Antw.). Hij steekt in den
zak, hij is betrapt of gevangen, hij
is er aan (Br., Limb. en elders). Al-

les dwars in den zak, alles tegen den
draad (omstr. v. Gent). Eene kat in
den zak koopen, iets koopen zonder
het gezien te hebben (overal). Staan
zien gelijk een bezeikte zak, niet weten wat te zeggen (Westva.). Men zegt
in Br., Antw., Kemp., VI. en elders :
arme zak, arm mensch ; goedzak,
goed mensch; rotzak, strontzak, vuil aard; dikzak, vetzak, dikke, vette
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mensch ; papzak, teugeuzaic, tuiszak.
Zakje is in 't I%Ieetjesl. : een papierken met stroop gevuld.
ZAGGE, V., 1 0 een fijn lisch of gras waarmeê de armen hunne stoelen viechten en dus hetzelfde als : zegge, groot
poeigras, en 't zelfde als 't fr.
glaleut, 1. carex (Vi.). Hiervan de

familienaam : Vanzegveld , Vanzeg
enz.
-broek,
ZAKDRAAD, zakband, touwen om zakken
toe te binden (Br., Antw.).
ZAKDRAGER, in VI. zalckedrager, bet. aldaar : degene die het pak moet dragen, met wien men in 't gezelschap
spot of gekscheert.
ZAKE. Z. Zaak.
ZAKHOUT, heulken (Kl. -Br.).
ZAKKEN, 10 in den zak doen ; 2 0 stelen;
zaicker, dief (VI.).
ZAKNEUSDOEI{, zakdoek (Br., Antw. en
elders).
ZAlIGHEID. Iemand zijne zatigheict
zeggen of geven, de les voorspellen,

berispen, bekijven, streng vermanen
(Hagel., Br., Antw., VI.). Dit gezegde
komt waarschijnlijk voort van het
geen men de acht zalig/zeden noemt.
ZANAKEN, 0. W., onophoudend pruttelen,
voortdurend Oj) dezelfde zaak terugkomen (N.-Limb.). Z. zanikken en
zagen.
ZANAKER, m., iemand die onophoudend
pruttelt, zageman (N.-Limb.).
ZAND. Door zanctverstaat in t' Zuiden gewoonlijk : fijn wit zand, dat men in
de huizen strooit. Op liet zand lietpen, arm maken : die zoon zal zijne

ouders nog op het zand hetpen . Op het
zandzitten ofzijn, arm zijn, tenonder
gebracht zijn, niet meer voortkunnen gelijk een schip dat op eene
zandplaat vastzit (VI. en elders).
ZANDEN, oogsten, aren rapen, fr. glaner
(omstr. V. Kortrijk).
ZANDHIL, zandheuvel (VI.), engi. hilt,
zweedsch hutte.
ZANUKNOOPER of WATERSTRIKKER, te

ZAN

Antw. gezegd voor : zernelknooper of
iemand die uiterst traag is in zijne
verrichtingen.
ZANDRUITER, naam gegeven aan iemanddievan zijn peerdvalt(Westvl.).
ZANDTE, ZANDTEN. Z. zanden, zante en
zang.
ZANG , V. , samengeraapt flundelken,
bosje koren aren of handvol graanaren die men achter de pikkers of
liever achter de schoovenbinders of,
wanneer 't graan reeds van het veld

is, opraapt : Noëmi raapte zan gen
op den akker van Boos (Limb., Bagel., Kemp. , Br.) ; Eil. heeft ook
sangh, sanghe ; germ., sax., sicamb.,
sang, hsang, engl. : songe, I. fascicutus spicarum, sanghe; sicamb. i.
sang, garwe, manipulus spicarum.

Doch te Antw., in Kl. -Br. en Vi. zegt
men : sant, saute, en vandaar het
werkwoord. santen , oogsten , naoogsten , fr. gianer : op dien akker
valt nog at te santen, en ook tot eene
sant of zang bijeen binden ; tabak
zanten is tabak : in pakjes binden.
ZANGELEN, zengen, afbranden : ik heb de

kiekens gepluimd en schoon gezangeld. Iemand zangeten, hem berispen;
zangeting, voor : berisping (Westvl.).
ZANGEN, oogsten : Ruth zangde op
den akker van Booz (omstr. van Poperinge.). Z. zang en sant,
ZANIKhEN, ZANNIKEN, 't zelfde als
zagen, lang en aanhoudend praten , vragen , sjouwelen , iemand
door lang vragen lastigmaken. Zannikpiaat , gesjouwd , praat zonder
zin; zanniker, die aanhoudend vraagt
(N.-Br.). Z. zanaken en zaag.
ZANT, ZANTE oIZANDTE v., 't zelfde als:
zang. Vanhier : zanten, zandten, naoogsten, aren uit het zand rapen, fr.

planer; zand/er, oogster ; candle,
oogsting, fr. glanure.
Ik hoorde 't blijde zandtenlied
Noch 't schuifelen van de binders
(G.Gez., 104).

ZAT
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Als de oogst afgepikt is , komen
de pikkers den meester gelukwen
en geven hem eenen bloemen--schen
tros versierd met korenaren of, nog
meer, iets dat op eenen schild trekt,
versierd ook met bloemen en koren aren en dit noemt men, omstr. Ronse:
eene zante.

ZANTJE, santje, bidprintje, dat men den
kinderen geeft, fr. image, estampe
(VI.); in Br., Antw. en elders : beetdeken.

ZARK. Z. zerk.
ZAT wordt in 't Z. uitsluitelijk gebr. voor:
vochtig en dronken. Er bestaan eene
menigte uitdrukkingen om de oprechte benaming van dezen staat niet
te moeten bezigen : hij hee/t eene bees
op. - Hij heeft eene pruim op - Hij
heeft den prins gezien. - Hi/is door
den neus geboord. - Hij heeft eenen
man op zijnen rug. - hij heeft een
stuk in zijnen kraag. —Hij heeft den
reus gezien (Antw. en elders).

ZATE en ZAAT, dit w., bij Kil. vert. door:
sessio, sedile, sedes, statio , portus
navate, angl. seat, bet. in Westvl. : zit

van eenen stoel, zitsel, gestoelte, zetel. Eene zate zitten. Eene lange zate
doen, lang zitten; te Gent, Aalst,
Rouse en elders in VI. bet. zaat of
zate :werf aan 't water, scheepstimmerwerf : dat is eene schoone sate.
Zate is verwant met : zetel, zadel,

en komtvan : zitten. J. de Brune heeft
het w. in zijn bancket Werck, bi. 77.
(( dat het lichter schijnen zoude een
peerei niet een avegheer te deurboren, als die uyt haar zaate te lichten. )) En nog bi. 456 : wat. zijn dat
voor beweghingen ! Het zijn hemelsche blixem-siaghen die de ghemeene
zielen uyt haar zate lichten. « En bi.
339 : mannen hebben een ziele van
zoo goede zate, dat zij schijnen in
vreugde te zwemmen. » - Als men
een schip op de scheepstimmerwerf
getrokken heeft, dan zegt men dat

ZED
het ligt op zijn zate. Z. zeet bij

Hoeufft en hij Bud. (Ill. 86) 5 in 't
hgd. site, sitte.

ZTGAT , ZATKIEKEN , o., dronkaard,
zat vijf (Br., Antw. en elders).
ZATLAP of ZATTERIK, dronkaard, een
die zat is (Vi., Antw., Br., Limb.).
ZATTIGHEID, v., zatheid(Br., Limb.,Vl.).
ZAUW. Z. zouw.
ZAUWELEN. Z. zouweien.
ZAVEL, dat in de Holt. woordenb. o. is
en gravier bet., is in beide Limb.,
Kemp., Antw., Br. en elders rn. en
bet. : allerlei zand, fr. sable. Door
zand verstaat men er eigenlijk : fijne
witte zavel, zooals men er strooit in
huis of op beschreven papier ; men
zegt nogtans zavelen, voor : met
zand offijnen zavel bestrooien : zavel
den vloer ; zavelgrond, fr. terrain
gravetier ; zavelac/itig, zandachtig. Te
Leuv. is een zavelboer : een die met

de zavelkar rijdt, zavel aanhaalt of
zand verkoopt.
ZAVELBOER. Z. zavel.
ZAVELEN. Z. zavel.
ZE, ZIJ, in t' Z. veel voor : men : ze zeggen dikwijls voor een spreekwoord;
o ze, ook zeer veel voor : hen, haar,

aan hen of haar.
ZEBBEREN,'t zelfde als : zabberen (Br.); te
Gent : sobberen (645),

ZEBEDEUS, m., voor : sul, snul, sukke
laar (Br., Antw., Limb., en elders).
ZËDE, ZEË voor : zeide, zegde (Br,
Kemp., N.-Br.).
ZEDE, bij G. Gez. gebr. voor : gewoonte.
De Teuth. heeft seede en seedelich
voor : gewoente, gewoentlijck. Het
hgd. sitte is ook in gebruikt:
-

Ieder ste heeft haar ze

(oud spreekw.), iedere plaats heeft
hare gewoonte; hij Meyer: zeede, gewoonte. Z. zede, bij Bild. (III.
ZEDEL, ZEDELEER, m., armstoel, zetel,
fr. fauteuil (Limb.); Meyer heeft : zedel, zedele, zetel, zitstoet, hgd. sessel,
lehnsesset. Een teen- of leunstoel is
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in Br. een kerkstoel met een plat
plankje waar men met de armen of
handen op leunt wanneer men geknield is.
ZEEBEES, ZEEBEZIE, witte, roode zeebeziën, d. i., witte, roode, aal- of
Johannesbeziën (h. en d. in Br.) ; te
Diest, witte, roode St-Jansbeziën ;
bij Kil. : bezien over-zee; 1. acinus

ribis, ribes, acinus ultra-niarinus. Z.
Blancardi Lexicon.
ZEEBRAAK, ZEEBLAAK of ZOELTE,
't zelfde als in Br. : ijllicht (202), en
elders , b. V. in Limb. : zeebrand, d.
i., bliksem zonder donder (L . van
Waas).
ZEEFDE, voor : zeef, zift, fr. tapnis
(Westvl.).
ZEEGBAAR, bijv., gewis voor : zedig baar, eerbaar, deugdzaam : eene zeeg -

bare dochter; zeegbaarheid (VI., Br.,
Kemp.); bij Kil. : zedebaer, sed-baer,
modestus, nioratus. Z. gezeegd.
ZEEK, ZEEKE, ZEEKEN, ZEKSEL,ZEEKSTUK, zeik, zeiken, zeiksel, zeilstuk.
Zeiken bet. niet slechts : pissen, maar
ook : stroomen en uitschieten : mijn
top zeilt, d. i. schiet uit de koord
(Oostvl.).
ZEEKTUL, piskous (Oostvl.).
ZEEL (scherp lange e), 't zelfde als :
touw, dikke koord : één of aan één
zeel trekken, samendoen, samenspannen. Het zeelken niet te lang trekken,
niet te lang zijn in iets te doen (Br.,
Antw., Kemp., Vi.). Een zeel hebben,
in de biecht uitgesteld worden, elders : het schui fken krijgen (h. en d.
in VI.). Z. Bild. op zeel en zeil, van 't
hgd. ziehen (zie -en), trekken, voor
Bezeil, gezeul van : zeulen, trekken.
ZEEL , SEEL , ZELE , SELE , SEL ,
uitgang van vele plaatsnamen in VI.,
Br., Kemp. en Antw., waarover men
zie de memories van J. F. Willems en
A. Kreglinger, voorkomende in het

Bulletin cie la Commission Centrale áe
statistique, I., II., 287-332 en I11209-

ZEE
393, alsook de bedenkingen en aa n
daarop door de D. Bud--teknig,
dingh, Arch. III, 26-68. Zoo heeft inca:

Wiltsele, IV'ingsel, Wakkerzeel, Okkerzeel, Londerzeel, Dadizete,enz.
ZEELBAAN, baan waar men zeelen en
koorden vlecht (Antw., Br.).
ZEELDRAAIER, die lijnen, koorden draait:

hij gaat vooruit gelijk de zeelalraaier,
hij gaat achter uit (Br.).
ZEELEN, b. w., 1 > met een zeel binden,
een zeel aandoen : de koeien zeelen.
,

Om de verbintenissen die mij aan zied.
,celen, eenichsins te verdienen.
20

storten, slodderen, laten vallen

gij zeelt uw groen (Oostvl.).
ZEEM, ZEEMEN, voor : zoom, zoomen
(lor.).
ZEEMBEES, zeebees (Aalst). Z. zeebees,.
en aalbees.
ZEEMEEUW, v., gewone meeuw die op.
de rivieren verblijft (Limb.).
ZEEIER, van : zeem (honing), vleier
(Br. yen elders). Z. zoetegezoute.
ZEEMIG (van zeem), bijv., vleiend, zoet :.

een zeetuig woordje (VI.).
ZEEMMUILKEN, o., gezegd van iemand

die een vleiend aangezicht of voor
-komen
heeft (Ronse).
ZEEMWEZEN. Z. zeemmuilken.
ZEEN, andere uitspr. van : zaan, dat bij
Weil. v. is, doch in Br, en elders m.
In 't Hagel. bet. het : vette schuim,.
bekaansel : liet bier staat vol zeen. Z.
zaan , bekaamsel en ,seizen voor :.
zenuwen.
ZEENDEREN (zacht lange e), o. w., klonteren. Z. zinderen.
ZEENDERS. Z. zenders.
ZEEP. Omga zeep gaan wordt bijna overal
in 't Z. gezegd voor : tenonder gaal,
vergaan, scheepgaan , den berg af
gaan, kapot gaan, bijna dood zijn :

die zaak, die man gaat om zeep. Onz
zeep zijn, te niet zijn, ten onder zijn,
verloren zijn, dood zijn : het ding is
om zeep. Hier is GEGAAN onderverstaan. Mogelijk dat het sterven : om
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zeep gaan heet, omdat na de doode
lijken gewasschen worden. Daar was
zeep aan den biechtstoel zegt men
om te laten verstaan dat iemand het
schuifken gekregen heeft (Meehel.).
Zeep aan den buik krijgen , aan de
deur vliegen (Tienen). Zeepmes of
kapmes, voor : sabel (Meehel., Lier) .
ZEEPKINNEKEN, zeepvatje (Br., Antw.).
Z. kindeken (24l).
ZEEPTRIEN, v., 't zelfde als : onnoozelehals, ook een die niet rechtzinnig
schijnt, die het achter de mouw
heeft, die een «eenend voorkomen
heeft, die suft (Br., Antw. en elders).
Het w., meest gezegd van eene vrouw,
is samengesteld uit : trien , voor
Catharina, en zeep voor : gezeepte,
en bet. sloor, soos, Lotsoor, sukkel.
ZEEPZAK, vetzak, soort van vetten aard
-apel(Gnt).
ZEER, voor : zweer : hij heeft het lijf vol
puisten en zeeren . Een half zeer, een
klein ongeluk : als hij meet vallen
maar zijn been niet gebroken heeft,

is het maar een half zeer (Ronse).
ZEER, ZEERE, bijw., haastig, gauw, ras,
vlug, snel, gezwind : kom zeer, loop
zeere (VI. en elders). Van zeeren, o.
wv., haastig wegloopen : zeer van
hier , pak u weg (VI.). Zeer leven,
in overdaad leven, zijn leven door
dronkenschap verkorten : hij leeft
zeere (Waas). Hij heeft geleefd zegt
men in Br. Z. zeeren (zeren, zeerden).
ZEER, ZEERD, m. als wortel van : zeeren, zeren of zeerden„ bet. zooveel
als in Br. : sjeer, jeer (208), doch is
eigenlijk 't zelfde als : zeer, pijn,
last, tegenheid, afkeer : van iets den
zeerd hebben, krijgen is 't zelfde, in
Vi., als : van iets den jeer geven, of
zich aan iets niet gelegen laten, of
als 't fr. se fatiguer, se moquer de
quelque chose. Z. zeeren, jeren (208)
en zweer, en zweren.
ZEERDEN. Z. zeeren.
ZEEREN, uitgespr. zeren, zeerden en

ZEE
,eerten, b. w., bet. in Vl. hetzelfde
als : jeren (208) in Br., of bijna als
scharen, scharren , scheren (576) ,
doch in VI. en elders gebr. men 't w.
in den zin van : 1 zeer doen. kwetsen , hinderen , lastigmaken , kwel
plagen, tergen,-len,dwarsbom
kreten (292), kullen, bedriegen, foppen : die vent kan ons zeerden. Zeer
it dat, gaat u dat aan. Wat ,eert mij
dat, wat doet mij dat. Hij loopt er
mee gegeerd, hij is er mee bekommerd, mee verlegen, mee bedrogen.
Wij denken dat zeeren komt van :
zeer, pijn , smert, droefheid, last,
moeilijkheid; bij Kil. bet. seeren
(oud w.) 't zelfde als : seer doen, 1.

dolere, laedere, ulcerare, ergere, dus
hetzelfde als in VI. Serich bet.
in Reinaerl : bedroefd, 20 smijten,
werpen : ga den huize uit of ik zeerd
u op strate; doch hier is ,eerden gewis van : zeer (zeer, vlug) afkomstig.
Z. zeer bij Bild. (l1I 286), die zeer
verwant acht met teer (teder), waar
terged (van : leerigen), als 't oude-van
saert en sarren.
ZEERHOUWIG, bijv., teergevoelig, licht
geraakt of gekwetst : wat is hij zeer

(KI. -Br.).

-houwig

ZEEROT of ROT, o., zeegerucht, het gerucht dat enen over de zee hoort han
waarnaar de kustbewoners-gen
het weder voorzeggen (Westvl.). Vanhier licht : rotel of reutel.
ZEERTEN. Z. zeeren.
ZEESAI,AAD, eene plant veel aangetroffen
langs de zeekusten van Oostende, en
die men als komkommers eet. Z.
zouterik.
ZEESTERREN,zeker zeegedierte (G.Gez.).
voor : zeit, zegt. Z. Zede en Hoeufft
(699).

ZEEUWEN, b. en o. w., met de spade de
aarde uit de lange voren steken om
ze over bezaaid land te werpen,
om aldus het zaad of graan te bedek
-ken(Wstvl.omrRen
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Gent). Z. overschieten (447); 24 uit
planten uitleggen (L. v.-legn,d
Aalst). Vanhier : zeeuwer, uitzeeu-

wen : zeeuw de voren uit.
ZEEVEN, ziften (Limb.). Van : zeef, dat
men bij Weil. en in de Holl. woordenb. aantreft, voor : zift.
ZEEVER, m. in 't Z., doch v. in Holl. :
flauwe praat, kinderklap, arme raas :

wat flauwe zeever vertelt gij nu!
Zeeveren, flauwen praat vertellen,
babbelen : wat ligt gij daar te zeeveren ; zeeveraar , zeeverpot , die
flauwen klap vertelt (VI., Br., Antw.,
Kemp., Limb.). Z. galforen (137).
ZEEVERAAR, ZEEVEREN. Z. zeever.
ZEEVERLAP, zeeveraar (VI.). Z. speet.
ZEEVERPOT, knorpot, grolpot, ronkpot
(Oostel.).
ZEG, m., voor : gezeg, gezaag, praat, gepreutel, woord : hij moet altijd zij
zeg hebben : d. i., zijn gedacht-ne
zeggen (VI., Br., Antw., Kemp.). He
preutelen wijlie wet eens wat tegen
Reinaert, omdat wij onzen zeg moeten hebben (Reinaert de Vos, no I6).
Zeg, imperatif van zeggen, spreekt
men in Br. sek uit. Z. spreek (663).

ZEGEL, o. in Holl., is m. in 't Zuiden.
ZEGEMANNEKEN, voor: een geil mensch;
doch meest uitgespr. : zagemanneken; bij Kil. : seghemanneken, ceghemanneken, sax., sicamb., satyrus;
sax. : sigennlanneken. Dat deze laatste spelling de beste is blijkt uit de
afleiding van 't w. zelf, hetwelk samengesteld is uit : zeige, volgens
Wachter, zoowel bok (die nu alleen
ziegebok heet) als geit; en waarom
een geil mensch bij eenen satyr of
een bokmensch vergeleken wordt
behoeft geene uitlegging; bij Meyer
bet. tsege : geit (Hoeufft 700).
ZEGEN. Zijnen zegen over iets geven,
zijnen zeg over iets zeggen : hij
moet over alles zijnen zegen geven

(Westvl.). Het is een verbasterde uit
zeggen.
-spr.van:

)
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ZEGENEN, de relikwie van een Heilige
laten eeren, met eene relikwie staan
om ze laten te kussen. Men zegt :
zegenen niet eene relikwie : of te zegenen staan. Te zegenen gaan, de

relikwie gaan kussen (h. en d. in
Br., V1. en elders). Dit wordt alzoo
geheeten, omdat, als men de relikwie
laat eeren, er Benige woorden van
zegening worden uitgesproken.
ZEGENSEL, of ZEGENCEL, in VI. uit
: zeinsel, zingsel, zinsel, is-gespr.
een kasje waar de relikwies ingezet
zijn, of klein kapelleken aan 't kerkportaal langs binnen, waar men zegent of de relikwie te kussen biedt
en offerkeersen verkoopt.
ZEGGE LEN, soort van verbasterd freq.
van : zegenen, bet. in 't Hagel. en de
omstr. van St-Truid.: gedurig kruisen op iemand, b. v. op eenen zieke,
maken met voorgeving om hem te
genezen. Vanhier : gezeggel.
ZEGGEN. Het is niet gezegd, het is niet
verzekerd of zeker (Br., Antw. en elders). Ik wil het u zeggen, ik verzeker het u, gij moogt het vrij gelooven (Oostvl.). Van hoorgin te zeggen
wordt er veel gelogen of komen de
leugens in 't land, zegt men in 't Hagel., Br. en elders. Zegt ge niet bet.

te Kortrijk : geeft ge geen glasje te
drinken ? Tegen iemand zeggen, hee ten, noemen : hoe zeggen ze tegen u,
hoe heet gij, hoe noemt men u. Zeggen (uitgespr. met zachte k) heeft in
Limb. : ich zek, doe zeks of zes, he
zet ofzeet,weer zeggen, enz., imperf.,
ich zacht en gezacht in Br. : is sek
voor : zeg, het imperat. van zeggen.
ZEGGENEN, uitspr. van : zegenen (L. v.
Aalst).
ZEIBAAR, ZIJBAAR, v., zeef, zift, zijg
(Maastr.) ; elders in Limb.: ziescholel.
Zij is hier voor : zijg.
ZEIGEN, ZIJGEN, b. w., voor : ijken, teekenen : de maten en gewichten zeigen
of zijgen, de maten en gewichten
111
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teekenen dat zij juist zijn. Vanhier :

zekerspelen (Br.). ; te Antw. ook
oordje zekerspelen.

zeiger of tijger (Leuven). Zou 't geene

verkorting zijn van : zegelen, voor -:
teekenen'?
ZEIKSTIJK of ZU KSTUK, 't zelfde als
álekai'teel (14) of groot zeikvat (Br.,
'Diest). Men zegt ook in Br. : zeikkar,
zeikvat, voor : "heerkar, beervat.
ZEIL wordt ook op een mensch toegepast : bot zeil,lomp zeil, enz., voor:
plomperik, enz. (Br.).
ZEILEN, `I 0 als 'b. w., de zeilen aan de
molenveren doen of ze openspreiden.
aan de vleugels opdat de molen beter
zou draaien'; 2° als o. w., rondzwieren, ronddwalen als een zatlap : gij
zeilt de parochie rond (Oostvl.en Br.).
Zeil is eene verkorting van, zegel,
dat eigenlijk : deksel, bekleedselbet.,
1. velum, fr. voil, engl. sail, segl, hgd.,
zw. en deens. : segel.Vanhier : segheten, seylen, hgd. segeln, engl. to sail,
1. velare.

ZEINSEL, verkorting van : zegensel.
ZEISEM of ZEISSEM, voor : zeisen of zeis sen (Br., Antw.), h. en d. in Vl. : sik
'Kil. heeft : seysserc, seysene,-sem.
seyssel en seyne. Z. zikkeI.
ZEKEL, v., in Limb. 't zelfde als : in Br.
zikkel, d. i. een smal handmes, in
den vorm eener halve maan,waarmee
de vrouwlieden gras en ander voeder snijden voor het veê. Zoo krom
als eene zetrel, zeer krom. Z. zikkel
en, bij Hoeufft, sikkel.
ZEKEREN, in Br., Oostvl. en elders nog
in zwang voor : zich verloven, elkander belofte van huwelijk doen : bij
den pastoor te zekeren gaan, ten ondertrouw gaan ; bij Kil. vert. door
despondere, clesponsare. Z.Weil. op

zekeren.
ZEKERS, in Br., Antw., Kemp., N.-Br.
en elders, voor: zeker, zekerlijk : 't is

zekers niet waar. Ja zekers, neen
zekers, wet zekers. Z.letter S, bí.565.
ZEKERSPELEN, o. w., niets wagen, zeker van zijn stuk willen zijn : ik wil

ZEL, `voor : zal (Kemp., N.-Br.).
ZELEM, m., 1° zenuw in 't vleesch : er
,

zijn te veel zelems in 't vleesch;

20 spier of pees van den mensch : als
't regent trekken alle mijne zeleins
op (Gent). Z. zeel bij Kil. en Weil. en

zeil bij Bild. (III, 287).
ZELEN of ZELLEN, voor : zullen : zelen
zij dat doen (Br.). Z. zelle.
ZELF, V. , salie (Limb.) ; bij Kil. self
(oud), i. salvie; in den Tenth. selve ,
hgd. Balben, 1. salvia,, fr. sauge, engl.
sage.
ZELF. Op zelf zetten of op zelf rijden,

'bij het ploegen de bedden en voren
niet van plaats veranderen, maar op
dezelfde plaats laten liggen (Antw.,
Kemp.).
ZELFEGGE, ZELFEINDE, zelfkant, b. v.
van laken (Kl. -Br.). Z. zelfkant bij
Bilderdijk (III , 288), alwaar zelf of
zif f : 'kant bet. en 't zelfde is als het
oude sille (drempel).
ZELFS, voor : zelf : ik zelfs , gij zelfs
(overal); in Br. zegt men steeds :

vanzelfs , van zetven , vanzelver
niets gaat vanzelfs. Zijns zelfs zijn
bet. thans nog in VI., evenals bij de
Ouden : meerderjarig zijn , 1. esse
sui juris.

ZELFSTE, DEZELFSTE, algemeen in Br.,
Antw., Kemp., N.-Br., Limb. en Vl.
gebr. voor : dezelfde : is het de zelfste van gisteren ? Men hoort ook dikwijls : 'l is de eigenste en de zelfste.
ZELFVOREN, 't zelfde als : op zelf rijden
(Br.). Z. zelf.
ZELFWAS, boompjes en andere twijgen
die vanzelfs uitgeschoten zijn, als
eiken en abeelen boompjes (Br.).
ZELLE, ZILLE. Z. zulle. Zette, zele of
zulle zegt het volk, in Br. voor :
galde of zult ge (hoort gij) ; bij Ruys-

br. : seldi.
ZELVER, voor : zelf en zelfs : mijn broêr
zelver. Hi j zegde zelver (Br., Limb.,
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Antw.). Z. zelfs .
ZEMELEN, o. w., stofregenen , zebbe
: liet begint te zemelen (Limb.);-ren
20 treuzelen, langzaam spreken, 't
zelfde als :seynmelen sammelen : wat
zemelt gij altijd. Vanhier : zemelaar,
langdradige prater, sammelaar, zemelknooper ; gezemel of gesemmel,
(Br., Hagel., Kemp., N.-Br.).; bij Kil.
,

seineten, 1. frivola scrupulose altere
et gravia ignaviter; senieler, een die
al te nauw is in kleine zaken. Z.
Hoeufft (70:1) en zemel bij Bild. (Ill,..
89).
ZEMELS, ZEMELINGEN, 't zelfde- als
cartelages (Kortrijk).
ZEMP, m:•, verkort van : zennep, wild
mostaardkruid (Limb.); bij Kil. sennep (sax., sic.), mostaerd;. bij Weil.:_
zennip.
ZEN, ZENDE, o. of ZENDING, v., geschenk van wafels, vooral van ver
dat men aan iemand-kenvlsch,
zendt : ik heb mijnen vriend den
,

,

pastoor eene zende gedaan (Oostvl.,
Kl. -Br. en h. en d. in Br.). Z. zode.
ZENDEL, ZENDER ook ZEENDER (zachtlange e.)., zindec en zinder uitgespr.
en meest altijd mv. gebr., bet. in VI.
't zelfde als sindel, sinlet, oulings
sijnteten ,. in Br. singels (611) ; in
Haspengauw krab, d. i. gansch uit
steenkolen, dus verschil--gebrand
lende van scharbille (576), schram?

hoede of schrabhoelie (600) ; bij
Kil. is senghel, singhel vert. door :.
lo stricture; 20 cineres carhonuin
saxeorum en 30 scoria fern, en sindel
door : scoria, spuma rnetalli ;. dus 't
zelfde als: zinders of singels, zinder
of zender, in 't engl. einder. hij is
met zijn gat in de zenders gevallen,
hij is mislukt (VI.). Vanhier : zenderen, zeenderen, zinderen en zingelen.
;

ZENDEREN. Z. zinderen en zendel:.
ZENF, het hgd. Sen f, bet. in Limb. : wilde
mostaard
ZENNINGSBLAREN, voor : zenebladeren

ZET

ofzenubladeren, blaadjes die als purgatief gebr. worden (Antw., Drab.).
Men zegt in 't Z. zenen voor : zenuwen.
ZEP, SEPPE, v., straatriool (VI.); in Br.
heet men dit veel : goot ;. te Diest
zouw, andere uitspr. van : zode,zoó;
te Torhout : greppe, grippe ; bij Kil. :
zijpe,1. cloaca. Van : zijpelen, sepelen (lekken , druppen). Z., ziep, zijp:.
ZEPER, soms voor. :- zeker (omstr. Breda).
ZEREN. Z. Zeeren en zjeren of jeren.
ZERK ,. ZARK was ouling,s :. grafstede,..
fr. tombe; nu bet. het, bijna overal (doch niet in Limb.) : grafsteen;
in Belg. en Holl.-Limb., evenals het
hgd. sarg, sdrge : doodkist, cercueil
en ook : lijkbaar, fr. bière ; in Westvl .
geeft men aan een vierkantig stuk
lands: ook, den naam van : zerk.
ZESJE, ZESKEN, o., ío duit, gering geldstuk : ontvangen met een oordje eng
een zesleen, d.. i. met kleintjes, ineens.
-

Een stuiver op: een zesleen brengen,
verlies doen, b. v. van een groot
kleed een klein willen maken ; 2° zekere waterplant met een klein rond
bladje en klein worteltje, dat 's- zomers in menigte op vaarten en rivieren drijft (Oostvl.)..
ZESTIEN EN HALVE, in Br., Antw. en
Vi. gezegd voor : zestien stuivers en
eenen halven of fr. 1-50; te Gent zegt
men : ik _wensch u zestien en, halve,

dut is geene kleinigheid. Tegen den
penning zestien , zegt men voor:
zeer duur, in Br. en Antw.
ZET, ZETE. Z. zit en zate.
ZETEL, ZETELSTOEL, m., het je meest
in Br., Antw., Kemp. , het 2e in Vi.,
N.-Br. gebr. , is een breede leunstoel, armstoel, fr. fauteuil; in Limb.
zedel: bij Kil. sits.toel. Het is van : ze ten voor : zitten. Indien het niet verbasterd is van zete of zate. Z. Bild.
(III, 290) en Hoeufft (702).
ZETGOED, o., plantgoed, plantsoen dat
uitgeplant wordt (Br.). Z. zetten.

ZEU
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ZETTEN, voor : uitplanten, doch : ver
dunner zetten , b. v. ra --dune,
pen, wortels, beeten zetten ; hiervan :
zetgoed (Br., Antw., V1.) ; 20 bedrieg en , voor den gek houden : ze heb
hein in 't zeteltje of een kopje-ben
gezet, d. i. ze hebben met hem wel
gelachen (Westvl.). Zich zetten, zich
weren, zich spoeden : ik heb mij tegen
dien -hond dapper gezet; (Hagel.,
Brab., Antw.). Zich eenen hoed zet
wel drinken , in 't L. v. Aalst-ten,
gezegd, gewis omdat iemand, die bedronken is, zijnen hoed niet wel
meer kan op 't hoofd zetten.
ZETTER, m.. een w. gebr. in zeker bol
dat men duivetke jagen noemt-spel
en mét platte bollen gespeeld wordt;
een der speelders wijst eenen boom,
paal of iets anders aan, vanwaar men
zal heen bollen en zegt : in een, twee,
drij keeren (volgens den afstand) en
een zetter, d. i. een, twee, drij maal
ineens werpen wie er dan het dicht
bij is, wint (Kl. -Br. en elders). In-ste
Westvl. is zetter een soort van jachthond, fr. chien d'arret.
ZEU. Z. zode in den zin van : ziedsel,
partij, en van : zuur. in de maag.
ZEUGE of ZEUGEN, v., een spel bestaande in : eenen bol met eenen aan
't einde gekromden stok voortslaan;
degene, die zeuge is, moet trachten
den bol meer in den put te slaan, en,
kan bij iemands bol, die den zijne
geroerd heeft, raken, dan is er deze
aan (Westvl.).
ZEUIEN, o. w., langzaam en lang spreken of 't zelfde als zagen; zeuier,
zeuibroer, een die zeuit of lang aanpraat (Limb.).
ZEUMEREN, pluizen, uitlezen, bijzonderlijk in 't graan binden de ver
aren naoogsten , fr. glaner:-stroide
Ruth zeumerde op den akker van
Booz. De gezeumerde aren heet men:
zang (Limb.). Zou zeuineren verwant
zijn met het 1. sumere (nemen)? Z

ZEV

beien, zangen, zanden.
teug, teugje, slok,
sloksken, dronk, dronksken, fr. gorgée, trait : drink liet in eenen zeep
uit. Geel me nog een zeupken (VI.);
bij Kil. is 't : zuype, sope, 1. haustus,
van : zuipen, het engl. is sip, het

ZEUP, ZEUPKEN ,

zweedsch : sup.

ZEUR, o., voor : zuur : het zeur, het
zuur of de zode (VI.).
ZEUREN, o. w., valsch spelen, in 't spel
bedrog doen, bedriegen, fr. tripoter,
tricher : niet gezeurd, hoorde, of ik
speel niet meer meé; zeurder, zeurzak, een die in 't spel met bedrog
omgaat (VI. , Zeeland) ; bij Kil. 1.
prcevaricari, male quidquam administrare : 20 fallere, decipere. Rij de
Ouden is seuren of sooren : ter sluip
ontstelen. Z. zeuren.
ZEUT, v., ook sponjerd genoemd, zekere
weideplant wier stengel zoet is
(Limb.). De Limburgers zeggen : zeut
voor zoet , evenals greun en reut
voor : groen, roet, enz.
ZEUTSEL, v., kalfszwezerik (Maastr. )
elders in Limb. ook subbiet, mv. subbieten. genaamd. Z. soppiet (648) en
soepiet (646).
ZEVEN. iJIet zeven haasten, zeer haastig
(VI. en elders). Op zijn zeven gewakken, heel op zijn gemak (Br.,
Antw.). Zeven jaar oud zijn, weten
wat men doet of doen moet (VI.).
Den weg op zeven gaan, enz., een
omweg maken, een langen weg doen
(Br. en elderswaarvoor men te Antw.
zegt: de mijl op zeven gaan. Z. meidi
(370). Zeven keeren doorgedaan zijn,
een fijnaard zijn (Br.).
ZEVEN, voor : ziften; hiervan zeef, v.
voor : zift, meelzeef.
ZEVENOOG, negenoog (Kortrijk).
ZEVENTEEN, m., muggenzifter, haarkliever, uitpluizer, neuzelaar (Ronse en
elders). Van teen en zeven, hetzelfde
in den Teutte. als : zeef, zift.
ZEVENZAAD, wormkruid, fr. barbotine

ZIC
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(Waas).
ZEVENZANGER of ZEVENZANGSKEN,
in VI.. de naam der fauvette of soort
van mees, zoo genoemd om de zevenvoudige verscheidenheid van haren
zang.
ZEVIE, o., voor : zift of zeef, oul. seve,
sijff. (Westvl.).
ZICH, ZICH ZELF, ZICH ZELVE, wordt
in België niet gebr; men zegt : hem,
zijn zelven, hear zelve. Hij (zij) heeft
Item (hear), voor : zich verbrand.
Hij (zij) heeft zijnzelven (heurzelve)
te kort gedaan, voor : zicfizelven,
zichzelve. In Limb. hoort men ook

zich, zich zelf.
ZICHEL (Ronse,Antw. en elders). Z. zikkel.
ZICHT, v., dat in Holl. zeisen om hooi te
maaien, fr. faux bet. is in Limb. 't
zelfde als in Br. : pik en in Holl. sik kel, fr. faucille, hgd. sic/tel , engl.
sickle, ook volgens Bild., eene zeisen
met korten steel die met eene hand
gebruikt wordt en dient om graan of
koren af te kappen. Vandaar : zich
zelfde als in Br. : pikken, met-ten.,'
de pik (korenzeisen) graan a fkappen of maaien; zichter, pikker of
maaier. Bij Kil. is sickle, sax., si
zelfde als : picke, 1. secula,-camb.,'t
falx messoria, engl. sythe; en sichten, pieken. Bij Plant. : sichte, falx

frumentaria, koren zichten of plcken. Het hgd. seek bet. : ploegkouter. Z. zikkel.
ZICHTEN, b. w., ziften (VI.); bij Kil. :
sichten , saks. , sicamb. , 't zelfde
als : siften, sijghen. Vandaar : zich-

ter, zifter of zeef : door den zichter
doen of schudden ; zichter is ook :
een die nauw ziet, een muggezifter
( Westvl. ). Zichten komt van :
sichte, bij Kil. : een saks., Geldersch
w. dat zift of zeef bet. Z. ook zicht.
ZICHTENHAAK, pikhaak of sikkelhaak
(Limb.). Z. zicht.
ZICHTER. Z. zichten.

ZIE

ZICHTENSTEEL, piksteel (Limb.).
ZIEGZAAG, voor : zigzag of zigzagerij.

zwijg niet al uwen ziegzaag (VI.). Z.
ziegzeg.
ZIEGEZAGEN, ZIEGEZAGERIJ. Z zigzagen.
ZIEKENEN , voor : zieken, mv. van
zieke (Br., Antw.).
ZIEL. Ter zielen zijn, dood zijn : hij is
at lang ter zielen (Br. en elders).
Het zielken houden, in braafheid
zich vermaken : ze houden daar 's
zondaags het zielken deftig (Hagel.).
De ziel van boomen, wortels, penen,
enz. is derzelver pit, binnenste of
hart (Br.); te Mechel. zegt men : 't
herdste (kerst), d. i. het hardste gedeelte.
ZIELENOCTAAF, de kerkelijke diensten
die gedurende acht dagen na Aller
-heilgn
gevierd worden.
ZIELMIS, eigenlijk eene mis voor de zielen, vert. Kil. door : piaculum, enz.,
d. i. zoenoffer. In Vi. en Antw. zegt
men veel :zijn'buik eene zielmis doen,
voor: zijnen buik wel vullen, lustig
smullen : Dit gezegde ontleent waarschijnlijk zijnen oorsprong aan de
maaltijden die men in de sterf huizen
pleegt of placht te geven na begrafenissen en uitvaarten.
ZIELVERKOOPER, makelaar die zich gelast met plaatsvervangers aan te stellen voor de lotelingen die een kwaad
nummer zouden trekken(bijnaoveral
in 't Zuiden). Van : ziel en verkoopen
doch, volgens Bild. (II, 122) is het
eigenlijk zeel- of hangmat verkooper, die in den oorsprong niets anders waren dan lieden welke de toerusting op den risico van de zeemansgagie verkochten (Taalk. Mag.
II1, 125).
ZIEN, b. w., voor : zijen, ziften : de

maelk ziën (N. van Vi.).
ZIEËN, voor: zijen of zijgen; hiervan : zie,
zij voor: zijg, zieschotel, zijg voor de
melk (Limb.). Zie bet. in Limb. ook,
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ZIG

evenals in Br. : zijg, gakenpateel of
houten schotel niet gaatjes dooroord.
ZIEN. Er uit zien, schijnen, den schijn
hebben : gij ziet cr zoo kwaad uit.
-

Het ziet er van daag ?naar regenachtig
uit (Br., Antw., Kemp. en elders).
Op iets zien, op iets nauw zien of
zijn, gierig zijn : hij ziet op den
wijn, maar op het bier niet (Br. en
elders).lenschen gezien hebben, met

menschen gehandeld en ondervin
hebben (overal in 't Zuiden). -ding
Z1 ENDERAAR. Z. zienderen.
-

ZIEN DEREN, uitgespr. tsiendereit, met

half geslotene oogera kijken ,. niet
goed zien ; zienderaar, zienderoog,
iemand die zienden of slecht ziet
(Gent en elders in VI.).
.IEP, ZIPE, ZIP, boerenvest, borstkleed,
dat de mans onder het bovenkleed
dragen, fr. jupe (VI., Kemp.). In de
Meierij bet. ziep ook een vest of
korte wambuis : hij sloeg zijn ziep
of jup (211) vol bier. Ziep, v., is
in Limb. 't zelfde als : zep, zijp, en
bet. : geut, goot.
ZIFT, m. , zeef (Br.); in Antw. en VI.
v.; Bild. (III, 293) zegt dat zift, v.,
eigenlijk : ze fie is, vanzeven, doch in
't fl1. geslacht is 't : het zeven of ziften
zelf, en, bij uitbreiding : het zeefsel.
Bild. acht zift van het oude sib, bies,
waarvan de oudste zeven gemaakt
werden, en dat in 't deensch als bies
gebr. is. Edoch 't is eer van : zi-ën,..
waarvan : zijgen.
ZIGGEL. Z. zikkel of zicht.
ZIGZAG en ZIGZEG, zogerij, gezaag of
geklap, gesnap, gebabbel, lastig gevraag : stoor u niet aan dei zigzag
of zig,. aag der menschen (VI.).
Z I GZAGEN , uitgespr. : ziegezagen, in
Vi. 't zelfde als : in Br. : zagen, ook
door aanhoudend gevraag, plagen,
lastigmaken : hij lag aan mijne
ooren te ziggezagen : vanhier, zigzagerij, uitgespr. : ziegezagerie, ge-

plaag door aanhoudend vragen : laat
mij gerust met al uw ziegezagerij(VI.).
Z.IJ, v., ZIJKEN, o., schijnt eigenlijk het
persoonlijk voornw. doch in Limb.
bet. het : wijfje der duif, en h. en d.
in Br. : wijfje van 't konijn; bij Kil.
bet. sijde : echtgenote en, in 't algemeen, wijfje.
ZIJ (ij als ie),. voor :. zijg, en zIJEN (i-en
voer : zijgen, fr. fittrer ; zijschotel,
zijdoek, zijgdoek (Limb., Br., Antw.
en Vl.); in, Br. en Limb. hoort men ook.
zij voor : zijg : een houten zij, (gaten
heeft : zijgkor f,. zijg--plate),Pomy
-

doek.

ZIJDE, v., zij, deel van een. geslacht ver
tegenstelling van, hesp : het-ken,i

verken heeft twee zijden en vier hes
(Overal in 't Z.).
-pen
ZIJ K, ZIJKEN, ZIJ KVAT,. enz. In Br.
,

hoort men ook, : zeek, gezeken
(zacht 1. e), in stede van : zeikte, gezeikt ; zoodat : zijk ,_ zijken , enz.
zoo goed schijnt als : zeik, zeiken.
In sommige streken van VI. zegt
men zeekeen (met scherplange e).
ZIJL GAAN (te), van pijn of gramschap,
geweld, doen, leven maken : hij gaat
verschrikkelijk te zijl (Limb,).
ZIJMAAL, V. , lange, smalle lijnwaden
zak die in de helft open is en dient
om er over de schouders alles meê
te dragen (Hagel.). Z. maal (358).
ZIJN. Men zegt veel in Br. en elders
ik zijn, voor : ik ben. Er aan zijn,
aan iets zijn, aan iets vast zijn, b. v.
aan de boet, de straf, aan het ongemak, enz.. Zijn, d. i. gepakt, gevangen zijn, en bijgevolg in de boet, de
straf, het gevang, het ongemak zijn :

als ge dat doet, zijder aan. Er moet
iemand aan zijn, er mee bedrogen
zijn : zij is, er aan met dien luierik
van nen vent. Er boven op zijn, met
iets in zijnen schik zijn, blij zijn. Er
in zijn, iets gelooven. Er uit zijn,
het niet meer gelooven of niet meer
weten. Er dik in zijn, dik in zijnen
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wol zijn, er wel voorstaan, het wel
hebben (Br., Hagel., Antw. en elders). Op iets zijn, iets, b. v. een
stiel leeren : mijn broeder is op kleermaken (Vi., Br., Antw.). Zijn wordt
niet slechts voor : worden, maar ook
in V1. voor : zitten gebr. : ik vete

hem niet zijn.
,ZIJN. Hij is niet wel bij den zijnen of
ook bij de zijn o`f de zijne, hij is niet
wel bij zijn verstand, hij heeft zijne
vijf zinnen niet (Br., Limb., V1.).Verstand of zinnen wordt hier onder
verstaan. Z. zinnen.
ZIJNDER, zijlieden (Westvl.).
ZIJNS ZELFS ZIJN, meerderjarig zijn
(VI.).
ZIJP, ZIJPE, watering, doorzijging, riool,
sluis, m. als wortel van zijpen, doch
V. in 't gebruik; hiervan de naam :
Vanderzijpe. Z. zijp bij Bild. (III, 295)
en zep of ziep.
ZIJPENDE NAT, bijv. doornat, druipnat,
lekkende nat (Vi. en elders).
ZIJPGROND, grond die zijpende is (Br.).
ZIKSEM, voor : zeisen (Westvl.); in Br.
zeissein. Het deensch siksert bet.
schaar.
ZIKKEL, v., is 't zelfde w. als het Holl.
sik/cel, en heeft in V1., alwaar men
op sommige plaatsen : zichet of ziggel uitspreekt, ook dezelfde bet., doch
in Br., Kemp. is zilklcet in N. Br. sikkkel,
en in Limb., waar het zekel klinkt:
een smal krom snij- of handmes
met eenen zeer korten steel, waar
snijdt, b. V. gemeenlijk-men
gras, klaver. Kil. heeft sickel en sichel, hgd sichet, engs. suite, fr. fau-

cille, 1, secula, [alx, messoria (pik of
zicht), adorea, frwnentaria. In den
Teuth. : seecicel, 1. falx fulcicuta ;
seeckelenmelcer, 1. falcarius. Met de
leisen zwaait of maait men met de
twee handen te samen, met de zicht
of sikkel of pik kapt men met eene
hand, en - met eene zikkel of zetcel
snijdt men. Zikkel , sikkel, zicht,

ZLI,
zeisen komen, zegt Hoeufft (543),
van het oud -duitsclle sachs, een korte
degen of lang mes • waarvan het
I. sica , sicula, secula, van secare
(snijden), ook in Vi. zegt men : zik-

sem voor : zeisen.
ZI L, ZILLE, v., landmaat : eene zilte
lands is omstr. Tienen en in 't Hagel., een dagmaal of 't vierde eens
bunders ; in de Kemp. is 't : een stuk
land van omtrent de 33 aren. Zit of
zilte is ook gebr. in Limb. en aan de
kanten van 's Hertogenbosch. Het
w. is volgens Hoeufft (704) afkom stig van 't oud Saks. Sijl, sijth, sul,
sulk (ploeg), zijnde suling of suiting,
in die taal zoo veel lands als door
eene enkele ploeg op eenen dag kan
bebouwd worden. Bij Kil is sit, sille
lands 't zelfde als : loopen : honderd
roeden, 1. quadrans jugeri ('t vierde
eens bunders). In N.-Br. is zille het
dubbel van eene lope, zegt Hoeufft.
Vgl. 't fr. sillon (voor), I. sulcus. Z.
zul.
ZILT, ZILTE, V. en o. gebr. in VI., waar
neen er door verstaat : het herpes
humida, zijnde een kwaal , zeer of
brand bestaande in een ziltig vocht,
dat uit het vel komt, vooral onder
den neus, en door zijne scherp- of
ziltigheid rappen veroorzaakt : gij
-

hebt liet zilte, ge moet sente Elisabeth, de patronerse tegen het zitte,
aanroepen (VI.). J. De Brune (Banket
w. blz. 288) heeft zilte v. Is 't noodig dat zij in de zilte van eene gebrokene nederigheid in geleghet veerde.
Doch zilt, sitte, zult, 't zelfde zijnde
als zout, is te recht o. (Z. Belg-Muis.
1844 , blz. 200). Bij Delf. (2677) is
suite 't zelfde als lake, welke lake
een hgd. w. is, dat bet. : pekel, fr.

saumure, 1. salsugo; en harinklake
verfr. hij door saumure de hareng.
ZILVERGEWERK , voor : zilverwerk
(Diest). Z. 't voorzetsel : ge.
ZILVERING, soort van appel, witachtig
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als zilver (Waas).
ZILVERSPER, sper of mast die wit of
zilverachtig op den onderkant der
spetten schijnt (Oostvl.).
ZIMPEREN, o. w., zijpelen, fr. filtrer.

Het water zimpert naar de leegte ;
vanhier : zimperput , vuilnisput
(Oostvl.).
ZINDELS. Z. zendels.
ZINDEREN, ZENDEREN, ZEENDEREN
(zacht lange e), o. w., vooral in
Westvl. en zingelen, meest in Oostvl.
gebr., bet. aldaar 't zelfde als : singelen, sengelen (612); in Br. tintelen,
kittelen , sidderen en wordt gezegd
van de pijn veroorzaakt door lichten
brand, door koude, door Benen slag
of lichte kwetsing : mijn vingers zin

ik gat u slaan dat het zin -dern;
mijn ooren.Van--dert;hzni
hier : zindering, gezinder, siddering,
tinteling. Z. zendel en zingelen.
ZINDERING. Z. zinderen.
ZINDERS (VI ). Z. zendels en zinderen.
ZINGBANK, v., de bank waar de priesters
de getijden, enz. zitten te zingen. Te
Eekloo : het zitset; in Br. : het ge-

stoelte.
ZINGELEN,'t zelfde als : zinderen of singelen (612), d. i. licht branden en
verders linteten, prikkelen, kittelen :

ZIS

en elders hoort men ook wel : zinger
voor : zanger, doch die naam wordt
niet gegeven aan die ambtshalve zingen.
ZINGMIS en zingende mis voor : mis met
zang (Limb. en elders). In Br. zegt
men : zingende mis en ook gezongen
mis , evenals : lezende en gelezen
mis ; in Limb. leesmis.
ZINK, ZONK, m., laagte waar het water
opwelt, zijpgrond (Br.) ; bij Kil. is
sincke,1. cloaca, latrina. Zink, o. in
Holl., is ook m. in Limb. en elders.
ZINKEN, b. w., begraven : om vier uren

zal men het lijk zinken ; zinking,
begrafenis van een lijk zonder dienst
(Br., Antw., VI.).
ZINKRIJS, rijs waarmee men de dijken
onderhoudt (V1.). Z. Delf. (315).
ZINNEKEN, vastenavondzot (mnascarade) :

wij gaan de zinnekens zien. Hij
loopt zinneken (Lier).

ZINNEN. Zijne vijf zinnen niet hebben,
zijn verstand missen : hij heelt zijne
vijf niet, of ook : hij heeft er maar

vieren een kwaart, of: en eenen corinthenkoek, of elders : een zoetenkoek,
hij heeft zijne vijf zinnen of verstand
niet teenemaal (VI., Br. en elders).

Hij heeft zoo veel zinnen als een
garnaat poolen, hij is zeer veran -

mijn hand zingeit van de warmte ; ik
sloeg er op dat mijn hand zindelde.
De Noordenwind zingeit ons aangezicht (Oostvl.); in Br. : singelen, in
Limb. : zungelen. Vanhier : zingeling
of zengeling , prikkeling , tinteling

derlijk (Gent en omstr.). Z. zijn.
ZINNIG, bijv., zacht, zachtaardig, mak
men zegt het gewoonlijk van een
paard dat gemakkelijk te besturen is:

die men gewaar wordt door ver

Holl.-Limb., Gelderland).
ZINSEL. Z. zegensel.
ZINTEL, m., 't zelfde als : sintel of sindel,
als in Br. : singel (61 1) ; in V1.: zendel
of sindel (Limb.).
ZIP, ZIPE. Z. ziep, zijp, zep, zeppe.
ZIRDEN, b. w., plagen; zirder, m., plager (h. en d. in VI.).
ZISTER, o., nog algemeen gebr. voor : ze
graan- of zaadmaat, oud fr.-ker
zeslère (Br., Antw.). Z. Delf. (328),

-zengi.
ZINGELING. Z. 't voorgaande.
ZINGENTERE, zingende (Limb.). Z. tere.
ZINGEZANGEN , treffende klanknabootsing van den wetsteen, die over de
zeisen gaat. « Hij miek er den nest

in, en 'k hoorde den steen die zinge..angde over de pikke (pik). (G. Gez.,
blz. 79).
ZINGLES, voor : zangles (Limb.); in Br.

een zinnig dier; dat peérd loop zinnig ; zinnig muziek maken (Belg.- en
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en Kil. op sester of sister.
ZIT, m. als wortel van : zitten, dat waar
men op zit, het achterste, de zitplaats zat en zeet. Ergens zijnen zit
hebben, ergens veel zitten of vertoeven (Br., Limb. en elders). In Vl., waar
liet : zete klinkt, is dit w. v. : hij es
op ze zete gevallen; bij Kil. is zitte
't zelfde als : zetel, 1. series, het engl.
seat, 't hgd. sit, , het oud VI. set bet.
ook : een stoel. Men hoort soms te
Leuven ook : zitter voor : zetel of
armstoel. Z. bij Weil. : zeet en zate.
ZITSEL, o., gestoelte of zingbank (Br.).
ZITTEN, voor : vast- of gevangenzitten :

hij moet zes maanden zitten : hij zit
in 't rasphuis (Br., Antw., VI. en elders). Gaan zitten bet. ook : naar 't
gemak of de beste kamer gaan. Op
de orgel zitten, op het orgel spelen
(Oostvl.). In iemands rapen zitten of
onder iemands duiven schieten, iemand onderkruipen (Oostva. en elders). Achter iemand zitten , hem
achtervolgen of vervolgen. richter
iets zitten, het najagen of betrachten.

Iemand achter zijne lappen of ook
achter zijne veren zitten, hem opstuwen, hem vooruit drijven. Bij iemand
zitten, in ontucht met iemand leven
(Overal, ook bij Kil.). filet iemand of
iets zitten, er meê zijn, er mee bedrogen zijn : hij zit nu daar met
zijn lui wijf. In 't verdriet, in de
schulden zitten of gijn : hij wit tot
over zijne ooren in de schulden (overal
in 't Z.)
Z[TTER, SITTER, SITTERT, ZITTAERT,
SUTTER, ZUTTER. Eenige plaatsen
in Br. en elders hebben den naam
van zitter, enz. : zoo heet men : zitter,
een gehucht onder Assche; zoo : 't
hof ter zittest, onder Beckerzeel en.
onder Beerzel, enz., enz.; zoo heeft
men ook de stad Sittard, in Limb.
Wij denken dat die plaatsen zulken
naam gekregen hebben, omdat de
grond aldaar als davert of beeft (dit

ZOC
is althans het geval in 't wijs- of weis sitter of wissuttert, te Campenhout)
als komende van : sitleren, citteren,
1. tremere, zijnde bij Kil. een germ.,
Saks. en Gelders.w., hetzelfde als sidderen, hgd. zitterp, en dus zou sittert
samengesteld zijn uitsit ofsid, wortel
van : sidderen, en ert of aart (grond).

ZJEER. Z. sjeer (612) en sjeer (208).
ZJEEREN. Z. zjeren.
ZJEREN, ZJEEREN 't zelfde als : jeren
(208) of sjezen (6 3) of als in VI. :
zeeren, zeren of zeeroep, d. i. zeerdoen (omstr. Breda : sjarren (Z.
Hoeufft, 545) of bijna als : scharen,
scharren, scheren in den zin van :
Bene schaar of scheer (krab, kwetsing, verwijt) geven, zeer doen. brat
,.;eert mij dat, wat raakt of deert mij
dat. Iets wat de Du i tschers ook zeg
-gen.Z
zweren.
ZJOEVELEN, troetelen ; zjoeveleer, troetelaar; toesjoeveten , toesteken, bij
verdoken iets geven -stoen;i' :

de moeder zjoevelt den jongen wat te
veel toe (Kl. -Br.). Van : schuw?
ZOCHT, 't zelfde als : zacht, met dit verschil dat zacht meer in eenen zede
zin, en zocht meer op stoffe--lijken
lijke dingen toegepast wordt. Men
zegt in Br. niet : het weer is zocht,
maar zacht. Men maakt hier verschil
tusschen : zocht slapen en : zacht sla
het eerste bet. : op iets, dat don--pen,
zig, malsch, fluweelachtig is, slapen,
het tweede zacht valt op het werkw.
slapen en is zooveel als : zoetjes sla
zegt men : zocht haar, la--pen;zo
ken, vel, enz. (Br., Antw., Kemp. en
elders). In V1. en Zeeland bet. zocht :
niet hard, week, malsch, murw, gaar:
,pochte eiers, eventjes gezoden eieren.
Zijn de patattors .pochte. Z. Snel
Verhandel ng In N.-Br. wordt-laert's
zocht of doft voor zacht gebr. ; zocht,
zegt Hoeufft(706), staat onder anderen
bij M. Stoke (B. I, v. 1141) en komt,
volgens .1 unius, van 't Allemannisch:
112
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sach, dat in die taal bet., sap, het-

welk in 't Angelsaks. seaw heet. Zoft
komt van 't Angelsaks. : soft , dat
in 't eng!. nu nog : zacht bet. In 't
oud'friesch is 't: seft, in andere plaat
sa ft, volgens Ju --senvaN.drl
nius, van : sal (sap). Bij Kil. : socht,
Hol!., fris : saeeht; bij Maerl. (Rijmb.
V. 2462) bet. sochten : verzachten.,
bedaren.
ZOCHTEGEZOUTEN (een), '-t zelfde als
een zoetegezouten (Antw.).
.ZODE, v., van : zieden , eigenlijk : een
ziedsel of zooveel men in eens ziedt,
en verders : eene zekere hoeveelheid,
gedeelte of partij. In dezen zin
spreekt men zode in Br.,Kemp., in
Hol!.- en Belg. -Limb. bijna uit als .
zoo, zoi, zooi, zui; in Antw., N.-Br.,
K1.-Br. en elders : zeu, zui, zooi.
Edoch zooi en zeu worden in Br.
en elders ook m. en o. gebr. als : wortel van : zieden , uitgespr. : zooien,
zeuen : de drank is in den zooi,
d. i. : aan het zieden (koken). Zode,
voor zuur, spreekt men in Br.,
Antw., zee, ,poi, in Oost-v!.. en Limb.
zooi , in Westvl. : zeu, zeur uit.
Voor dit laatste zie bij Bild. : zode,
v., 't welk ons niet schijnt verwant te
.zijn met soda, een zout van ziltigen,
min ánngenamen smaak. Z. waterzooi, eene hoeveelheid visch,van ver
soort, te samen gezoden.-schilend
ZODE , V. , in Br. , waar men zoo
(scherp!. o.) zegt, dam niet gracht of
eene gracht tusschen twee velden,
die gewoonlijk maar 's winters of na
- overvloedige regens water bevat, en
=net zoden of gras begroeid staat.
Men -noemt die gracht ook : zoogracht
en den dam of kant aan de zode :
zookant.; in V-1. h. en d. verstaat men
door zoe, zoo of zode : eene streep
;ronds, gewis ook met gras begroeid,
tusschen twee gebouwen. Z. zode bij
Wil., Kil. Bild. acht dit zode (groos,
L cespes) voor : zoding, van zo -ën,

ZOE

zu-èn, d. i. zuigen, en dus het zui.
gende oppervlak of bekleedsel van
den grond, of ook verwant met : zo,
zacht, zocht of zoft.
10E. Z. zode.
ZOEDELEEB, m., morsebel (Limb.). Z.
zoedelen.
ZOEDELEN, o. w., morsen, prossen,
door hanteering verslechten, of in
Limb. en Oostvl. 't zelfde als : mooschen (390) : met het brood zoedelen.
(Gent). Hiervan : zoedeleer, be,zoedelen, bemorsen, bevuilen ; de Teuth.
heeft : soelen, bevlecken, en Kil. sotuwen, seulewen, Flandr. maculare,
fr. souiller, angl. soile; welk seulewen met zeuren, en 't fr. sale verwant
is. Z. zoet.
ZOEGELI,IK. Z. zoogelijk.
ZOEKING, gezocht voorwendsel : het is
maar eerie zoeking, d. i. het is maar
een opgeraapt voorgeven (N. -Br.) ;
bij Kil. : soekinghe, 1. inquisitie.
ZO>EKSKENS, uitvluchtsels, échappattoires, prétextes : gij moet er al die
zoekskens niet aan doen (Rouse). Z.
zoeking; te Antw. doekskens.
ZOELTE, v., zoetheid,« d. i. lafheid, stik-

kende warmte der lucht die onweêr
voorspelt (Vl,). Men zegt in Vi. veel:
wanneer het veel weerlicht zonder te
donderen zegt men : de zoelte speelt,
soms ook : ' t Koeltje speelt (Eekloo) ,
hetzelfde als : het ijllicht (202).
's Avonds speelt de zoelte,
's Morgens is er koelte (VI.).

ZOEPEN of ZOOPEN (zich), onder water
gaan, fr. plonger : durft gij u niet
eens zoepen (Aalst). 't Is waarschijnlijk van : zuipen : waarvan verzuipen:
hij is verzopen, hij is verdronken
of van : soppen, doppen (Zuiden).
ZOEPKEN of ZOOPKEN, o., de daad van

onder water gaan of zinken, wanneer
uien zwemt : geef kent een zoepken,
d. i. duwken onder water (Aalst).
Z. zoepen.
ZOET, voor : braaf (Limb.).

ZOE

ZOET, o., in Br. en Antw. voor : roet der
schouw, fr. suie. Het wordt aldus
genoemd bij tegenoverstelling als
geenszins zoet zijnde (Kil.), want het
schouwzwart is zeer bitter. Van
hier hij Kil. : soetelen, 1Q met zoet of
roet zwartmaken, bevlekken, vuil
sullen, gall. souilter,.-maken,gr.
aug!. soyle (Z. zoedelen); 2° vuil of
morsig werk doen; een vuil of ge
ring ambacht verrichten ; 30 soeteten in den krijgh, cauportari, agere
tixamn. Edoch Bild. (Ill-, 297), op zoetelaar , van : zoetelen, leidt dit af van 't°
thgd. sudeln , als morserij drijven,

en 't bevat dus : waschters of rulers
en al dergelijke.Volgens hem is zoetel en of sudeln tot den zin morsen,
geraakt, als zijnde van het oude sole,
laf en walgend, prikkelend in den
mond, en bet. dus : walging, gelijk 't
water, dat bij walging uit de maag
opkoomt, ook dien naam heeft. Z. bitter, grijm en zo- edelen.
ZOETBAKKER, koekenbakker; ook zegt
men het van eenen banketbakker
(N.-Br.). Zoet bet. : stroop in de
pr.-Drenthe. Vgl. zoetekoek.
ZOETEGEZOUT'EN (een)., m., wordt ge
iemand die een zachtaardig,-zegdvan
minzaam voorkomen heeft, maar die
achter de hand valsche en tegen
een met twee-o^erstligwka;
gezichten en die met slimme en zoete
woorden iets zoekt te onderscheppen (Br.). Z. zochtegezouten.
ZOETELING, m., naam van 't veulen zoo
lang het zuigt (Hagel.).
ZOETEMELK, v., ongeboterde of ongekerude melk gelijk het van de koe
komt, in tegenstelling van boter -' of
kernemelk. Zoetemetkpap of zoete 7neiksche pap (Oostvl. , Br., Antw.
en Limb.); in Westva. zegt men
daarvoor zoetepap , zoetemelkthee,
drank of thee van zoetemelk, fr.
tit au fait. Melk is in Br. en de
Kemp.. o. : het zoetemelk ..
:

ZOK
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ZOETEMONDE, ZOETMONDJE, lekkerbek,
een die geerne zoete of lekkere dingen, eet (VI. en elders). Vanhier bij
Kil. : soetmondigh, en dit bet. bij,
hem ook : zoeteklapper.
ZOETEPAP. Z. zoetemelk.
ZOETING, m., soort van zoeten appel
(Br.).;in. Limb.:. zoete appel.Zoetin gen
smijten, 't zelfde als.: een: blieksken,
smijten of een klein vischken uitwerpen om eenen grooten te vangen.
(Westvl.)..
ZOETSTOK, in Westel. voor : zoethout,.
kalissenhout , kalissenbrood (217) ;.
bij Kil. : zoethout, kalissenhout.
ZOEVEN, nabootsend gerucht van een
sting dat men snel door de lucht beweegt (G. Gez.); bij Kil. : soflelen,
1. su/flare, gal. si fifer, soufjLer, ital.
so f are. Z. zongen..
ZOG., (zoèg), kleine gracht in eene weide
(Kemp., Geel) ; van : zuigen. Z. zode
(groes, gracht)., zomp, zonk, bij. Bild.
(III, 298) zog., en watervoor.
ZOK, v., bovenkous, of overkoos, die maar
juist den voet tot aan den knoesel
overdekt (Br., Antw., Kemp., Limb.);
in de woordenb. is sok, zok ook:
kous, fr . chausson. Zok van 't 1. soecus en als. dit in., zegt Hild.; bij Kil.
,

,

socke , calceus taneus , sotea tanea

(wolle of baaien zok) , germ. sock,
schuhz. Ik hoor aa wet afkomen, at zijt

gij op uwe zokken of at zijt ge barrevoets, ik hoor wel waar gij. heen
wilt, al gebruikt gij omwegen en
zachtewoorden (Br.,VI.).ln Br.,Antw.
en VI. zegt men : op zijne zokken
afkomen, voorzichtig naar iets vragen, iets. trachten te weten. -- Hij
heeft zijne zokken aan, hij komt
zachtjes af (VI. en elders). Een beer
op zokken, een lomperd of onbeschofte kerel. Zok of goede zok wordt
ook gezegd van een goed vrouw
hetzelfde als : lut,-menschbt.
goede sukkelaar, lobbe of goedzak
(Limb., Br. en. elders).
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ZOLDER. Op Sinte-d nna's zolder zitten
bet. te Ronse hetzelfde als elders :

in Sint-Anti-a's schapraai zijn. Z.
schapraai. Te Ronse, in sint Hermes
kerk , is een klein zolderken dat
Sinte-Anna's zolder heet en waar
men alle oude en versleten meubels
op steekt. Mogelijk komt de spreuk
van daar. Op het zolclerlcen geraken,
arm worden. Op 't zolderken zitten:
arm zijn (Vl.).
ZOLDERBOER, m., de boer of man bij
brouwers, maalders, enz. die de zorg
heeft voor de zolders en de granen
die er op liggen (Leuv.).
ZOLDERGELD, drinkgeld dat de zolderboeren krijgen van die 't verkochte
graan leveren (Leuv.).
ZOLE, ZOLEN. Z. zool.
ZOLLEN, voor : zullen : ich zal; doe zols;
hè zal; wer zeilen; geer tolt; imperf.
-

ich zoo; doe zoos; he zoo; wer zooën;
geer zoot; zie zooën (Limb.).
ZOMERVAAM, m., vaam of draad van
spinnen, die vooral in herftstijd in
de lucht gespannen is en op de
kleederen blijft hangen.
ZOMERVOGEL, m., vlinder (L. v. Aalst,
Meierij; Kemp.); bij Kil. : sourer-voghel, pepel; te Turnhout voor : flierefl niter.
ZOMERWEG, de streep aardenwegs langs
beide konten eens steenwegs, die gemeenlijk des zomers maar gebruikelijk is (Wes. Br.).
ZOMERZIJDE, 't zelfde als : luizijde. Z.

koekzijde.
ZOMP, v., 1 0 moeras, 20 laagte of vochtige plaats in 't algemeen; zompig,
moerassig (N.-Br. Z. Hoeufft 706); het
is verwant met 't hgd. sunipfiq.'Z. bij
Wachter : surnpf en bij 'ons : zonk en
zompeling; Kil. heeft sompe, de
Teuth. sump, watersump (poel, moe ras), 1. vorago, lacuna, castelluin en
sumpich, 1. voraginosus.
ZOMPELING, moeras (h en d. in Vi.). Z.
zomp en sompeling.

zoo

ZON. De Nonne draait en de daghuur
loopt op, al werk ik niet, ik word
toch betaald. De tonne draait en de
kantte gaat, zeggen de werklieden die
liever zijn bij rijken waar ze te drinken krijgen en niet hard werken
( Gent ). Binnen komen gelijk de
zonneschijn, stil en zonder spreken
binnen komen (omstr.Tienen,Antw.).
ZONDAGSGELD, ZONDAGSOORDJE, enz.
geld dat men gewoonlijk van zijne
ouders des zondags als pré of drinkgeld krijgt (overal in 't Z.).
ZONDE komt veel voor in de spreekw.
het is zonde en dit bet. : het is jammer, het is spijtig, het is mis, fr.
c'est doinmage; ital. the peccato :
het is zonde (in Br. 't is zun) dat gij
:

uw splinternieuw kleed gescheurd
hebt (overal in 't Z. en in Zeeland.)
ZONGEN, gonzen : de wind zongt. Spinnen dat het zongt (Ieper.). Z. zoeven.
ZONK, m. als wortel van : zinken, doch
't zou kunnen v. zijn als : zinking ;
men verstaat er door : eene diepte
of laagte tusschen twee heuveltjes,
doch minder dan een dal, eene laagte
of zakking op een veld, weide, vloering, straat, enz. : de straat ligt vol
zonken (Br., Kemp., N.-Br.). In de

verte uit een' zonk van den heuvel
weerklonken de toongin des toethoorns (J.Van Beers, de Bestedeling);
bij Kil. : sincke (oud), 1. cloaca,
Burges liniosus, angl. sincke.
ZONNEBLIEK, luiaard; hiervan : zonneblieken, zich in de zon verwarmen,
luierikken (Westvl.). Van : zon en
bliek, voor : bleek of bleik.
ZONNEKLEED, zonnescherm boven deuren en vensters hangend tegen de
zonnestralen (Westvl., Kortrijk).
ZONNIG, bijv., sappig. Hiervan : zonnig
sappigheid : de appelen zijn-heid,

niet zonnig. Het ware geluk is des
levens zonnigheid (Roll. -Limb.).
ZOO, ZOODE. Z. zooi en zode.
ZOOG, voor : zeug of in Br. zog (Limb.).
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( 893 )

ZOOGELIJK (zoegelijk), bijw., 't zelfde
als 't hgd.: sogleich, aanstonds, dadelijk, terstond, zoo even (Limb.).
ZOOGER (scherps. o), voor : zuiger, zoog kalf ; zoogeren, zoogers kweeken
(Westva.).
ZOOGRACHT, ZOOKANT. Z. zode.
ZOOIEN, uitspr. van : zieden (Br., Antw.
en elders).
ZOOJET, zoo iets (Roermond).
ZOOL, bijv., vuil, : 't was er nick te zool
(Belg.- Limb). Van 't fr. sale
ZOOL, ZOLE, v., akkertuig of soort van
ploeg , waarmeê men voren maakt ,
b. V. om er aardappels in te planten,
en met dit tuig ploegen heet : zolen.
Vanhier : zoolhoofd , dat deel der
ploeg waarop de scharre (577) of het
ploegmes vast is (Westel.). Zole
schijnt verwant met : zit, het oud
saks. : Sijt, sull,, sill/c, sulk (ploeg),
het fr. sillorc. en 't 1. sulcus (voor)
Zool en zaad, eene uitdrukking bij
de landbouwers van omstr. Kortrijk
in gebr., wanneer eene landpacht van
den eenen tot een anderen overgaat:

hij kreeg liet land in gebruik ten
prijze van zool en zaad.

ZOOLEN, 't zelfde als : zuilen.
ZOOLHOOFD. Z. zool.
ZOOM is omstr. Mechel. de naam gegeven aan zeker ingewand van dieren
dat men met lever en andere penserij bij liet morgendontbijt eet.
ZOOPEN, ZOOPKEN. Z. zoepen.

ZOOTIJ, zoohaast : ik zal komen, zoolij
ik gedaan heb (Antw., st. en pr., Br.).
ZOP, ZOPPE, 't zelfde als : sop (648) en
soep (646), zoppe of soppe in VI. : saus
en ook drank; koeisappe, koeldrank,,
en noppen, besauzen. Voor 't fr.
soupe zegt men in Br. meest : soep
en bij de boeren : zop ; lang van zop
zijn , langdradig of lang van stiel
zijn in iets te doen of te zeggen (Br.,
Antw.).
ZORG, voor : kommer, achterdenken,
vrees : zorg voor iets hebben, voor

zou

iets vreezen. Zorg voor iemand heb
voor hem bang zijn (Holl.-Limb.-ben,
en elders). Zorgelik vert. Kil. door :
periculosus. Z. zorgen.
ZORGEN, in N.-Br. : 1 0 gevaar loopen,

wagen, risquer : hij zal nog zorgen
arm te worden. 'o voor bekommerd,
bedacht zijn, vreezen : ik zorg dat
hij zoo gek niet zijn zat. Z. Hoeufft
(707).
ZOT, bijv., bijw. en znw. Zot wordt gezegd voor : geil, wulpsch, wispelturi . Wat zijt ge zot. Zoo zot zijn als
eene niusch, zeer zot of geil zijn.
(Br., Antw. en elders). In 't Z. zegt

men : niet iemand den zot houden,
in Hou. : iemand voor den zot houden. Den zot van het spel, van de
gilde ; van den koning zijn, uitgelachen, bespot worden (VI.). Zot voor
zeer : geweldig : Not kwaad (overal).
Uiterzotte, zottelijk, veel, te veel,
zeer veel : gij vraagt uit er zotte (Br.).
ZOTTEBOLLEN. o. w., 't zelfde als : vloerkenbollen, in de kamer, in huis , in
de herberg bollen, b. v. 's avonds of
als 't regent (Oostvl.)
ZOTTEKAP, ZOTTEMUTS, 't zelfde als
zotskop, papieren muts die men de
kinderen in de school opzet; ook :
zot, zottin (VI. en elders); in Br. :

zottekop.
ZOTTIGHEID, voor : zot, ongerijmd ver
dwaasheid : spreek dat boos wijf-wijt,

niet aan of ze zendt u een hoop zot
naar het hoofd (overal). -tighedn
ZOUBELEN, in den mond laten smelten,
aan iets zuigen (Limb.). Z. zouwelen,
gewis hetzelfde woord.
ZOUT,voor : duur : dat is te zout. Het zout
voor de pap niet winnen, weinig ver
: het zout voor-dien(VI.);Br

zijn brood niet verdienen.
ZOUTERIK of ZEESALDAAD, een kruid
dat men in de omstr. van Sluis en
elders in Vi. langs de zeekanten plukt
en als salaad eet.
ZOUTKLEP, ZOUTLADE, v., zoutbak, fr.

zul
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satin ; tie zoutai lekt (Oostvl.).
ZOUTTELDEH,eigenlijk die de zoutgraantjes telt, in Vi.: een gierigaard, kniezer (Z. knijsen (263) of pezenwever
(474) of beuzelaar en ook kneut (262)
of lain (480).
zoUW of ZAUW, v., 't zelfde w. als : zode of zoo ;richt, watergracht, kleiree
waterloop, goot, riool, straatriool
(Belg.- Limb., Diest, Hagel.) ; bij Kil.
soywe of soye, soode, zode. Doch sauw
bet. bij Kil. ook soegh; men zegt in
Br. van een lui , vuil vrouwmensch :
Bene vuile zoeg. Sauwel vert. Kil.
door anli.bubaia, rnulier ignava. Z.
sjouwelen.
Y;OUWEL , wederkant van de ouwel
(Venlo).
GDUVELEN, ZAUWELEN, o. w., kieshauwen of langzaam eten; zouweleer,
een die zouwelt ; gezouwel (Limb.).
Zouwelen en zoubelen schijnt ons
hetzelfde jv . en afkomstig van : zwuv
of zode. Nu zode of zo (cespis) is bij
Bild. (111, 297), v . als zoding,van: zo

i. zuigen, dat in 't oud-en,zud.
nederd. saglcen, suken en in 't angel-

-saks. to suck, hgd. sai.igen is. Vgl.
sjouwelen (614) en zoedelen.
ZUCHTIG, ziekelijk, onpasselijk,bij Bild.:
ongesteld; bij Kil. en in 't hgd. bet.
sucht : ziekte, bij Bild. : ongesteldheid. De meusch moet sparen tegen

dat hij ziek of zuchtig wordt (Br.,

ZUI

)
gitten.

ZUILEN, o, w., sluimeren , indommelen,.
indutten (Antes.).
't Windje zelf plooide zijn vlerkjes dicht
En zuilt in de slapende boomen.
(J. VAN BEERS, Levensbeelden. Opkruckken.)

ZUILEN wordt ook gezegd van 't getril.
of gedommel eener klok na het slagen of luiden. Hiervan : gezuit
(Hagel.). Zuilen voor : zadelen (Br.).
ZUIP, V. in loll., is m. in het Zuiden :
aan den zuip komen, zich aan den
drank overgeven.
ZUIPEN of SUIPEN (704), soep of drank
gewoonlijk van bier, wijn of melk
met suiker en eieren samengekookt
en die geëten wordt, b. v. om eene
valling of, op vele plaatsen, bij het
opstaan eener kraamvrouw en in dit
geval is 't gewoonlijk een feestje
waarop de- vriendinnen verzochtworden (in Br., Antw., Kemp. en N. -Br.).
Z. Hoeufft (709) : En wiste hi eenen
sicken menschen een soepen oft anders
te geven (Ruysbr. III, 90, r. 16). De
Tenth. vert. snipe door sorbillum ;
Sopp door o f fa, o jfula ; wijnsopp, vipa ; byersopp, cervipa. Z. bij Weil.:
kandeel.
ZUIVER, bijv. en bij w. , in Br., Antw.,
Kemp. en eldersvoor : heel en gansch :
is die zaak nu zuiver gedaan; in VI.
ook : teenemaal, recht,waarlijk : 't is

ZUI. Z. Zode.

zuiver koud. Ik was zuiver van mijzetven. ik was er zuiver aardig van.
Zuiver uit, heel en gansch uit; vol
ik betaal mijn schuld zuiver uit.-uit:
Zuiver op, zoo op dat er niets meer

ZUËN, aanhitsen , aankissen : den hond

overblijft.

Antw., Kemp. en VI). In N.-Br. bet.
zuchtig : tochtig, windtrekkend,
blootgesteld aan windzuiging.

achter iemand zuën (Westva:).
SUIL (ui als uu), eene soort van aal of
els om gaatjes door het leder te boren
(Limb.).
,ZUIL, m., zachte slaap : hij ligt in eenen
zult (Antw. en elders). Z. zuilen,
waarvan het de wortel is. Zuil hoort
men in Br. ook voor : zadel , ver
zetel; van :-wantme:zl,i

Dat ik suver up verbeet al dat ek vunt.
(lteinaert die Vos, v. 2098.)

Niet zuiver zijn, niet zuiver vallen,
niet pluis zijn, niet gemakkelijk zijn
(Limb., Hagel., Br., Antw.). Meet
zuiver uit den zak, ongebuild meel.
meel met de zemelen er onder.
ZUIVERLINGEN,dunneling,dunsel, steun
(Kortrijk).

v
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ZUKEN, zoeken (Br., Antw., Kemp., N.Br. en elders). Zuken of zuchen was
outings ook : zuigen.
ZUL , ZULLE, v., dorpel, drempel eener
deur, enz. (VI. en elders); zoo zegt
men in Vl. : korn over mijne zulle

niet, of ge vliegt op straat. De zulle
vragen, vragen om in een huis toegelaten te worden. Iemands zulle
plat loopes, ergens veel konen : vrees
niet, ilk zal uwe zulle niet plat loopen.
Hij vaagt zijn gat aan de zulle, als
hij de deur uit is, trekt hij zich de
zaak niet meer aan. Het is daar (in
d ien wi nkel) hetgouden zulleken ,daar
verkoopt men veel (VI.). In Gent
dragen vele winkels den naam van :
liet gouden zulleken. In Br., Kl. -Br.,
Kemp. en ook wel in Oost-VI. verstaat
men door: zul, zulle, zulling het fondeersel of de fondamenten of grond
steen gemetst onder eenen-lageni
Zeemen muur ; ook omstr. Leuv. : het
,metselwerk of overwelfsel van eenen
kelder; hiervan de werkes . onderzulten, overzullen, zullen onder of overleggen. In Kl. -Br. is zul, en in de
Xemp. zult : voorstal, de effen vloer
in den koeistal, wat verhevener dan
,de plaats waar het vee staat, en dient
om het voeder voor te werpen . Zulle
en zulling bet. 'bij de Ouden :dorpel,
1. soluin, fr. seuil, engl. doorsille, oulings. selle, hgd. schwelle ; het oude
hgd. zwel, swelle bet. ook : dorpel,en
.gr,undswelle, grundlage. Z.Delf. (519)
en ,Grimm'- Rechtaltherthum , en
Hoeufft op : stille.
ZULDE, ZULLE, voor : zult de of zult gij.
Dit zulle heeft veel den zin van :.
hoort ge, verstaat gij, zult gij het
doen : kom morgen, zulle! Zeg het
hem, zulle (H2gel., Br., Antw., Kemp.
en Oost -V1.).

ZUIDER, ZEULDER, ZEULLIE (u of eu
kort), in Vl. voor : zijlieden, 't welk
men in Br., Kern!). en elders : zijle,
zijlie uitspreekt.
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ZULLE. Z. zulde en zul, zulle.
ZULLIE . Z. zulder (VI. en Zeeland).

ZULLEN. Z. zulde.
ZULLING. Z. zul, zulle.
ZULT, v., de voorstal, de plaats waar men
de koeien het eten voorstelt (Kemp.);
in den Teuth. sidle van dyeren , 1.
anzasum,sulsa, exta. Z. zulle, zulling.
ZULTI^, ZULTZOP, 't zelfde als : penssoep
(469) : de zulte maken (West-Br.).
ZUMP, ZUMPELING, enz. Z. zomp, enz.
ZUNGELEN, o. w., 't zelfde als : singelen
(612), tintelen : mij zungelden de
toppen der vingeren (Roll.- Limb.).
Z. zendelen, zindelen.
ZUSPEN, o. w. T lichtelijk weenen, gelijk
de kinderen dikwijls doen, die volop
en dwarsdoor zouden willen weenen
en het niet kunnen , fr. pleurnicher
Ronse).
ZUUGMINNE, ZUIGMEM, zoogmin, min
of mem (Zeeuwsch-Vl.).
ZUUL, voor : zoel (Kemp., N.-Br.).
ZUUR. Dat zal hem zuur opkomen, opbreken, dat zal hij bezuren (Br. en
Limb.). Het zuur voor : de zode
(kwaal),Z.zode in dewoordenboeken.
ZUURKRUID, zurkel, zuring (Leuv.).
ZUUR KUIP, kuip waarin men iets laat
verzuren.
ZUURSEL , o., voor : zuurdeeg , zuurdeesem, deeseni (Oost -VI.).
ZUUT voor : zoet (overal); zeut in Limb.
ZWA, m. als wortel van zwaa- en of
zwa-en, 't zelfde als : zwad, zwade,
zwaai, dat is de breedte van den weg
of der plaats welke een grasmaaier
in eenen zwaai of trek afmaait. (Overal in 't Zuiden ook in Gelderl.).Z. ook,
zwaai.
ZWA, ZWAAI. Z. zwaars.
ZWAAD, voor : zwoord (Turnti.).
ZWAAK, v. in loll., is m. in Limb.
ZWAAL, ZWALE, ZWALIE, enz., ovenpaal, groote platte en ronde schup,
met ijzer voorzien en aan een langen
steel, waarmee de bakkers brood in
den oven schieten en er uit halen.
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(Antw., Br., Kemp.) ; in 't Hagel.:
zwade; te Leuv. : zwalie, zwoelie;
te Antw. : zwale.
ZWAAR WEDER, onweder (Gelderf.).
ZWAARD, zwoerd (Limb.).
ZWAARS (zwaas), v., zwoord, zwoerd,
fr. couenne (Limb.); in 't Hagel. heet
de varkenshuid : zwa, zwats; in de
Kemp. : zwa, zwaar; in Br. : zwors,
zwozze , zwois; in de omstr. van
Gent : zweerd, zweerden ; Bild. (Ill,
312) zegt dat zwoort o. is, doch oulings V. was en huid bet. ; hgd. die
zwarte, en bij de Ouden : swaarde,
het engl. zwart bet.: dik gras dat den
grond bedekt : dit is als de huid der
aarde.» Zwaars geven of krijgen bet.
in Limb. : slaag geven of krijgen, en
zwaarzen : slaan ; zworze in Br. ver
-achtelijkvrouwmns.Zzad
ZWABBELAAR, drinker (West-vl.), in Br.

zwadaleraar.
ZWABBELEN wordt gezegd van dingen

die te groot ofte wijd zijn : zijn broek
zwabbelt (West-vl.). Z. zwabben bij
Weil. en zwadderen.
ZWAD, in West-vi. 't zelfde als : zwaard.
Z. zwa.
ZWADDER, m., slappe koffie, slechte
drank, overschot van iemands drank
(Oost. -vl., Br. en Antw.). Op zwaclder gaan, op zwier gaan; te Turnhout ook voor : dronkaard (Antw.
st. en pr.). Z. zwadderen.
ZWADDEREN, o. en ook b. w. : 1° heen
en weêr bengelen, bewegen , schudden : he vet zwaddert here aan 't lijf
(Br., Antw. st. en pr.); 20 plodderen
(491) of in 't water met de hand zitten te roeren, ook zwalpen. Vanhier :
uitzwadderen, in 't plodderen of al
spelende licht uitwasschen ; a fzwadderen, licht afplodderen, of afwas schen, afspoelen : zwadder het slijk

wat van uwen rok (Br., Antw., OostVl.). 3o schudden, kernen,melk in beweging brengen om de zaan tot boter
bijeen te krijgen, boteren : zwadder
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de boter bijeen. Hiervan ; zwaddervat. Kil. vert. zwadderen door fluctuare, turbare aquas (zwalpen, in 't
water roeren). 4° Als een dronkaard
rondzwieren, zich herwaarts en derwaarts bewegen. Hiervan : zwadder kieken, voor : dronkaard (Antw., st.
en pr.). 3 0 In het drinken of nutten
van natte spijzen of drank storten ,
slabberen of zabberen (Oost -Vl.);
hiervan : bezwadderen, beslabberen,
bemorsen, bevuilen. Bij Kil. zwad deren, profundere (uitgieten) en ook
strepere. Bild. heeft zwadderen voor:
plassen, ruischen, zwalpen. 60 Lang
blijven regenen oft zelfde als in Br. :
zebberen, zabberen, ook : lang aan
iets bezig zijn : hij zwaddert altijd
aan. Men gaf ons zwadderen nog op
in den zin van : walkeren , stillekens
aan koken om murw te worden : he,

vleesch ligt te zwadderen , of bi,
Kil.: swellen .Z .zwabber (vischstaart)
bij Bilderdijk.
ZWADDERGAT, gat dat zich veel heen en
weer beweegt; een die zwaddert,
dronkaard (Br.).
ZWADDERKIEKEN, dronkaard. Z. zwad deren.
ZWADDERVAT, vat waarin men zwad
botervat waarin men de-dert;h
boter bijeen zwaddert (Br.). Z. zwad deren bij Kil. en Weiland.
ZWADE. Z. zwaal, enz.
ZWAGGEREN, wrikken , roeien ; fr. avironner (Br.).
ZWAK wordt in de Kemp., en de pr.
Antw., Br., Hggel. gebr. in den zin
van : 10 vlug, rap, snel, gezwind,
behendig : het is een zwakke kerel;
2 0 van fel, kloek, dapper : het regent
zwak af; 3 0 van groot : een zwakke
uur gaans. In den zin van 't fr. faible
hoort men altijd :slap in de pr. Antw.
In Br., VI. en Zeel. bezigt men zwak
voor : slap, lenig, buigzaam : het is

heel zwak. Zwak leven bet. in OostVI. en elders : liet bont maken, ver-
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kwistend leven.
ZWAKEN. Z. zwakken.
ZWAKKEN, in West-Vi. : zwaken, 0. W.,
zakken , zinken , buigen , plooien.
Men zegt vfn een zeer langen persoon,
wiens lange beenen ofknieën buigen
in het gaan : hij zwakt door Zijne
knieën ; ook van boomen die, van

vruchten overladen„ naar omlaag
hangen : die fruitboorn heeft zoo veel
vruchten dat hij zwakt.
Maar 't zieldragende bootje,
Zoo sprooi en zoo schuw,
Hoe zwakt en hoe plooit en
Hoe zwanselt het nu
Op de hutsende baren.
G. GEZ.

Zwakken bet. eigenlijk : zwanken, in
welken zin G. Gez. het ookheeft ; bij
Kil. : swacken, 1. vibrare, agitare.
Z\VALEM , ZWALM , in VI., Zeel. en in de
Kemp. evenals bij Kil. en Plant., voor:
zwaluw; in Br.: zwolm; te St.Truid.:
zwetver; te Tienen: zwerm; in Gron.:
zwalg; in Limb. : zwalfof zwelf; bij
Bild. ook : zwalge, zwaluw; in den
Teuth. : zwalwe.
ZWALG, zwaluw (Roermond).
ZWALMSTEERT , m., in Oost -Vi. soort
van steen die aan het eene einde smaller is dan aan het andere, en dient
om rondvormig metselwerk, zoo als
eenen steenput te metsen ; 2 0 manskleed, dat te Antw. : pitteleer heet.
ZWALMNEST ; als een snuiver brand of
ruive onder zijnen neus krijgt
heet men dit te Ronse : zwalmnest. Z. messing.
ZWALP, ZWALPEI, ook KLOTSEL, vuil ei
dat zwalpt ofkiotst, dat bedorven is,
ook bebroeid ei (Br., El-Br., Kemp.,
VI.); in Vi. ook fig. voor : dronkaard,
kwast, en in 't L. vanWaas : bedorven
kind; elders in VI.: onnoozele bloed.
ZWALPER, van : zwalpen (golven), soort
van groote duif met hoogen krop
(Antw., st. en pr.).
ZWAM, veegzwam (775).

Z\VA

ZWAMPELEN, voor : zwalpen (Limb.).
ZWANGELEN, voor : zwalpen (Limb.).
ZWANKELEN, freq. van : zwanken, waarvan het ook den zin heeft, wankelen,
omkeeren; waggelen (West-VI.).
I)aar klinkt hij (de meitak),
Rijst in top en zwankelt in den boogen.
)G. GEZ., blz. 40.)

Zwankelen, I. nutare, vaciUare (Kil.).
Z. zwanselen.
ZWANSEL, m., gemengde vloeibare stof;
gelijk hutsepot eene mengeling is van
stijvere zaken (Oost - VI.). Z. zwanselen, waarvan 't de wortel is.
ZWANSELEN, ZWANTSELEN , ZWEN
SELEN, ZWEINSELEN, o. w., van
-

den eenen kant naar den anderen
trantelen, als bedronken lieden doen;
heen en weer stuiken of slingeren : die zatlap zwenselt van den
eenen kant naar den anderen. In
Belg. -Limb., Hagel. en Kemp. zegt
men : zwanselen, zwenselen ; in VI.,
vooral in Oost-VI. : zwiinseten,zwinse/en, zweinselen. Men gaf ons zwanselen ook op in den zin van: onder
't eten morsen, en zwenselaar,een die
morst. Het is afgeleid van : zwants,
oud dietsch en hgd. w. dat staart
en ook sleip bet. Hiervan bij Kil.
zwentsen en 't freq. zwentselen , I.
vagari, d. i. heen en weer loopen,
eigenlijk heen en weer slingeren, gelijk een dier doet met zijnen steert.
Zwens, zwants bet. in Limb. : slaag,
en zwentsen, zwantsen : slaan : hij
zwenste er duchtig op. Swanlsen,
zwentsen schijnt samen te hangen
met : zwanken, zwenken, zwinken,
zwingelen, dat ook slingeren en slaan
beteekent, en ts zou met g en k verwisseld zijn. Z. zwatelen.
ZWART, ZWERT.Zwartop wit, geschrift;
zwart en blauw worden, blozen : hij
werd zwart en blauw van gran2schap
(VI.). Er is noch wit noch zwert
in huis zegt men in West-VI. voor
er is noch eten noch vuur in huis;
113
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Br. : er is noch vier noch vonk, er

is niets in huis. De zwerten, de Geestelijken. Zwart of zweet goed, mv.,
zwerte goederen : goed of goederen
toebehoorende of toebehoord heb
aan kerken of kloosters en in-bend
de Fransche omwenteling geroofd en
verkocht geworden zijn (Br. , Antw.,
Kemp„ VI. en elders). Men noemde
d ie goederen ook : nationale goederen,
in tegenstelling van : erf- ofpatrimoniëele goederen.
.ZWARTERIK, een die zwart is, die zwart
haar heeft (Br., Antw., Kemp. en elders); koffie : den zwarterilc buischen,
koffie drinken (h. en d. in Vi.).
ZWARTSEL, in Belg. -Limb. als in Br.:

blink , eirage de souliers. Z. wiks.
ZWASEM en ZWADEM of ZWAAM en
zwaseinen,zwadernen,zwamen voor:
wasem, wasemen. Zwasenien, zwa.
ser, zwaden staan in verband met
zwaaien, gelijk waseen met waaien
(Limb.).
ZWATELEN, o. w., rondloopen, op zwier

eraan ; fr. bamboeher : waar zwatelt
die jongeling toch P Zwatelaar,
fr. bambocheur (West-VI., Veurne).
Het w. is licht verwant met zwadderen of zomen tselen , 1. vagari.
ZWATS. Z. zwaars.
ZWAUW. Z. zwaal.
ZWAVELBAK, solferstekbak (N. v. Vi.).
ZWAZIE (zwozze). Z. zwaars.
ZWE, ZWEE (zachte e), v., winkelhaak,
haak of regel den vorm eener T heb
fr. équerre (West-Vi.). Die-bend,
plank is buiten hare zwee, bevindt
zich buiten haren haak, d. i. : is op
hare plaats niet. Uit zijne zwee gesmeten zijn, buiten zijnen haak zijn,
uit zijn lood zijn, buiten zijn bezig
zijn. Buiten zwee zijn,half dron--heid
ken zijn (West-Vl.) ; in Br. zou men
er voor zeggen : buiten schreef zijn.
Bij Kil. : swede, oud Vlaandersch,

winkel- haeck, norma, regula, qua<ara, gnomen; bij Weil.: zwei (schuin-
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sche winkelhaak. Z. zwade.
ZWEEL, o., komt in Limb. en zwit in
Gelderf., Groning. en Overijsel voor
in den zin van : eelt, d. i. in Br. :
weer (scherpl. e) ; bij Kil. swil, swel,
1. tumor, callus, fr. durillon y in den
Teuth. sweele, gesweel, clyere.
ZWEELT, 't zelfde als : zweel, eelt (Roermond).
ZWEEM, v., soort van watervogel, half
zoo groot als een eendvogel, maar
er wel aan gelijkend, fr. sarcelle d'été
of d'hiver (Waas); bij Kil. sweem,
sweemer, sweemerken, 1. rusticula

minor, gallinago minor.
,ZWEEMER, ook zwik, zwengel of siksen,
lange stok met zijn midden op eenen
boom liggende, en dienende om den
eeroer in den bornput op en neer te
halen (Meehel., Antw., Kemp.); bij
Kil. zwenghel, zwinghel, 1. tollenon.
ZWEEP, eigenlijk : dunne roede ; in Br.,
Antw. en VI. voor : lange man of
vrouw, of voor : zwikzwak. Zwiep
bet. h. en d. in Westvl. ook 't zelfde
als : lijlootse (340), wiegewaai , en
zwiepen voor : zweepen; zwanken,
slingeren, schongelen, fr. osciller.
ZWEEPKENS, eerste trekken van de
schrijfkunst (Antw., Kemp.).
ZWEER, m., in'tZuiden voor :pijn, zeer:

losse hoofdzweer, f. migraine (Antw.,
st. en pr. en omstr. Brussel). In N.Br. : scheele hoofdzweer. Den zweer
van iets hebben of geven, er zich niets
van aantrekken (VI.). Z. sjeeren zweer
bij Hoeufft; bij Kil. : swere, sweyr, 1.

dolor; hinc, hoofdswere, lanciswere.
ZWEERD, voor : pijnlijkheid gezegd : de

dood eens zoons is een hard zweerd
voor eenen vader (Br., Antw. en elders); in Oostvl.wordt zweerd gezegd
1 0 ivoor : zwoord (Z. zwaars), 2 0 voor
Tisch, riethalm ; in VI. voor : het onderste gedeelte van een schip dat
door het water snijdt; te Antw. zijn
de zweerden van een schip : twee
groote ovale berden die er weerszijde
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aanhangen en op en neêr gelaten
worden. Bij Kil. sweerd, 1. planca
tateratis lalae out alterius navigii
plani , lateïi navis accinclae tanquarn ensis.
Z \'VEERNOOT, m., duivel : loop naar den
zmeernoot (Limb.).
ZWEET. In 't zweet zitten, in moeite of

moeilijkheden zijn (Vi. en elders).
ZWEETEN, o. w., voor : zijn best doen
gij zult er mogen voor zweeten (Br.).
Wateren bloed zweeten,zeer benauwd
zijn : hij zweette water en bloed
(Overal). Zwijgen dat men zweet,

volstrekt zwijgen (Br., Antw.).
ZWEETERS of zweetvoeten, voeten die
veel zweeten : hij heeft er gestaan met
zijne tweeters of zweetvoeten zegt

neen in Br. en V1. van iemand die
in zijne verwachting bedrogen is, of
die vergeten is.
Z\VEGEL , ZWEGELSTEK. Zwegel, m.,
voor : zwavel, solfer ; ook voor : zwege/stek of lang gezwaveld of gesolferde stekje; zwegelbus, enz. (Limb.);
bij Kil. sweghel, zweghelpijv (Germ.
sax., sicarnb.), riet, rietpijp, Z0 sweghel, germ. saks. Geld. en Hol. zweglzelstockje, solfer- steek.
ZWEGELKE, fr. allum ette (Limb.).
ZWEGELSKREMER, die met zwegels of
zwavelstokjes over land gaat (Limb.).
ZWEGERSE, zwagerin (Holl.-Limb.).
ZWEGELSTEK, solferstek (Limb.).
ZWEIFELEN, o. w., voor : weifelen (Oost
evenals zwanken voor: wanken.-Vl.),
ZWEILEN. Z. zwellen.
ZWEINSELEN, zwanselen.
ZWELF, zwaluw, hgd. zwalbe, engl.
zwollow. Z. zwalem.
ZWELGEN. In 't bolspel, al ramende en
schier ten einde der macht van den
bol, boven eenen staanden bol gera ken heet men in Westvl. : zwelgen.

ZWELLEN, ZWEILEN, ZWILLEN, b. w.,
half murw laten worden, eens eventjes in kokend water laten zieden, b.
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V. kervel,roode kooien, enz.: de aardappelen zijn nauwelijks gezweild;:
hij eet geerne gezwilde kooien. In
Belg. - Limb. zegt men zweilen, in 't
Hagel.,Kemp. enN.-Br.meer : zwillen,

voor .: zwellen ; bij Kil. en thans nog
in de Kemp. bet. swellen (Kempisch)
't zelfde als : wallen of zieden ; bij
Otfried staat suilit voor : zwelt. Z.
Hoeufft op zwillen. Iemand laten
,willen bet. te Antw. : iemand niet
meer aantrekken, zich om hem niet.
meer bekreunen, hem aan zijn lot
overlaten.
ZWELTE,v., een licht,vuil, slecht vrouw
dat met iedereen meeloopt,-mensch,
fr. salope; 2 0 een lui, vadzig, slordig.
vrouwmensch, omdat, zegt Dr Snel
(Belg.-Mus. 184t, blz. 201), een-laert
zwaarlijvig vrouwmensch doorgaans
zich log en traag vertoont. Eene dikke
ewe/Ic, eene godse (Vl.); te Gent
is zwelte ook de naam des laatsten
koeksvan de heetekoek- bakte; bij Kil.
swelte, 1. puella languida, ignava,
remissa. Z. lef (530) , slavets (617) en
zwellen, waarvan het de wortel is

alsmede kalle (klappei, blz. 227).
ZWELTEN (zwolt, gezwollen), o. w., bezwijken, vergaan, sterven, ook voor :
verdrinken : ik zal daar onder bezwelten. Hij is verzwolten als eene koe.
Den put vullen als de koe verzwollen
is, hetzelfdeals elders, den put vullen:
als het kalf verdronken is (Vi.). Z.
bezwelten (52). (Vl.). Kil. vert. swelten, volgens hem een oud Vlaanderscli.
w,, door : deficere, languescere, fatiscere;. Despars (Chronijk van V1. 11
86) en Maerl. li-ebben ook swelten
hi beswalt (Alex. 104); in Floris en
Blancefloer : beswalt ; bij Delf. is
swellan oud hgd. ; in 't Belg.-Mus.
(1844 blz. 201) is swelten eene ster
zwellen (hersten),..-keruitsp.van

van dieren gezegd, omdat na de dood
de ontwikkeling der gaz het lichaam
doet zwellen.

ZWI

(

ZWELVER, zwaluw (omstr. Landen en
SL-Truid.). Z. zwerm, bij ons, Bud. en
Wei!., en zwalem.
ZWENDIG , zwezerik van een verken
(Hageland).
ZWENGEL. Z. valei, fr. volée, en zwing.
ZWENS, ZWENTS, zwans, slaag (Belg.- en
HoIl.-Limb.). Z. zwanselen, zwiiigelen en zwentsen.
ZWENSELEN, ZWENTSELEN. Z. zwaiiselen.
ZWENTSEN of zwantsen, b. w., slaan,
afrossen (Hou.- Limb.) . Het is afgeleid
van swants, dat staart bet. Z. zwanselen, zwingelen.
ZWERAGIE, verzwering (Br.). G wordt
uitgesproken als in 't fransch.
ZWEREN, sjeren, zeerden (VI.).
ZWEREN, voor : vloeken (VI. en elders).
ZWEREN (met zware e), van : zweer
voor : zeer, pijn, het. in Westvi. ook
't zelfde als : zeer doen , zèren of
sjeren : wat zweèrt mij dat.
ZWERIJ, voor : verzwering of ook voor:
zweer (onistr. V. Breda); in Br. zegt
men zwerage voor : verzwering.
ZWERM, m., zwalm (r. Tienen); Kil. heeft
zwermen voor : zwerven (verwant
met: zweven), I. vagari, errari; zwer mei', voor : zwerver, vagabundus, erralnindus. Z. zwelver en, bij Bild. (Ill,
310), zwerm.
ZWERTGOEI). Z. zwart.
ZWES, graehtje (Kl. -Br.).
ZWEVEL, voor : zwavel (N-Br. cii bij
Kil.). Z. zwegel.
ZWEZER , zwezerik (Antw.).
ZWICIITEN (zich), zich wachten (Oostvl.).
ZWICHTIG, bijv., zeer, ontzachlijk:zwichtig veel, weinig, enz. (Zeeuwsch VI.).
ZWIEP, zwiepen. Z. zweep.
ZWIER, ZWIEREN. Swier te Leuven en
elders voor : slinger of schongel
en zwieren voor : slingeren;-kord,
Kil. vert. swier door : vibratio, en
swieren door : vibrai'e.
ZWIERSCHAKELEN, o. w., touteren,
schongelen (h. en d. in Br.). Samen-
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gest. uit : zwieren en schakelen. Z.
wiegsehakelen, bijzen.
ZWIJMELEN, 0. \v. 1 0 onvast slapen : ik

slaap niet, ik zwijmet maar; zwij
meling, lichte slaap (Br.) , te Antwerpen : zuilen; bij Kil., die het
vert. door: dormitare, soporare, heeft
-

het dezelfde bet.; in de Kemp. wordt

zwijmelen gebr. in den zin van
zwanselen of zwankelen , waggelend gaan gelijk een zatlap, en Kil.
vert. dit door : cespitare. In loll.Limb. bet. zwijwelen : gedurig bewegen.
ZWIJN, een overdadige of beestachtige
mensch, die b. v. veel drinkt of vuil
en wulpsch leeft : zwijnverken ; zoo
zegt men veel h. en g. in 't z.: zat of
dronken zijn als een zwijn , zeer
dronken zijn ; een zatlap of dronkaard heet men : zat zwijn; en een
slechtaard : een zwijnskot , zwijns
neus, een zwijnsvoet.
ZWIJNKEL. Z. zwing.
ZWIJNSELEN. Z. zwanselen.
ZWIJNSHORSEL, aardbie (Westvl.).
ZWIJNTJE (zwintje), klein borstelken,
licht zoo genoemd, omdat dit doorgaans van zwijnenhaar gemaakt is.
-

Het zwijntje onder de kave slaan, iets
in het duikerken doen. Zwijntjevellen, een zeker kaartspel (West-vl.).
Zwintjes zijn te Poperingen ook : een
soort van peulerwten.
ZWIK,v. 1o't zelfde als : zweemer(Antw.),
danszaal; van: zwikken, in den zin
van : doen daveren. Pomey heeft

zwik, zwak, libratio, vibratio; zwikken, agitare, vibrare, librare. Iets
kunnen zwikken, eene zaak kunnen
draaien naar zijn goeddunken, de
zaak machtig zijn, enz. De kdrel kan
et zwikken (Limb.). Z. zwikken en bij
Weiland zwik.
ZWIKKEN, 't zelfde als hij Weil. : zwanken, schudden, heên en weer bewegen, slingeren (Br.);hij Kil. : 7notitare.
In Limb. bet. het : overmeesteren,

ZWI
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dwingen : hij zal dien last wel zwik
in Br. hoort men 't soms voor -ken;:
veel drinken, en zivikker voor: dronkaard. Gewis van : zwik of zwikje, fr.
fausset. Z. zwikzwak en zweemer.
ZWIKZWAK, evenals : slinger (623), 't
zelfde als slonget (625), en wordt gezegd van een zeer langen dunnen
persoon of van iemand wiens beenen
in 't gaan buigen. Het w. is bij herhaling met den a-klank gevormd van

zwikken ofzwijken.Bij Kil. is .want/,
swanck, vibratio, libratio. Z. zwakken.
ZWIL, o. Z. zweel.
ZWILLEN of ZWEILEN. Z. zwellen.
ZWING (zwong), v., 1° 't zelfde als bij
Weil. : zwingel- of zwengelhout, het
dwarshout van eenen wagen, fr. traverse; bij Kil. zwinghe van den waghen, 1. lignurn traversum. temonis ;
doch door zwing verstaat men niet
alleen : den stok voor eenen wagen,
waaraan men de strengen van ingespannen peerden vastmaakt, maar
ook een zelfde dwarshout, dat met
eenen haak vooraan eene koets ,
ploeg, egge vastgemaakt wordt, in 't
fr. volee, ook haainhout, dat evenals
zwengel, 't zelfdebijna isals : kameel,

stok , doch in Limb. bet. het
arm eener waterpomp ; de Teuth.
heeft swijngel ; putswijngel, 1. vetlis
bij Kil. is zwinghe ook : roede, perlica
fr. perche. Z. zwing.
ZWINGELBERD. Z. zwingelen.
ZWINGELEN, eigenlijk : slaan, slingeren;
doch bepaaldelijk gezegd van het vlas,
om het van zijn houtachtig gedeelte
teenemaal te zuiveren, fr. tenter Ie tin
(overal). Hiervan : zwingelberd (Br.,
Oostvl. en elders), berd waarop men
het vlas zwingelt; zwingelwes,scherp
houten tuig, in den vorm van een cirkelrond mes, waarmee men vlas op 't
zwingelberd uitslaat; bij Kil. heet
dit tuig : swinghel of zwinghe, flagellum linarium; zwingelkroten, afval
van gez'vingeld , geknapt of gehekeld vlas (Vi.). Z. kroot (300) en
leem (329). Zwingelen, freq. van :
zwingen (slaan, slingeren), is een
saks. w., dat geeselen bet. ; in den
Teuth. is swingelen ook : geysselen ;
het eng!. to swing of ,swinge en 't
saks swingen hebben ook die beteekenisenvandaar datmen in Br. zwin
zegt voor : slaan, en zwingeling-getn
voor : slaag : hij zwingelde duchtig op

mijnen rug.

(174), hamerschier (175), hangschijf
(177) of liever hangschier (Br., Antw.,

ZWINGELKOT, plaats waar men vlas

Waas) : inWestvl. heet dit dwarshout:
,winkel, zwijnkel; 20 zwingvleugel
van een grooten vogel , als : arend,
duif, vooral de uiterste pennen der
vleugels of de slagvederen ; vanhier:
witzwing, duif wier uiterste vleugelpennen wit zijn (Antw., Waas) ; bij
Kil. is zwinghe : vleugel eens arend,
angl. wing. Zie Delf. (349) en zwin
Zwing is verwant met zwang,-geln.
d. i. 1° Bene zwaaiende beweging, inzonderheid : eene verbreiding der
vleugels in het vliegen, 20 zwaai in
't algemeen (Bild.). Z. zwong.
ZWINGEL, 't zelfde w. als zwengel, is bij
Kil. : een zwingelvlegel, een zwingel-

ZWINGELKROTEN. Z. zwingelen enkroot

zwingelt (Overal).
(300).
ZWINGELMES. Z. zwingelen.
ZWINGELMOLEN. Z. zwingelen.
ZWINGELSTOK of ZWINGEL, stok of

tuig waarmee men vlas zwingelt
(Vi.) ; in Br. : ,. wingelmes.
ZWINK en ZWONK, in N.-Br. voor
„wenk, draai, slag, wenk : hij had k,het
-

met een zwonk van het oog gezien.
ZWINKEL, ZWIJNKEL. Z. zwing.
ZWINSELEN, omstr. Ieper., 't zelfde als

elders : zwenselen, zwantselen, zwan-

kelen.
ZWINTJE 1° 't zelfdeals : zwijntje; 2° ook
een werktuig om palen in den grond

zwwo
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te slaan (Ieper.) ; doch in de laatste
bet. zal het zijn voor : zwingeltje.
ZWIRLEN, zwieren, slingeren, dooreen zwaaien : in 't zwirlen van den
dans. Zwirret is bij Bild. (III, 311)
m., 't zij als wortelsylbe van : zwirrelen,'t zij als het verbale van zwirren, 't zelfde als zwieren : met klein
verschil van de nuance in de beteekenis., en even zoo zwarret, van :
zwarrelen of van ,warren, oud freq.
van waren met de z versterkt.
ZWIT, zweet, en zwitten voor : zweeten,
gelijk hitte voor : heette (N.-Br.).
ZWOEL. Z. zwaal.
ZWOELIE, v., ovenpaal. Z. zwaal.
ZWOIS. Z. zwaars.

zwo

ZWOLM, zwaluw (Br.).
ZWONG, v., zwingel, spaander of plankje
waarmee het vlas gezwingeld wordt,
hetzelfde als in Br. zwingebnes, hgd.
schwinge. Zwongelen voor : zwingelen, fr. broyer le tin, hgd. schwingen
(Limb.). Z. zwingelen.
ZWONK, m., draaier aan eenen slijpsteen,
arm aan een koffiemolen ; handhave
aan eene houtboor (Antw., Kernp.).
Z. bij Bild. (III, 311) : zwing (draai,
zwaai), m. als wortel van : zwengen ; doch uit ,ewe-en ontstaan, als,
zwenk en zweng van 't hgd. zwemgen, waarvan ons zwengel uit zwing
samengetrokken is. Z. zwing.
ZWORS,ZWOZ, ZWOZZE (Br.). Z.zwaars..

ALGEMEEN VLAEMSCH

IDIOTIC O_J,
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of verzameling van woorden en zeçjwyzen in
België yebruikelyk en in de bestaende

Woordenboeken niet te vinden.
4e

Aflevering.

WY be'even eeLLydsip in hetwelk , om ZQO te zeggen,
alles zyne liefhebbers , zyne bestudeerders vindt , dat
byna alles het voorwerp is eener afzonderlyke weten
schap. Men maekt allerlei verzamelingen - van pimpels,
van beeldekens , ja tot van postzegels toe. Edoch , naer
ons oordeel , is de lief hebbery der moederspraek , is de
diepere kennis van de tael des volks , aen 't welk men
het geluk heeft toe te behooren , is de verzameling van
al de woorden en zegwyzen , door welke de geest van het
volk zich uitdrukt en zyne gedachten mededeelt , eene
prysbare zack , eene nuttige wetenschap. Inderdaed de
tael is het kostbaerste pand dat een volk van zyne voorvaderen overgerfd heeft. Zy is het kenmerk, dat het eene

volk van het andere onder- en afscheidt. De volkstael is,
mede met de godsdienst , de sterkste steunpilaer ter be
houdenis van het nationale gebouw en van de vry- en onaf
hankelykheid eener eigenaerdige natie. Daerom hebben
alle volkeren , die in verval niet waren , die hun zeifbe
en grootheid betrachteden, hunne Iandtael in waerde-houd
gehou den , en zich hare opbeuring en beoefening aengetrokken. De volkstael werd en wordt by de Duitschers en
de Hollanders in groote eere gehouden en met voorliefde
gesproken en geschreven. De diepere tae!studie heeft in
beide landen sinds langen tyd meesterstukken van wetenschap voortgebragt. Men heeft daer de algemeene
dietsehe spraek tot in hare verste uitgestrektheid , tot in
hare geringste byzonderheden nagegaen en onderzocht,
en, alzoo, geleerde werken over de gewestelyke woorden
en Idiotismen van de onderscheidene landschappen in
het licht gebragt.
Het is alleen in Belgié dat het aenzienlykste gedeelte
der Natie, dat zy, die wel de waerde en het nut eener
volkstael moesten beseffen , de tael des lands laten vervallen , om geen harder woord te gebruiken. . Ook werd
van ouds het onderwys der móedertael en derzelver
studie zoo veel als verwaerloosd. En dit is nog het geval
op den huidigen dag by het groot deel der geletterden. In
onzen leeftyd echter zyu er. eenige vrome mannen opgestaen , die zich den opbouw van de tael buns vaderlands
hebben aengetrokken. Willems, David, Bormans, Snel!aert
en nog anderen, en thans cene menigte discipelen en navo!
dier veteranen van de nationale taelbeweging, die allen-gers
onbaetzuchtig en met standvastigen moed arbeiden aen de
verheerlyking, de in eere- en rechtherstelling onzer dietsche tael , « le plus puissant levier de la nalionalité
beige, » zoo Leopold I te Gent, in cene plegtige omstandigheld , eens zegde.
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De eerw. heer David is eene der zeldzame mannen,
wiens aendacht bier te lande gevallen was op de bestudee
ring der Idiotismen van 't zuiderlyke Nederland. In 1859
vatte die verdienstryke geleerde het gedacht op van een
algemeen vlaemsch idioticon tot stand te brengen. Te dien
einde schreef Tyd en Vlyt cene prysvraeg uit, die in 1860
door zestien medediDgers gunstig beantwoord werd. Buiten den pryskamp kwamen er nog lysten van gewestelyke
woorden in van zes taelminnaers. Sedert dien hebben
wy nog veertien andere bydragenmtvangen. Wy zyn derhalve wel voorzien van goede bouwstof, toegezonden uit
alle gewesten van den belgischen grond , van boven Poperinge tot verre achter Venloo , en van Blankenberg af
tot aen de Pruissische grens en Keulen.
Wy melden hier dankbaer de tiarnen der taelvrienden,
die ons zoo'n ryken voorraed van volkswoorden hebben
geschonken : eerw. Du Villers, pastoor; eerw. E. Van
de Putte, deken van Poperinge; K. L. Rogiers, leeraer te
Meenen ; J. Van Beers, id. aen 't Atheneum te Antwerpen;
K. Statlaert, id. te Brussel;J. M. Dautzenbergh, letterkundige ; de eerw. heeren P. Du Bois en L. W. Schuermans, te
Leuven; Jespers, te Hoegaerden ; V. Bets, pastor te Neêr
linter; F.-R. De Becker, te Terbank; A. M. Van Meel ; Van
Oroogenbroeck, te Borght ; J. Hoofs, te Antwerpen; Joosen,
te Grimberge; Baems, te Tongerloo; Dillen , te Perk; De
Ridder, te Brussel en J. Habets, pastor by Maestricbt;
Jer. Lambrechts ; Emni. Van Straclen ; Ed. Martens, hooglecraer ; Dart, oud-professor ; W H. Collaes , te Venloo;
een kloosterling Uit Vlaenderen, de geleerden premonstreiter Raeymakers ; P.-A. Bossaert , archivist van Brugge;
J.-B. Sivré , controleur te Roerinonde ; Vekeman , te
Sotteghem ; P. Wydooghe , te Ypere ; L Kindt , te Kortryk ; de onderwyzers , Jan Ferguut , te Schaerbeek;
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G. Lefevre , te Overwinden ; A. Rutten , te Goidsenliove;
Em. Meganck, te Assenede ; Lassoen, te Heysse ; de jeugdige studenten Mb Fredericq en Lud. Hanmout uit V1aen
deren , enz. Zeer veel hebben wy ook genomen uit de talryke schriften des geleerden priesters Guid. Gezelle.
De eerw. beer Schuermans heeft de zware tack der
bewerking van dit belangryk Idioticon op zich genomen.
De beweegredens, die hem daertoe hebben aengezet, leze
mcii in het Voorwoord des werks , dat reeds tot op het
484e biz. is gevorderd. De bewerker is er verre van af
zyn eigen werk te pryzen ; hy zelf heeft de overtuiging
van deszeifs onvolinaek th eiden wil in a ll e ootmoedigheid
belyden, dat niet slechts de noodige tyd, maer zelfs de
noodige bekwaemheid en de te raedplegen boeken hem
ontbreken om iets beters voor den dag te brengen, iets
wat op de tegenwoordige hoogte zy der taelgeleerdheid
van Holland of Dnitschland. Maer toch zendt hy, met gerust gemoed , zynen arbeid de wereld in, de beoordee
hog ervan, vol betrouwen, overlatende aen de rechtveer
digheid des tyds en de beoegdheid van deskundige
rechters.
Geleerde taelvrienden hebben reeds in Tydschriften
en elders vleiende artikels over het Idioticon geplaetst.
De beer Schuermans heeft cene menigte zeer aenmoedigende brieven gekregen Wy zullen bier uittreksels mededeelen uit twee brieven van mannen van het hoogste
gezag op 't taelkundig gebied, van den heer J.-M. Dautzenbergh , gewis een der geleerdste letterkundigen van
België, en den heer Dr M. De Vries, hoogleeraer te Leiden
die , met Dr Te Winkel, opsteller is van het moriumentael
Woordenboek der Nederlandsche Tael. u Bevoegde rech
» Iers over een werk gelijk het door Ue. uitgegeven
-

))

Idioticon zijn zeer klein in getal; wat de groote hoop

D looft of berispt, moet Ue. omtrent onverschillig zijn. Of
» er te veel of Le weinig opgenomen worde, doet weinig
» ter zake In alle geval beter wat te veel dan te. weinig.
» ik weet niet naar welk plan gij arbeidt, welk idioticon
)) gij als richtsnoer hebt kunnen nemen. Indien gij plan
)) en inrichting hebt rnoeen verzinnen, dan was uwe
» taak eerie reuzentaak. Ik lees met genoegen de betee)) kenissen en ophelderingen , die gij kort en bondig over
)) elk woord aangestIpt hebt. . . . Ware uwe bewerking
) nog zoo gebrekkig (wal zij niet is) , dan nog zou uw
» Idioticon toch,als eerste ernstig werk ten onzent, steeds
» als typus worden beschouwd , waaraan te verbeteren
1) blijft zonder dat het zijne oorspronkelijke waarde verD liest. Ik denk aan Voss' vertaling van Horneros, die
» sindsdien tien nieuwe verbeterde vertalingen ontving
D zonder iets van Voss' roem ontnomen ie hebben. Het
» gaat zulken boeken gelijk het den stoomtuigen gaat,
)) men verbetert ze gestadig, maar men herinnert zich
3) dankbaar des eersten uitvinders. Zoo, hoop ik, dat het
» uwen Idioticon ook zal gaan . . . . Gaat alzoo voort gelijk
)) gij begonnen hebt et persevera usque ad finem, ubi coB rona, ubi monumentum. » Dit schreef ons een der oudste en geleerdste taelbeoefenaers van België. Zie hier wat
de groote M. de Vries, den bewerker van het Algemeen
vlaemsch idiolicon toezond
« Met het grootste genoegen heb Ik achtereenvolgens
» de drie afleveringen ontvangen en telkens veel belang)) rijks in uwe schoone verzameling gevonden. Ook hij het
» Woordenboek waken wij er dankbaar gebruik van, al
)) kunnen wij ook de meeste woorden niet opnemen in
» zoo verre zij provincialismen zijn en dus niet tot het
» kader van ons Woordenboek behooren, evenmin als
» de provincialismen van Groningen en Overijsel. Ik
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» hoop van herte dat gij den zwaren arbeid, onder Gods
» zegen, gelukkig zult mogen volbrengen. De aanmerkifi
» gen van hen , die, der zake onkundig , een Vlaamsch
» woordenschat « onbeduidend » achten, zullen u, hoop
» ik , niet ontmoedigen. De tijd zal hen hunne dwaling
» doen inzien en uwe edele pogingen in 't ware licht
)) stellen. . .. Maar daar moet men zich overheen zetten
a in de vaste overtuiging, dat men door ijver voor de va» derlandsehe taal een heiligen plicht vervult, en daar)) door « Godsdienst , Taal en Vaderland a gelijkelijk in
» eere houdt. ik raad u dan ook ten sterkste aan met
)) moed voort te streven , en het aantal woorden liever
a nog te vermeerderen dan te verminderen. Juist die
)) zoogenaamde straatwoorden , als door het volk ge» schapen, zijn dikwijls uit een taalkundig opzicht hoogst
» belangrijk , enz., enz. »
Die beide getuigenissen zyn er vele anderen waerd en
zulleii voldoende zyn om te bewyzen dat het Algemeen
vlaemsch idioticon wel geen onbeduidend ding is, maer
iets dat wel wat meer diende gewaerdcerd en ondersteund
te worden door degenen , voor wie de volksstain , tot
welken zy hehooren , en de vryheid en grootheid van
dezen stam cene wezentlyke waerde hebben. Volgens
zyne vruchten moest men den boom oordeelen en de
wetenschap pryzen en aenmoedigen waer deze dan ook
gevonden worde.
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Noord- Nederland cu Duitsclilaud \varen \'laamscli ßelgie ver vooruit
ill de studie der overal gesprokenw dietsclle taal. Sints lange n tijd
liaddenn geleerde taalvorschers hunne aandacht gevestigd op de eigen
gaven nu en dan de merkweerdige-ardighe wstpakn,l
vruchten hunner studie in het licht older den naam van ldioticon's,
woord dat, over een veertigtal jaren, bij de meeste der Vlaamsche
letterkundigen evenals de zaak zooveel als onbekend was. Maar onze
voornaamste taalherstellers wisten reeds goed wat Idioticons beduidden, en van welk hoog belang dezer inhoud is voor de breedere
enl diepere kennis van de algemeene vollkstaal. Trouwwwens JJ. A. Snellaert,
J . F. Willems, J. David en eenige anderen leverden nu en darn eeiiige
artikels als staalkens of als eerste vrucht huilnel" aauteekeningen op
liet gebied der gewestsprakell. Ja, reeds op liet taalcongres van
Amsterdam, in x 850 gehouden , wees J . David op de noodzakelijkheid
orn afzonderlijke lijsten van gewestwoorden en eigenaardige uitdruk
te stellen; daar soortgelijke verzamelingen hoogst nuttig-kingeop
zouden zijn tot het verveerdigen van het Algemeen Woordenboek der
iVederlandsche taal, dat men ging bewerken.
Door zulke overtuiging bewogen en, willende immermeer de studie
der rijke moedertaal bevorderen, zond hij den volgenden omzendbrief
uit, namens het Studenten- Genootschap Het Tijd en Vlijt, waarvan bij
de Bestendige Voorzitter, filet leven en de glorie was :
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T A E L - EN L E T T E ft L I E VE N D G E N O O T S C EI A P
ONDER 1)E ZINPREUK

MET TYD EIN VLYf.
PRY KAMP.
Het Tael- en Letteilievend Genootschap, onder de ziuspreuk net Tyrl en Vlyl,
opgerigt by de Katliolyke Iloogescliool van Leuven, noodigt alle Tae1lundigen uit
tot liet opstellen van Lysten van gewestelyke woorden, spreekwyzen of l)eeamingen, geliruikely[, het zy in Belgisch en Hollandscli Limburg, bet zy in de heide.
Vlaendei'en, of in de provincidn vanì Brabant en Antwerpen en welke in de hestaende Woordenlioeken n iet opgenomen zyii.
Deze Woordenlysten zullen dienen als l3ydi'agen tot het saiïienstelten van een
algemeen Vlaeiaseh InloTicoN.
De woorden zullen moeten opeteekend z\ ii in aiphahetiselie orde, mcé, byvoeging
der spreekwyzen waer zy ge\vooIllyL in voorkomeii, en vergezeld van de noodige
iiilielitiiigen.
Aeti de rykste en nauwheuiiste verzamelinL zLd. een pi vs toegewezen \vordeli
van 200 fianken.
iJet Genootschap zal cene Commissie benoemen van drie Leden, oni de ingezonden stukken te Leoordeelen.
Indien liet groot getal of de byzoadere \vaerde der Bydragen liet \vensclielyh
maken, zal de Commissie een t\veeden pi'ys van lOt) franken toekennen.
In een ander geval, zal zy ook hunnen Lesluiten lot het iiiet loewzen van den
uitgeloofden lrys.
De iiigezondeii stukken weiden liet eigendom des Uenoolscliaps, lietwelk, in
gevel van gunstigen uitslag des pryskamps, de verschillende Bydragen tot een
-

-

enkel geheel zal brengen.
Dit werk zal onder cien naem rIel medewerhers en by inseliryving uitgegevei
worden, en elke rnedeclineer zal er een aftiruksel hosteloos van ontvangen.
i)e iiiedediiigende stukken, voorzien van eerie kensineuk (te lieilialen in een
(',esloten briefje des schry vers naem i ilioudende), iiioeten voor den 1 ' October 1
vraclitvry ingezondeii worden aeii dcii testeiligei voorzitter des Ueiiootscliaps.

Leaven, den G Noveniber lS5b.
DE EERSTE SF.KRETAR1S,DE BESTENDIGE VOOHZ1TTEII,
DI II. COLLAES.

JO

DAVID, Pr.

Deze oproep werd gunstig aanitoord enkwam het bewijs leveren dat
V!aarnsch Belgie nog ernstige taalvorsehers beziL

!x

Negeiitietl mill ot' meel' uitgebreide en merk`vecidige Bijdragen
^verderl ingezonden, waarvan zestien aan den prijskarn) deel iiarncn.
Do aangestelde rechters, MM. E. Dart, advokaat Alpll. De Prins, en
D H. Collaes, brachten hu ne versl a gens te voorschijn iii de buiten g ewvone zitting vair '12 -Mei 1186 1. Hieruit bleek dat leeraar J. van Beers,
van Antwerpen, en K. Stallnent, leeraar te Brussel, samen deli eersten
prijs behaaldeii, en E i w. K. Du Villers , pastoor te Woubreclitegllern,
den tweeden prijs. De Eery. heer Jespers te Hoe narde, L. W. Schuermans, te Loven, i eI\v. K. L. Rogiers, leeraar te Meenen, J. B. Sivré
van Roermonde ; dc hoofdonderwijzers Rutien1 en G. Lefèvre bekw amen eervolle Ineldin en (l). 17e andere Bijdm en b vatteden ook
,

,

,

zeer veel goeds.

De uitreiking der 1psr-ijzenn \werd uitgesteld tot op den eersten van
\Vilaterinaand 1861, \vallcer liet Genootschap zijn vijf eil twintic jarig
bestaann luisterlijk vieren zocu. Het was op deje l uitengewone 1}lechtig lheid dat Eerw. lieer David de volgende redevoering uitsprak. Vrij
(leeletl ze hier letterlijk timede, en hol)(^f dat ze 's Mans vereerders des te
meer welkom zoll wezeti, dc\vijl zij 1 nergciids elders gedrukt werd (2).
-

1 le t. Gellootschapp ílJ(t 1/Jcl ei r 1 fjI, dlat he.icni liet fast \ IC1t van rß 11 .'\f ell tw illti jal'ig bestaen, leeft, van liet bein af tt^t lle^le^l Íoe. iuinler den lotivksten vve1•
aen Glen dag gele d voor. 1.^et Leo efe ele l van v aderlaildscile tael eil vaderlandsclle
letteren. Alhoewel nagenoeg ui_tsluitelylt bestaende uit stlideide n, die geen duerzaein
verblyf te Leuven houdenz en overigens lianen tvd 1Lesteden moeten aen ernstige
wehkzaeiniieden, ',leeft iiiettetnin het Geeo>otticliatp 1_)vkans a.ltyd een aenzienlyk getal
van leden gehad, en z vane veertiendae sc she zittingen tellens nnliet alleen wel by ge
gezien, l^laer ools vereerd ni et v -nol1.e.zingeIi van nieeli «eerdi e dichtstukken-wond
of verhandelingen van oilderwer pe 1, un leeälfl uit allerlei vaM ell van wetenschap en
geleeldhei+l. I let heeft aldus, ( eil en antiei im c 1, de I'edel•clksitsehe Litteratuer Drogen
ei i z ke
il niet eidien telg lie lom snels iii ryui en oni 1iì, eil zoel trat 1I() ; Illeel° liebljf^1i
aed e n, Mare liet niet tvedel'ln)udell . ew "eest dool de g1()íl i? E l(l der onkosten en de
-

-

-

-

,
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<g('ringlicid van liet de biet. Tiouwens we.1'k al van gE cll alp ecoeen nut. van geen
alledaegscli gebruik, als Elie zyn welke de letterkundige muaetschat,l,V en, ja cie
honinklyke Akademie zelf, gewoon zvn voort te brengen, vinden weinig aftrek op
cene vry nauw lbeper°kte blaakt als die van België, waer zy dan nog te worstelen
,

(1) Zie Verslag van (((cl 'I z1c en T7j1. S chooljaar 1 C---31.
(2) die

i
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in 7nß[ :ƒ ;)(? ei( T jt. liool ) (,r l t)I --- 2
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hebber met de veelsoortige voortbrengsels onzer zuic^lelvkç lialjui•en. Het ovel•wigt
dier gloote natie zal, ten allen tyd, een sterk beletsel weze ii voor de, ontwikkeling
<€ nzei nedeilandsche letteren, even als, onder vele andere betrekkingen, dat zelfde
(verwigt drukken moet en drukt op den toestand van België.
Dit echter niet tegenstaende, blvft het onlooci^enbaei dat wir, even als in andere
vakken van bedi°yf, ook in het letterkundige op kohtc jalen aenziénlyke voi del inge €n
h_ebberl gemaekt. AYat was, v 1Ú1 de oni yvelltelino vann 1830, onze tael en onze littera-t ier ? Dat weten zv allen die toen reeds den typen ouderdom bereikt, en tut de
beoefening del; classieke oudheid begripl_,en van styl err welluidendheid i eëgebiagt
hadden i\iIy heugt dat, weinige jaren vioeger, een niet ongeletterd geestelyke de
vraeg opperde of het vlaemsch Bene spraekkunst had, dan. even als het waelscli,
slechts in (loll mond des volks voortleefde, zonder regels of vaste vormen.
Deze vi.aeg, i\Iyne Heeren, zou lieden belaelielvk ween, of lieg er zv kan nieillall(I
in liet hoofd sneer kooien, dael liet voor iedereen ten kla,i•ste l^lvkt dat niet allee li
onze moedertael haren eigen wert, liare onwrikbare gronden, hace lbyzondex•e wetten
bezit, maer in v-olluaektlieid voor gec ne andere Europesche spraek moet onderdoeln,
,ja zelfs de meeste verre te loven gaet. Het zal hier wel giet moeten bewezen worden
flat een der voor°naeinste en der schoonste i€ c €edaniglie(lezi eenel tael daerin gelegen
is, dat zy door hace zelve redens geeft van haer zelve, en iii geene vreemde woorden
moet gaen zoeken vat liare eigen woorden lieteekenen, gelvk de Engelsehen-boekn
gedurig, de Franschen dagelyks, de Duitschel•s zelf somtvds ljelzooren te doen, mace
wy zelden of nooit. Neen, het oorspronkelyk Nederduitsch leeft van zyne eigen
beginselen, liet ontwikkelt zich dooi.° zyne eige n kracht en het wyzigt en vernieuwt
zich naar zynen eigen natueh, het gaat voort met de beschaefdheid, maar stapt in
z^-n eigen spoor, en put uit eigen schatten het-vindt in Lyn eigen voorraed alles wat
noodig is tot ontelbare nieuwe uitdrukkingen en samenstellingen, tinier kracht en
beteekenis dool° hare bestanddeelen of wortels zelf opgemaekt en verklaerd wordt.
Het Nederduitsch is een van de oudste, misschien de alleroudste der levende talen
van liet westen. Eene duitsclie vertaling der Psalmen, opkli17 mende tot den tyd der
llal olinget s, derhalve tot de .aci!tste, of dageinde eeuw, is, vergel ;ken Irret het huidige
hoog- en nederduitsch , liet een node het anclar° doch dieper ingezien heeft d
ve> taling ongelyk asreel• betrekking niet onze spi aek (kan Islet die onzer Over-l^.ily nsche
^^
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't is \vael, daer en in antiei e middeleeuwsere zehiiíften. in onze spraek opgesteld,
uiltaloet lasen vele woordren die sedert lang uit liet Nederduitsch zyn weggevallen
(loch men treft er ook Bene menigte aen, die wel in de hedendaegsche geschreven
tael niet meer voorkomen, mace echter in den mond des volks nog immer voortleven,
en dagelyks gehoord worden, het zy zuiver en onveranderd, het zy gewyzigd door
den tongval. Soiflmigen zyn in Vlaendëren, anderen in Brabant, in het Limburgsche
cif de Kempeii in gebruik gebleven mace allen hefoor. en niet te min tot de Belgische
of Nederduitsche spraek, en verdienen uit dien hoofde, de aendacht aller taellief
hebbers. Wie van ons zou raden dat het woord caeï°t of act (met uitlating der lictuida )
door nagenoeg heel de Kempen nog immer gang heeft in zyne aloude beteekenis van
re/cl of bouivlancl, het latynsehe teria cO cIb iiís ? Het is evenwel echt nederduitsch,
afgeleid van het thans vergeten eren, of h eren, liei'z uz, dat by Maerlant en elders
gelezen wordt en gelyk staet met het latynsehe ctr'are, ploegen. Het heet dan de

xi
ooiste, de achtei ste, de Itooije Uc2° , t,11z. en tÉ; (^e.ilt zelt
kQïye^t-( e)1, waervo(,r men
I hans ook de kor °e,z-niterkt zegt.
\Vie is niet getrotTh n, waaneer hij, in u it.gebreide streken, hoort ze en li t
brood is derf, om anon te duiden dat het vast, deegachtig of niet wel is Opgegaen, niet
k)ehoorlyk gerezen? Het woord is echter zei> oud als de tael, en het ongedeesenlda
brood der Joden heet ook by Kiliasn (lei f 1 °oorl, verta,eld sloor jmais a^y^nz%s, nors

tirisentt s.

Lw;ici?, veil ini iieutrunl, verminderen, afnemen, la. v. (/e ceca °clap ielen -eoovl aecl
f>e(Jiflt te ZcOieÏz, of refiexief gebruikt luan c VCOI 't soep°, wacht er u van, waer vindt
raen dat nog geschreven ? i Tergens voc ^rzeker q inner gesproken hoort men het nod;
(lagelyks in onze hen pena, en J y Kiliaen : taet het geboekt in beide zyne beteekenissen. Daer insgelyks vindt enen Zeilhen, sluiten, by velen nog van stoelen gezegd,
(lee stoel r; ioet 1^elisihht weiden, waervoor men elders het werkwoord bie,i'en gebruikt,
,

efsehooii soms flIinder nauwkeurig : want een ontredderde stoel , weer de zittel
dooi-valt, kan gesloten of gclokr, ;i worden door latten of 1planken, waer his Beene
b el en by te pas kornenn.
\Vie onzer zou eis zich een verwacliten om het woord geloot te ontmoeten in dii
lioedailigiieid van een adjectief en niet de beteekenis van z ei^moeic1 ? Zoo wordt liet
nogtans gebruikt in het Land van \Vaes, inzonderheid te Sint-NTikolaes, waer men
(lagelyks hoort zeggen : ák beiz, geloof, ik ben vermoeid. Het woord is echt. Eertyds
zei men cjlzelore; it\ Iaerlant heeft cel eloeec11, in den zin van niat, eeg°maei'c , eerslagen,
liet fi°ansche abattn. Het komt voort van het oude been, by Kiliaen loiíwen, in 't
latyn verberco'e, nz.zilctcn'e, inn ¿d e.
Ik zou lang wezen, Myne Heeren, indien ik alles, wat voor dit onderwerp aan de
hand ligt, wilde ophalen maer ieder zal uit dit weinige reeds met my besluiten, dat
er eerie menigte van echte , oorspronkelyk nederduitsche uitdrukkingen in het
vergetelhoek zyn geraekt, die allenizins uit de levende volksspraek verdienen opgezameld en in onzen nationalen woordenschat hersteld te worden. Het was deze
overtuiging die de leden van ons Genootschap aenzette om, door eenen.pryskamp,
alle deskundigenl uuit te noodigen tot het aenteekenen van woorden, spreekwyzen eu^
benamingen in onze verschillende tirovinci n, steden of dorpen gebruikelyk, frond
hebbende in de analogie en derhalve wettig, doch welke door de hedendaegsche
L exicographen over 't algemeen werden voorbygezien. Deze oproep, gedaen door
cene kaert van 6 November 1859, heeft in alle de gewesten van België een gunstig
behoor verworven; veel gunstiger zelfs dan ons Genootschap had durven verhopen.
Uit alle de nederduitsehe provinciën zyn ons min of naeer talryke bydragen toegekomen, zoodanig dat wy den arbeid ontvangen hebben van zestien yverige mede
behalve hetgeen eenige leden van het Genootschap, buiten den pryskamli.-dingers,
hebben opgeleverd. Hieruit blykt, Myne Heeren, hoe algemeen thans de lust is oat
F rigide te werken ter bevordering van onze nationale tael- en letterkunde, en wat al
vruchten men van zulke dienstveerdli lieid voortaen verwachten mag..
\Vy hebben alle de opgegeven woorden op afzonderlyke en gelykvormige briefjen:s
doen overschryven, welke vez°v opens weer in alphabetische orde verzameld zynde,
liet aenzienlyk getal beloopen van ruim 16,000. 't Is waer, in zulk cene groote
u eni;te van bydragen is alles niet even goed en bruikbaer. Dewyl zy het werk zyn
van velen, kon het niet missen of sommige woorden moesten door meer dan cdnen
mededinger aengeteekend zyn geworden : zoodat er reeds van dien kant, by 't samen
Ic1ínt 'eo? , een zeker aantal nooilwvendigfer 'voze zal wegvallen, Andere.-stelnvah
„
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inzonderheid same n gestelde w000rden, zyn of wel in cele analogie niet gegrond, of wel
alleen door het vollis ebruih in ev oehdl, macr van te slecht gehalte om in onze ver
te Wordlen. Dele moeten dus ook ter zyde blyven, waerdoor de-zanleigop
voorraed wederoro verminderen zal, rnaer toch zOOdaniO' niet of wv zullen, by slot
van rekening, veel, zees. veel goeíls overhouden.
Het komt er thans op een alles w at er ezo ld len en d>>, delv 1L afgeschreven is, ee l
voor een na te ziens, bv te voegen w -at ontbreekt, oir te. klaren wat in 't duister ligt,
kortom tot den druk hereid te maken, een arbeid die, als ieder ligt beseffen han, veel
tyds zal kosten, dikwerf opzoekingen vorderen, en niet telhens voor ieder woord in
't 1)yzonlder even gelukkig uit zal vallen. Ten vel°wachte dan liet Mioticon niet zoo
haestig als de nieuwsgieri +^ idI der liefhebbers i et mogt verlangen. luce, even als
1 ^;eldltn
e,
vele andere
in c;le
l^, t o^l^l^ st^l'ev-1^`vool
dl sat sz'tt^ ^i sat,
ben d ; en al_€ oe wc,l
wry voor liet sect ¿CO zelf niet durven inlstaen, lhopen wv echter (lat ele verzameling,
gelvk zv wezen zal, door liet geleerdl pu Jliek gunsti lv1k zal ontvan en worden. 't Is
weer, een werk van zulken ae^.'t is, bv zone eerste verseliyning, noodwendig oil v olniael^t en onvolledig nlaer het ral i tesl weg banen en den lest opwekken om d oo 1
nieuwe navorsching en , door nie- uwe atluistering van plazetsely1 e of n ewestelvke`
\voorden en spreekvr zen, ollzC l reeds iJestaelldell seria t van dag tot dag nzerkelyk te
vermeerderen : zoo lat inca vertro uwen long Fiat, na Beni e ,jaren tvds, het Vlaeiuseli
Iclzo zcoO, 11v cene tweerie uit a ve, aen den -\venscli van allen die belang stellen in
don opbouw der vaderlandlsel e tael- en letterkunde, voll.onien zal heantwoordell.
,

« Sedert de Meizittinn g had cie Zeer Eerw. Heer David, aan wren tic
Vl aamsche Belgen de oedernem11iti van liet Idioticon- en den last va«
» diens uitgaaf verschuldigd zijn, zich onledig gehouden, met de mede
werking van den eersten secretaa'is (.H. Coii AEs) de in 'ekomeii
» bijdragen tot een ennkel gelheel te l)reil eil (1). Op dit ooi enhli^s
» ('11' Dec. 1861) ligt alles reeds in alphahetisch orde en is de letter .1
» gedeeltelijk drukveerdig geraakt (2)).
De waarheid is dat David liec- ozilieli had de woorden (Ier letter A
oppervlakkig na te zi ßt1, en hier en daar cene verandering of aammerking had bijgeschreven, maaar lien was er nou verre van af yedeelteliji^
rtr'ukveel'dig te zijn . WWij hebben bijna al de woor°d-en, zeer weinige uit
-gezondr,tsal1vwek.
Gewis, David had wetenschap, wwi1 en iever genoeg om de bewerking
van het Idioticon voorgoed aan te,. vatten. Ja, hij dacht zelfs daartoe de
geschiktste man te wezen. Maar hij was gedwongen van zijn voornemen
,if te zien; want op dit oogenblik van z i,jn werkzaam leven, had hij
))
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(1) Verslag van met Tijd en VI; jf . Sc.tlotjaar 1 (iO---G ,
(2) Zie Davids redevoering.
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volstrekt denn tijd niet om den gewichtigen last op zich te «enen. vele
andere zware bezigheden eisclhten alle zijne stonden en al zijne studie.
Inderdaad, nauwelijks had hij liet derde en laatste deel van Maerlants
Rijmbijbel, niet een glossarium van liet heele werk in 1861 geëindigd, of
hij was al druk bezig met, achtervolgers, het vierde, vijfde en zesde deel
van Ruysbroecks werken met glossaria uit te geven. Dan ook had, op
dit tijdstip, de Brusselsche Academie den werkzamen David meermaals
verkoren om moeilijke verslagen op te stellen (1). Men voege hier nog bij
zijne ambts- en andere bezigheden, alsmede den staat zijner gezond
toen begon te verminderen, en men zal als genoeg-heid,rs
overtuigd zijn dat de reeds overlaste David zich genoodzaakt vond van
het Idioticon af te zien. Ook zond hij in 't begin van 1862 het pak afgeschirevene woorden naar Em. Van Straelen, te Capellen, met de hoop
dat deze vurige Vlaming de zaak wel tot een goed einde zou brengen.
Maar er kwam niets van : het woordenpak bleef er teenemaal als onaangeroerd liggen en misschien hadde het kul len verloren geraakt zijn, had
ik bij toeval, niet vernomen dat vriend Van Straelen met de bereiding van
't Idioticon door David gelast was geworden. Ondertusschen begon men
overal te klagen en te zeggen (2) : Maar waar blijven ze te Loven met het
Idioticon ? Wat mag er toch van die kostbare bijdragen geworden zij n
Weinige leden van met Tijd en Vlijt wisten er iets af, en konden daarop
geen antwoord geven. Ik schreef dale naar Cappellen om Van Straelen
tot meer werkzaamheid aan te sporen. Maar hij antwoordde mij :
David heeft mij dien onwelkommen boel afgezonden , maar ik had en
heb noch tijd, noch goesting, noch de noodige boeken om cenen arbeid
van zulken aard en belangrijkheid te ondernemen en er eer van te halen.
Ik, die van 't begin af de zaak van het Idioticon ter herte genomen
had, besloot alsdan, uit eigen beweging, mij met deze moeilijke taak te
gelasten. Ik verzocht dus vriend Van Straelen aan mij het woordenpak
terug te sturen, en 't kwam in mijn huis aan den achtsten Oktober 1864.
Ik zette mij dadelijk en moedig aan het werk en zou 't Idioticon op
(1) Zie het Leven en de Werken van J. David, biz. 275-8O, uitgave van het
Davids fonds, no 3 1.
,

(2) In de vlaamsche gazetten diens tijds.
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eigen kosten en verantwoordelijkheid hebben uitgegeven. Doch eenige
bestuurleden van Met Tijd en Vlijt kwamen er goedjonstig tussehen.
Immers de ingezondene bijdragen en de afschriften daarvan, waren
het eigendom des Genootsehaps, en het belang der onderneming waardeerende, dachten zij aan de eer en het voordeel die Met Tijd en Vlijt
er uit zou hebben kunnen halen. Wij maakten dus een akkoord : ik
zou met den reeds begonnen arbeid voortgaan, en zou honderd afdruksels voor moeite hebben, en de Eerw. Heer P. Dubois, onderpas
to•or, en de student J. Lambrechts zouden, als mijne toezichters aangesteld , mijne bewerking nazien. Ettelijke verslagen van Met Tijd en
Viijt zijn duister en laten verstaan a'sof beide vrienden mijne medewer
kers geweest zijn in de redactie van liet Algemeen Vlaamsek Idioticon.
De Eerw. leeraar Van de Weglie ook geeft dit nog duidelijker te kennen.
Guique snurn, de echte waarheid is dat gemelde Fleeren, medewerkers
zijil net zoo gelijk meer (lan vijftig anderen die bouwstof hebben toegebracht, en dat zij, daarenboven, net zoo als de Heer Jan. Van Beers en
Kanonik De Bidder, de eerste drukproeven zorgvuldig hebben nagezien
en hier en daar wat uitgekrabd of wat bijgevoegd. Doch zeker i 't dat
wij allen, en dezen bijzonderlijk, den grootsten dank verschuldigd zijn
om hunne diensten aan 't idioticon en der taal bewezen. Wat denwe!
Eerw. Heer J. David betreft, de Eerw. Heer Van de Weghe schrijft ('1)
van ons Idioticoit : « Dit zoo nuttig werk, dat Tijd en Viijt altij(1 onder
)) zijne verdienstelijkste voortbrengsels zal mogen tellen , weid zou
)) haast niet ondernomen of 't verkreeg de gunstige medewerking van
)) een aantal ieverige huitenleden. Zeker was Davids medewerking niet
)) gering, en strekte niet hittel tot den buitengewonen bijval dien het
)) werk verkreeg. Ongelukkiglijk moest Davids toezicht welhaast, door
)) cene vroegtijdige dood, opgeschorscht worden. Hij echter had moe• dige medewerkers bereid, die het uitgestrekt werk met zooveel iever
• als taalkunde tot nut der moedertaal zouden voortzetten. »
Wij zeiden hooger wat de wel Eerw. J. David eigenlijk voor 't Algemeen Vlaainsch ¡(lioticon heeft gedaan, dat hij in 1 86 1 begonnen was
(1) Het leven en le werkei van J. II. David, nitav van liet 1hnid/nds, bi. 224.
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gedeeltelijk aati de letter A te weiken. i\Iaar, op het tijdstip, begin
van 1865, toen wij voor goed bezig waren met de bewerking van het
Idioticoit, was de gezondheid en het hoofd des afgemattens Mans zoodanig versiapt dat wij hem met liet toezicht geenszins mochten lastig
vallen; aleenlijk werd hij nog geraadpleegd over den titel, het formaat
en het te drukken getal exemplaars van het Idioticon . Waneer wij in
Juni 1 863 hem de eerste aflevering kwamen aanbieden en hij den titel
las, zeide hij : Haar, H. Schuerinaiis, gij liebt daarop geschreven onder
mijn toezicht, en ik heb er niets van gezien. De Eerw. Jac. J. Cras ( 1 ) was
juist David, zijn ouden boezemvriend, komen bezoeken, en hem begrijpende als ook de reden waarom wij ons onder Davids vleugelen
beselieemden, antwoordde hij : iIiijnheei (le President, stoor u daar niet
in; ge kunt toch alles niet doen ! liebde al niet genoeg gewerkt? Laat
anderen ook al wat doen . Ge ziet immers wel dat Iiijnheer de Onderpastoor
er wel zal weg rneê weten ; laat hem maar betije)t en bekommer er it niet meé.
Wij gingen dan moedig vooruit, en met zoo weergaloozen arbeid, dat
reeds de vijfde aflevering verscheen, korts na Davids overlijden ! Wij
plaatsten op den omslag het volgende doodsbericht :
cc Hij, wien ons Idioticon zijn oorsprong en begin te danken heeft;
hij, die over ruim 40 jaren, de eerste met J. F. Willems, den standaard
der moedertaal opvatte cii hein tot zijn laatste einde moedig verheven
hield ; hij, die zich een onsterfelijken naam in de Nederlandsche taalen Letterkunde verwierf, hij is niet meer onder ons. De zeer eerw.
J. B. DAVID, Le Lier in 1801 geboren, eerekanonik van Mechelen,
doctor in wijshegeerte en letteren , leeraar van de Vaderlandsche
geschiedenis en de Nederlandsclie letterkunde bij de Katholieke Hoogeschool, te Leuven, ridder der orde van Leopold en van den Neder
laaidschen Leeuw, bestendige Voorzitter van ons Studenten-Genootschap
(( met ijd en Viijt, » lid der koninklijke Academie van België, van
't koninklijk Nederlandsch Instituut, der Maatschappij van Nederlandsehe letterkunde, te Leiden, van 't Comité flamand de France, enz.,
overleed in den avond van dcii 24 Maart 1866, Zijne reine, deugdzame
-

( 1) hij stierf pastoor van St-Antoiiius te Antwerpen, 28 Oktober 1$72.
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ziel ruste eeuwig in vrede bij God. Wij, zijne leerlingen en trouwe
boezernvrienden, wij brengen onzen meester en vriend athier onze
schuldige dankbaarheid toe. Ook het erkentelijk dietschsprekend Nederland, de ware en warme taaivrienden van Zuid en Noord, bevlijtigen
zich thans, orn de groote diensten, door DAVID aan Taal en Vaderland
zoo bestendig bewezen, aan het iiageslaciit te herinneren, met hem een
marmeren horstbeeld te laten maken, alsook met een hem waardig
praaigraf op te richten dat, te Park, hij Loveti, 's Mans dierbare heenderen zal overdekken. Eere zij hun, en onzen Vlaamschen DAVID eeuwige
eere en erkentenis.
Met voldoening ontvingen wij, uit Davids sterfhuis, de oorsproilkelijke bijdragen, die tot den prijskarnp waren ingezonden, alsook Davids
bovenstaande redevoering. Dank aan deze stukken zou het Idiolicon
nauwkeuriger worden ; want 't was tot hiertoe meermaals gebeurd dat
wij het duitschachtig afschrift van den afschrijver niet duidelijk konnen
lezen.
Naarmate wij vooruitgingeti, groeiden steeds onzè iever en vlijt. Bij
het verschijnen van elke nieuwe aflevering, vernieuwden wij telkens
onzen oproep tot de minnaars der gesprokene voikstaal en met vreugde
zagen wij bijna wekelijks pakjes aankomen vol van gewestwoorden,
eigenaardige zegwijzen of aanteekeningen op liet reeds gedrukte. De
verseh toegebrachte voorraad groeide in onze handen zoodanig aan, dat
hij dien, door M. E. Van Straelen terug gezonden, bijna evenaarden en
ruim twee vijfden beslaat der stof in 't Algemeen Vlaamsch Idioticon
van 1865-70 vervat. Hetgeen niet meei dienen kon, legden wij ter zijde,
voor een later uit te geven bijvoegsel.
De talrijke medewerkers, die in 't begin en later bijdragen ingeleverd
hadden en ons idioticon overlazen, zullen allicht vele van de door hen
ingezondene woorden nauwelijks herkend hebben. Gansch ouuoodig
oordeelen wij het, hier te melden wat men vóór of tegen ons Vlaamsch
Idioticon gezegd en geschreven heeft. Het kon gewis beter zijn, wij
weten het zoo goed als iemand; maar in onzen toestand was 't moeilijk
er meer tijd 'en studie aan te besteden. Konnen wij het nog maar
herbeginnen ! Dan, het i5 door onze staïidvastige liefde voor de moe-
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dertaal, het is door onzen moedigen iever dat het Algemeen Vlaarnsch
Idioticon bestaat, en wij blijven overtuigd dat er zeer veel goeds inzit,
eil dat wij erdoor dienst aan de taal en 't Vaderland bewezen hebben.
Steeds met die zelfde vlijt bezield, ondernamen wij ook het Bijvoegsel
aan 't Idioticon, dat er een vervolg en de verbetering van is, en den
Heere zij lof, omdat wij het hebben kunnen voleindigen.
Dit Bijvoegsel is wel juist niet zoodanig uitgewerkt als zijn voorganger : wij hebben ons meer bepaald tot het geven der beteekenissen van
de, woorden in verschillige oorden daar zij gebruikt zijn, en ons wijdloopige onderzoekingen gespaard. Wij hebben ons meer gehaast om er
mede gedaan te maken, omdat wij voor hindernissen vreesden die de
voltrekking onzes arbeids noodwendiglijk zouden hebben gestaakt en
licht veel goeds doen verloren gaan.
Wij denken dat de Westvlamingen over ons zullen te vreden zijn;
immers wij hebben talrijke woorden uit het hoogst merkweerdig Westvlaamsch Idioticonn, des geleerden pastoor Van Elverdinghe, dat overal
niet gekend is, in 't kort overgeschreven. Wij oordeelden dit te moeten
doen, eensdeels omdat er van die woorden ook elders dan in Vlaanderen gehoord worden, andersdeels omdat, ons dunkens, velen dier
woorden, om hunne innerlijke weerde , ook elders verdienen meer
gekend en gebruikt te worden.
Wij hebben in ons Bijvoegsel ontelbare samengestelde woorden,
vooral werkwoorden, ingelast, riet omdat zij eigenlijk gewestwoorden
zijn, maar omdat zij, hoewel aan de algemeene taal toebehoorende,
eventwel in de bestaande woordenboeken niet te vinden zijn ! Het spijt
ons nu die ontbrekende woorden van 't begin af niet te hebben opgenomen. Het spijt ons ook nog, en grootelijks, met Kiliaan niet te hebben
gedaan als met liet Westvlaarnsch Idioticon, namelijk uit den taalschat
des beroemden Duffelaars, al die goede oude woorden, in de eene ot'
andere streek als een verstroeid kruidje, nog levend en gebruikt, in ons
Idioticon niet op nieuw bu rgerrecht te hebben gegeven. Het oude immers
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moet vernieuwd worden; want liet nieuwe veroudert dagelijks en geraakt
ook eens versleten. Onze vlaalnsclie taal heeft een weergaloozen rijk
woorden hebben, in den mond des sprekenden Volks-dom;uizen
eje in de alledaagselhe schriften , deugdelijke, ja allerbeste beteekenissen, overeenkomstig met den aard der taal, beteekenissen, welke
noch bij Kramers, noch in het groot Woordenboek der Nederlandsche
taal van De Vries , noch in eenig arider Nederduitsch of - Vlaamsch
woordenboek geboekt staan. Hier zij in 't voorbijgaan aangestipt, en
ieder Vlaming heeft het kunnen bemerken , dat de Noordsche taal
onze vlaamsche manier van schrijven, onze vlaamsche woord-broeds
niet altijd juist weten te waardeeren. Deze opmerking-betknis
geldt ook voor hunnen uitleg van de oude Vlaandersche of Brabandsche
schrijvers. Dan, wij hebben in ons werk ettelijke zulker woorden opgenomen en hopen dat men later ons voorbeeld zal volgen. Wij zijn van
vaste meening dat woordenboekschrijvers geenszins gerechtigd ziju
uitsluitelijk vast te stellen welken zin eenig woord hebben mag eu
welken niet. Het innerlijk geweten van het verstandige volk voelt zulks
beter dan welke geleerden ook, die echter 't volk moeten voorlichten en
door het zelfde verlicht worden. En wat die woorden en zegwijzen
aangaat welke nu maar in zekere deelera van't dietsche Vaderland gehoord
worden en daarom gewestwoorden,idiotismen of provincialismen heeten,
wij denken dat de taalgeleerden uiterst voorzichtig moeten zijn in 't ver
woorden en spreekwijzen. Immers men heeft nu reeds-werpnzulk
en, volgens ons gedacht, ten onrechte, zeer vele allerbeste zoogezegde
gewestwoorden achter wege gelaten, die men 't recht niet had te ver
omdat zij in zich zoo deugdelijk zijn als welke ook, en aale-werpn,
de algemeene taal onafscheidelijk toebehoorden en in oude schriften
gevonden worden. Omdat vroegere woordenboekmakers ze niet hebben
opgenomen ? Maar deze kenden die woorden niet, omdat zij teenemaal
vreemd waren aan dat gewest van 't dietsche vaderland, alwaar die
woorden in zwang gebleven zijn. Maar is die onwetendheid eene reden
van verwerping? Zekerlijk tusschen het koren is kaf; dit beken ik
geerne ; ik wil maar enkelijk beweren dat er in de gewestspraken en
ook in ores ere andere Idioticons duizende goede woorden lestaan, die
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van reehtswe e aan de algemeene taal van oudsher toebehoorende, iii
(le goede woordenboeken, voortaan burgerrecht moeten verkrijgen erg
die niemand het recht heeft uit de beschaafde taal gebannen te houden.
14. W. SCHUERMANS,

J Tiltsele, 4.4 December 1882.

PASTOOR.
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A, AA. In sommige streken van Limb. en
ook wel in andere gewesten gaat de
korte a over tot de lange a; zoo zegt
men : daak, gaat, glaas, slaag, kaal,
enz. voor dak, gat, glas, slag, enz.
De lange a klinkt daar, alsook in de
Kemp., Brab. en elders, bijna als au
of o in de fransche woorden, cause,
rose, nord, aur. Bandje, slachter, tangetje, jakje, glaasje, enz. spreekt men
in Limb. uit : bendje, jekske, pekske,
slechter, tengske. Ook in de Kemp. en
Brab. zegt men : zekske, benkske,
pekske, tengske, sleger, kremer, kctteken, enz. voor : zaksken, banksken,
pakje, tangske, slachter, kramer, katje,
enz. Voor de r klinkt de a, vooral de
lange a, bijna altijd als eene zware e;
zoo b. v. hering, keers, dweers, neer
eerde, bedeleer, kriekeleer, werm,-stig,
derm, sper, enz. voor haring, enz.
A, AA, AADE, ADE, AY, EDE, EEDE,
voorkomende in vele plaatsnamen,
schijnt ook verwant met 't lat. aqua,
water.
den AB; het AB -boek, 1'abécédaire ; ook
den Kruisken A, omdat de letter A
voorafgegaan is van een kruisken. De
kinders weten er 't volgend, min of
meer rijmend vers op :
A, B, Snol,
Bijt den kater in zijn hol
Niet te u nijg »,
Dat de kater niet en kijf.

(Brab.) .

AAGE WEEVER, grauwe erwten (Roermond). Aghe is in den Duytscblender
vert. door festuca (stroopijltje, splinterken).,
AAIEN, b. w., zoenen, streelen, fr. caresser (Hasselt).
AALBEES. In Westvl. verstaat men door
aalbezen ook dezelfde vrucht als het
fr. groseilles noires. Aal beteekende
ook : drankof bier.Vroeger waren er in
Brab. brouwers, die de aalbezen of het
hout ervan in hunne bieren kookten
om deze eene schoonere blauwachtige
kleur te geven.
AALLIJRT, geheel, ganschelijk, in de Bar.
van Breda nog zeer gebruikt in tes
overdrachten, enz., doch-tamen,
meer als bijw. dan als bijv. n w.
(Hoeufft, blz. 4). In de Meierij hoort
men dagelijks aling, uitgespr. : aoling,
óling, voor : geheel, geheelijk. Het is
wel een zeer oud, doch niet, als Weil.
zegt, verouderd woord : in de Brabandscbe Jeesten komt het voor :
a

Ende hertoghe jan van Brabant
Alinghe ende al met corte woorden.
7e B. v. 83Uí.

In Limb. spreekt men het uit : alik,
alek, aolik (Z. Vl. Idiot. blz. 44 en 45).
Het zal wel eene verkorting en ver-bastering zijn van : aelheelick, alge heelijk, en de n in aling is er ingeschoven. Meyer heeft ael voor uiterst,
gansch, en aallijk voor teenemaal, en
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alijnck beteekent in den Duytschlender : gantz, gentzelick, heel, geheelick.
AALLIK en AALLING. Z. aallijk.
AALNET, AALZAK. Schoon aal, voor paling, omstr. Loven niet gezegd wordt,
hoort men nogtans door visschers
hunne netten en zakken aalnet, aal
-zak
noemen.
AANBLEKKEN, b. w., voor aanblikken,
sterlings en met groote oogen bezien
(Westvl.).
AANBRANDEN. HU is aangebrand bet.
omstr. Tienen : hij is door zijn afbranden tot beteren staat gekomen,
en men laat er door verstaan dat de
afgebrande wel zelf het vuur kan
hebben aangestoken , om er bij te
winnen. Hij is aangebrand en hij is
aangeschoten wordt in de Meierij en
in meer andere streken gezegd lo van
iemand die dronken is ; 40 van iemand
die aan 't syphilis lijdt.
AANDOFFELEN, aankleeden : hij is dik
aangedoffeld (Brab., Antw.).
AANEEN, AANEENAAN, uitgespr. annee
en anniaan, alneeaan, bet. zoo veel
als : op dit oogenblik, nu, terstond;
bij Kil. in 't lat. simul : Wat doet ge

annee ? Het is alnee bezig met regenen
(Brab.).
AANEENMOKKELEN, koppelen, bijeenbrengen : mokkel dat eens aaneen
(Oostvl.). Heremans verfr. mokkelen
door : embrasser tendreinent.
AANEENSTUK, aan e stuk, achtereen,
zonder ophouden (Brab., Kemp.).
AANEENVAST, voor : achtereen, onafgebroken, zonder ophouden (Kemp.).
AANGAAN, toehooren : die plaats gaat
mijn vader aan (Limb.). In N.-Brab.
wordt aangaan nog gebr. voor :.beginnen, bezigen : wanneer gaat de
kerk aan? (Hoeufft, blz. 5). In deze
beide beteekenissen geeft Kil. aengaen
ook op Z. aangang.
AANGANG, rijtij d , schiettijd der visschen
(Waas). In N.-Brab. bet. aangang :
begin, aanbegin : hij komt net op den

aangang, d. i. juist als iets begint.
Z. Hoenfft, al. 6 op aangaan voor beginnen, engl. angan.
AANGEBRAND. Z. aanbranden.
AANGESCHHOTEN , AANSCIiIETEN. Z.
aanbranden, aanschieten, adjicere.
AANGESPANNEN. Z. ingespannen.
AANGRIJP, AANGRI.IPEN (ten), wordt in
Brab. en 't Hagel., veel met' komen
gebr. in den zin van : ten tijde komen, er op aankomen, te pas of van
pas komen, moeten zijn : Ik zal met

die dieven wel eens len aangrijp komen (Hagel.). Als het ten aangr(jp,
aangr(jpen of aangrijpens komt, durft
bu niet (Brab. en elders).
AANEIAALACHTIG, AANIIAALLI.IK. Z.
aanhalend.
AANSHALEND, AANHALIG, AANHAAL LIJK, AANHAALACHTIG, bijv., besmettelijk, aanlokkend (Br., Antw. en
elders). Z. aanhangen bij Hoeufft en
Weil. en aanhalen, aanlokken, in 't
Taalk. Mag. 1,156, en ons aanhalig (3).
AANF_IOEKEREN (3), aanwoekeren, aan
: hij hoekert altijd aan. Aan -wine
(Brab.).
-hoekring
AANHOUDEN (met iemand), verkeeren,
aanspannen, meêdoende zijn. A_anhouden is bij Kil. 'tzelfde als : houden,
stare cum vel ab aliquo, Plant. verfr.
aanhouden door entretenir. Vgl. het

entretenue : die Jongen houdt aan
niet slecht volk, met een meisje dat
here niet gelikt, enz. (Brab., Antw.).
fr.

Z. aanhouders.
AANHOUDERS, van dieven, eigenlijk die
met dieven mee doen, doch in N.-Br.
zij rl het degenen die gestolen goederen
koopen, en bij Kil. : zijn,'t die dieven,
moordenaars of hun gestolene goederen innemen en verbergen (Zie
Hoeufft, 6).
A AN KALKEN, in den zin door ons (blz. 3)
opgegeven, is in het

hgd. : ankleien.

AANKLAPPEN(ook in KI.. Br. en Oostvl.).
AANKLEVEND, AANKLEVIG, bijv., besmettelijk (Brab., Antw.) ; bij Kil. :
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aenkleven, agere contagia ; aenklevende sieckie, haelende zieckte.
AANKLOEKEN, kloeker worden (N.-Br.).
AANKOMEN, ook in Oostvl. gebruikt.
AANLAADSEL, AANLADING, het vet of
dik van vette of vochtige stollen dat
aan pot, flesch, enz. kleeft : kuisch
het aanlaadsel van uwe tanden (Br.).
Z. aanladen, aankleven (Idiot. 3).
AANLADEN, o. w., dat bij Heremans niet
voorkomt, wordt algemeen in Brab.,
Antw., Kemp. gebruikt voor aankleven, zich vasthechten, vastplakken :
de wijn laadt aan; de flesch is aangeladen, d. i. het dik des wijns is aan
den boord der Resch vastgekleefd. Van
eenen zieke, die eene vuile tong heeft,
zegt men : zijne tong is aangeladen,
ook : aangeladen tanden, aangeladen
moor, enz. In Vlaander. zegt men :
geladen : de zieke heeft eene geladen
tong, ook : aanlasten : zijne tong is
aangelast.
AANLASTEN, o. w., 't zelfde als aanladen
in VI. Zie dit woord.
AANLOKKELIJK. Z. het volgende.
AANLOKKEN, o. w., besmetten : die ziekte
lokt aan; hiervan aanlokkend, aan
besmettelijk, aanhalig, aan -lokeij,
: de typhus is een aanlok -klevnd
ziekte (Brab.,-kendofal
Antw. Kempen).
AANMAAT, uitgespr. : anmat, amat, in
Westvl. 't zelfde als in Brab. : toemaat; in Limb. : grömmet, fr. regain.
AANMAKEN, b. w., iemand of er iemand
aanmaken, iemand in de boet slaan,
een proces- verbaal tegen hem opmaken (Brab.).
AANPAKKERS, roovers der openbare wegen (Oostvl.).
AANROEPEN, afhalen (Roermonde).
AANSCHEUT (ook in Antw. en Kemp.).
AANSCHIETEN. Z. aanbranden en Hoeufft
(7) op : aanschieten.
AANSCHIJD en HAAMSCHIJD, in Westvl.
voor het Brab. : hangschjj f, aamschier
of haamschier, haamhout.

)
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AANSCHIJF of AANSCHIJN, verbasterde
uitspr. omstr. Leuv. van bangschijf,
aamschier of haamschier (Idiot. 4 74 en
175), in Vl. aanschzjd of haamschijd.
AANSCHIJN (Idiot. 4), verbasterde uitspr.
van aanschijf, aamschier of haamschier
(177).
AANSCHOUWER , m., lijkschouwer, doodenbeziender (Gent).
AANSPINDEREN,'t zelfde als : aanspoeleren (Westvl. Id. 12). Z. spoeden.
AANSTIEREN, b. w., van iets voorzien
(Kemp.). Z. aansturen.
AANSTOOTEN, aankleeden, fr. accoutrer:
gij zijt zoo vies aangestooten (Brab.,
Antw.). In N.-Brab. en elders : aanschieten ; in Westvl.: aansteken, aantortelen.
AANTAKELEN (aantakkelen), aankleeden,
gekleed zijn : dat kind is aardig aan
aankleeding,-getakld.Ani,
kleedsel, fr. accoutrement (Antw. st.).
In dezen zin zegt men te Loven :
aangestooten. Z. aantortelen en aan
-stekn(Wvl.Idio)
AANTATEREN, b. w., door veel klaps
aanraden (Gent).
AANTREKKER, trekker, hoorn om schoenen aan te trekken (Limb.).
AANTUIEREN, o. w., zachtjes voort doen
men moet er zoo al meê aanluieren
(Brab., Kemp., N -Brab.).
AANVEESTEN, AANVIJSTEN, b. w.,
wordt evenals in Brab. : aanvijzen,
in VI. gebr. voor : wijsmaken, doen
gelooven.
AANVIJZEN, b. w. , met vijzen vastmaken; overdr. wijsmaken (Br.). Z. opv ijzelen (Vl. Id. 439) en aanveesten.
AANZIENLIJK (aonzeenelik), wie of wat
mag of verdient gezien te worden
(Maastr.).
AANZETTEN kan in de Kemp., als Hoeufft
zegt, doch niet in Brab. den zin heb
vermeerderen, toenemen.-benva:
In Westvl. bet. het : beginnen te
gaan, te rijden, te loopen, enz. : toe
voerman, zet aan.
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AANZIJDS, van ter zijde, fr. à coté : aan zijds twee lichtdragers (Westvl.).
AANZIJN, in gang of begonnen zijn : de
school, de les, de misse, 't serm,00n is
aan (Overal in 't Zuiden).
AANZWARTEN, zich of iets anders zwartmaken (Gent).
AAP. Den aap scheren, poetsen maken
(Westvl.). Zijnen aap laten scheren,
être le dindon de la farce (Westvl.).
Aap voor : snul, domkop, uil (Br., Vl.).
Gij staat daar te zien gelijk een aap
in een porceleinwinkel (Oostvl.).
AAR, uitgang, in 't Zuiden altijd eer en er
uitgespr. b. V. sukkeler, enz.
AARD, AART, m., akkerplek, akkergrond,
bebouwd stuk lands. Vele gelegs-, ge
plaatsnamen gaan uit op-huctsof
aart als : Schoonaarde, Balderaert,

Bistenaard, Schuddenaert, J1leynaert,
Pelaert, Hauwaart, enz. Aart van
het oude eren.
AARDBRAND, m., brand of zilt aan de
oogen of op het aangezicht, die in het
bloed der familie zit en die alle leden
des huisgezins in hunne jeugd krijgen
(Westbr.). Z. brand in de woordenb.
AARDDOL, aardmuis, dat te St-Truiden
jaodmaus klinkt. In de omstr. dier
stad hoort men ook dol voor mol.
AARDE. Dat brengt niet veel aarde aan
den dik, dat helpt niet veel (Oostvl.).
Over aarde liggen, dood maar niet
begraven zijn (Brab., V1.).
AARDEBAK, m., stortkar, fr. tombereau
(Diest).

AARDEKRUIPER (eerdekruper), voor basstem (Gent).
AARDEWIN (aardewing en eerwing), 't
zelfde als : wel, welle, fr. rouleau
(Hageland).
AARDIGAARD, aardig, vies man, iemand
m ^t wien men slecht voort kan
(Oostvl.).

AARLAN, hitsig ventje (Nevele). Zie in 't
Westvl. Idiot. 5'7, arlan, dat juist het

tegenovergestelde beteekent.
AARSELEN, 't zelfde als aarzelen, o. w.,
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in VI. ook eerselen, erselen, esselen,
eiselen, eselen, uitgesproken, bet. in
VI. deinzen, achteruitgaan, marcher
à reculons, reculer, veel van peerden
gezegd. De Bo heeft ook einselen en
hindselen in den zelfden zin. De wortel van 't w. is aars of eers, het achterste. Z. Dejagers Frequentatieven.
AAST, uitgespr. öst of ryas, gehr. in Limb.,
omstr. Roermonde, voor knoest, en ook
om iets groots aan te duiden.
A B C, m., overal alsook a b boek.
ABÉPLENKSKE. Du hebts een gezicht wie
abéplenkske, gij hebt een gezicht van
oude lappen (Roermonde).
ABROK, begin, eigenlijk eene lijn op den
grond getrokken, en vanwaar men begint te klitsen (knikkeren) ; vandaar'
van abrok beginnen, van vooraf aan
beginnen (St-Truiden).
ACADEMIE, v. bij De Vries, m. in Brab. en
o. te Gent.

ACCENT, m., overal.
ACEITERDUIMS, onder den duim, in het
geheim (VI.).
ACHTEREIN, bijw., meest achtrein, aan
terstond, dadelijk (Maastr. en-stond,
Limb.). Z. achtereen (Idiot. 8).
ACHTEREENAAN, 't zelfde als achtereen,
onafgebroken (Brab., Kemp.).
ACHTERGAAN, o. w., afgaan, kakken,
zijn gevoeg maken : hij gaat goed
achter; achtergang, buikloop (Brab.,
Antw., VI.).
ACIITERGAT . In 't achtergat zijn of zitten , in verlegenheid zijn : beteuterd zijn. : ik zit met die zaak in 't
achiergat (Brab., V1.). (Zie Westvl.
Idiot. '19). Sleeckx vert. in het achtergat geraken door : aller en arrière,
perdre, ook : ik ben er meé in 't gat.
ACHTEREIANDIG, bijv., steelachtig, diefachtig ; achterhandig zijn , stelen
(Sleeckx).

ACHTERRANDS of ACHTER DE HAND,
onder hands, onder den duim, in 't
geheim, fr. sous main (VI.) : Ja, gij
weet het beter dan iemand anders, de
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Phariseers, welke gij bewierookt. ...
dooden achterhands de rnoederlaal
(Noord en Zuid, Y. bi. 763).
ACLITERMADE, toemaat, nagras (Westvi .);
hij Plant. achtermade, etgroen, na
weyde, fr. du regain, le second fauchage, [(enum cordum et serotinum.
Zie bij ons (Idiot., 7) achtermaat en
boven : aanmaat.
ACUTERNAGELOOP, 't zelfde als : achtergeloop, moeite (VI.).
ACHTERNA ZiTTEN , achterna loopen
(Oostvl.). Z. achlerzitten
ACHTEItSLAG, stuk lands dat door weg
of dijk van 't voorste of grootste gedeelte van 't zelve is afgescheiden en
als afgeslagen is (Breda). Z. bij ons
voordeel (vordel, vöcldel).
ACUTERTALEN , aadoen , aapreutelen
achterklap spreken (Westvi.).
ACUTERSTEL, o. en m. in het brabandsch.
ACHTERUIT, nt, achterplaats, fr. bassecour ; overdracht. : een te verwachten
erfdeel (Brab., Ki.-Brab., Antw., en
Kemp.).
ACEITERUITBOEREN, o. w., achteruit-

gaan : die pachter boert achteruit
(Brab.).
ACEITERWAARTSER, ACEITERWA REGE

(Westvl.), achterwaarsteregge, achterwares, fr. garde-couches. Z. achterwaren (Idiot., 7) en Kil.
ACHTERWAARTSOVEB, achterover : achterwaartsover vallen, hangen, cuz.
(Brab.).
ACFITERZITTEN, b. w., achtervolgen,
vervolgen, bewaken, in de oog hou-

den : zit er achter tot dat gij het hebt
(VI.). Daar zit iets achter, daar schuilt
iets achter; ook : die is rijk, daar is
Iets van te verwachten (Br., Antw.,
Vl).
ACHTKANT, zegt men te Deinze en in
andere streken van VI. ook acht kante,
voor : canada boom, en ook voor lampaard of wat men elders een vierkante of vierkantige noemt (Z. Idiot.,
bi. 81 1).
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ACITITREE. Z. achtereen.

ADVO1AAT. Klappen gelijk een adcokaat,
gemakkelijk , welsprekend spreken
(overal). Hy snui/'t uit zijne advokatendons, wordt te Antw. gezegd van
iemand die, geene snuifdoos hebbende, uit zijne hand, tesch of een
papieren zakje snuift.
AFBIJTEN , afzien , verdragen , moeite
doen : de ouders hebben al veel af te
bijten, eer de kinders groot zijn (Oostvl.) ; iets afbijten, iets voor iemand
afdoen (Br.).
AFBABBELEN, o. w., veel klappen en
snappen : hij han wat afbabbelen.
Afkakelen; als b. sv., door babbele:i
iets verkrijgen : hij zal dal wel a/babbelen (Brab., \'l.).
AFBLADEREN en AFBLAKEREN, o. w.,
afschelferen : afbiadering , afbiakering, afschelfering. Z. afgeblaa d en
afblotten (idiot., 8).
AFBLAUWEN. Z. afgeblaad.
AFBLEKKEN, b. w., 't zelfde als, hij ons
(Idiot., 59), biekken, de schors afdoen
- Van Eiken (Br., Kemp.).
AFBLIKKEN (afblieken) of blicken, 'tzelfde
in VI. als afbiekken. De schors van de
eiken boomen doen. Doch in Oostvl.
wordt het gebr. voor : het vel afdoen,
ten onder brengen, ombrengen : die,

Napoleon Ill zal nog wel eens gebliekt worden.
AFBONSTEREN, AFBOOTSEN, b. w.,
wegstooten, kwijtspelen (Oostvl.).
AFBOOTSEN (Oostvl.). Z. afbotsen, afbonsteren.
AFBOSSEN of AFBOESEN (oe kort uitgesproken), in Brab. 't zelfde als in VI.
afbuischen, bet. afslaan, afrossen.
AFBOTSEN, o. w. , 'tzelfde als afbotten (8),
afspringen, afvallen door het tegenbotsen (Br.), ook (omstr. van Tienen)
het graan de aren of haarden afslaan.
AFBOTTELEN, freq. van: afbotten, wordt,
evenals afboddelen, in Brab. gezegd
voor : afbuitelen, afvallen.
AFBROE1EN, b. w., afkoken, afzieden.
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AFBRAMEN, b. w., de braman doen afbaarden, fr. ébarder . metaal a (bramen, er de bramen afvijlen.
AFBROMMEN, AFBROEMEN, afschuimen
(pr. Brab. en Antw.). Z. brom, brumsel (blz. 80), 1. spurna, en broemen,
despumare.
AFDEELEN, afrekenen bij scheiding en
deeling (Kemp., N.-Br. Z. Hoeufft, 8).
AFDEERSCHEN. Z. afderschen.
AFDERSCHEN, b. w., voor : afdorschen,
d. i. ten einde dorscben, de aren van
het stroo slaan, ook afslaan, afrossen
(Br., Kemp., Vi.), doch in Limb. is
het : a fdeerschen, afdeersching.
AFDJANGELEN, b. w., afdingen (Antw.);
in Westvl. (Idiot., 25) a fdangelen. Z.
djangelen (V1. Id., 94), afprengelen,
afprenkelen; afdjangelen bet. in Oostvi. ook afrossen.
AFDOGGEN , 't zelfde in Limb. als in
Brab. : afdoppen (9), afdokken.
AFDONDEREN, o. w., met veel gedruisch
vallen, afbuitelen, aftuimelen (Limb.).
Z. Weiland.
AFDORSCHEN. Z. afderschen.
AFDRESSCHEN, AFDIESSEN, o. w., afspatten, met korrelkens of klatskens
wegspringen (Brab., Antw., Kemp.),
In VI. zegt men a fdrijtsen. Z. dressen,
blz. 105, en afdretsen, dat ook in Vi.
en Brab. gebr. wordt.
AFDRIJTSEN. Z. afdresschen.
AFDUIMEN, b. w., afdokken, betalen (Vl.).
AFENTEN, en, omstr. Lov., meer : afgreffelen, b. w., is een boomken of
takken van een boom afsnijden en er
enten of greffels op steken : die vrachten deugen niet, ge moest den boom
a fgre fielen met betere vruchten. (Br.)..
Greffelen wordt meer gezegd voor het
fr. greffer, en enten meer voor : inoculer, waarvan het bastaardwoord
okkuleeren.
AFFLANSEN. b. w., haastig afwerken
(Br., VI.).
AFFLEDDEREN, b. w., met den fledder
(Z. 126) het stof afslaan (Brab., Antw.).

)
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AFFLEEMEN, afvleien, vleiend aftruggelen (N.-Br.).
AFFLEISTEREN, b. w., afvleien (VI. ).
AFFLIKKEN, haastig afdoen, slecht afwerken : gij hebt uw werk zoo slordig
afgeflikt (Br., Antw., V1.). Z. Westvl.
idiot., 26). flikken, haastig doen.
AFFLODDEREN, h. w., afvleien (omstr.
van Loven).
AFFLONKEN, b. w., te Gent, 't zelfde als
elders : aslansen, haastig afmaken ; ook
door veel aandoen afdragen,afslonsen :
Ik zalmfijnen jas maar eerst afflonken.
AFFOOLEN, afmatten (omstr. van Breda).
AFGAAN, o. w., wordt in Brab. en elders
gezegd van hout wiens schors goed van
den stam of tak afgaat : eiken hout,
wilgen gaan in den Mei goed af.
AFGAFFELEN, b. w., met eene gaffel afsteken of ontladen : het graan of de
kar graan afgaffelen (Brab., Kemp.).
AFGEBAKKEN VET is vet, bruinachtig
van kleur, voortkomende van in de
pan gebakken vieesch, vooral spek of
hesp (Brab.), en afgesmolten vet is wit
vet, voortkomende van gesmolten ver
-kensli(Brab.Kmp)
AFGEBLAAD voor : betaald, vereffend :
oom zal dat alweer afgeblaad hebben
(Kl. -Br.). Het schijnt het deelw. eer
van afblaaien (afdoen), dan van a fblauwen. Dit laatste bet. in 't Westvl.
Idiot., 25) : de tolrechten door sluikhandel ontwijken.
AFGEBROKEN of AFGEZETTE heiligdag,
is een heiligdag, wiens strikte viering
door Mis te hooren en zich te onthou den van slafelijken arbeid, niet meer
verplichtend is (Br., Antw. en elders).
AFGELATEN MELK, afgeroomd melk,
melk dat men onder den duim of vinger heeft laten afloopen, om de zaan
tegen te houden (Brab.) ; bij Kil. is :
vlotemelck Geldersch , platd. flöte melk; in Brem. Vocal. fleten. Z. Arch.
I,36-1,1I,414.
AFGERASPT, bijv., gemeen, zeer gekend,
flauw (Sleeckx).
:
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AFGERENGELD, vermagerd, zeer mager
(Sleeckx).
AFGEVEN. Iets wel, slecht, enz. afgeven,
het goed of slecht, enz. doen : hij gat
zijne redevoering te gauw al. Hip gaf
wat af of aan, hij keef geweldig (Br.,
Antw., Kemp.); bij Hoeufit is afgeven,
zich bemoeien, zich aan iets gelegen
laten.
AFGEZET. Z. afgebroken.
AFGLETSEN, AFGLITSEN, afglijden, afglippen, afschuiven, fr. glisser (VI.).
Z. gletsen (Idiot. 1 57).
AFG LI EIBEREN, o. w. , hetzelfde als a f
glipperen, glibberend afschuiven, afvallen (Br. en elders).
AFGREFFELEN. Z. afenten.
AFHAGELEN, o. w., door den hagel afof uitgeslagen worden : het zaad is
afgehageld (overal).
AFHAKKELEN, hakkelende opzeggen,
voorzeggen, uitgalmen : hij heeft zijne
les maar afgehakkeld (Br., Antw.,
Kemp. en elders).
AFHALEN , b. w., afeischen, afbedelen
(Br., VI.), o. w., vermageren, afgaan
die koe haalt fel af (Brab., Antw.).
AFHOOCGEN, b. w., door ophooging iemand van het koopen afzetten ; ook :
lager maken, afvoeren : een heuvel
afhoogen (Brab.).
AFHORKEN, AFIIUREEN, b. w., afluisluisteren (VI.), Z. horken (195).
AFHOUDELIJK met niet vergezeld, wordt
in Oo tvl. gebezigd voor : niet af te
houden, geerne bij zijn.
AFKALVEN, evenals afkalveren, in Antw.
en Kemp. gebr. en, als rond Loven,
afkalken (Id. 40) voor : van zelfs afvallen, afbrokkelen, afzakken.
AFKAMPEN (de speelkaarten) afnemen,
fr. écarler (Limb.).
AFEARIIEN, AFEERREN, uitgespr. afkêren (met bletende e), b. w., met de
liar den grond van een stuk land afvoeren (Br., VI.). Z. afhoogen.
AFKEGELEN, b. w., iemand in liet kegelspel overwinnen , ook : iemand
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ergens afwerpen of afstooten (Brab.).
AFKEREN (zware e), b. w., met bessern
afvagen : keer den zolder af (Br.).
Z. keren (VI. Idiot. 234).
AFI^EUTER E N, A FKOTEIEN, b. w., doen
afkomen , afdoen met te koteren
(grab., Kemp., Antw.).
AFKIEZEN. Zich van iets afkiezen, zich
iets niet aantrekken, er zich geene
moeite toe geven (Oostvl.).

AFKLADDEREN, afkuischen, afvagen ; bij
Kil. : abstergere Bordes (Antw.).
AFKLAPPEN, veel klappen, b. w., iets
door klappen afkakelen : ik zal die
zaak voor it wel afklappen (VI., Br.,

Antw.).
AFKL E TSEN, b. w., met klets afslaan :
haastig en slordig afflansen of afdoen
(Br., Antw., Vi.) ; in Westvl. af
djakken, en in Brab. ook afslobberen
en bij ons afkletsen (10) in den zin
aldaar opgegeven, in Brab. gebr.
AFKLEUTEREN, b. w., kleuterend, traag
afdoen (Br., Antw.).
-zam
AFKLIPPELEN, AFKLIPPEREN.
N. Z. afklupperen.
AFKLUPPELEN, AFKLUPPEREN, b. w.,
met kluppers afslaan of afwerpen
noten a fklupperen (overal).
AFKNAPPEN, aflappen of flikken, rap afmaken : wat hebt gij dien brief rap
afgeknapt (Gent).
AFKNEUKELEN, AFKNOKK.ELEN, b. w.,
haastig, lomp en slordig afdoen (omst.
v. St-Truid. en Hagel.). Z. bij ons
kneukel en kneukelen (262), vodden
doen.
-werk
AFKOMEN wordt in den zin door ons
(Idiot., 40) opgegeven, ook in Brab.,
Antw. en VI. gebruikt.
AFKOTEREN. Z. afkeuteren.
AFKRABBELEN, AFKRIBBELEN, o. en
b. w., het eerste in VI., het tweede
in Brab. en Antw. gebruikt voor :
haastig en slecht afschrijven : hj heeft
:

-

zoodasig gekribbeld, dat ik er niet
uit kan. Ik kan zijn gekribbel niet
lezen.
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AFKRABBEN, o. w., vertrekken, weg
: krab maar af (Brab.); a fkrab--gan
sel, o., krabsel (Br. en elders).
AFKBAUWEI.EN en AFKRAUWEN, b.
w., afkrabben (VI.).
AFKUITEN,
N, b. w., op sommige plaatsen
der Bar. van Breda gebr. voor : vleiend
afvragen, affleemen. Z. afleuzen, aflozen, a f eenren.

AFKWISPELEN, b. w., met eenen kwispel of iets anders het stof afslaan (Br.
en VI.). in Brab. ook voor afrossen.
AFLAKKEN. Z. aflekken.
AFLATEN.
N. Z. afgelaten.
AFLATERKE(N), o., afgelaten of versleten
frak : geef uwen frak weg, 't is toch
maar een aflaterke (Oostvl.).
AFLEGGEN, b. w., omzoomen, omboorden, een kleed met lint afleggen of
afzetten (Br., Oostvl., K1.-Br.). Een
doode afleggen, 't zelfde in Vl. als in
Brab. : lijken (Idiot., 379). Den baas,
den heer afleggen, den baas of meester
spelen (Maastr.) ; afleggen, jongen :
men zegt riet in Kl. -Brab. vooral van
geiten, ook Kil. heeft aflegghen voor :
kalven, foetare, foeluni edere.
AFLEKKEN, b. w., aflikken (Brab.), te
Antw. hoort men ook : aflakken, bij
Plant. : aflecken, fr. licher of hither°
AFLEUZEN
UZEN voor : afloozen , aflossen
(Kemp.), het hgd. aflözen of aflossen
bet. ook : vervangen, evenals 't hol].
aflossen, in Limb. afleuzenn..
AFLEZEN, b. w., voor lezen, fr. lire : lees
dat blad eens af (overal) ; in Westvl.
bij de metsers de steenen een voor
een van een mtiur afnemen om dezen
te sloopen ; en ook door bezweeringsgebeden wegnemen.
AFLIEGEN, b. w., door liegen afstrijddn
(overal).
AFLOEKSEN, b. w., andere uitspraak
van : aflokken, in den zin van ontfutselen (Maastrichi).
AFLOOCHENEN, b. w., al loochenend,
ontkennen, afstrijden, fr. nier, dénier,
(Br., Kemp., VI.).

AFLOOPEN. Men zegt van eene pomp,
eenen vijver, eene gracht, enz., dat
ze afgeloopen zijn, om te beduiden
dat het water er afgeloopen is (overal
in 't Zuiden).

AFLUIZEN (Id., 11), ook in Antw. gebr.
AFMALEN, b. w., uitputten van krachten, allengskens ten onder brengen
of vernielen (Brab. en VI.).
AFMARSCH, m. bij De Vries, v. overal in
't Zuiden.
AFMEUZELEN, b. w., traagzaam afpeuzelen, bijv. een beenken.
AFOOGSTEN (Br.) , AFOEGSTEN (VI.),
oogstende afrapen , afzanten : een
graanplek afoogsten, de achtergeblevene aren teenemaal oprapen (Z. zant).
AFPAGGELEN, o. w., lastig en onbehendig afkomen (Westvl.),
AFPASSEN, van eene betaling door passen aftrekken (Breda).
AFPEITSEN, b. w., afkloppen (Breda),
van het hgd. peitsche, roede, takje,
stokje, geeselroede , ruitersklets of
djak ; peitschen, geeselen, afpriegelen,
in V1. : afdjakken.
AFPELLEN, AFWINNEN, b. w., bij de
landbouwers : ondiep ploegen, akkeren, zoo dat er de pel, schel of schors
maar dun afgeploegd is (Hagel., Aarschot en elders). Omstr. Loven en
Mechelen zegt men : afschellen en
schellen, bijv. eert stoppelveld, _ den
groes afsc^iellen. Z. Schel (Vi. Id. 583).
AFPENGELEN, te Maastr. 'tzelfde als in
Brab*. : afprenkelen (afprangen), afdingen. Zie afpinkelen.
AFPIKKELEN, o. w., afloopen : hij kan
wat afpikkelen (Oostvl.). Z. pikkel
(VI. Idiot, 479).
AFPINKELEN, b. w., afdingen, minder
bieden (Limb.) , 'tzelfde dus als in
Br. : afprengelen of afprenkelen; i n
Antw. : afdjangelen; in VI. : a fdangelen; in Gelderl. : afpingelen; elders .
afpegelen (Taalk. Mag. I, 253).
AFPLOTTEN, afblotten (8), afpellen, afschelferen : na den winter plot het
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bezetsel af (Kl. -Brab.).
AFPOGGELEN, AFPOGGEN, afslaan, afranselen, afdroogen : ik zal hem eens
goed afpoggen (Gent). Afpoggelen (te
StTruiden), afborstelen (Br.), a f peitschen (N.-Br.), afpriegelen (Brab. en
Limb.). Z. pag, peg, pegge (4.65) dat
de wortel is van poggen.
AFPOOTEREN, heimelijk stelen, fr. escroquer (Sleeckx). Omstr. Lov. hoort
men in dien zin soms afpeuteren, afpeuzelen.
AFPREKEN. Iemand a[prediken, door beter te prediken een anderen predikant
achteruit zetten. Zich afpreken, zich
door preken afmatten : hij is a`gepreekt bet. ook nog : hij is uitgepreekt,
d. i. hij is versleten, hij wordt niet
geerne meer gehoord. Die stol' is afgepreekt, die stof is zoo dikmaals ver
dat men er niets nieuws meer-handel,
kan op zeggen en vervelend wordt
(Overal).
AFPRENGELEN,'tzelfde als : afprenkelen,
afprengelaar (Bi•ab.).
AFPULKEN, b. w., met de vingers afpeu teren, afpellen : pulk die rap niet a f
(Br. en V1.). Pulken van puckel, pockel, thans : puchel,'tzelfde als : puist;
in VI. is 't : afkrauavelen.
AFRAMMELEN, afranselen, afrossen (Br.,
Antw.).
AFRAZEN, b. w., 't zelfde als afbabbelen,
afkakelen (Br., VI.).
AFREGELEN, b. w., aflijnen, fr. ligner
(Overal).
AFRENGELEN. Z. afrijden.
AFREPELEN, freq. van afrepen.
AFREPEN, 'tzeifde in VI. als in Brab. afstrèpen : het vlas afrepen, dat is : de
zaadbollen van de vlasherels aftrek
reep, repe (528). Dit is-kendor
dus een ander werkw. als : afreepen,
met reepen afbanden, afscheuren, en
afrepelen.
AFR ETTEREN, 'tzelfde als afreddelen (VI.
idiot. 41), in V1. afrabbelen, afrebbelen, afglijden (Kl. -Brab.).
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AFRIDDELEN (VI.). Zie afreddelen.
AFRIJDEN, b. w., in 't rijden iemand
overtreffen of hem vooruitrijden
(Overal), ook afrossen, afranselen, afpriegelen, afrengelen (Zuid. der prov.
Antw.).
AFRIJZEN, ook rijzen alleen, is van dagelijsch gebruik in Brab. en bet.: naar
beneden rijzen, schuiven of glijden.
Meyer geeft a frisen op als oud voor
afvallen ; dezen zin heeft het in Brab.
nog : de blaren rijzen in den nazomer. Afgerezen bladeren; de bizen
rijzen het graan rees door de planken; afrij ,ing. Plant. verfr. afrijsen
s'esglisser, delabi, prolabi.
AFRIL, gemeene brug of doorsnede van
eenen dijk op een polderland (Meetjesland). Z. april (Idiot. 19), dat min
goed is.
AFRIPPEN, b. w., afrukken met eenen
rip of ruk aftrekken : de bel afrippen
(Brab.). Z. afribbelen (41). Kil. heeft
a f- rupen, af-roopen, voor afrucken,
avellere, destringere.
AFRISPEN, b. w., 'tzelfde als afrippen,
afstrippen (Westvl.).
AFSCHAFELEN, voortd. van afschaven,
'tzelfde in. Br. als : afschoffelen, afschuppelen (I i ), d. i. het bovenste,
de korst, de pel, duntjes afdoen.
AFSCHAREN, AFSCHARREN, AFSCHÈREN, met krabber, gritsel of haak
afkrabben (Overal). Dit laatste w. is
niet te verwarren met afscheren
(zachte e), met de scheer of schaar of
met het schaars afsnijden (Z. scharen,
biz. 576). want het eerste scharen,
scheeren beteekent : verzamelen.
AFSCIIELLEN, b. w., de schel afsnijden;
afpellen, de pel afdoen ; schellen of
afschellen wordt in Brab. ook gezegd
voor : ondiep ompïoegen.
AFSCHIETEN, b. w., overdrachtelijk voor
betalen, afdokken (Br., V1. en elders).
AFSCHILFEREN , AFSCHELFEREN, b.
w., afsnippelen (Kl. -Br.).
AFSCHIPPELEN. Z. afschuppelen.

AFS

( 10 )

AFSCIIUPPELEN, met de schup dunne
afsteken (Oostvl.); in Brab. : af--kens

scho ff'elen.
AFSLAANDELIJK (met niet) : hij is er
niet a fslaandel fik, hij is er niet af te
slaan (VI.).
AFSLABBEN, AFSLABBEREN (a fslobberen), b. w., al slabbende afdrinken
(Brab., Antw.) ;
AFSLIEREN, o. w., afschuiven, afglijden,
afslibberen (V1.) ; bij Plant. afschijffelen, afglijden, fr. glisser, 1. ppraelabi
AFSPATTEN, wegspatten (Br.).
AFS ['ENEN, bij Plant. vert. ablactare,
'tzelfde nog als : spenen (Br.).
AFSPIOENEN, b. w., afspieden (Westvl.).
AFSTEKEN, o. w., geeft lo Sleeckx op :

als zeer onderscheiden voorkomen;
maar de echte zin is dat van twee
zaken, de laatste veel slechter of onaangenamer is dan de eerste. « Van
koning koeiboer worden, dat steekt
af » (dat vaart). « Bier naar win, dat
steekt af. » 2° afsteken, van de broek
gezegd, ze nederlaten zonder ze uit
te trekken ; in VI. aloud en algemeen.
De Vries (Midd. Ned. WV.) vermeldt alleenlijk : sinen caproen afsteken, de
muts afnemen. In Cannaert's B dragen tot het oude strafrecht, bl. 99, vind
ik (als getrokken uit den gentschen
Zoendiuc -Boek) : « Over 'd. mesgrijp
en mesdoen, dat Jacob Van der Elst
mesdaen heeft up Joes Scevael, in 't
ghuent dat dezelve Jacop Zijn brouc
afstac, ende toeghde den voers. Joose
Scevaei sinen eers ; so sal de voors.
Jacop Van der Elst doen sijn pelgrimagie.... te Coelne (Keulen). ten drien
Coninghen... » (A° 14 05).
AFSTEL, m. (Overal).
AFSTELLEN, afwinnen : hij zal u al uwe

marbels afstellen (Oostvl. ).
AFSTOFFEN,. b. w., door stoffen of pochen; overtreffen, afdoen (Br.).
AFSTOKEN, in brand steken, zoodat het
huis,enz. door de vlammen teenemaal
afbrandt (Breda); afstoken bet. in Br.
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ook : met stoken teenemaal afzieden,
afkoken, b. V. : den koeiketel, den
drank afstoken.
AFSTOMPEN, b. w., voor afstampen, afstooten (Brab.).
AFSTRAVEN, verbast. van afstraffen (VI.).
Z. straven (68).
AFSTRE €' E N (met zware e) , afstreepen
(met scherpe e), b. w., ook afstreppen
(met korte e in Brab.), en afstrippen
(V1.), tusschen de tanden eener streep
(689) of tusschen de vingeren doortrekkea, aftrekken, afrippen.
AFSTREPPE,N, verkorte uitspraak van af
(Brab.).
-strepn
AFSTR[JKEN, b. w., afrossen (Br.), van
strijk, slag.
AFSTRIPPEN. Z. afstrepen.
AFTAFFELEN, b. w., afrossen, een taffeling geven ; a fta ffeling (Brab.). Z. taf
aftakelen.
-feln(106),
AFTAKELEN, b. w., afrossen (VI.).
AFTAKKEN, b. w , voor takken, of takken
van de boomen afsnijden of afkappen .

ge moet den boom wat aflakken
AFTALEN, b. w., afklappen (VI.). Z. 'Westvl. Idiot., bl. 37.
AFTELLING, v., afrossing (V1.). Z. aftel
-leni'tWsv.Ido37
AFTEUGELEN, b. w., met een teugel of
iets anders afrossen (Omstr.van Leuv.).
Z. aftobiassen (12).
AFTOTTEREN, o. w., afvallen, waggelend
of stootend afvallen, met gedruisch
afvallen (Br.). Z. totteren (Id. 739) en
afboddelen (Id. 8).
AFTREK, m. Z. aangetrek (V1. Id. 3).
AFTR[JFELEN of AFTREIFELEN, b. w.,
'tzelfde als in Brab. : a ftra felon en in
VI. : a ftwee felen, aftrullen, aßen zen,
of in Antw. : afluizen, d. i. aftruggelen of aftroggelen.
AFTRUFFELEN, 'tzelfde als a ftrei felon of
aftroggelen.
AFTRULLEN, b. w., aftroggelen (VI..). Z.
aftrijfelen.
AFTUIEREN zegt men, evenals afturen,
vertuieren en a fkleuteren (K1,-Br.) .
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AFTWEEFELEN, b. w., aftroggelen. Z.
aftrijfelen.
AFTWIJFELEN. Z. aftweefelen.
AFVIGGELEN, slecht en grof afsnijden,
afvellen (Oostvl.). Z. afveuren (Westvl.
Idiot. 39).
AFVLIEGEN, o. w., kwijt geraken, ver
afgezet worden : h j vloog er-liezn,
af (Brab.), in dezen zin zegt men daar
ook : afstuiven.
AFVLIMMEN, de vlimmen of bladeren van
het te jeugdig groeiend koren afsnijden (L. van Waas). Omstr. Loven
heet dit : soppen, afsoppen.
AFVOEREN, b. w., door voeren afmatten
(overal) ; ook afkarren : eene hoogte
afvoeren (Br. en elders).
AFWEGEN, o. w., door de zwaarte of het
gewicht afhangen, naar omlaag han
Soms hoort men-gen(Br.Oostvl)
in dezen zin ook afzakken (omstr.
Loven).
AFWIJZEN, b. w., afkeuren, tegenzegge n, : ik heb op die zaak niets af te
wijzen, ik heb er niets op te bedillen
(Br., Antw., Kemp., N.-Br.),.
AFWINDEN, AFWINNEN, 'tzel.fde in 't
Hagel. als : afpellen, afschellen. Afwinnen, misschien 'tzelfde als winnen,
land bebouwen, en winning, hoeve.
Z. Idiot., 866. In 't oud Vriesch ' en
Duitsch werd de mei geheeten : winnemonat, wunnimanoth, wonnemanot, wunneman, enz., licht van winne,
wunne, weide, pastura en daarvan
wingan, winnen, depascere. Zie K.
Weinold, die deutsche monatname.
AFWINNEN. Z. afwinden.
AFZAAIEN. Wanneer iemand huurland
moet laten liggen, mest hij het opt
laatst van zijne pacht niet meer; maar
bij zaait er eene vrucht op die het
land zeer uitmagert en dit heet men
afzaaien (Br.).
AFZANTEN, b. w., afoogsten (VI.).
AFZETTEN; b. w., afwinnen, met spelen :
h j heeft m j al mijn geld met de kaarten afgezet (Oostvl.). Afzetten, pissen

1
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(Br., VI.) ; in VI. bet. het w. ook bijna
'tzelfde als : fpellen, afschellen.
AFZETTER, m., slaapmuts (Hoogstr.).
AFZIJGEN. Het melk a fz jgen, door de zijg
gieten . Z. a fzien, en zien bij ons (Idiot.
43, en in 't \ estvl . Idiot.,
AFZIJN, voor afgemat, uitgeput, vermoeid
zijn (Antw., Brab., L. van Aalst).
AFZINGEN, b. w., iemand afzingen, iemand overzingen, hem in 't zingen
voor zijn, ook : hem van den toon hel
: hij is afgezongen, hij is door 't-pen
zingen versleten : zijne stem is afgezongen, zij is door het zingen bedorven ; een afgezongen lied, een oud,
versleten lied (Br., Antw., V1, en elders).
AFZWAKKEN, b. w., omstr. Lov. voor
afwerpen, en zwakken voor werpen :
zwak het stroo ti f. In Westvl. bet.
het : afzinken, afzakken. Z. zwakken
(897).

AGOENS en EGOENS, voor nog eens'
waarvan bet gewis eene verbastering
is, zegt men in 't gesten van Brab.,
langs de kanten van Ninove en Geerts berge, voor het VI. agein, ageins, in
't engl. again. Z. bij ons agen (13) en
't Westvl. Idiot., bl. 41.
AKEN, uitgang van eenige plaatsnamen,
als Monten -aken, Vissen-aken, Lanaken, Gelden-aken (Jodoigne), enz ,
is waarschijnlijk het, lat. aqua (water),
waarvan de duitsche stad Aken ook
haren naam heeft.
AKKERBILDJEN, AKKERBILJE, allerlei
gerief of gereedschap (Vi.).
AKKERERWTEN, de groene erwten die
men droogt,' in tegenstelling van de
zoogezegde pelerwten (Breda).
AL, m. (Overal).
AL, van dagelijksch gebr. in 't Zuid. voor
reeds en alreeds : hebt g j dat al gedaan ? Het is al b j vier uren. Zie
albij .
ALARM, m. (Overal).
ALBIJ, bijw., bijna , bijkans , omtrent
(Westvl.).
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ALBUM, m. (Overal).
ALDAT, voor : al ware het dat (N.-Br.).
ALEEN, ALEENLIJK. beter dan alleen,
alleenlijk.
A LEENS, le Gent en elders uitgespr. : alees,
aleest, van niet gevolgd, bet. in VI. :
zelfs, in welken zin .wij, Brabanders,
ook alleen en alleenel jk bezigen : ik
ken u aleens niet. Ik wist het alleenelijk diet. Deze woorden zijn in 't lat.
quidem, nequidem.
A LEES, A LEEST. Z. aleens.
ALLY E L, bijw., evenwel (Brab. en V1.),
Z. alever (r voor 1. bij ons bl. 13). De
Duytschlender heeft : aver, ever, echter. Z. Archief IV, 4 1.
ALGEBRA, m. (Overal).
ALKAKS, 'tzelfde als : alskaks, kwansuis
(Oostvl.).
ALINE, ALINGE. Z. aallijk.
ALLEGATIE, v., in den zin van 't fr. embarras (Maastr.); te Leuven zegt men :
embras, beschar, bescheer, gescheer.
ALLENKERHAND (klemtoon op lenk),
alleenkens (h. en d. in Oostvl.).
ALLERKINDEREN, ALLERKINDERENDAG, feest der onnoozele kinderen,
den 28 december (Brab.).
ALLES END ALLES (de d wordt in de
uitspraak verbonden aan alles), alles
te samen, teeneraal alles : h j sloeg
alles end alles in stukken. In Vl. zegt
men : al men dalle voor : al med alle.
In oude schriften treft men ook : als
end als, als en als, als aan als, bijw.
voor : geheel en al, geheelijk :
Dat hi sonder orloghe
leven soude als end als.
(Brab. Jeesten, 1I, v. 2 i88 )
Als is hier een gen. van al. In Kortrijk zegt men : alles is er goed wat
maar plaats vult, 't is gelijk met wien
men te doen heeft, als hij maar betaalt.
ALLOOI, m. te veler steden.
ALMETEENS, in Westvl. hetzelfde als in
Br. ineens, algelijk, eensslags.
ALOË, m. overal.

)
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ALPHABET, m. overal, behalten in Westvlaander.
ALS, wordt dikwijls bijgevoegd zonder dat
het juist noodig is, b. V. zoohaast als,
zoo gauw als, zoodra als het noodig
is. Als hoort men veel in Ñ.-Br. bij
morgen, gisteren tot versterking : hij
zou als morgen komen, zoo zegt men
ook elders : als nu, als nog.
A LSTAANSWILLE, met de meening, met
het gedacht, om te zien : iets alstaanswille doen (Omstr. van Loven).
ALTAAR of AUTAAR, m. overal.
ALTRATIE. Ik schoot in aliratie. Altralie
iemand aandoen, verschrikken (Oost
-vl.)Zatern(16
ALUIN, m., overal.
ALWEG hoort men, omstr. Breda, voor :
altoos, gestadiglijk, steeds : de zieke
teas beter, doch kloeg alweg van
dorst. Wachter, die het even als het
hgd. allweg, afleidt van weg, in de
bet. van : tijd, zegt dat het'tzeifde is
als 't engl. always, dat bij Willeramus
alliz, en in 't middeneeuwsch duitsch
alles is. In dezelfde bet. vindt men,
bij Spiéghel, alheen, 'tgeen ons aan 't
Lovensch alnee, aaneen, aaneenaan
(alliaan) doet denken. Bij de Vlamingen
bet. altijds aan, alt jd aan : gedurig
voort : het regent altids aan. Altijds
wordt omstr. Brugge uitgespr. altiist,
alliisten (Westvl. Idiot., 49-50).
ALWIJL, ALWIJLS. Z. allewijl, gebr. in
Limb. voor : heden, tegenwoordig.
AME, AMEL, komt te IJperen en Poperinge voor in Blomme van ame of van
amel en dit bet. dan ameldonk.
AMEN. Uit en amen wordt gezegd voor
gedaan : gij zult thuis blijven en daar
meê uit en amen. Het is uit en amen,
bet is seffens gedaan (Overal).
AMEZEIKE, voor aamzeik, mier (Holl.Limb.).
AMPER, bijv., omstr. Loven ook gebr.
voor : mager, armachtig; en Plant.
vert. amper door : reveche, aigre, lat.
acidus, amarus, ferus, welke bet. het
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overal in 't oude Brab. nog heeft.
AMPERKENS, bijw., verkleinw. van amper, scherp, nauwelijks : de uur was
amperkens geslagen (Overal).
AMPT, AMPTENAAR, vinden wij beter
dan : ambt, ambtenaar.
ANANAS, m.. en v. in Brab. en Antw.
ANDEREN hoort men omstreeks Breda
voor : antwoorden.
ANDERWAT, klein stokje met twee puntige einden dat men bij middel van
eenen stok op doet springen (Omstr.
van Brugge) ; in Brab. spinotje.
ANDIJVIE, m., doch in Limb. v.
ANEPJANE, stillekens, zachtjes aan (Vi.).
ANE^VUITEN, ANNEWUITEN. Z. hannewuiten (roetaard).
ANG, v., voor : angel, straal van bie,
wesp, enz., ook het puntig gedeelte
van messen, beitels, enz., dat in den
hecht steekt (Brab.). Z. angel in bet
Westvl. Idiot., 53, en, hij Hoeufft, 48,
ang voor eng., d. i. smal en bijgevolg : scherp.
ANGELSSPOELEN óf VLIEMENSPOELEN. Op sommige dorpen der Kemp.
bestaat het gebruik dat, van 's zon daags, nadat de oogst binnen is, men,
vooral de jeugd, zich in eene herberg
gaat vermaken, en dat heet men, hier
de angels, ginds de vliemen spoelen
of doorspoelen. Angel of vlieme van
graanaren in Br., bet. in VI. : assels,
lat. arista.
ANGELUS of ANJELUS. Met den angelus
spelen is in Oostvl. hetzelfde kinders pel als in Westvl. : spelen met den
helli -je (183), als in 't land van Waas :_
kal- spelen (46), als te Antw. : klinkaard of klinkhoutspelen (252). Anjelus, de j op zijn fransch uitgesproken,
is een stukje hout op beide punten
gesneden.
ANISETTE, m., overal.
ANGSKE. Z. anskestek.
ANNA.. In Sint Anna schaprade (raai) zij n
of zitten, wordt gezegd van dochters,
wier trouwtijd om zoo te zeggen al
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voorbij is (Brab., Antw., Kemp. en
Maastricht).
ANKER is overal m. In Limb. bet. het :'t
vierde van een wijnvat : ik heb een
ganschen anker kappezen (kabuiskoolen) ingemaakt (Omstr. van Venloo).
ANNEGAT, o., (hanggat) ook voor traag
en sukkelachtig mensch (Omstr. van
Loven).
ANNEMARIE of ANNEMIE, 't zelfde in
Oostvl. als kalle, hanne, d. i. domkop,
lomperd : ge zit een annemie. In Br.
zegt men Annemie voor : Anna Maria.
Z. soos, seuze, sul, wuite.
ANNEWUITE of hannewuiten, m., roetaard, en overdr. : domkop (Brab.,
Kemp. en VI.). Z. anne (18) of hanne
(477) en wuite (8i).
ANSJOVIS, m. (Overal).
ANSKESTEK. Z. hanskestek. Anske(n) is
in VI. ook de eigennaam zoowel van
een jongen (Angelus), als van een
meisje (Angela), dus voor : angske.
ANTWERPSCEI JAAR (een), een korte tijd,
b. v. een maand (Omstreeks Aarschot).
AONZEENELIK. Z. aanzienlijk.
APENING, halve kluit, stuk van 5 centiemen (Westvl.).
APOSTEL, 't Is een apostel, ieverig godsdienstprediker (Overal), Een trage
apostel, een luiaard ; een drooge apost el, een die droog is of nooit lacht
(Oostvl.).

APPEL. Den schoonsten appel van den
boom afhalen, het meeste voordeel
ergens uit trekken (Oostvl.,). In den
appel bijten, iets duur moeten betalen
(Westvl.).
APPÈL (beroep), m. bijna overal in 't Zuid,
APPELBROOD, o., gebak van gesteven
appelsap (Oostvl.) ; appelbroodje is te
Antw. 'tzelfde als : krollebol (299).
APPELDOMPEL, appel met deeg omgedaan
en in kokend water gelegd (h. en d.
in Westvl ). Z. dompel, de daad van
eens onder water te duikelen.
APPELDORENS voor : kruisbessen (Zierikzee).
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APPELEKOUW, abrikoos (Maastr.). Z. appelkoos (19).
APPELFLINK, ook uitgespr. appelvink,
haastige lap of slag op de wang, oor
smeer (Omstr. van Turnhout).-veg,
APPELFRUT, hetzelfde in K1.-Brab. als :
appelspijs of appelplammaai (19). Zie
frut (4 3ij, te Antw. gebruikt.
APPELPAP, v., is in Westvl. een kinderspel bestaande hierin : eerst legt er een
zijne hand ergens op, dan legt er een
tweede de zijne op, dan desgelijks een
derde en een vierde. Deze, wiens hand
de onderste lag, trekt ze uit en legt
ze weer maar boven op, en zoo gaat het
altijd maar voort tot dat dan eindelijk
de handen zoo gauw door elkander
gaan, dat het een mengelmoes wordt.
Zie verders Westvl. Idiot. (56).
APPELPROL of APPELENPROL, m., appelmoes (Kemp., Lier).
LENPRUT, stoofsel van appelen met
APPELENPRUT,
aardappelen (ömstr. van Venloo).
A PPELTROT, appelmoes, appelbrij, appel
appelsiroop (Oostvl.). Z. trot-stofel,
biz. 79 en appel frut.
APPELWIJF voor babbelares : ge klapt
gelik een appelzij f (Br.); elders bet.
liet ook : krakeelster.
APPETIETELIJK, bijv., smakelijk, met
appelijt : appetietel'jk- eten (Limb.).
ABBAT, o., rond Tienen gebr. om de jaar
hoornvee en verkens van-marktvn
't waalsch stedeken Geldenaken aan
te duiden : rond half September is het
arbat te Geldenaken.
ARDUIÑ. Zie orduin.
AREN oft IN AREN KOMEN heeft Plantijn
voor aren krijgen, en in dezen zin
wordt het nu nog gebr. in de prov.
Antw. en Brab. : de rogge begint te
aren. Arne, erne, oogst, en na -arne,
na -oogst bij Kiliaan.
ARGLIST, m., uitgen. in Limb., waar het
vrouwelijk is.
ARK, v., voor triomfboog (Brab., Oostvl.).
ARMEN, m., voor : bureel van liefdadigheid de goederen van de armen : op
-
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den armen slaan; den armen trekken,
van den armen trekken of geholpen
worden, bet. in Brab. 'tzelfde als in
Oostvl. van de armenkamer trekken,
door het bureel van liefdadigheid geholpen worden. Van den armen zijn,
van het armbestuur deel maken. Zie
heiliggeest.
ARIEROSE,'tzelfde als armoedje (Westvl.
Idiot. 58), arm beestje (Kortrijk), iemand of iets dat armoedig of kaal is
(Waas).
ARMGOE[)EREN, goederen den armen
toebehooren de.
ARTIKEL, m., overal, behalve in Westvl.
waar 't ook o. is.
ASCHOENSDAG voor : Aschwoensdag, fr.
jour des Cendres, eerste dag v.an den
veertigdaagschen vasten (bijna overal).
AS.IEI,KEN. Z. hasjelke.
ASPERSE, fr. asperge, meestal m.
ASSCHEWIJF, wijf dat de aschbakken van
hoelievuren aan de huizen komt afhalen, om er de goede kooltjes uit te
rapen (Oostvl.).
ASSCHEPOEZE, vrouw die stoven en kachels poetst (Westva. ), is eene verbas terde uitspr. van : asschepoetseresse,
aschpoetster. Z. asschevijster (Westvl.
idiot., 60).
ASSEL, m., 4o de vang van eenen'wagen,
fr. frein; 2° het blad van dennen,
sperren, pijnboomen, fr. aiguille de
pin ; 30 de bladjes van de vlasherels ;
40 vlieme (Idiot. 8? 1), van graanaren,
fr. barbe ou pointe d'épi, arète, 1.
arista; hiervan : asselauwe, aar met
assels, asseltarwe, enz. Assel bet. dus
hetzelfde als spel (653) of naalde van
dennenhout, mastenboom of als baard
van graanaren.
ASSELTARWE, soort van tarwe met lange
assels of vliemen (V1.). Z. assel.
ASSENOOT (Limb.), azenoot (Brab.) voor
haze(l)noot, fr. noisette. Z. assel.
ASTELLE, v., kapmes om klein hout mee
te kappen (Hagel.) : 't komt waar-schijnlijk van 't hgd. aat, bijl, fr.
:
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hache. Z. aks, aakse, bij Kiliaan ascia.
ASTRANT. bijv., stout, onbeschaamd : 't
is een astrante kerel. (Kemp., N. -Br.
en Limb.).
ATA of ATTA, m., 'tzelfde tot Hasselt : als
elders in Limb. : ete, grootvader: men
zegt in Limb. ti voor vader, ete of ala,
ate, grootvader, en etete voor overgrootvader. Bij ten lute leest men : in
't Moes. Goth. atta, in Oud- Fries.
haïta, en nog in 't Land-Fries heile en
teyte, in 't Biscaïsch aila. Hiervan licht
de plaatsnaam Attenhoveri, Altenrode.
ATE, o., wilde haver (Fransch VI.).
ATSCHE ! foei (Oostvl ).
ATSEL, oud w. dat ekster beteekent, en
thans te Breda gebr. wordt voor
pruik : een atsel opzetten.
ATTA. Z. ata.
ATTENHOVE, een dorp in 't fr. Haccoort.
Raadshove is Raccourt (Roucourt ).
AU, AAU. Z. ou.
AUGSHERING, m., nieuwe haring (Roermonde).
AUVEL of AVEL (Idiot., 22), spiering
(Roermond). Vlg. aloe, 1. albos, wit.
AUVELMANNEKENS, in Limb. hetzelfde
als alvermannekens (Idiot. bl. 17).
AVE en AVEN, in - Westvl. ook gezegd
voor : avend of avond (Westvl. Idiot.,
6'). Hiervan averulle (22), averonker,
enz., in Westvl. gebr. voor avondronker of meikever; rollen bet. ronken.
z. Westvl. Idiot., 198.
AVEND, overal in 't Zuiden en zelfs in N.-

BA (Idiot. 23), uitspraak van : bald; te
Hasselt en elders in Limb. hoort men :
te ba in den zin van : heden namid
vandaan, : gij zult te ba in de-dag,nu
.school blijven. Kil. heeft bald in den
zin door ons (Idiot. 28) opgegeven, en
de Teutonista verzendt van bald tot :
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Brab., Vriesland, Nedersaksen voor :
avond, dat min goed is, vermits, zegt
Wassenbergh (Idiot. Fris.), avend naderbij het oorspronkelijke is, als zijnde
het w. afgeleid van : aven, hgd. aber,
1. deficere. Z. Leipnitz., Coll. Etym.,
en Hoeufft, blz. 24..
AVER, overal in 't Zuid. voor ouder : hi

is aver; mine avers zin dood; van
avers tot avers.
AVEBECHTTS. In 't èverechis, lijk in 't
rechts bet. te en omstr. Tienen : zoowel links als rechts. Z. keeraafsch
(230), i n W estvl. gebr. voor : averechts.

Hij is averechts of het is een everechtsche, zegt men, in Brab. en elders,
voor : hij is linksch, het is een linksche, ook voor : verkeerd : hij hdndelt
èverechts (Brab.).
AVERUISCHEN, koolzaad, ook inOostvi.
AVOND. Spreekwoorden en spreuken :
's avonds -,fin alle kattekens grauwe;

hoe later op den avond, hoe schooner
volk ; 's avonds groole menschen en
•'s morgends kleine kinderen, gezegd
van de kinderen die geerne laat opblijven en 's morgends uit hun bed
niet kunnen (Brab., Antw.).
AVONTUUR, v. overal.
AWILLIG, voor onwillig, mis te vreden,
kwaadwillig : hij is zoo awillig (Brab.),
in Oostvl. zegt men eewillig van a(on)
en willig. Zoo vindt men bij Kil. awijs,
arnachtig, enz., voor onw ij s, enz.
AZIJL, azijn (Westvl.).

altohant, achter welk staat:bald, snel,
geringen, spoedich, gerade, rijsch, ummertoe, d. i. heden, nu terstond, weldra. , enz.
BAAIEN. Z. baden.
BAAITABAK, schier algemeen in N.-Brab.
gezegd van gewone eenigszins grof
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gesneden rooktabak. Doch te Turnhout
en omstreken noemt men betabak : de
gemeene tabak genomen uit de zakken
of bakken waarop eene B staat.
BAAKTANDEN of BAKTANDEN KRIJGEN, gram worden (Antw.).
BAAL, BALE, v., paardenvlieg, koevlieg,
fr. taon (VI.) ; in Brab. : daag (Idiot.
88), das, dazerik (89) ; elders ook :
brems, bremse of bremme.
BAALKATOEN, BALEKATOEN, m., soort
van katoen, fr. calicot (overal); in VI.
hoort men ook : baalkatoen, balkatoen, bollekatoen, o. : zij draagt een
hemd van balekatoen. Heremans verfr. baaldoek door : toile d'emballage.
BAAN, BANE, v., 4° het plat deel van den
kop eens hamers, waarmee men iets
plat en effen slaat; 2 0 goot langs waar
het meel van den molensteen nedervalt in eenen zak (VI.).
BAANST, BANST, BENST, m., groote of
kleine korf uit stroo of biezen gevlochten ; banstje, benstje, een klein schaal
biezen, wiskens-vormigkfena
of stroo (Vi.). In Belg. -Limb. is baast
(Idiot., 25), ook baas, een wissen
mand of korf.
BAANSTDOZE, BAANSTSLAG, enz., ton deldoos (VI.), baanst, 'tzelfde als vonk
(Idiot. 82 7) of tonder.
BAAR. v., platte aarden kom met gaatjes
voorzien, of gatenplalteel (Limb.(. Zie
baar (Idiot. `24).
BAARDKOORN. BAARDTERWE, in VI.
gezegd van koorn of tarwe, wier aren
baarden of vliemen (82 1) of, gelijk
men in Westvla zegt, assels hebben,
zooals de gerst.
BAARDNOOT (baardneute), v., soort van
hazelnoot met harden wol omgeven
die in den hof wast (Westvl.).
BAARDPLAAG, v.. huidziekte aan de kin,
fr. mentagre (Westvl.).
BAARDSLAG, uitgesprok. baurslag, m.,
40 de daad van baardslagen ; 2° stroo
waarvan het graan niet teenemaal uit
de baarden of aren is geslagen (Brab.,
,
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Hagel.). Z. voorslag (idiot. 8?O).
BAARDSLAGEN , uitgespr. baurslagen ,
is ook in Brab., de prov. Antw. en 't
Hagel. gebr. in den zin van : de baarden of aren afslaan op eene ton,
eenen houten ezel (Idiot. 121).
BAARDTREKKEN. Den baard van de
school trekken, 'tzelfde als : haagschool
houden (Brussel).
BAARKLEED, ook in VI. gebruikt.
BAARLOOPING, v.,'tzelfde als : baarloop,
herbergkermis (Idiot., 25).
BAARM, BARN, BERM, m., bet. eigenlijk:
heuvel, lange smalle hoogte, dam (Vi.);
doch in Oostvl. is baarm, of liever
zonnebaarm, eene verhevene streep
gronds, derwijze aangelegd dat ze
zich buiten het bereik der koude winden bevindt, en vroeg en laat door de
zonnestralen beschenen wordt : men
plant vroege erwten of andere hof
-vruchtenopd
zonnebermen.
BA ARLEM (Idiot. 25). Z. baarm.
BAARSKE , (haaske). Het baarsken boven
hebben, iemands hulp of onderstand
niet meer behoeven : sedert dat h/
geërfd heeft, beziet hij mij niet meer,
hij heeft het baarske boven.
BAAS, m.. bet. in Brab. en Zuid. V1. bepaaldelijk : de man of meester, en
bazin, de vrouw of meesterse eener
herberg, afspanning. Z. Idiot., 25.
BAAS, 'tzelfde als baast (Idiot. 25), mand,
mandje, korfje van wisjes, biezen, enz.
gevlochten (Belg.- Limb.), is dit woord
misschien voor bastkorf, omdat men
licht vroeger ook korfjes vlocht van
bast (schors) of is het w. verwant met
het Vlaandersch baanst, baust, bensi,
rond biezen of strooien korfjes en dit
met bund, bunt, bont, bend, lies of
of spichtig gras. Zie baanst.
BAAT, nut, voordeel, is m. in de prov.
Brab., en v. in andere gewesten. Alle
baten helpen, zei de mug (Brab.), of
de muis (Oostvl.), en zij piste in de
zee, spreekw. beduidende dat men
alle voordeel, hoe klein ook, moet in
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acht nemen, wil men tot grootere komen. Balen, mv., ook voor : brokken of
geheimen : nu komen de baten uit,
d. i. nu komen de streken aan den
dag (Brab.).
BABBEL, BEBBEL, m., bet. niet slechts
snater, gesnater, gesnap, maar ook : het
babbelen in den zin van : kauwen, fr.
mastication (Westvl.).
BA BBE LBEESTE, v., babbelaar, babbelares : ge zjj t een babbelbeeste (Gent en
omstr.).
RABBELEN, b. en o. w., kauwen, fr. macher (Westvl.) ; bij Kil. manducare
praesepiolis.
B ABBE LGAT, o., babbelkous, babbelares,
babbelers of babbelerse (Oostvl., Brab.
en Antw.); men hoort ook in Brab. :
babbelkont.
BABBELGUITJES, BABI3ELGUUTJES, o.
mv., gebabbel, gesnap, veél gepraat
(Maastr. en omstr.); te Roermonde bet.
het : kwinkslagen; in Groningen heeft
babbelgugies ook den zin van : kwinkslagen eens grappenmakers ; in het
zeeuwsch, kanton Axel, is babblègeusjes tegenspraak. Het zal eigenlijk babbelguitje zijn, d. i, kleine babbelaar,
slimme, looze snapper, grappenmaker
(Z. arch. voor Nederd. Taalk. I1I, 34.6).
BABBELIGGE,. BABBELINGE , BABBELINNE, v.. babbelaarster (VI.).
BARBE L INGE, v., het babbelen (VI.).
BA.BBELWATER, o., brandewijn of andere
sterke drank die dronken maakt, en
dus gemeenlijk babbelen doet : hij
heeft babbelwater gedronken, hij is
zat (VI.).
BACHTEN, ook in Oostvl. gebr. voor
achter, engt. backe, fr. derrière. Hiervan : bachteneen, achtereen ; bachteneengaan, achtereengaan (VI.).
BACHTING, m., soort van boerenappel,
goed om taarten van te bakken (VI.).
BADEN of BAAIEN, b. w., met spons, natten doek, enz. zachtjes bevochtigen
en zuiveren, fr. bassiner (Brab., VI.),
Kil. heeft baden in den zin van : stor-
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ten, natmaken, besproeien, wassen.
In VI. wordt baaien ook gebr. voor
bellendiglijk wegnemen, in 't kaartspel
afwinnen. Baaien (Idiot. 23), bijna
beeën, baaien of bega uitgespr., is niet
anders dan 't werkw. baden, dat,
evenals in de Kemp., Belg. en Holl.
Limb., ook in Gelderland gezegd wordt
voor het rechtbuigen van eenen stok
met dezen in 't vuur te steken en bet.
eigenlijk warmen. Z. beijen in het
Taalk. Magazijn, II, X14•.
BADVRIES, verbasterd van : baye de frise.
Zie duffel.
BAF, BAFFEN. Baf is de wortel van baffen, en bet., in Brab., wat men te baf fen heeft. Ilij houdt van . den baf, en
ba fj'en, eten, gulzig, smakelijk eten :
hij kan goed ba/fen, iemand goed laten
ba ffen, of ook . iemand overboffen,
opboffen, d. i. bent den buik laten
vol eten. In N.-Brab.. bet. een goede
baf : een lekkere, rijkelijke beet. Het
woord is verwant met het oude fr.
baffrer, dat Rochefort (GIoss.) ver
manger gloutonnement,-klartdo:
en met baver, kwijlen, kwijlbaarden. Z. in 't Idiot. ballen en boffen.
BAFFER, m., vuistslag op den rug : door
de ba fers loopen, loopen door twee
rijen van jongens, die met de vuist op
den rug des loopers slaan (`^restvl ) ;
in Brab. heeft men boffen (Idiot., 66)
voor slaan. Z, opboffen, opslaan. Zie
baf, baffe (Idiot. 26), slag.
BAGGE MAN, B A GGE VENT. Z. bagge.
BAFUITE, kaakslag, klets (VI.).
BAGAAI, m., blagaai, windmakerij; bagaaimaker, windmaker (VI.).
BAGE, v., bagger, slijk, fr. bourbe, bone,
20 ring, fr. bague, kostelijk gesteente
(VI.), in welken zin Kil. ook bagghe
heeft, en bagghen ende juweelen.
BAGGE, v., rugmand, draagkorf voor menschen of dieren, fr. hotte. Hiervan :
solferstekbag, baggeman en baggevent, iemand die met eene rugmand
rondleurt (VI.). Vlg. het fr. bát de
2
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mulct, het engt. bag bet. : zak, en is
misschien verwant met bac en bak.
In N.-Brab. bet. bagge : dunne ijzeren
plaat, welke in de vuurheerden geplaatst wordt om er tegen te stoken,
en ook, in sommige oorden : slabbe
heet (Hoeufft, 24).
BAGGEROELEN. ti'oor de baggeroelen
loopen bet. te Maastr. : nutteloos, te
vergeefs, voor niets loopen, iets nutteloos of zonder belooning verrichten.
BANIEREN of BA.11EREN, o. w., schreeuwen, kijven en gedr;aisch maken, gelijk het dikwijls gebeurt onder het
herbergsvolk : tieren en bahieren,
schreeuwen en tieren ; berschen en
bahieren, op de straat loopen en gerucht maken (Westvl.). Vgl. het fr.
bagarre.
BAI, v., te Maastr. alleen gehr. door kinderen, of wanneer men tot kinderen
spreekt om een peerd te beduiden. De
Tenth. heef t paghe voor : perdt, hengst,
ors, lat. caballus, badius. Vgl. ros beiaard.
BAJAAK, in 't Zuid. van Vl . voor : ja, ja;
te Mechelen zegt men : baja, bajade,
b jja, voor ja.
BADIEREN. Z. bahieren.
BAK. Van den ouden bak, 'tzelfde als el ders : van den ouden eed, van den

ouden stijl, van den ouden stempel,
van de oude mode (Oostvl.) .
BAK, o., Limburgsche uitspr. van bag,
bagge, ook bigge, jong verken. Dit,
bak, evenals verken, is ook een schel :i
naam gelijk bakbeeste. Kil. heeft
back, backe, baecke, verken ; ook
baeckesmeer , verkensvet. Zie bake,
bakensmeer (Idiot., 21).
BA KBEESTE, v., 4° voor bak, verken, jong
verken ; 2° overdracht. : een die de
beest speelt, die op zwier gaat, een
dronkaard, geilaard, vuilaard, lom pert (Oost- en Westvl.). Z. bak.
BAKBERST, BAKBORST, v., berst of
scheuring die aardewerk in den oven
gekregen heeft (VI., Biab., Antw.,

)
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Kemp.). Z. bake (Idiot. 27) en bake-

nier.
BAKDROOG, bijv., gezegd van aardewerk
dat droog genoeg is orn in den oven
gebakken te worden (VI.).
BA KEL, m., 'tzelfde als : bake, baak, stok
of roede die men in den grond slaat
om iets af te haken, fr. piquet, jalon ;
hiervan : bakelen, 'tzelfde als bakenen,
riet hakels afteekenen, fr. jalonner
(Vi.), van het oude baeckeren verbas terd . Z. bij ons : haak, bake (idiot. 27).
BAKELAAR, BAKELARE, m., bestoven
spinrag , kobbenet die vol vuiligheid
hangt -(V1.).
BAKELEN, fr. jalonner (Vi.). Z. bakel.
BAKEN, BAKENEN, AFBAKENEN, b.. w.,
met baken afteekenen, baken of stok
slaan, planter (les piquets (VI.).-ken
Z. haak, bake (Idiot., 27) of bakel.
BAKENIEÍIINí3E, BAKENIERSTER, v.,
vrouw des bakeniers, of eerie die ver
omsta-kensvlchropt(Bubgen .
BAKENIER, m., verkensslachter, verkensbeenhouwer; men zegt ook • bake-

ni.erye, bakenierigge, bakenierster. Z.
Z. hak en bake.
BAK.GBOND, klei- of leemgrond, die door
de hitte des zomers zoo vast ineen
droogt, als ware hij door het vuur gebalken (Omnstr. v. Aarschot). Z. hak
-ken.
BAKKEBAARD, bokkebaard (Noogstr.).
BAKKELEIEN, o. w., vechten, malkander

slaan, fr. se crosser (VI ) ; bij Kramers : bakkel jen. V'gl. 't fr. baculer,
van t lat. bact.clus (stok). Hiervan
bakkeleitje, gevecht, geslaag (Vi.).
BAKKELEN, o. w., freq. van bakken, een
weinig vriezen, zoodat de bovenste
korst des gronds stijf wordt. (VI.). Zie
bakken.
BAKKEN. H j heeft niet veel op den koop
te bakken, hij heeft geene weelde.
Bakken wordt ook in Brab., VI. en
elders gezegd voor : een weinig vriezen ; ook gezegd van aarde die te ge -j
makkelijk opdroogt : dit is slechte
.
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grond, hij droogt te gemakkel k; biervan bakgrond (omstr. van Aarschol) .
Iemand laten bakken, iemand laten

wachten, in verlegenheid laten, hem
alleen laten (VI.). Bakken of brookens
bakken, in de school moeten blijven :
de jongen heeft overnoen moeten bakken (VI.) ; bakken bet. te Antw. ook
de school verzuimen.
BAKKER, m., dikke witte meikever (Gent).
BAKKERSBROOD, brood dat bij de broodbakkers of broodverkoopers gehaald
wordt, in tegenstelling van : huis
dat men zelf-bakenrod,f
in zijn huis gebakken heeft (Brab.,
Antw., Kemp.).
BAKKERSKOOL, voor hout- of ovenkolen;
ook iri Brab. en Antw. gebr. Men gaf
ons uit Hoogstraten bakkerskool ook
op voor : kriek.
BAKKES (Idiot., 28). Als iemand, in het
spel verliezende, moet betalen, doch
mag meèdrinken, dan heet dit bakkesaan ; maar mag hij niet meêdrinken,
dan is het bakkes- a f. Iemand bakkes a! spelen, is 'tzelfde als iemand, die
zijn aandeel meent te krijgen, niets
geven.
BAKKRUID, KUIPERT.JE, in VI., 'tzelfde
als in Brab. : sleutelbloem, eierkruid,
fr.

primevère.

BAKNERIG. Z. bekuerig.
BAKPEER , v., peer die gewoonlijk niet
goed is om ruw geëtera te worden en
gebakken of gebraden wordt (Brab.,
Antw. en elders). Z. braaipeer, in VI.
gebruikt.
BAKSEL. Dat zal maar een baksel brood
duren, dat zal duren zoolang als een
baksel brood in het vereten duurt, d.
i. dat zal niet lang duren, dat' zal
maar een acht of tien dagen duren
(Brab.).
BAKSTE of BAKTE, v., baksel, fr. fournace
cutte, ceisson (VI.); hiervan : bakte zak, baktebrood.

BAKTEBROOD , BAKSTEBROOD , brood
dat men van eigen meel bij den bakker
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laat bakken (W estvl. ); baktezak, meel
-zak.Z
bakzak en bakkersbrood.
BAKVERKEN, 'tzelfde, te Ronse en elders
in VI., als : bakbeeste, d. i. een die
zich aan overdaad of gulzigheid overgeeft. In Brab. zegt men daarvoor
ook : verken, beest, guulzzge hond, enz.
Z. bak en bakzwijn.
BAKZ\VIN, o., gulzigaard, wellusteling,
geilaard, ontuchtigaard (Vl.). Z. bakbeeste.

BALE. Z. baal.
BALEIN, ,v., in alle beteekenis (Brab.).
BALEKATOEN. Z baalkatoen.
BALG, m., in de geieene spraak voor :
buik, ook buik van dieren (VI.); hier van balghoepel, reep, band die om den
buik eener ton ligt ; balgpíjn, buikpijn; balgvulder, groote, ongemanierde
eter, gulzigaard, slokker (VI.); blaas

-balg.
BALING. Z. houweel.
BALKATOEN, baalkatoen (VI.).
BALLEBUZE, appelbroodje (Hoogstraten).
BALLEKEN IN 'T HOEDJE SPELEN, jon
jongens zetten hunne-genspl.Ad
klak tegen een muur met de holte
langs boven : Elk heeft zijne beurt om
er met eenen kaatsbal naar toe te
werpen. De anderen mogen er dichtbij
of veraf staan. De jongen, in wiens
klak de bal vliegt, moet echter rap
genoeg zijn om seffens den bal er uit
te nemen en hem naar eenen zijner
wegloopende makkers te werpen.Raakt
bij niemand, dan krijgt hij een steentje
bij in zijne klak, raakt hij hem, dan is
het de andere. Die de meeste steentjes
in zijne klak heeft liggen bij het uitscheiden, is er het minst aan geweest
en heeft de meeste eer van het spel
(Oostvl.). Zie hoed jebal (139).
BALLEN, BOLLEN, o. w., zich in ballen
of in bollen vormen, eenen knol krijgen (Drab., VI.).
BALLINGSCHAP, v., doch o. in Brab.,
Antw., Kemp.).

BALLOUTER, bij Kil., wordt nu te Antw
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of bolletraag spelen, ter onderscheiding van lutsebollen (Westvl.).
BANEN (het land), het bebouwen of gelijkmaken (Z. Hoeufft, f6); in VI. bet.
banen met de baan van eenen hamer
iets plat en effen slaan.
BANGOOR, m. en v., vreesachtig persoon
(Maastr.). Z. banert, bangerik (Idiot.,
b1. 30).
BANGTE, v., bangheid (V1 ), en in Westvl.
ook benauwdheid; 't wordt gezegd van
de lucht : de bangte van het weder;
bang weder, benauwd, dof, smachtend
(Bayo).
BAND, BANDE, 'tzelfde als : hoepel (Zuid.
weer.
van Oostvl.), doch te Gent zegt men : BANNING, BANNINK, m., bussel, bunband van Bene ton, maar het speeltuig
del : banning hooi, strooi, enz. (Meetheet er : hoepel, hoepelen; in Brab.
jesland). Z. bannen (Idiot., 30), van
zegt men : reep, met den reep spelen,
binden, bond, gebonden.
of reepen, en ook reep van tonnen of BANS, v., mand, 'tzelfde als 't fr. banne,
vaatjes ; maar nooit band voor het
pakmand, waarmand (Omstrek. van
speeltuig, fr. cerceau. Er eenen band
Landen).
omleggen bet. : zweeren of vloeken BANST. Z. baanst.
in Brab., om hetwelk uit te drukken BAOR. Z. baar.
men in VI. zegt : er eenen doorleggen. BAR, m., beer, of geltverken, fr. verrat
BANDELIER, m., fr. bandoulière (Brab.,
(V1.).
en Antw.), draagband of hangriem, BARAK, uitgespr. brak, van 't fr. baraque,
schouderriem ; in Brab. zegt men ook :
ital. baracca. V. , te Maastr. gezegd
help (idiot. 183).
van : een vuil kot, een morzig huis,
BANDELS, m., van binden, in. Gelderland
Bene slordige kamer.
en Zutphen gebruikt, evenalsin België BARBEEL, o. , de barbeelen, de tanden
en N.-Brab. voor : banden ; in Brab. :
boven of onder aan 't schof van een
bendels en bindels, lat. fascia.
slot : wanneer de sleutel in het slot
BANDJE, o., uitgespr. bendsche, band, en
draait, ontmoet h ij de barbeelen, en
in 't bijzonder hemdsbandje, fr. fauxdoet 't schof in- en uitvaren (Westvl.).
col (Maastr.), te Loven kolleken.
BARBEENDE, BARREBEENDE, BERREBEENDE, met bloote beenera ; barBANDRIEM, m., lederen draagzak waarin
beens, barrebeens, berrebeens, barde scholieren hunne boeken dragen
voets, blootvoets, blootbeens (Westvl.).
(Kortrijk).
BANDROEDE; v., roede die men, om een BARBEL voor Barbara (VI.).
strooien dak of Bene haag vast te BARBELS, BARBELEN, m. nw., tandholten, plaats waar de tanden uitkomen,
binden, bezigt (VI.).
staan of uitgevallen zijn, fr. alvéoles
BANDSPELEN, o. w., met den band of
(Westvl.).
reep spelen of banden (Idiot. 29), hoepelen (VI.); omstr. Loven zegt men : BARBERIEN, voor : Barbara (Omstr. Loreepen, met den reep spelen. Z. band.
ven); in Westvl. ook Barbel; in Brab.
BANDWISSE, BINDWISSE, v., wis of teen
en Antw. ook : Bello, Bien, oulings
Bijra : Anna Bifins, Vlaamsche dichom iets mee te binden (Westva. ).
teres.
BANEBOLLEN, o. w., op Bene baan bollen
uitgespr. : palloeter, voor kloot, en

overdracht. voor bedrieger ; hiervan :
palloeleren, kuilen, foppen, bedriegen : ge zult rn j ni palloeteren.
BALROOS, rond Tienen voor pioenbloem ;
in Brab. en VI., is balroos, een soort
van witte meelbloem of meelboom, die
men in 't fr. boule de neige heet.
BAMISWEÊR, voor : baafmisweér, gansch
België door, voor : slecht, re;enaclitig
weer, een weêr gelijk het gewoonlijk
is rond de feest (mis) van St-Baaf
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BAKENSPEL , worstelspel , worsteling
(Meierij)
BARM, BERM (Idiot., 31), beiden in VI.
gebr. Bij Bild. is barmen, opwellen,
gisten.
BARMSLOOT, sloot, langs den dijk eener
vaart loopende (Kemp., Meierij). Zie
barm (Idiot. 31).
BARNSEL, o., van barnen, naoogsten, de
met de hand opgeoogste aren tusschen
den duim en eersten vinger samengevoegd en in een busselken gebonden,
of 'tzelfde, in 't Hagel., als omstr. Loven : zany. Z. baroen (idiot. 31) en
baard. voor aar of korenaar.
BARNSTEEN, overal m. als steen.
BARRE, v., 'tzelfde als in Westva. : baar,
bare, staaf of stang, fr. barre, bet. te
Gent en omstr. : slagboom, sluitingspaal, fr. barrière : over de barre
springen. Kil. heeft baere, in dezelfde
beteekenis en vert. het door repagulum, vectis. Z. barrespelen en barren.
B AR REBEEND E , BARREBEENS, barvoets
(VI.).
BARREN, tolhek, fr. barrière (Roermond).
Zie barre.
BARRESPELEN, 'tzelfde als : varespelen
(Idiot. 774); het Westvl. Idiot. (69)
heeft : baar, bar@, krijgertjesspel. fr.
jeu des barres; bare loopen, bare spe le t , fr. jouer aux barres : de schoolkinderen loopen dikwijls bare. Zie
barre.
BARST, BERST, in., meest v. in Brab.
BARTHEL, Bartholornpüs.
BARVOETS (doctor), iemand die zich met
heelkunde bemoeit zonder doctoor te
zijn (Westvl.).
BAS. Z. bast.
BASBARVOETS, bijv., gansch barvoets
hij stond daar basbarvoets (R. LaR-den). Kil. heeft baerschervoets, baervoet, baervoets, en baervoetbr•oeder
voor minderbroeder of blootvoeter.
BASIS, m. (Brab.).
BASKAMER, v., voor vertrek, gemak, ook
m. voor beer of aal, fr. vidanges : het

`?'1

)

BA,r

land met baskamer vetlen (Westvl.).
BASMAREN. b. w., opeten , teenemaal
binnenspelen : hij heeft al zin lekkers
bas gemaakt (Gent).
BASSIERE, 'tzelfde als : bastiere (Idiot.,
36), dekzeil, huif of wijte (Idiot., 863)
van eenen wagen, fr. bache.
BAST, m. en v., bet. eigenlijk : omkleedsel
van hout of van peulvruchten, dus,
schors van boom, pel, schelp of slooster van kernvruchten, en, dewijl de
bindsels, koorden, stroppen eertijds
van boombast of schors gemaakt wierden, bet. het ook : touw, koord, draad,
strop, zoo bet. bast in Westvl. hij de
zilversmeden : geplette draad van zilver of goud, en bij de timmerlieden
aldaar is het de draad, wiens een einde
vast is, terwijl het andere dient om
eene ronde af te schrijven of te trekken : trek eens den bast om te zien of
het juist is. Het is in VI. ook de schil
van het vlas en bij uitbreiding het vlas
zelf; verders is het de huid van liet
lichaam, de huid, het lichaam ; zoo
zegt men : zijnen bast vullen; iemand
op zijnen bast geven (VI.); op zijnen
bast spelen, grooten honger hebben
(West-Brab. en Oostvl.). Evenalsstrop,
V. (Idiot., 696) voor : deugniet, vlug ,
gebr. wordt, zoo ook wordt bast gezegd voor : snaak, schelmken, vlug
die jongen is een ergebast (Kl. -Brab.).
Vgl. bange, bast, bastje, baastje, verkleinw. van baas, een kort, dik manneken (Westvl.).
BASTA, vandaag (Antw.).
BASTE, 'tzelfde als bakte of bakste, ba!.sel
(Westvl.).
BATEN. Z. baat.
BATIST, ni., in Brab. en Antw.
BATJE, vader, voor patje, verkort van .:
paatje, en dit van papaatje (Gent): Zie
ba, vader (Idiot. bl. 23).
BATS, MATSCH, bijv., recht, stijf, fier
(Kl. -Brab.). Zie baat (Idiot. `45); in
Westvl. batsch, 'tzelfde als : barsch,
st u u rsch, fr. brusque, rude. Zoo heeft
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men ook noisch voor norsch ; hij Kil.
baisch, en bij Meyer : bats, beL koppig, stijfzinnig, listig.
IATTEMENTEN, o. w., groot gerucht maken door hard op te klappen en op
tafel te slaan, krakeel waken : die
zatlappen zijn weer aan 't balternenlen (Vi.); in VI. zegt men : lieven en
batlementen, in Brab. : vloeken en
lieten, ook wel tanieren (Idiot. "71 I).
Batternen.ien, van 't fr. baliemeïit, geslaag, ook kluchtspel, fr. balelière.
}IAU\VT. Z. bouwd.
BAVE. Z. baffe (Idiot. 6), lap, slag, en
baven.
IIAVEN, b, w., hard slaan, een zwaren
slag geven (Westvl.).
BAWINDE, V., 'tzelfde als ; winde, fr.
liseron (Westvl.).
BAZATSE komt. voor in : hel is al zaad
naar baizalse, en het. : bet is al volk
van . eene soort (Westvl ., Kortrijk); in
Brab. zegt men : het is saus naar het
kommeken, '1 zijn vogelen van eender
vederen. Batzatse is het fr. besace,
welk Bild. eene verbastering acht van
ons beêzak of bedeizak.
BAZELEN, V. W., verward spreken, raaskallen, wordt door de kinderen ook
gebr. voor : het brommen van een
ronddraaienden tol (Maasir.), freq. van
't oude baesen, lat. delirare, errare.
BAZIJN, o., streepjesgoed, fijn en sterk
bombazijn, fr. basin (Westvl.).
BAZIN, V. Z. baas.
BEAKKEREN, b. w., bebouwen (Overal).
I3EBIEDEN, b. w., geld op iets bieden, een
bod, gebod of aanbod doen (VI.).
BEBLEKKEN, BEBLIIKEN, o. w., sterhugs, dreigens bezien (Westvl.).
BEBOFFEN , b. w., prijzen , grooteltjks
loven : hij is al veel beboft geweest
(VI.).
BEBRADDELEN, b, w., al stortende bekiadden, vuiirnaken, Zie braddelen,
bebrossen (Idiot 33).
BEBRIELEN, b. w., door brieling bevuilen, belabberen (VI.). Z. beslabbern
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en briden (Idiot. 7e).
BEBRIMMELEN, b. w., niet brimmel hedekken : de boomen waren bebrimmeld. Mcii zect ook : bebreinmelen ,
en bebrummelen (Westvl.).
BED. In zijn bed zitten, kwaad zijn, ge
stoord zijn : hij zat in zijn bedde;
u,ij hebben hem in zijn bed gestehen,
wij hebben hem kwaad gemaakt. Zijn
bed by iets maken, iets standvastig
bewaken : ik kan er toch mijn bed
niet by maken (Brab.).
BEDAMMELEN. Z. betjammelen en bedampelen.
BEDAMPELEN, b. w., betrappelen, fr.
piétiner : den grond bedampelen, ook
bedamfelen (p in f) en betjammelen
(Westvl.) ; in Braband : bedabben
bedabberen ( Idiot. 33). Z. betjamme
-len.

BEDDELIJK, o., en BEDDING, y., beddegoed, alles wat een bed uitmaakt, als
matras, enz. , fr. literie (Westvl.) ; in
Brab. zegt men : beddegoed. beddegerief.
BEDEBBELEN. Z. bepootelen,bedampelen.
BEDEEFELEN, b. w., bevuilen, besmod
deren : bedeefeling , besmoddering
(Oostvl.).
BEDEEN, aanstonds (Melis Stoke 1, 7).
Z. bedeenen (Idiot. 34).
BEDEISTEREN, b. w., bevuilen, bemorsen, met deister vuilmaken ; deisler
is natte drek van runderen (VI.). Ze
•dijsteren (Idiot. 93).
BEDEKLOK, BEËKLOK, deklok waarmeé
men drijmaal den angelus klipt (Br.,
Antw. , 'Vl.).
BEDEKT, voor : heimelijk, schamel, bedekte armen : van den bedekten armen
krijgen, in 't heimelijk geholpen worden (Oostvl.).
BEDELAAR, BEILAAR, m., ronde mand,
uit ruwe wissen gevlochten, met eeneii
platten bodem van onder, en met
eenen halvön reep voor bandvatsel
van boven (Westvl.); in Drab. : merktkorf.
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BED
BEDELERS, v., overal

en van ouds in 't

Zuiden voor bedelares :
te en ben glieen bedelerse
Noch oec queen bedelaers kirt.
(Oude VI. Lied., hic 2O).

BEDELVEN, b. w., grachten en voren
graven in eenen akker oen het water
laten af te loopen : eenen akker bedelven (\Vestvl,). Z. watervoor (Idiot.
85).
REDER, m., voor : bidder, fr. sermone,or
d.'enterrenzent (Westvl.).
BEDERVELING. Z. bedorveling.
BEDERVEN, b. w., veel in Limb. gebr.
voor : ten onder brengen, fr. ruiner;
bij Kil. bederven of verderven, lat.

perdere, deperdere.
BEDETSE. , b. w., met zorg en spaar
besteden, bedienen : nu hij-zamtheid

getrouwd, is zal hij mogen zien dat
th, j zijne pree bedetse (Gent); van be en
detsen voor : dutsen (Idiot. I '1 2).
BEDEWEG (beweg), nog algemeen in het
Z. en N.-Grab. gebr. voor : bedevaart.
Zie 't volgende.
BEDEWEGEN. BE1WEGEN, o. w., hetzelfde als : bedeva.ren, eerie bedevaart
doen (Oostvl.).
EIEDICHT, dicht op malkander : de schoten,

die men hoort , volgen zeer bedient
(Breda, Hoeuftt., 29).
BEDIED. o., voor bediedenis. in den zin
van : weerde, fr. voleier : een man van
groot bed ied , een meester van klein
b(died (V1.).
BEDIENAAR of BEDIENDER, in N.-Brab.
'tzelfde als in Brab. enj elders : m isdienaar.
BEDIENERE , zoo noemde men, in den
besloten tijd, de priesters in Vi. die in
't geheim de geesttelijke bedie!:ingen
uitoefenden.
BEDIENING, v., berechting, fr. a {tinmis
tration des SS. Sacremnents ( Limb.,
Kemp., Brab.).
IiED1EZ i N, b. w., betalen rt'j z ult mo-gen bedienen (Gent). Zie beduiten.
BEn[J G ''N, bedeeg, bedegen worden : arm,
r jk, groot begygen, arm, rijk, groot

)

BE@

worden. Kwalijk bedipgen, in bezwijming vallen (Oostvl.) ; poten zullen
Wilgen bedijgen, zegt raen in Vi. even
als in Brab. voor : kleine dingen zul
groot worden. bij Kil. het. bed i -len ghen ook vermeerder Y groeien, beter worden, ent,.
BE DIN (SING (bedinninge), twist, woorden
-strijd(Wevl.)
BED.i AMPELEN,'tzelfde in Kl. -Brab. als:
bedemmelen (Idiot. 3) ; in Vl. beda.mpelen, betrappelen ; men zegt ook bedamfelen. Zie dampelen.
SEFIODDEIV, b. w., in Brs, Antw. en
Kemp. en wel van ou.as : bedotterr,
bedriegen, foppen (dd voor It), zoo ook
in beschudden ,, breedde , hoogde,
langde, voor : beschritten, breedte,
enz.
BEDODDEREN, hetzelfde als -pedo lden
(Antw. en elders).
BEDOE N, -b. w., bedekken, beleggen., be- .
zetten : den grond -met zand bedoen
(Westvl.).
BEDOKKEN, b. w., op een hol gedeelte
des liclhaams kloppen, gelijk de genees
doen : de borst bedokken en-hern
behorken, fr. percuter et auuscaulter
(Westvl.).
BEDOMPEN, 'tzelfde als bedampen, met
damp of rook bevlekken en vervullen :
,

,

het huis was heel bedompt (Overal in
het Zuiden).
BEDOOMEN, b. en o. w., bedampen, bewasemen : de glazen z (jn bedoomd
(Vl.).
BEDORVELING, BEDERVE[.ING, ni. en
o., bedorven kind, vertroeteld kind ;
f}ij de drukkers het proefblad (Westvlaand.).
BEDRAGEN, BEDROEG, BEDREEG, BEDREGEN, b. w°., van belang zijn, fr.
( (re imporla €nt, : die zaak l an niel
veel bedragen (Westvl.).
BEDRANI E, Dije., 'tzelide als bedrankt
(Idiot. 3+), dronken (Westvl.).
BEDREEG, bedreig, bedreiging (Weste i :)
in Brab. dreigement, zoo zegt men
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ven (Waas). Op zijne laatste beenen
ook : bedreegen voor bedreigen.
loopen, ten einde loopen, in 't kort
BEDRETSEN, b. w., beloopen : die weg
eindigen, sterven, enz. (Brab., Oost is fel bedretst (VI.).
vl.). Met iemands beenen noten klipBEDREUTELEN, b. w., met dreutel of anpelen, iemand overleven (Brab., Oost
dere vuilnis bezoedelen (Westvl.). Zie
Met zijne beenen in zin-vl.endrs)
bedretsen (Idiot. 31), in Oostvl. gebr.
gat loopen, zeer hard loopen (Oostvl.
voor bekladden.
en elders). Z ijne beenen uit zin gat
BEDRIEGKUIL. m., kuil in den grond
loopen, zeer hard of veel loopen (Br.) .
waar men iets overlegt op eenen weg
Maar het vel over de beenen zin, zeer
(Hagel.).
mager zijn (Overal). Maar op een been
REDRIFTEN,'tzelfde in VI. als : bedrichten
meer springen, mank gaan, ook : in
(Idiot. 35), bebouwen.
slechte zaken zitten (Brab., VI.). Een
BEDRIJF. o., beriddering, bestiering, uitbeentje zet ten, te Gent hetzelfde als te
voering , doening , fr. exploitation
Kortrijk : iemand den haard afdoen,
(Westvl .).
iemand overtreffen, onderzijne duiven
BEDRILLEN , hetzelfde als : bedretsen
schieten.
(Westvl.), begaan, beloopen.
BEENEN. loopen, gaan : zie hoe goed hij
BEDSTAD, hedstede (Breda).
nog beent (VI.). Z. overt woord beeBEDSTRIJPER, m., bedstijl, beddepikkel,
nen : Hoeufft, bl. fl..
beddevoet (Westvl.).
BEDUIDEN, BEDOOG, BEDOGEN, b. w., BEENHOUWERSGANG DOEN (een), een
verloren gang of reis doen, niemand
op iets duwen, b. v. op eenen zweer,
te huis vinden (Omstr. v. Mechelen).
om den etter er uit te drij ven (Westvl.).
BEER. De beer zijn zegt men ook in VI .
BEDUIMELEN. Z. bedampelen.
voor het Brab. : de hond zin, d. i. het
BEDUITEN (van duit), duiten aftellen, beslechtste bij iets varen • in Westvl.
talen (h. en d. in Westvl.).
bet. de beer ,yin, de uil zijn van't spel,
BEDUIVELD, bijv., betooverd, bezeten,
fr. hire la dupe.
zeer sterk tot iets geneigd : die jongen
is beduiveld om mij t e plagen (West- BEER, m. (scherpl. ee), soort van ploeg
met eene drijkantige schor en twee
vlaand.).
platte smalle riesters zonder kouter,
BEDWEEFELEN, b. w., 'tzelftle als : bedienende om het land te slooven en
twee Pelen, betwijfelen (VI.).
braak te leggen ; men zegt ook : beerBEEK. Met honderden plaatsnamen gaan
ploeg en benoote. Met zulke ploeg het
uit op beek, beke. vroeger beeck, beck, i
land omrijden heet men : beeren, b.
waarmede het waalsch becq, becque,
w., fr. déchaumer (VI.). Zie beer
haix en 't hoogd. bach overeenstemt :
(Idiot. 36).
Meerbeek, Marbaix, Lubbeek, Loobeek , Loonbeek , Lobach , Bierbeek, BEEREN MUIL. Hij loopt met eenen beerenmuil, met een vies gezicht (Gent).
Schaarbeek Roosbeek, Ruisbeek, RouBEEREN. Zie beer.
baix, enz., euz.
BEERIG, bijv,. bruistig, heet; in Limb.
BEEKLOK, Zie bedeklok.
gezegd van verkens ; van beer, ongeBEL LA AR. Zie bedelaar.
sneden verken.
BEELEN (Idiot. 35), is ook in Brab., V1. en
BEERLOEDERS, m., gro gemaakte beerAntw. gebruikt.
loeders van schoenen, plompe schoeBEËN, BEIEN of BAAIEN, baden, in den
nen (Oostvl., Gent).
zin van : scbouden of met heet water
BEEROES, een scheldnaam (Kemp.).
iets reinigen (Belg.- Limb.).
BEEN. De beenen uitsteken of rekken, ster- BEERPLOEG. Z. beer.
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BEERRUIMERKEN. o., heel kort smerig
pijpken ; ook : een dik keersken van
twee cents (Gent).
BEERRUIMERSGOED , o., rooie baai;
beerruimersgoedje, slecht volk (Gent).
BEERRUIMERSSCHOEN , grove , lompe
schoen (Gent).
BEERSTEKEN, beerruimen ; beersteker,
beerruimer (Oostvl.).
BEERTELEN, b. w., beitelen, met den
beertel of beitel bewerken (Westvl.).
BEERTEIE, een dorp bij Hal, fr. Brages.
BEESTEGOED, beestige menschen ; zoo
zegt men ook : deugenietengoed (Oostvlaand.).
BEESTEN of LANTEERNEN, kaartspel in
'twelk men mag zeuren (bedrog doen)
en dit noemt men : bottebeesten (Gent).
BEESTERIJ, v., in VI. voor : ongedierte,
als : slekjes, wormpjes, luisjes.
BEESTJE. Iemand een beestje in de oor
zetten, iemand iets in de oor blazen,
of : wat wijs maken (Mechelen).
BEET, BEET HEBBEN, b. w., iemand beet
hebben, hem vast hebben, hem begrijpen, weten hoe hij bestaat, welk
zijn inzicht is; iets beet hebben, iets
vasthebben met het gedacht, het
verstaan (Hagel., Brab., Kemp., VI.).
BEETE, BEITE, BETE, BELTE, v., wijfje
van den ram, schaapsmoeder, fr. mouton, engl. weiher, hiervan : beitlam,
ooilam , wijfjeslam, agneau femelle
(Westvl.. Men gaf ons ook beite op
voor geit.

BEETE, BETE, wortel (Brab. en Westvl.).
BEETEL , m., en BEETELEN, beertelen
(scherpt. ee), b. w.; in Westvl. voor :
beitel en beitelen.
BEDWEGEN. Zie bedewegen.
BEFOESELD, beschonken (Limb.) ; foesel
of foezel is in . Limb. en Gelderland :
slechte jenever (Idiot., 430).
BEFOEZELEN , b. w., door foezelrijen,
draaierijen of listen bedriegen, foppen
(Kemp.).
BEFOFFELEN (o als korte oe), b. w., door
fofelrij bedriegen (Brab., Kemp.).
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BEGARZEN (begazzen), b. w., aanleggen,
de moeite doen en de noodige middels
gebruiken om iets te bekomen of gedaan te krijgen (Westvl.).
BEGAVENISSE, 'tzelfde als : beçjaving p
flauwte (Kortrijk). Z. begaving (Idiot.
blz. 37).
BEGEL. Z. schietse (Idiot. 588).
BEGGEL, n1., snater : stop uwen beggel,
ztivij; hiervan : beggelen en bij ons
(Idiot. 37) , begchelen, lellebellen
luid babbelen (Westvl.). Vgl. bek.
BEGGIJN wordt in 't algemeen van alle
kloosternon of zuster gezegd (Noord Limb.).
BEGGIJN of BEGIJN, enz. De Beggijnen
zijn gekend om hare zindelijkheid in
wooning en huisraad ; daar is pracht
noch grootheid, maar alles is er zoo
bevallig en keurig als zedig en een
vandaar dat de Vlamingen-voudig;
(J. Debo) en de Brabanders om uit te
drukken dat iets klein en bevallig is,
er het w. beggijn voor stellen : Eene
begg-jne daghuur, eene kleine winst;
het is eene beggijne daghuur zegt men
te Antw., als iemand eene speld vindt.
Er zijn twee beggijnen om een ei te
klutsen, en het is dan nog niet goed,
z egt men, om te beduiden dat men
getweeën aan een werk bezig is, waaraan één ruim genoeg is (Westvl.); ook
zegt men in VI. nog : er zijn drzj begg finen omm een ei te pellen, d. i. er is
veel volk bezig om een klein werk te
verrichten. Staat er ergens veel volk
bijeen, dan vraagt of antwoordt men
soms : er is eene beggzjn te geeselen.
BEGGIJNHOF. Het is er gel ijk op een beggijnhof, zegt men overal, om te bedui den dat het ergens zeer stil, zeer een
-voudig,
zeer zedig en rein is.
BEGGIJNENBOUT of KALISSIEHOUT ,
zoethout, fr. pain de réglise (Waas).
BEGGIJNVEESTEN, zekere kleine, harde
peperkoekbollen (VI.).
BEGIFTEN, 'tzelfde in Brab. en Vi. als
begiftigen.
:
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BEGISPEN, b. w., gispende besproeien of
in Westvl., 'tzelfde als in Brab. : behoozen, besprenkelen. Z. gispen (157).
BEGIPT, bijv., betooverd, sterk genegen :
dat kind is begipt om altijd te spelen
(Westvl.). Zie begoest.
BEGOEST, bijv., genegen, begeerig, lust
tot iets hebbende : een kind is begoest
tot allerlei .speeldingen (V1.). Z. begipt.
BEGOMMELEN, o. w., in 't geheim afspreken, of afluisterende en lachende
samen spreken : wat valt er daar
weêral te begommelen ?
BEGORZELEN, BEGOZZELEN, b. w., bestorten, met eenig vocht bekladden,
bevuilen : gij hebt het ammelaken met
saus begorzeld (L. v. Aalst). Z. goes zen, gozzelen (Idiot. 459 en 160).
BEGOST, in Brab., Antw., Kemp., N.Brab. voor : begonst en dit voor : begon, imperf. van : beginnen, en voor
begonnen : het begost te vriezen. Zie
Hoeufft, 51. 35.
BEGRETEN (zware e), b. w., bespotten,
beschimpen, voor den zot houden,
uitlachen (Westvl.). Z. grêten, lachen
(Idiot. 163).
BEGRIJP, o., wortel van ; begrijpen, van
ouds en nog overal hetzelfde als het
boll. : begrip, fr. résumé.
BEGRIJPEN (zich in iets), bekommerd,
beteuterd, verlegen, beschaamd zijn
met of om iets : ik was er in begrepen
om hem zulks te zeggen (Vi.).
BEEN. Z. beën of baaien en baden.
BEIEREN, slingeren, ook : op de klokken
spelen (Arch. II1, 207), dus hetzelfde
als in Brab., VI. en Kemp. : beiaarden
of op den beiaard (klokkenspel) spelen.
Zie beieren (Idiot. 38).
BEITABAK. Zie baaitabak.
BEITE, BEITLAM. Zie beete, enz.
BEITEL. Iets voor den beitel brengen, iets
ten berde of op het tapijt brengen
(Waas).
BEKAAID, bijv., verkeerd, verdraaid, ongunstigd, slecht . de wind is bekaaid,
het deugt niet om te visschen(Westvl.).
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BEKACHTELD, bijv., vol van een kachtel
of veulen : die merrie is bekachteld
(Westvl.).
BEK AF ZIJN, mislukt zijn, er gestaan
hebben, den baard af zijn (Gent).
BEKASTELEINEN, als kastelein, meester
of baas bestieren : eene hofstede bekasteleinen. Eene herberg bekasteleicíen is : eene herberg, die met meubels en drank aan eenen brouwer toebehoort,bewoonen,bestieren en tappen
ten voordeele des brouwers maar voor
eenen jaarlijkschen vasten prij, (Westvlaand.).
BEKEPPELEN. Z. bekeppen.
BEKEPPEN, BEKEPPELEN, o. w.. betroetelen, fr. dorloter, délicater : een
kind bekeppen; bekept spreken (Westvlaand.).
BEKET, BEKAT, o., klemtoon op et, eten,
kost, nooddruft : zijn beket zoeken, bedelen gaan (Westvl.); van bek en -e1,
eten.
BEKEUKELEN. Z. bekukkelen.
BEKEURD (zijn), bijv., nieuwsgierig, begeerig zijn om iets te weten of te zien
(VI.). Men zegt in 't Land van Waas
niet slechts : bekeurd, maar ook : belind (Idiot. 41, beleugd) en belink (Zie
belinkt, biz. a I) voor : nieuwsgierig
bekeurd is voor bekoord.
BEKEURDHEID, nieuwsgierigheid (Meest
gebr. in 't Meetjesland).
BEKEURIED en BEKEUKELD, bijv., in
Westv1. 'tzelfde als in Brab. : beleuterd, bezorgd, neerstig, bezig ; bekeukeld zijn, bekeuried loopen.
BEKKE, o., verkort van : beetken, betke,
bekke, 'tzelfde als betje.
BEKLAASTEREN, beklasteren. Z. bekladderen.
BEKLADDEREN, b. w., voor bekladden,
waar 't een freq. van is ; bekladderd,
beslijkt, vuil (Brab. en Waas) ; elders
in Vl. zegt men : beklaasteren, beklasteren, beklijsteren , beklesteren,
beklakken, voor bekladden, bemodderen, bevuilen.
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BEKLAKKEN, b. w., bevuilen, beslijken
(V1.). Zie bekladderen.
BEKLANDE, bijv., beklant (Antw.).
BEKLATEREN en BEKLATTEREN, bekladden, bevlekken, vuilnnaken (Westvi.). Zie bekladderen en beklatsen
(Idiot. 30).
BEKLEENEN, bezoedelen, bevuilen (Maastricht). Zie beklenen (Idiot. 39).
BEKLEISTEREN, BEKLESTEREN , BEKLIJSTEREN, BEKLIESTEREN, BEKLASTEREN, BEKLATEREN, met
klei (leem of kleem) bestrijken, bemorsen, vuilmaken. Al deze vormen
worden in VI. gehoord.
BEKLESTEREN, BEKLIJSTEREN (West -r
vl.). Zie bekladderen of bekladden.
BEKLETSEN, in Brab. en VI. 'tzel'fde als
in Limb. : beklatsen, bekladden, bevlekken.
BEKLIJTEN, b. w., met klijtaarde of kleem
bestrijken, bemorsen (Westvl.).
13EKLIJVEN (bekliven), o. w., met hebben,
aankomen, jeugdig worden, wasdom
krijgen (Westvl.).
EEKLIKKEN en BEKLAKKEN, b. w.,
eenig vocht, eene klats ergens in doen;
een pot beklikken; met iets bezetten :
al de stoelen en tafels waren beklikt
met vodden (Westvl.).
BEKLISSEN, o. w., bedijgen, wel groeien,
vet worden ; ook'tzelfde als beklijven
(Westva.).
BEKLOTTEN, b. w., beklonteren, beslijken, fr. crotter (Westvl.).
BEKNABBELEN wordt soms door Vlaamsebe schrijvers gebruikt voor beknibhelen.
BEKNAPPEN, b. w., beknabbelen, beknauwen (Westvl.).
BEKNEEUWELEN, b. w., beknibbelen,
bedillen (Westvl.). Het is eene andere
uitspr. van : beknauwelen. Z. bekneubelen.
BEKNERIG. bijv., gretig, eetzuchtig, goeden eetlust hebbende, wordt gezegd
van dieren en soms ook van menschen
die grooten, honger hebben of die naar
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iets begeerig zijn (Westvl.).
BEKNEUBELEN, andere uitspr. van : beknibbelen (Westvl.); men zegt hier
ook in den zelfden zin : beknoteren,
beknotteren, beknutteren en bekneuteren voor beknorren . Z. bekneeuwelen.
BEENEUTEREN. Zie bekneubelen.
BEKNIJZEN, b. w., beknees, beknezen,
gedurig en kwellend vragen om iets
te krijgen of iets te weten gelijk kinderen doen, ook bekijven, beknorren,
berispen (VI.).
BEKNOEIEN, b. w., vuilmaken : zijn
kleed beknoeien; beknoeiing, vuilma
-king(Omstr.vaVelo)
BEKNOKKELEN, b. w., bekijven, beknibbelen, berispen (Oostvl.). Zie bekr,oteren.
BEKNOTEREN, beknotteren, beknutteren.
Zie bekneubelen.
BEKNUFT, bijv., vernuftig, schrander,
engl. knowing, fr. ingénieux (Westvlaat,d.).
BEKOMSEL, o., bekaamsel of bekaansel
(Brab., Antw.).
BEKOMT of BEKOMEN, bijv., bekaand,
gezegd van bier, wijn, azijn die bekaand is (Brab.). Zie bekomen.
BEEOOKELEN, voor begoochelen, hgd.
begaucheln (Heerlen).
BEKORT, BEKORTEN. Bekort voor : te
kort, in den zin van : gebrek, mangel : daar is bekort van alles in dat
huis. Ik heb er noch bekort noch belang bij, ik heb er schade noch voordeel bij (Brab. en Antw.). In Westvl.
bet. bekorten : het kort maken, gezegd
van de overblijvende mededingers die
onder elkander voortspelen tot dat een
aleen overwinnaar is, ook met strenge
woorden iemand uitleg vragen wegens eenig aangedaan ongelijk, twisten, een geschil met kijven effen maken.
BEKRIJSCHEN, b. w., beweenen, bekrijten ; be-krijschensweerd, beweenensweerdig (Vi.); bij Kil. : bekrijten,

13EK

( 28 )

In Westvl. :
bekrischen, bekreesch (scherp!. ee),
bekreeschen.
BEKROEZEN, b. w., 'tzelfde als : bèkruizen (Limb.) ; bij Kil. : bekroselen,
bekruyselen, bekruysen.
BEKROMSEL, o. Zie bekwam.
BEKROTTEN, b. w., met krot of slijk bevuilen (Westva.).
BEKUISCHEN, BEKUISEN (Idiot., 40),
ook in de prov. Oostvl., Br. en Antw.
gebruikt voor : doen.
BEKUKKELEN en BEKEUKELEN, b. w.,
voldoen, koesteren, troetelen, engl. to
cocker, fr. dorloter : een kind, eenen
zieke bekukkelen, liefkozen , vleien ,
fr. cajoler. Bij Kramers en anderen
is bekoken : een maal bereiden, en
Kil. heeft kokelen, keuckelen, nutrire
sive Povere culina.
BEKUKKELING, v., liefkozing, gestrookel, strooking, gevlei (Mechelen).
T3 ; KUTTELD, beteuterd, verlegen (Westvlaand.).
BEKWAAM, bekaansel (Antw., Kemp.).
BEKWAM, BEKWAMP, o., hoort men te
en omstr. Aarschot, voor het elders in
Brab. geheeten : kamsel, komsel, bekamsel, bekomsel, bekromsel. en te
Antw. bekaamsel, en licht ook bekwamsel, d. i. bekaamsel of bekaansel
van zuur bier, azijn, wijn, enz., hier
: bekom-t of bekrompt bier.
-van
BEKWAMIGHEID, bekwaamheid (Vl. en
Brab.).
BEKWAN(T)SELEN , met een kwantsel
besprengen , kwantselende of zwalpende bestorten en bevochtigen : bek-wansel de blornrnen (Westvl.).
BEKWENEN, b. w., troetelachtig beklagen, zooals de moeders doen (Westvl.) .
BEKWIKKELEN. Zie't volgende.
BEDWIKKEN en BEKWIIKKELI N, o. w.,
herkwikken, verkwikken, d. i . herkomen, bekomen, weder goed, gezond worden, herleven (Brab.) ; bij
Kil. : bequi.cken, verquicken, 1. re fi
te Gent bet. bekwikkelen, b. w.,-cer;
beschregen, beweenen.

BEL

bekijven : ik word fel bekwikkeld.
BEL, in., als wortel van bellen, gebel, het
bellen : ik heb den bsl niet gehoord
(Brab., Vi.).

BELAART. Zie bellaart.
BELABBERD of BELEBBERD, deelw. van
belabberen of belebberen, belemmeren :
by spreekt met eene belebberde long
(Brab.) ; bij Kil. is belobberen zooveel
als belammeren, belemmeren.
BELANGT), BELENGD, begeerig, gretig
(Westdl.).

BELEBBERD. Zie belabberd.
BELEEF T E N, overblijfsels van spijs, kie
fr. relie fs de table (Westel.).-kens,z.
13ELEIN. balein (Roermonde).
BELENDEN, o. w., bet. eigenlijk in N.Brab. : aangrenzen, aanpalen : een
stuk land belendt ten oosten; doch gelende is 'tzelfde als het Brab. of Hagel.
reengenoot, te Loven reggenoot, d. i.
aanpaler. Z. belenden in het Westvl.
Idiot., blz. 101.
BELENGD. Zie belangd.
BELEPELD, bijv., bedorven, uitspr. voor
belemmerd : met eene belepelde tong
spreken (Mechel. en omstr.). Z. belabberd.

BELETTEN , b. w., op iets letten , nauw
bezien, met opmerkzaamheid beschouwen, in acht nemen : belet mij eens?
(Brab., Antw., Kemp., N.-Brab.) ; in
V'1. heeft beletten ook den zin van :
bemerken, bespeuren, gewaar worden, fr. apercevoir, remarquer.
BELIEVEREN, stollen : de boter is believerd; hel vet believerl (Maastr.).
BELIND. Z. bekeurd en (idiot 4.1) belengd.
BELlNK. Z. bekeurd en belinkt (Idiot. 4 1).
BELLAART, BELLEM , klater, klater spaan, l^.i nderbel (Oudenaarde).
BELLA., BELLE, Isabella
BELLE, vl. naam van de fr. stad Bail/eel.
BELLE, v., de tros bloemen of zaadhuisjes
die aan dunne stengels of draden neêrhangen en zwieren, zoo men ziet blij
de hop, haver, enz., hiervan haverbellen, hopbellen , ook snottebellen,
,
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orbellen. Z. bel (Idiot. 40).
BELLED~LEURING, m., klemt. op fleu,
soort van appel, fr. belle fleure (Brab.,
Kemp., VI.).
BELLEKENS, klokjesbloemen (Gent). Zie
belle.
BELLEN, o. w., nog in 't hgd. het blaffen
eens honds, wordt in N.-Brab. niet
slechts gebr. voor : uitjouwen, uit
naroepen, uitschelden,-schreuwn,
maar ook in de spreekwijze schellen
(schelden) en bellen, razen en tieren,
d. i. aanblaffen.
BELLO
LLO voor Barbara (Brab. en Antw.).
BELTE. Zie beete.
BELTROM, BELTROMMEL, m., rinkel
-bom(VI.)
BEMAKEN, b. w., vermaken, wegmaken,
maken : ' Li heeft duizend guldens bemaakt (Zeeuwsch Vi.); in Limb. en
Maastr. bet. bemaken hetzelfde als :
maken in den zin van : zorgen, gebeuren, plaats hebben, geschieden :
iets bemaken, zorgen dat iets geschiede.
BEMANEN, b. w., in N.-Bran. voor het
Brab. manen, tot betaling vermanen ;
in Westvl. bet. bemanen 'tzelfde als
in Brab. : uitmanen, belezen, fr. erxorciser; bij Kil. ook heeft bemaenen
deze dobbele beteekenis, want hij vert.
het door adm.onere en exorcizare.
BEMASSCI1EREN of BEGRIJMEN, b. w.,
met rookzwart bezoedelen (VI.) ; in
Brab. zegt men in denzelfden zin :
bemasselen, zich vuilmaken door iets
dat zwart is. Z. masselen (Id. 4e).
l:3EMFLKÈ, klein vrouwken (Meenen).
BEMERK, o., bemerking (Vi.).
BEMEUZELEN. b. w., 'tzelfde als : bernozen, waarvan het een freq. is
BEMIERD , bijv., uitermate genegen of
gedreven tot iets, betooverd (Westvl.).
B E MMELEN, o. w., heen en weer bewegen, slingeren, fr, pendiiler (Maastr.).
Z. bengelen, en bij ons bendelen (Idiot.
42) en bimmelen (idiot. 55).
BEMULD, Zie bemullen.
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BEDTULLEN komt reeds bij Kil. als Vlaandersch voor in den zin van, bestuiven,
1r}et stof bedekt worden, en bemuld
voor bestoven (Westvl.). H j is bemuld,
hij is verzadigd (Poperinge), bemullen
is ook in N. -Brab. en zelfs in de Kemp.
voor : met stof overdekken gebr. Zie
gemul.
BENAARGAAN, in een huis gaan, iemand
bezoeken (Westvl.) ; in Brab. : nadergaan. Sleeckx heeft benaderen voor
't fr. aborder, en benadering, fr.
abord; benaar, bijw., fr. chez moi.
BENAUDERIK, BENAUWERIK, m., een
die benauwd is (V1.).
BENAUWELIJK, schroomelijk, schrikkelijk, vervaarlijk (VI.).
BENDIG, samengetrokken van behendig,
bijv., in den zin van : neerstig, spaarzaam (Gent).
BENDSCHE. Zie bandje.
BENDHUL, BENTHIL, hoop van aaneen
lisch, riet of gras (Kl. -Brab.).-geroid
Z. hul (Idiot. 199) en bunt (Idiot. 85).
BENEDICTIE komt te Gent voor in de uitdrukking : dat het eene benedictie is,
en dit bet. : dat het schrikkelijk is, dat
alles te boven gaat, dat het eene
schand is : b. v, hij verkwist geld dat
het eene benediclie is.

BENGEL, m., voor : bindel (g voor d), in
den zin van : kwerdel (omstr. v. Lier)
of grof bindsel van kous of schoen,
beiidel, wendel, 1. fascia taenia. Zie
't volgende.
BENGELEN, o. w., 'tzelfde in N.-Brab.,
als : bemmelen te Maastr. en bij ons
bendelen.

BEN.1AMIEN, naam van Jacobs jongste
zoon, die van zijn vader het liefst gezien werd, wordt in vele gewesten
van België gezegd voor : liefste, lief,

lieveling dat kind is gijns vaders
benjamien; dat meisje gaat met haren benjamien naar den kermis.

BENNEN, voor zijn (Aarschot).
BENOOTE. Zie beer, bl. 20.
BENOOTEN, BENOTEN, o. vcr., beploegen,
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beplanten of bezaaien, eenen akker
berd, en ook een regelm. b. w., betee•
zijne volle bewerking geven (Westvl.).
kenende : met planken beslaan of beIn het Poperingsche bet. benooten
dekken.
ook : nooden, uitnoodigen, fr. inviter. BERECHTELING, m., zieke die berecht is
Kil. heeft benoodighen, benooden, door
of gaat worden (VI.).
nood dwingen. Zie benoten (Id. 4.3)
BERECHTEN, b. w., omstr. Breda en elBENST. Zie baanst.
ders ook voor beridderen, besturen,
BENT of BEND, m., dun lang gras of riet
ten uitvoer brengen.
dienende ook om pijpstelen te kui- BERECHTINGSBEL, de bel die gebruikt
schen (KI. -Brab. en Kemp.). Z. bunt
wordt voor eene berechting (Overal).
(Idiot. 85) of verder bund.
BERECHTINGSBEURS, beurs waarin de
BENTEL, m., te Turnhout beitel of 'tzelfde
heilige Olie of het Allerh. Sakrament
timmermansgereedschap dat in Brab.
is, als een zieke berechtwordt(Overal).
dessel, in VI. diesel of destel, en in BERECHTINGSLANTERN, de lantern diede Woordenb. dissel heet.
nende voor de berechtit.€ g (Overal).
BENTVLIEGER. Zie bontvlieger.
BERG. Van den langen berg afkomen ,
BENUT, voor sukkel (Hoogstraten).
met moeite, na lang wachten iets beBENZEL, in 't Noord. van Limb. en Gelkomen : hij moet mij nog veel betalen,
der!. 'tzelfde als : bundsel, bondsel of
doch het komt van den langen berg a f
bindsel, d. i. : een bussel klein hout
(Omstr. Tienen).
of dunne takjes, takkenbos.
BERGAGIE, bergachtige streek, hergach BEPAMPELEN, b. w., iets bevuilen met
tigheid : rond Loven is veel bergagie
bet gedurig in handen te hebben : gij
(Brab., Hagel.).
moet die peren zoo niet bepampelen BERGEN, bergde, gebergd, o. w., klim(Kl. -Brab.). Z. bemokkelen (Idiot. 4e);
mend opgaan, naar omhoog gaan, fr.
in Westvl. zegt men : bepootelen, realler en pente; de weg, het veld bergt
gelm. en b. w., voor : met de handen
hier fel (Brab., Oostvl.).
(pooten) veel aanraken, in de banden BERGESMEER, 'tzelfde, in Brab. als in
houden en wenden, ook beduimelen,
Westvl. : bakesmeer, verkensvet, ver
bedebbelen.
-kensli.
BEPLETTEN, b. w., beplakken, beplek- BERIE, v., draagbaar, lijkbaar, fr. bière
ken, bestrijken, besmeren met boter,
(Limb.); Kil. heeft ook berie en berrie,
vet, smout, enz. (Oostvl.).
welk laatste nog overal gehr. wordt.
BEPOOTELEN. Zie bepampelen.
BERIJDEN, rijdende behalen of bereiken :
BEPRAMEN , w., pramen , dwingen (VI.).
ik kan het in eene uur berden, ik kan,
BERAAD. In beraad liggen, niet weten
met te rijden, in een uur daar zijn
wat doen, in beraad staan, zich Lea(Brab., Kemp., N.-Brab.).
den, zich bedenken (Oostvl.) ; buiten BERLAAR heet bij 't volk : Balder.
beraad zijn, wanhopen (Kl. -Brab.).
BERMEN, berm, dam of dijk leggen; zie
BERBELLEN , in fransch V1. dezelfde
bij Bild. VIII, 4.14, builenbarmten.
vrucht als in Westvl. : buardnote.
BERMSTEDE, bermsteê, schuur als er het
BERCHEM, dorp bij Ronse, heet bij de
graan of strooi in gebermd of getast is
Walen : Bernes.
(Limb.). Van berm, hoop, en stede.
BERDEL, berd ; beerdeleniveg, fr. cloison BERNIEK. Het is berniek, het is mis uitde bois (VI.). Volgens 't Westvl. Idiot.
gevallen, er is niets te doen (Gent).
(106) is berdels, bardels, berrels, berVgl. bernis (Idiot. 44).
ders of barders het mv. van : berd, BEROEREN, o.w., zich ontstellen, beroerd
plank, en berdelen het bijv. nw. van
of bevreesd worden (VI, en elders).
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BEROESTEREN, b. en o. w., beroesten
(Brab. en elders) ; in Westvl. is het :
berosteren : de natte berostert het
ijzer; beroesterd en berosterd ijzer.
BEROK (brok), v., komt voor in zegwijzen
als deze : die poets is van uw berok,
dat is uw berok, jansberok, enz., en
dat wil zeggen, gij zijt daarvan de
berokkenaar, d. i. de verwekker, de
aaaleg;er, de stoker, de belegger, de
overlegger. Berok is voor : berokking,
en de Wortel van : berokken, dat bij
Kil. staat in den zin van 10 den rok of
spinrok met vlasbekleeden, en 2° van :
stoken, verwekken, 1. machinari, concitare aliquid mali , waarvoor men
thans berokkenen bezigt.
BERREBEENS, BERBEENS, in VI. 'tzelfde
als in Brab. : berrevoels, barvoets.
BERRET,v. ,'tzelfde als : barret, eenvoudige
katoenen koof of vrouwenmuts. Zie
Middelaer, 4842, bl. 286, en Idiot. 31.
BERSTEN of BUIGEN is eene spreekwiji.e
die bet. : dat iemand zal genoodzaakt
zijn het een of het ander te doen, en
gedwongen zijn zich te buigen of zich
te onderwerpen (Brab.). Men spreekt
buigen ook boogen uit.
BERTEL, BARTEL, Bartholomeüs.
BERTELMAKEN, beslag maken, van zij
neus maken (Ki.-Brab.). Vgl.-ne
battre, botten, boddelen, botteren.
BERULLEN, b. w., gedurig en verdrietig
berispen (Westel.). Z. beknoteren en
bekneubelen.
BERVES, barvoets; berves zijn, niets meer
hebben (Limb.).
BES, de bes, gij zijt, 2e persoon enkelv.
van : ik berg (Limb., Maastr.) ; in
Holl. : je bent.
BES of BIS, bijw., tot (Maastr.).
BESCHAREN, besnoeien (N.-Brab.).
BESCHEED, voor eenen persoonsnaam
gebr. : ge zijt een flauw, een schotsch
bescheed, d. I. ge zijt iemand die een
flauw of een aardig antwoord geeft,
ge zijt een zeeveraar, een prulleman
(Brab., Antw.). hij gaf mij een schotsch
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bescheed, een schotsch antwoord.
BESCHEF of GESCHEF, o., hetzelfde als:
beschar, bescheer, beslag : hij is in
groot beschef, hij geeft zich veel
moeite om vele kleine dingen te regelen of te beridderen (Omstr. v. Loven).
Kil. heeft beschaffen in den zin van
maken , verrichten , volmaken.
BESCHEFT ZIJN, in beschar zijn (Kl. -Br).
BESCHIEN voor misschien (N.-Brab.), ver
: bijschien, 'twelk zie-basteringv
bij Kil. Zoo heeft men ook : bedeenen
voor : met eenen ; beshanden voor
mishanden (Idiot. 45).
BESCHIKKEN, b. w., toezenden (Brab.
en elders).
BESCHIMMELD, beschaamd : zijt ge niet
beschimmeld ? (Oostvl.).
BESCHROOIEN, voor : besnoeien (Breda)
eigenlijk beschroden, van : schrode.
Zie bescharen.
BESCHUDDEN, b. w., b. en d., in Brab.
en Antw. voor : beschutten, ook Kil.
en Meyer hebben beschudden voor
beschutten.
BESCHUIT, o. en m. (Omstr. Loven).
BESCHUT ZIJN, zeggen de buitenlieden
van het Kortrijksche, waneer zij op
verkoopingen iets gekocht hebben : ik
ga niet heen voor dat ik beschut ben,
d. i. voor dat ik iets gekocht heb.
BESJABBELEN, BESJAWELEN, 3ESJABBELING. Z. betjabbelen, betjabbeling.
BESLAAG. Zie beslag.
BESLAG, o., geraaktheid, beroerte, fr.
apoplexie (Oost. der pr. Brab., Hagel.); in Belg. -Limb. zegt men beslaag.
BESLAGWAFEL, wafel van beslagen deeg
gemaakt (Antw.).
BESLAGWIJF , vrouw die ) veel beslag
maakt ; ook beslagjiefer voor beslagjuffer (Gent).
BESLENTEREN, b. w., door slenters of
valsche draaierijen iemand om den
tuin leiden (N.-Brab.).
BESLIMMEN, b. w., door slimheid iemand
bedriegen (Land van Aalst).
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BESLOTEN TIJD , noemt men den tijd
toen, onder het fransch schrikbewind,
de kerken gesloten waren en men in
't geheim den godsdienst moest uitoefenen (Rond i'93).
BESMAASTEREN, b. w., 'tzelfde in VI.
als : besmuisteren, besmeuren, bevuilen. Zie besmokkelen.
BESMOKKELEN, b. w., reeds bij Kil. als
Vlaandersch opgegeven voor : besmet
ren, bevlekken ; besmok--ten,b:mu
keling, besmeuring (V1.). Z. besmaasteren.
BESMORSEN, BESMOSSEN, b. w., bemorsen, bemodderen, bevuilen (Antwerp.). Zie smoeselen of smoezelen
(Idiot. 633), smuisteren, verpletten.
BESNIETEN, betaald zetten, ook in. N.Brab. gebruikt.
BESNOESELEN, b. w., bekruizen, besmetten, vuilmaken (Rond Lier). Zie
snossel, snosselen en vlg. snoosteren,
snoesteren, snuisteren (idiot. 6!s 3).
BESONS, bundels geroot vlas die nog nat
zijn (Rond Kortrijk).
BESPAARSEN, regelm. b. w., besproeien,
bespatten (V1.), Men zegt ook veel :
bespersen of bespezzen, bespeersen. Z.
bespersen (Idiot. .6).
BESPATTEREN. b. w., bespatten (Westvl.). Zie bespeiten.
BESPEERSEN , BESPERSEN , BESPEZ-

ZEN. Zie bespaarsen.
BESPEETEN. Z. bespeiten, bespatten (VI.),
BESPEGELEN en IIESPEIKELEN, b. w.,
bespikkelen (Westvl.(.
BESPEETEN, regelm. b. w., bespatten met
water of slijk besprengen en beklad
-den(V1.)
BESPEKELEN. Z. bespegelen en bespei ten (Westvl.).
BESPETTEREN en BESPATTEREN, bespatten (\Vestvl), Zie bespeiten en
bespikkelen.
BESPOTTEN, o. w., met kleine stippel
bevlekt worden ; het lijnwaad is-kens
bespot (Westvl.) ; in Oostvl. is 't : bespulten, besput; in Brab. zegt men :
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verstikken : verslikte doekskens, in Kl.Brab. : bepotteren.
BESPREEN voor bespreiden, b w., bestrij ken, beplakken : het brood met boter
bespreen (Oostvl.) ; in Brab., Antw
Kemp. en N.-Brab. zegt men ook bespreiden of bespraaien voor : hestrooien : met. zand, met bloemen,
enz., bespreiden.
BESPREIDEN. Zie bespreen.
BESPRIETELEN,
N, regelm. b. w., bestralen
(Westvl.).
BESPRIKKELEN,BESPRIETELEN, b. w.,
'tzelfde, in Oostvl., als elders in VI. :
bespeiten, bespekelen. bespikkelen, bespetteren, d . i. het .Brab.: besprenkelen, besprinkelen, besproeien, besprengen, bespreiten.
BESSEM. Meester zijn waar de bessern
staat, niets te zeggen hebben (Brab.) .
Hoeu fft, biz. 57, zegt op bessern en
bezem dat dit w. uit het angelsaksisch
besern, besm, besma kan verdedigd
worden ; in het nedersaksisch is het
ook : bessern, en het woord bet. in het
oud angelsaksisch : roede, en komt
waarschijnlijk van het bretonsch bez,
bezo (een berk) of de bijeengebondene
berken rijpjes beteekenende.
BESSEMEN (met het), betaald zetten, doen
bezuren : ik zal het hem bessemen
(Gent).
BESSEMEN, in den bosch bessemrijsjes
gaan snijden (Rond Lier).
BESSEMKLOK, de klok die des zaterdags
geluid wordt om de straten te keren
of te bessemen (Turnhout).
BESTE DOODWAGEN, de wagen met geslachte beesten, beladen vleeschhouwerswagen (Gent).
BESTE VADER, BESTE MOEDER, grootvader, grootmoeder (Limb.). Kiliaan
geeft beide woorden op, in denzelfden
zin, als Geldersch, Eriezisch en Holl.
BESTEDEN .(zich) , zich als dienstbode
plaatsen of zich verhuren, gelijk men
omstr. Loven zegt (L. v. Aalst, Brab.
en elders).
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BESTEL, o. , 4° beslag ; beslel mafcen, beslag maken : zwijg met al nw bestel;
overleg, schikking, gedoen : dat is
een slecht bestel (Bijna overal in t Z.
en N.-Brab.).
BESTEL, BESTELLE, v. is in VI. dezelfde
roide koek, dien men in Brab. mastel,
in VI. ook mostelie, en hij Kil. mors-

idle heet.
BESTELLEN, b. w., in winkels de kalanten bedienen, gerieven of winkelwaar

afgeven : ik heb geene handen genoeg
om de menigvuldige klanten le bestellen (VI.).
BESTOFFELEN, regelm. en b. w, omstuiven, met eenen dikken drom omringen : in eene zending zijn de biechtstoelen bestoffeld van volk (Westvl.).
[let is een freq. van : bestuwen.
BESTOEVEN. Zie bestoffen.
BESTOFFEN (o als korte 0e), b. w., op
iemand of op iets stoffen of pochen , er
fi er op zijn, prijzen : ieder koopman
bestoft zijne waren ; de meester bestofte zijne school (Brab., Antw). In
Oostvi. zegt men stoeven en bestoeven.
BESTREFFEN, streifen, bederven (Kemp.).
BESTRIEVELEN, BESTRIEUWELEN, b.
w. , hestrooien : bestrievel de pap met
suiker (Westvl ).
PJESTU[TEN (iemand), voordeelig van iemand spreken (Breda). Z. stuiten en
bestoffen.
BESTEJIVEREN, b. w., 'tzelfde als : bezilveren, bepeperen, d. J. veel geld aan
iets geven, goed betalen (Br., Kemp.).
BESWANSELEN, b. w., door swanselen
nat maken, bestorten, met water bekladden ( Vesvl.). Z. beswieselen.
BESWIESELEN, BESWIJSELEN, regelm.
b. w., bestorten, beslabberen, bek!lad-

den met vocht : het kind beswieselt
zjjne kleederen (Westvl.).
BETATEREN, regelm. b. w., bevuilen,
vuilmaken , bekladden , besmetten,
bevlekken, bemorsen (VI.); Kil. heeft
betateren , Vlaandersch , in dezelfde
het. Z. tateren (Idiot. 7,11) en tater.

33 )

BET

BETE. Zie beete.
BETH, BEliE, BETTEKEN, BETSIE, Elisabeth.
BETEMPEREN, BETIMPEREN, BETUM
PEREN, regelm. b w., drooge stoffen
met eenig vocht vermengen, beslaan
orn er een soort van deeg meO te maken (VI., Brab., Kemp.).
RETERTEN, b. w., betreden (Vi.), in Brab.
-

beterren.
BETEUTELD, BETUTTELD, bijv., beteu-

terd, verlegen, onthutst (VI.). Z. betetterd (Idiot. 47).
BETIKIELEN, b. w., hetzelfde als : hespegelen of bespikkelen, bestippelen

(VI.).
JETIMPEREN. Zie betemperen.
BETINTELD, 'tzelfde als betingeld, deelw.
van betingelen, benetelen, in den zin
van: betooverd, hevig tot iets gedreven
(VI.).
BET.JABBELING of BETJAWELINGS
hierin bestaande -SPEL,jongespl
zeker muur wordt aangeduid als beijabbelpluats. Een is er aan ; de anderen loopen alien weg en mogen onder
het oog van dien eenen niet komen,
of zoo deze er eenen ziet,heeft hij het
recht naar de besjawe/plaats te loopen
en er met zijne band op te slaan, roepende : betjawelinge, betjawelinge
N. . . . is er aan ! De anderen mogen
hem echter voorkomen en, vóor dat hjj
den betrapte er aanslaat, hem zelf op
nieuw betjabbelen. In dit geval blijft
hij eraan, anders is de betrapte in
zijne plaats eraan. Men begrijpt dat
stoutmoedigheid hier de meeste eer is
in te leggen, anders kon men zich
voor gansch den speeltijd gaan wegsteken zonder uit te komen : dan zou
men er van zelfs niet eenmaal aan geweest zijn, doch men zou ook gerekeud worden als niet meêgespeeld
hebbende (Gent).
BETJABBELEN. BETJAWELEN, er iemand aanslaan in het bet.jabbelingsspel (Gent).
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BETJAM1ELEN, BEDAMMELEN of BEDAMPELEN, in Vi. 'tzelfde als, in
Limb. bedemmelen, in 't Hagel. betrippelen, in Brab. betrampelen (Idiot.
48, betrappelen. Zie boda mpelen.
BETIE of BEKKE, o., verkort van : beetje,
beetken, verkleinw. van : beet, in den
zin van : een weinigsken, een luttelken, een stukje : geef me een betje
brood, eten, geld, enz. (Brab., Kemp
en elders).
BETIOCEIT of BETJOEGT bijv., slim, vlug,
hij der hand : hij is betjocht genoeg,
laat hem maar loopen (Meierij). Vgl.
de nw . jong, jeugd (te Loven soms
uitgepr. joecht), jeugdig, jacht.
BETOEFELEN, h. w., streden, liefkozen
een kind, een peerd, eenen hond betoefelen (VI.); men zegt ook : larnoezen
(32 1) . VgL het Limb. betoepen (8) en
ons koefelen, kofftien (270).
BETOETE LEN of BETROETE LEN, regelm.
b. w., door vlelerij bedriegen, misleiden (Turnhout). Vgl. de Limb. ww.
betoepen (idiot. 48) en befoetelen (37),
en befoezelen, befoffelen.
BETRACHTEN, b. w., trachten te beLomen, naar iets trachten of verlangen :
gjj moet de deugd betrachten; Ik betracht slechts eene zalige dood (Overal
in 't Zuiden).
BETRAP1ELEN, freq. van betrappen, en
ook soms in denzelfden zin gebr.
BETREKKEN, b. w., overleggen, aanleggen , bewerpen , ontwerpen , inrichten,
uitvoeren, bewerken : hoe gaat ge
(he zaak betrekken (Brab., Antw.).
Kil. heeft dit woord ook in dozen
zin, b. y. betrecleen of bewerpen, beworpen, 1. ducere, delineare, rem allquem inchoare, etc.
BETROETELEN , 'tze!fde als betoetelen
(Turnhout). Zie troetelen , waarvoor
men ook toetelen zegt.
BETTE, BETJE, BETTEKE , geit, fr. chè ere
(Westvi.). VIg. bede.
BETTEKEN, Elisabeth.
I3ETLTMF'EBEN. Zie betemperen.
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BETUIEREN, vastbinden (N.-Brab.). Zie
tuieren (Idiot. 73).
BETUTTELD, 'tzelfde in VI. als in Brab.
betotterd, beteuterd.
BETWEEFELEN, bepraten, aanlokken,
door vicierj of list omklappen, fr,
allécher (Westvl.).
BELTKEL ( eu kort uitgespr.) , harde
schreeuw (Limb.). Zie beuk, wortel
van beu/een, bulLen, fr. beugier.
BEUKEL1NG , de daad van beukelen,
slaan : iemand eene beukeling geven
(VI.).
BEULEN, o. w., afbeulen, wreed bebandelen, veel doen zwoegen, afmartelen,
aftobben : die voorman beult met zijne
peerden (VI. en elders). Zie kabeulen
(Idiot. 214) en krebeulen (290).
BEULiNG, M. , te Godsenhoven : klein grof
tarwen brood.
BEUNIG, bijv., gezegd van wijugaarden,
hop, erwten, boonen, appelen, peren, noten, enz., die door honigdauw,
maaien , wormen of ander ongedierte in
hunnen wasdom verhinderd of hedorven zijn : bcunige vruchten; dus bijna
'tielfde in \Vestvl,, als, in Brab. en
elders : maaisteek, vermemeld, vermur[etd, verhonigdauwd, gemasseid.
Vlg. boon.
BEUNIGEN, o. sv., beunig worden : de
peren , appels , noten beunigen ; de
tarwe en hommel (hop) zijn gebeonigd
(Westvl.). Zie t voorgaande.
BEUNNAAIERS worden , omstr. Breda.,
zeer veel genaamd de beunazen. d. i.
dezulken die een beroep uitoefenen,
zonder daartoe gerechtigd te zijn. In
beunnaaiers is de oorspronkelijke beteekenis van beunazen gebleven . hetzelfde w.toch gaf, oorspronkelijk, onvrije kleermakers te kennen, die het
gilderecht niet betaalden, en daarom
genoodzaakt waren op de beun (zolder) in 't geheim te azen (hun levensonderhoud te zoeken). Z. het Bremisch
NiedersOchs. Wörterb. op Bon en
Bôii-hase, alwaar 't laatste w. : hase,
'
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anders afgeleid wordt, naar Richey op
Bôhn; van de kleedermakers is dit w
overgebracht op allen , die , zonder
toelating , eenig beroep uitoefenen
(Eloeufft, 61).
BEUREL, BURREL, nt, harde schreeuw
't is de wortel van • beurelen, brullen,
buiken.
I3EUZEL, m., als wortel van : be'uzelen,
gebeuzel, beuzelpraat (Biab ., Kemp.,
Oostvl.) ; in Westvl. ook : beuzeirnarkt
voor beuzelat ij, prul.
BEUZELEN , onwaarheden verteilen (Antwerp., Kemp., N.-Brab.) (Hoenift, 61);
bij Kil. is beuseler, bedrieger ; in het
Nedersal<s. Wördeob. böaeln , voor
liegen gebr. , het is dus in N.-Brab.
een verzachtemle uitdrukking voor
liegen.
BEUZIG, bijv. , in Limb. gezegd van varkens die heet of ridsig zijn. Z. brems tig (78), bruistig (82) en vlg. boos,
oulings boese.
BEVADEMEN (in Vi. berârnen, in Brab.
bevuimen), b. w., met de armen omvatten als om te meten (VI., Brab.,
Kemp.).
BEVELEN. bet imperf. is in Brab. bevool,
niet beval, en nooit heb ik bevaten,
maar steeds bevolen gehoord, alsook
stool, gestolen, van stelen, en niet stal.
BEVEItIK, m., die altijd beeft; beving,
, zenuwechudding : hij heeft van den
beverik, hij beelt (Oostvi.); in Westvl.
ook voor koorts gezegd.
BEVESTEN, voor : bevestigen (Vi).
I3EVLAMMEN, b. w., met vlammen omringen of Ledekken (VI., Brab.).
13VIGGENEN, BEVIGGEND, wordt in
VI., en soms ook in Brab., gezegd van
verkens die bezwangerd wordQn of
zwanger geworden zijn.
BEVOORDEEL1GEN, bevoorieelen (Drab..
VI. en Kemp.).
BEVOORDEREN, b. w., bevorderen (VI.,
Brab., Kemp. en elders).
BEVOORRADEN , b. w., met voorraad
voorzien (nieuw woord).
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BEVREDEN, b. w., bevredigen (VI.).
BEYROZEN, met niet, bet. eigenlijk : niet
stijf, en bijgevolg : rap, gezwird, en,
op den geest toegepast, beteekent niet
bevrozen : vol leven, vol geest, slim,
doortrapt zijn : die jongen ziet er niet
bevrozen uit (Brab., Antw.); in VI.

vervrozen.
BEWAREN, o. w., in den zin van : houden, o., goed houden, behouden blijven , fr. se conserver : die peren
bewaren niet lang (VI.).
BEWEGEN, o. w., voor : zich bewegen
hij bewoog niet (Brab.).
BEWEUGEN, voor : bewegen, regelm. en
b. w., bestieren, geleiden, richten,
fr. conduire , dinger : een peerd,
cenen wagen beweugen (Westvl.), van
weug of weg.
BEWINDELEN, b. w., bewinden (Brab.,
Limb. en elders).
BEWINNEN, b. w. , bebouwen, beakkeren:
dit stuk land wordt door mijnen gebuur bewind ; vauhier : winning
(Kemp. en elders).
BEWOORDIGEN, bewoorden (Brab.):
BEZELAAR, m. , bezenboomken (Kemp.).
BEZEN (met zware e), b. w., 'tzelfde als
b(jzen, bizen, driftig rondloopen met
den steert in de lucht, gezegd in Vi.
van de koeien, vooral als zij heet zijn;
BEZETBARD, o., barders, vierkant berdje,
met eene sloef en cenen steel voorzien,
e n waarvan metsers en bepleisteraars
zich bedieneti om hunnen mortel op
te houden als zij aan het bezetten
(Idiot. 51) zijn (Oostvi.).
BEZETSEL, o., van bezetten, in den zin
van 't fr. higuer, 1. legare, hetzelfde
als hij Kil. besettinghe, I. legatum, fr.
legs; doch bezetsel of bezetting is niet
eigenlijk cene gift bij erfenis verkregen, maar wel : cciie bezette rent
(Brab. en elders).
BEZETTIG, bjv., gedienstig, voldoenig,
bereid om iemand te voldoen of dienst
te bewijzen ; ook : zindelijk, fr. propee : cene bezeltige vrouw (Westvl.).
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I3EZ ITT IG, bijv. , bezittend, die bezit : een
beziltig man is een man die wat bezit, die wat bij te zetten heeft, fr.
homme á ressource. BeziUlge, v., bezitster : die dochter is eene beziltige
van drie meerschen (Westvl.).
I3EZOENDE, V., prettenmakec, blageerder
(Omstr. van Gent).
JIEZUNDERD, lijv., afgeleid van bijzondec. bet. : andere, afzonderlijke, verschillige : die boeken zijn dezelfde niet,
het zijn erbezunderde (VI.).
BEZWEURMTE, v., bezwijming (Werchter).
BIBBER, m., 'tzelfde als fret (Idiot. I3) of
kipkap (Antw.), te Mechelen en elders
ook waggetaar geheeten, omdat die
spijs waggelt of bibbert.
BIBBERACUTIG, BIBBERIG, hijv., bibberend, sidderend van koude, bevend
(Brab., Antw. , Kemp. en elders).
BIBERKEN, o., sioksken drank (Breda(;
Kil. heeft : biberen, I. bibere. voor
drinker).
E)IBLELM1NNEEEN, bevende minne, lat,
briza minor, fr. Irembloter (E-lasselt).
BI DBOEK (uitgespr. beiboek), gebedenboek
(Maastr.), omstr. Loven : kerkboek.
BIDDEN (zich) of aleen bedden; zijne geheden doen (Limb. en elders).
BIE. De bie steken, snel de vlucht nemen
(KI -Brab.). Z. Debo's Westvl. Idiot.,
blz. 131 op : hijs, m., bijze, V.
BIEBAtJ\\T. Zie bijdebauw.
BIECI ITEN. Zjjn hert recht'etit biechten,
rechtzinnig alles bekennen (Oostvl.,
Brab. en elders).
F3IEENKOGEL, in 't Limb. 'tzelíde als aldaar bijenschop (53), en in U. : biemeise, of óok buiker (Idiot. 83), masker van gevlochten ijzerendraad door
de biemans gebr. om in 't aangezicht
niet gestoken te worden.
BIEHORDE, BIEHURDE, BIEEIUTTE, BIEVLAIiE, 'tzelfde, in Westvl., als in
Brab. : biehal (Idiot. 5), biebank, fr.
rachee
PIEK, BlEKEN, in Oostvl. voor bilc, bik
-
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ken (55), eten.
B1EMUTZE. Z. bieenkogel.
BIEN, Barbara (Brab., Antw.).
BIENSTE, y., biest (VI.). hiervan bierislen,
b. w., de biest afmelken, melken na
de kalving : eene vernieuwde koe bicitsten (Westvl.).
B1ERHOOFD, o., groote bierdrinker (Gent,
(Oostvl.).
BlEEK, dorp hij Hal, fr. J3ierghes.
BIERKANDEEL, o. , bierpap met suiker
en eiers (Vl.). Zie biersuipe.
BIERKEETE, BIERKITTE, y., hooge en
smalle houten bierkruik met handhave om bier in te tappen (Westvl.).
BIEREETEL, brouwketel (VI., Brab.).
BIERKEUIIEN. Z. heilhoozen (Idiot. 181).
BIERLERZE(bierlezze),v. ,bierdrinker(Vl ).
BIERSUIPE , v., biersoep , bierpap met
suiker, fr. soupe a la bière (Brab..
Antw.) ; in VI. bierkandeel of kandeet
(Z. kandeeldag, Idiot. 19); Kil. heeft
bierpappe, snypen, s'nypdranck, lat.
soibiio ; suypen ofkandeel, I. cyceon,
miscellanea polio, en ook. snypken,
'twelk men heden in Brab. nog zegt.
BIERSWOLLERIJ , V., voor bierzwelgeiij,
verkwistíng van bier onder de drinkers (Westvl.).
BIERVAT komt vooi in : men kan geei;en
wijn Wt een biervat tappen, zegt mvii
te Gent, en elders : het vat geeft nt
wat het inhee/ten deze zegwijze bet.
van cenen botterik mag men geen wijs
antwoord verwachten.
BIERVOERDER , BIERVOEREI\IÁN , in.,
voerman die bier uitvoert (VI., Brab.,
Kemp.).
BIEII\VAGEN of BIERBUIK, m., groote
bierdrinler (Oostvl.).
BIESKORE of STUUR (Hoogstrat.). schongel, touter.
BIEST, bet. in 't oud noord. : groote plants,
weide straat , markt , ook gehucht,
dorpsplaats, hiervan : van der Biest,
Verbiest.
BlESWOl1I. Z. bijsworm.
BIETERKEN. Z. bijterken.
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B1EZE. BIEZEM, bies, fr. jonc (Vi.); hiervan : biezesleker, mesken hij de schoenmakers om de biezen te snijden (Westvlaand.).
BIEZENLIUL, m., verki. : biezenhulleke,
hiezenstruik, biezenhocht, fr. buisson
de joucs (Westvl.). Zie hol, hulleken
(Idiot. 199) en hierna.
BIGGEL, m., fr. osselet, bet. ook : geleding, en bijzonder de geleding van
den ruggraad van stokvisch of eens
verkens- of kalfspoot, waarvan de kin.
deren gebruik maken in het spel dat
men biggelen, biggeispel heet (Rasselt).
Z., bikkelen of pikícelen.
BLJDEBAUW (biclebauw), bijiebauw, ook
b(fbauw, biebauw, pikkebauw, hol!.
bullebak, boeman. fr. bate -bou, eng!.
buggy-bo, soort van nachtspook (Vi.).
BIJGANG, te Aalst algemeen gebr. voor
de meer verhevene gaanplaatsen in
de straten naast de huizen, fr. trottoir : 't is ne gemakkelijke bjjgang,
gaat op den bjjgang. Z. bijvang (Idiot.
5) en breide (Idiot. 7 1) .
B1JHOUDEND, bijv. , een die alles bij zich
houdt, spaarzaam, gierig, traag in 't
geven, ook : niet veel zeggende, traag
en voorzichtig in 't spreken : hij is
een bfihoudend man (Westvl.).
BIJEN, o. en b. w., oogsten, fr. glaner;
bjfer , oogster,, arenopraper , het is
voor : bijeen doen, verzamelen, en
bepaaldelijk gebr. in den zin van
oogsten (Rond Tienen). Zie beien
(Idiot. 38).
BIJL, o. (Brab. en Kemp.) : ge z(jt een bot
bijt, d. i. een botterik (B r ab.).
IUJSPAUW, m., soort van groote koevlieg,
in 't lat. tabanus, fr. taon geheeten
(Westvl.). De bijspauwen vliegen met
zulk gedruisch dat de koeien er van
01) de vlucht gaan, en lic(it zijn die
diertjes daarom bijspauwen genoemd.
Z. daas of dazerik en hij Kil. : biesbout en bijzen.
B!JSWORM (biesworm), m., de larve van
cene bremssoort, in 't fr. espce d'ws-
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tre, en in de wetenschap : hypoder'ina
bovis. De plaats der huid, waarin de
bijsworm zit, is opgezwollen als eene
blaas en, waneer men die blazen
opensteekt, drijft men de bijswormen
er uit(Westvl.). Z. hijspauw en bijzen.
BIJTE]Et, rn, inhijtende vochtige zeifstanstandigheid waarmeê men, in de katoendrukkerjen, vlekken uit den katoen doet (Gent).
BIJZEN (biezen),o. w., bij 'tgeen wij reeds
(idiot. 5 12. en 55) gezegd hebben vnugen wij nog, dat men dit w. in Limb.
uitspr. bièjé, in 't Hagel. en in vele
andere streken van Brab. en de prov.
Antw. : bizzen, evenals in Overijsel,
en licht nog elders, in het hgd. is het
b(issen; het Let. eigenlijk : het vanhier
tot daar loopen van het vee; en vandaar, dat men bet in de omstr. van
Gent gebr. voor : heengaan of verhuizen der dienstboden, gelijk dit aldaar
geschiedt den 3 Mei : onze knecht en
meisje zijn den 3 Mei gebezen. In Limb.
gebr. men bisjen voor : wegloopen,
wegsnellen, wegspringen,b. y. als der
kinderen dop wegvliegt, in stede van
rond te draaien, zegt men : deen dop
geit biéjé.
!iIKKEL, straaiw, in Limb. gebezigd ook
voor : hooge hoed. Z. biggel (Idiot. 53);
te Rotterdam bet. bikkel : een stuiter.
BIL komt voor in : kindsbit, een kinderachtig mensch ; knikkebil, een lichtzinnig mensch ; kw(jtsebit, een los,
aardig, verkwistend mensch. In de bit
bijten, zegt men te Gent van iets dat
men in den zak heeft, en men geerne
zou verteeren : de centen bijten in de
bil; de appel bijt in de bil.
BLJART, m. (Overal).
LIILLEMAN, rn, ook dobbelbii gezegd van
een kalf dat zoo breed en straf gebouwd is dat het als dubbele billen
schijnt Ie hebben (Omstr. y. Loven).
BILTE, BELTE. Z. beite.
BIMEEUWIS is de naam, dien men, omstr.
Breda. geeft aan de mees en het is
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gewis dezelfde vogel als bij ons (Idiot.
52) : de biemees of biemusch, fr. mésange. Hoeufft, bi. 48, acht het w.
samengesteld uit bies en meeuwis, en
dat het dezelfde vogel is als rietrnees;
in Brab. rietmusch, 1. paruspalustris;
oveidrachteljk is bi?neeuwis : een teeder mensch, die koude noch ongemak
kan uitstaan.
BMMELKEN, keriklokje (Antw.), te Amsterdam en elders bengel. Z. bimmelen
beñgelen en bingels.
BINCIIS, 't waalsch steedje Binge.
B INDERS zijn de twee linten of snoeren
waarmeê eene muts of kap op bet
hoofd onder de kin gebonden wordt
(Antw.).
I3INDLINT, kleine linten of snoerlint, dienende om cene kap, groote schoone
gestieken loshan gende Im ten hebbende, onder de kin vast te binden.
13INDPIJL, BINTPIJL. Zie bundpiji.
BINDWISSE. Zie bandwisse.
BINGELS, voor : bengels (i voor e), zijn,
in de pr. Groningen, oorringen, oorbellen, klokjes die aan der vrouwen
ooren hangen (Taalk. Mag. IV, 674).
Bengel, zeker klokje, is de wortel van
bengelen, in N.-Brab. : been en weer
bewegen, waarvoor men in de Kemp.
ook bendelen (Idiot. 42) hoort, en, te
Maastr. : bemnielen, elders bimmelen;
bij Kil. bet. benglielen : met een stok
slaan.
[IINJEL, voor bindet, band; hozenbinjels.
kousenbanden (N.. Limb.) , hiervan
ook 't werkw. : binjelen. Z. bimmelen

(Idiot. 55).
BiNNENBRENGEN (zich te), zich heritine
reii, in 't geheugen krijgen : dat kon
ik mij niet te binnen brengen (Bab.,
Antw., Kemp., VI.)
BJNNENSNIEBELEN, h. w. eten. Z. binnenspelen.
BINNENSPELEN, b. w., eten : hij kan

binnenspelen voor c/nj man (bijna
overal) ; te Gent zegt men voor eten
ook : binnensniebelen, Zich binnen-
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spelen, zijne fortuin maken (h. en d.
in \\Testvl)
BINNEN ZIJN, rijk zijn, van zijne renten
kunnen leven : hij is al lang binnen
of : hij hee[t zijne schaapkens al lang
op 't droog, of : zijne schaapkens zijn
binnen (Brab., Antw. en elders).
I3ISBABBEL, m., meikever (h. en d. in
Limb.).
BISKOP SMIJTEN of —SPELEN, hoofd of
munt, kop of letter werpen (Poperin
te en in de omstr. van Assenede-gen),
zegt men : blaaien.
BISM, BISMEN, bees, bezie : wijnbismen,
druiven ; aardbismen , aardbezjen
boschbismen, 'tzelfde als elders : boschbezen, klokkebijzen, ook klokkebeien,
krakebijzen, fr. myrlilles (Hoogstrate).
Z. bij ons : krakebees (Idiot. 287).
BITER, voor : bijter, m., tand, jonge tand,
kindertand ; biterkens , tandjes ; bij
Kil. : dentes primores (bijna overal).
BITTER (jenever), m. (Brab., Oostvl.).
B1TTERAAP, BUTTERAAP, van het fr.
béterave, zegt men in VI. ook voor
kroot (idiot. 300) of afval van vlas.
BITTERIJ, V., bitterpee, fr. chicorde (Vi ).
EtITTERWORTEL, 'tzelfde als : bilterpeen
(Brab.).
BIZZEN. Zie bijzen.
BLAAG, voor : plaag, plagend klein ondeugend kind (1Ioll.-Limb.). Z. plaaggeest (Idiot. 484)
BLAAIEN, o. w., met centen kop of letter
werpen (Assenede).
BLAD, BLADEN, BLADEREN, wordt in
Brab gebr. 4 ° blad voor : de vruchten,
't vruchtgebruik, de tocht, de lijftocht,
in vergelijking met den eigendom, b.
V.

: hij heeft de bladen van dat land,

enz. Dat het een oud w. is, blijkt uit
uit Kil., die blad, blade, bladinghe
opgeeft als een Vlaandersch w., in den
zin van vruchtgebruik, tocht, in welken het in oude coslumen van alle
plaatsen voorkomt. En de landslieden,
van ómstr. Breda en elders, zeggen
doorgaans blad, bladers, en, wanneer
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zij van vruchtgenieten , inkomsten,
voordeel uit iets trekken , spreken
hezigen zij het werkw. bladeren, b/aden. Zij nemen dus blad voor boomblad. Doch Hmuffttwijlelt of blad niet
is van bladurn of het angelsaksisch
bloed, van 'twelk Wachter 't fr. bled,
bid, afleicit; dit bloed bet. eigenlijk
allerlei vrucht, vanwaar hij de Slavoniers de landvruchten blod heeten.
FLADEN, BLADEREN. Zie blad.
BLADERING , BLADINi, BLAA1ING,
vruchtgebruik (Vi.). Zie blaai (Idiot.
56). Met den blaai schiet men den gaai,
met zich goed op te schikken raakt
men door de wereld, of, met het geld
koopt men de boter (Vi.).
I3LADERS. Z. blad.
BLAF, fr. du gros de [er en feuilles, plaatijzer (Erembodeghem in Oostvi.).
BLAFFETUUR, y., voor : blind, vensterluik, fr. void, ook heel VI. door; te
Loven ze t men ook slayvensters.
BLANKENFIERGSCÍIE REKENING, apothekers rekening, groote rekening
(VI.).
BLAUW. Met blauwen twijn naaiei, bedriegen, of er blauwe doekskens omdoen (Westvl.). Blauw maatje gezet
u,orden, overwonnen worden in het
spel (VI.). Blauwhonds, iets dat allerzeldzaamst is : het is zoo raar als
blauwhonds (Westvl.). Een blauw
laailce , blauw vlammeken , blauw
luchtje, blauw peerd, zegt men in VI.
voor : een niet met allen (idiot. O9);
blauw bloemkens, logens (Overal); iets
in 't
blauwen, iets int geheim, doen.
Iets blauw blauw laten, iets laten
gelijk het is, er niets van zeggen of
rtîets aan doen (Maastr.). In VI. .bet.
de blauwe schoort uitsteken, hetzelfde
als in Brab. : den blauwen voorschoot
vithangen, het vet maken. Den blauw
is er af, moet zijn : den blaai (het voordeel) is er van af.
BLAUWEN, o. w., in Westvl. ook voor
bedriegen en voor : de school verzuig
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men. Blauwen of blouwen, in den zin
van slaan, als in : het vias blouwen,
in Brab. : zwingelen, is in 't engl. to
blow, waarmeê men het Gothisch
b!iggvan vergei(jke.
BLAUWKOP.JE. in N.-Brab. 'tzeifde als
pieperken, of, in Brab. keesmees.
BLAZEN. Het blaast niet, het gaat niet
het zal niet blazen, het zal niet gaan
(Oostvl.). GJ ziet er uit alsof ge de
hel geblazen hadt, ge ziet er zoo rood,
zeer blozend uit (Oostvi.). Het is er
metí geblazen, het is er meé gedaan
(Brab., Antw., VI.).
BLAZER, M., komfoor (Westvl.), en bij
Eli. ook blaeser, blaesbalgh.
BLEEK, BLEiK, in., bleekerj (Overal).
BLEEVE, y., wat van de talel oerbljft,
overschot, brokkelingen : hij leeft ván
de bleeven. Bleeven maken, fr. laisser
des restes (Westvl.) ; van blijven.
BLEEVELINGEN, 'tzelfde als bleeven, tafeloverschot (Westvl.); hij Kil. ook
blevelingheri.
BLEEVEN, o. w., bleeven maken, brokkelingen maken, overschot laten, iets in
de teljoor laten liggen (Westvl.). Fliervan bleever, m., bleevege, bIere/ing.
BLEIKHOF, BLEIRPLEiN, hof of grasplein waar men op bleekt (Brab.,
Antw.).
BLEINROOS, y., is licht dezelfde ziekte
als belroos. fr. éresipele, 1. erysipelas,
is de roos met bleinen of blaren
(Brab.).
BLEIWIT, loodwit (Roermond). Kil. heeft
blij, bley, voor loot, fr. plomb, en blijwit, voor loot-wit, 1. cerusa.
BLEK, verkort van bleek, bijv., in de omstreken van Tienen gebr. voor : verlegen, heschaamd, beteuterd : hij stond
daar heel blek. Blek zijn, zonder geld
zij u.
BLEKBIJL, BLIKBIJL, bijl waarmede men
blekt (N.-Br.); in Brab. ble/cijzer, en
omstr. Aarschot : blekspeer.
BLEKI-IOUI', o., hout dat moet geblekt
worden of dat reeds geblekt is (Brab. ,
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Antw., Kemp., N.-Brab.); hij Kil.
bleek-hout. Zie doofhout.
BLEKKEN en BLESSEN, b. w., 'tzelfde in
Westvl., als in Brab. schalmen (Idiot.
57) , cl. i. van de boomen wat schors
afkappen om er het kooptal op te
slaan. Zie blesse.
¡3LEKKERS, M. DIV., oogsiagen (VI.), van
blekken, in VI. voor : blikken, het oogwit laten zien ; blikoogen, o. en b. w.,
sterlings bezien.
J3LEKLAND, o. 'tzelfde als b1e/caard
(Idiot. 60) (Westvl.).
BLEKMUTSAARTS , M ., kleine takkebos
van gehiekt hout afvallende (N -sen Brab.). Zie biekken (Idiot. 59).
I3LEKSPEER, y., ijzeren tuig, met houten
steel, om meê te blekken (Omstr. van
Aarschot). Zie blekfjzer (Idiot. 59).
BLEKWORM, BLIKWORM, glimworm. bij
Weiland : blinkworm, fr. ver luisant
(Westvl.), doch in Oostvi. ook toegepast op eenen t)liksiager en op een
klein, weinig lichtgevend lampje.
BLES, m., 'tzelfde als : biek, blik, oogsiag
waarbij het wit der oogen gezien
wordt; de daad van eens te hiessen.
Bles is de wortel van blessen (schalmen), en o. w., blikoogen, 't oogwit
laten zien, dreigend bezien (Westvl.).
Zie blesse.
BLESSE, v., ontschorste vlek van e enen
boom die, ter verkooping bestemd,
geblest is : als men de boomen ver-

koopen wil, kapt men op iederen boom
eene blesse (Westvl.).
BLESSEN, blekken. Zie blekken.
BLEUNAARD, m., bloodaarci (Pr. Antw.);
men zegt in Brab. bloo voor blood.
BLIEK, m. en niet y., wordt in de Kemp.
zoowel als in Vi. voor witvisch of.blei
gezegd. Eenen blick íii 't water smij-

ten om eenen snoek te vangen (Vi.); te
Antw. : een bliksken in 't water werpen ; de bliek is vergald, het is te laat
(Oostvl.). Leven gelijk een biiekske in
't water, vrij en rustig leven (VI.). Kil.
geeft blick voor bleye, buje, fr. able,
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op als hgd., Saksisch en Geldersch.
BLIEKBAKKES voorbiikbakkes, o., gaper,
rondgaper (Meierij); van blikken, de
oogen op iets sterlings vestigen.
BLIEKEN. Zie afblikken.
BLIER, wijm of teen, wisch, wijmbosch.
BLIJDENBERG , BLIJENBERG , wordt
overal gezegd in de spreekwijze : ie
Blijenberg begraven worden, als men
spreekt van een overledene , wiens
dood vreugde baart vooral aan de erf
genamen : als die rijke oom sterft,
-

zal hij te Bl(jenberg (in Vi. le Blijdegem) begraven worden.
BLIK, te Antw. en Kemp. 'tzelfde als bu-

kaars, blekaars,waarvoor men te BrusseI zegt smerl (smèt) of kersmeri, fr.
derrière écorclue, 1. inlertriqo.
BLIKGROND en BLEKLAND. in Westvl.
hetzelfde als : biekaard, witachtige
grond .
BLIKSEMS, als bijw.bet. overal : zeer, fel.

geweldig : hij heeft blikseins veel geld;
hij is bíiksems rijk; het is bliksems
koud. In Westvl. zegt men voor bliksems ook : weerlichís, donders, verdonderd, bliksieeris, cuz , fr. diablement. Men hoort in Brab., VI. en elders ook het hijv. blifrsernsch voor
schrikkelijk, deerlijk, geweldig : ik heb

nen bliksemschen honger.
BLJKSTEERTS, 'tzelfde als bliksems (VI.).
BLIRWORM. Zie blekworm.
BLINDE KALLE SPELEN, in VI. 'tzelfde
als : blind manneken of blinde kaltemaui (Idiot. (30) spelen, achter elkander geblinddoekt loopen.
BL1NDE MUNT , heel afgesieten munt,
blind oord, blinde frank, enz. (Overal).

BLIND PEERD. Waar gaat gij met dat
blind peerd heen ? wat wilt gij bewijzen (Gent).
BLINK, blinkend schoensmeersel, fr. cirage; hiervan : blinkdoos, blinkpot,
blinkborstel, cuz. (Overal in 't Z.).
BLiNKEN voor blikken, of blekken in den
zin van blikkeren of flikkeren of van
gapell : wacht maar, hij zal u schoon
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laten blinken (Antw.); in Brab. zegt
men ook : h ij zal u laten schilderen.
BLOEDLAKEN, echel , ook in VI. no
lijflaken, bloedzuiper, bloedzuiger gerioemd, fr. sangsue. Z. Westvl. Idiot.
151, en ons Idiot. op laken (33) en
leek (329).

BLOEDPATER (bloeipater) is te en omstr.
Mechelen, de naam van een gewaand
wezen waarmeê, evenals met bloed
men de kinderen bang maakt.-zuiper,
BLOEIE E N , bloedje (Drab., Antw. en
elders).
BLOEMBOT, v., de bot of knop waaruit
de bloem komt, fr. bouton de fleur
(Overal in 't Zuiden).
BLOEMEN, o. w., in de bloemen zijn, fr.
4ire en fleurs : als de boekweit bloemt,
als de slooren bloemen, is het de beste
honigtijd voor de bieën (Brab., Kemp.),
BLOEMENHOECHT of BLOEMIIOCHT, m.,
bloemenstruik (Drab.). Zie bocht
(Idiot. 189).
BLOEMENNUL, m., bloemenstruik of een
hoopje van bijeenstaande bloemen
(VI.). Zie hierna : hul, hulle.
BLOEMPELDER, BLOEMPEELDER, bet.
in VI. niet alleen : bloemverkooper,
maar eerst en vooral : degene die de
pellen (pellicules) van 't graan afpel
eer het tot meel gemalen wordt -len, :
zoo heeft men : boekweitpelder en boek
enz.
-weitmaldr;gsnp,
13LOEMSTAAL, BLOEMSTAM, bloemsteel
of hloemst.engel (VI.).
BLOEMPAP of BLOMPAP, rn., voor sukkelaar (Gent).
BLOEMZAK, m., aardappel die bloemt of
meelt, d. i. openvalt als zij gezoden is
(Grab., Oostvl. ).
BLOEMZOET of BLOMZOET, in de uit drukking : hij ziel (kijkt) wat blomzoet, voor : hij lonkt, hij kijkt een wei nit scheel (vrij algemeen in Nederl.).
BLOESL[JF, de plooien van een vrouwen kleed langs voor : m(n kleed moet met
een bioeslij f gemaakt worden; hiervan
bloezen, o. w., met plooien vallen,
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oneffen zijn : mijn jas bloest, of, is te
wijd ; half hemdeken bloest altijd
(Gent, Oostva.).
BLOK. [Jij gaat er eenen blok op zeilen,
hij gaat fel blokken, zeer studeeren.
BLOil, enz. Zie bloem.
I3LOMME VAN AME. Zie ame, amel.
BLOOT voor : blood (Westvl.).
BLOOTSEISEN. soort van zeisen dienende
om de schijfbossen (Idiot. 588) af te
maaien (N.-Brab.).
BLOT, 'tzelfde als : blamot, gekneusd, geblutst (Westvl.).
BLOTTEN en PLOTTEN, o. w., verkort
van blooten, blootmaken, bet. in V1. :
de opperhuid verliezen, af`chelferen,
liet haar verliezen (Oostva.); in Westvl. bet. blolten ook : kneuzen, bluvsen : heel zijn aanzicht was geblot.
Zie plotten (Idiot. 62).
BLOUW, m., slag, stoot, beuk, fr. coup
(Westvl.); Kil. blou we,1. alapa, eng!.
low; hiervan bij Kil. biouwen, kaak
geven, slaan, straffen, en, Ihij-slagen
de Holl. bet. blouwen, met de armen
overeen slaan om zich te verwarmen,
ook het vlas blouwen of zwingelen.
BLOZERT, m., blozer of iemand die bloost
(Antw.).
BLUISCEI, bijv., in sommige streken van
't hagel. gebr. in den zin van : fink
(Idiot. 120), of vlok (823), fr. flasque,
1. flaccidus, d. i. slap, niet stevig,

malsch : het strooi is te bluisch, het
deugt niet om med te dekken. 't Graan
wast ira natte jaren zeer bluisch.
Vgl. de w w. bluts, 't fr. blesse, broos,
blotten, blutsen.
BLUTS en BUTS, dat men omstr. Loven
voor bluts gebr., is m., doch blutse is
in Westvl. v. De blutsen tegen de builen slaan, is een Vlaandersch spreekw.
dat zooveel bet. als : het slechte met
het goede nemen.
BOCHT, BUCHT, m. (Idiot. 63), is in heel
Vl. gebr. in den zin door ons en Kil.
opgegeven. Hiervan : zwijnenbocht,
schaper bocht, hoenderbucht, enz.
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BOCHTJE, o., een eindje touw, slaphangende lijn die men van op een schip
aan kant werpt (Willebroek). Z. bocht
in Weiland.
BODE, m., briefdrager (Overal in VI.,
Brab. en pr. Antw.).
BOE of WOE, WO, voor : waar (Maastr.).
BOEBA, m., weerwolf, fr. ogre (Maastr.).
BOECt1T, woord van minachting : boecht
van volk, gemeen volk : wat bucht of
boecht is dat? (Kemp., Antw., Brab.).
BOEF, BOEFKEN. Zie bof, bofken.
BOEIS. BOEISZE, v., schongel, touter,
waarvan boeizen (Idiot. 64), schongelen. Het is eene andere uitspr. van :
bifis of bij ze, 'twelk h. en d. in VI. gezegd wordt voor 't fr. balaneoire ; te
Oudenaarde heet het : ritsekoter; in
't Zuiden der pr. Limb. zwvok. Zie
r jreepen (Idiot. 54?) en bizen (Idiot.

5i).
BOEK, voor 't fr. livre, is in 't Zuiden
overal m., doch in de woordenb. o.
Men noemt in VI. boek de kaarten die
overblijven, nadat ieder speler de zijne
heeft gekregen : een boek kaarten, fr.
un jeu cle caries; ook, in Westvl. : de
derde maag, in 't fr. mellièce. — Doek
ook voor : beuk, in Brab. buck, fr.
héire : hiervan, boekenhout, boeken
enz. Z. bok en boeken. Hoe-stoeln,
liggen de boeken, hoe staan de zaken
(Brab.).
BOEKEIT, m., in sommige streken van
Westvl., voor : boekweit, eene graan
schijnt boekent-sortdienWlbk
te heeten.
BOEKSEIERING of BOEKSITARING, in
Brab. en elders, de uitspr. van boksharing, bokking, dat men eene ver
acht van boksharing. Kil.; en-korting
anderen na hem, achten het eerste
deel van dit woord bok te zijn, om
den onaangenamen geur van den
droogen haring. Doch Adelung meent
dat het eer de wortel is van bakken,
omdat men inderdaad dezen visch
bakt ; het zou dus voor bakharing
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zijn. Edoch Bilderdijk zegt dat men
het droogen van vleesch en visch
bokken noemde , zoodat bokking of
boksharing niets zou zijn als gedroogde

visch of droogeling.
BOEi.EKE, I3OLLEEE, kindje : clat kind is
een lief boèleke (Brab., Brussel).
BOEMAN voor : bullebak of bietebauw. Ik
meende, zegt F Ioeu fft (76), boeman
gevormd te zijn van het geluid van
het rundvee, waarmee men de kinderen vervee rd maakt. Kil. en Ten Kate
hebben boesman in denzelfden zin.
De laatste leidt het af van het bonsge luid. In 't deensch is het ook bussernan, hgd. buzenian,'twelk sornmi e
van boze, buz (momaanpezicht) a[leiden. Echter is 't in 't Nedersaksisch
barman of budde man, afkomstig van
bedde (zwart), gelijk de boeren van
Westphalen een zwart paard nog noeme n . De schrijvers van het Brem. Nedersaksisch WW' örterb . vergelijken buman met 't engl. a bawed, door
Junius (in Etym. Angl.) afgeleid van
he angelsaks. beate, eene soort van
wesp. Zie boddeman, hotteman.
BOEMERSCt3E MAAT, volle maat, is de
oorsprong van boheemsche maat, om
maat misschien goed was, of,-datie
omdat dit volk eene groote maat
ei sch te.
BOENE, v., bij de huidevetters, taanwater:
dat in den zopput bruin geworden
zijnde, in de boenkuip, waar de huiden
in liggen, overgepompt wordt om die
huiden te laten tanen, in 't fr. heet
het auvergne (tiV estvl.). Z. boenkuip.
BOENEBAK, van : boenen, gladmaken, en
bak, eene slede om mee óver densneeuw of het ijs te schuiven (N.Limb ). Zie bij ons boonebak (Id. 69).
BOENEN bet. in VI. 'tzelfde als in Brab. :
verven, in den zin van : vlekken, bijv.
het eikenhout boent of verft; de sloost er van okkernoten verft of boent
BOENKUIP, v., kuip waarin de huidevetters de huiden bqenen, d. i. : eene
,

,

BOE

( 43

bruine kleur laten krijgen (Westva.).
BOENS E L, o. , een bol was, waarmeê men
boent (Limb.), in VI. vlek, in 't L. van
Waas zegt men : eikenhout boent, d. i.
in Brab. : verft, zoodat daar boensel
zooveel is als besmetting, smet, plek,
vlek.
BOER i KUIFEI,, m., in Oostel. een scheldwoord dat de grootste verachting uit
V. een domme boer, een-drukt,b.
schurk of iets desgelijks. Zie kuipel
(Idiot. 306).
BO E REMENSCH, m. en o., buitenmensch,
persoon van buiten Bene stad (Brab.,
Kemp., VI.).
BOERENMUSCII, v., boombusch, musch
die op de boomen woont ; die ouder
daken of in steenholtens woont, heet
steenmusch (Waas) ; en in Brab.
huismusch.
BOERENREMEDIE, ook boerenmiddel, in
Limb. en elders 'tzelfdea als : straat remedie (Idiot. 6S t), gering genees
niet door de meesters voorge--midel,
schreven.
BOERENROOS
NROOS , de gewone groote en
bleekkleurige roos (Brab. en elders).
BOERENSTIEL, m., landbouwersbedrijf
(Brab., Oostvl.., Kemp.).
BOERENWINKEL, m., smakeloos v ersiersel of kleeding; smakeloo-:e meubels
(Brussel en elders).
BOERETEE. Zie boerenteen.
BOERENTEEN, meest in 't mv., zoo noemt
men soms in Brab., Oostvl. en ook
boerelee in Westvl., de hofboonen die
Kramers boerernboon, Des Roches met
anderen en ook de Brabanders labboon, en elders platieboon, fr. ft ves
de marais; de peulen of sluimers (Id.
(P±8) ervan worden ger.noemd :wilde
vodden (Idiot. 861•) en wolle vodden of
wolle wanten (Idiot. 871).
BOERHAVEZEVEN , boerhafzeven, bel trommel, zijnde eerie soort van zeven
of zeef met bellekens en rinkels en
lintjes omhangen , fr. tambour de
barque, waarmee de boerenlieden zich
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vermaken (Zuiden van Westvl.), sa
: boer, halve en zeven.
-menstl.
BOERIAS of BOB1AS, h. en d., in Westvl.
voor : noorderwind, van 't 1. boreas,
fr. borée.
LOEl,OF EBANDE SIELEN. Zie hemel poortespelen, in 't Westvl. Idiot.
j3OESERON, ook boezeron, bazeron, bu
korte kiel (Westvl.) , bij Kra--zeron,
mers boezeroen, fr. bergeron, blouse.
Z. boerzelaam (Idiot. 63) en bazeloen
of Nazero ❑ (Idiot. 33).
1 0E SCI AN. Zie boddeman en boeman.
POET. Door boelen verstaat men : de boetwerken en geneesmiddels die voorgeschreven zijn, waneer men, b. v. een
achtdaagsche hoetoefening pleegt, of
waneer men eene belofte of eene bedevaart gedaan heeft, b. v. die door
Sint Huibrecht van de razernij wil
genezen worden. moet nauwkeurig de
boeten onderhouden (Brab.). Kil. vert.
boete, baete, door rernedium, ad ju
-me;itu.
13OETEKEN, gebult manneken of vrouw ken (Rond Tienen), verbastering van
bulteken.
BOETEMAN, m., naam waarmee men, in
't Hagel., de kinderen bang maakt;
bet is eene andere uitspr. van het w.
botteman of boddeman, dat is bot- of
hotdrager. Z. ook botteresse (Idiot. 7)
en boeman.
BOETEN, binden, kortvleugelen, de vrij
benemen, wordt te Kortrijk veel-heid
van dieren gezegd.
BOETENET D, van beet en eed, vergadering of zitting van maatschappij of
genootschap , die men op roetstraf
moet hij wonen (Gent).
BOETJEN, voor meisje, jonge vrijster
hij is met z17i boefje vaar de kermis
(Weiteren in Oostvl.); in Westvl. heet
een meisje dat dwaas, wild en woelig
is gelijk een jongen : eene bokse.
BOETSBERCH, BOTSBERCFI, bet Zwitsersch landschap, fr. le Jura.
BOETSEN, regelm. b. w., in Westvl. het-
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als elders in Brab. : ket (Idiot. 236),
van aarde gebakken knikkers.
BOKKEN, b. w., uitstaan, verdragen, fr.
supporter : het is zoo warm in de
kerk dat ik het niel bokken kan. 20 o.
w., 'tzelfde als in Brab. : böesen of
bössen, sterk aankloppen , aanslaan,
boksen (Westvl ). Vlg. 't engl. to box,
fr. boxer (Idiot. 67).
BOKI IG, bijv., bokachtig, ridsig, van gei
-ten
gezegd (Brab., Kemp.).
BOBSEM, grof gestopte kous : boksems
van kousen, dik gestopte, grove kou
Kil. heeft bocksen, wij-Ie-sen(Gt);
kousen, 1. caligae follicantes. Boksem
of in Vestvl. kulte, vest of mannen borstkleed met mouwen en dalende
tot op de heup, men noemt het ook
sapong; bij Itil. bockse, soort vary
broek of onderbroek, 1. bracea, fr.
culotte.
BOKSEMEN, grof stoppen, van kousen,
enz. gezegd (Gent).
BORTANDEN, baktailden (Oostvl.. Brab.).
BOLAARD. Zie bollaard.
BOLD, BOLT, ook bootet, bouwd, baud,
baut, m. en o., beer, fr. gadoue; hier
boldboer, bouwiboer, bold uit--van
scheppen, bold over den akker gieten
(Westvl.).
BOLGEN voor balgen , den balg (buik,
pens) vullen, veel eten : wat kan hi
bolgen (Westvl.).
BOLHOOFD. Zie bolaard.
BOI.HOORDIG, bijv., : gij zoudt wel iemand bolhoordig maken met al uw
gerucht (Westvl.), het is voor : bal
waarvoor het Westvl. Idiot.-horig,
(7`7) baloorde heeft. Bal bet. kwaad,

zelfde als : bootsen, boetseeren.
BOETSLOOPEN. Zie botsloopen.
BOETZAK zegt men te Willebroek voor : ^
boekzak of bokzak (Idiot. 67). Is boet zak nu voor : bodezak, zak eens bodes, of voor bodde- of bottezak, rugzak, zak dien men op den rug hangend
draagt?
BOEZEN, o. w., in 't N. der Kemp. geweldig drinken, en dan voor buizen;
in de Bar. van Breda is boezen een
jongensspel met ijzeren ballen. Zie bij
ons boezelen (Idiot. 65), dat ook een
spel met ballen of merbels bet. Het is
verwant met bossen of bocssen, botsen,
slaan, kloppen, knotsen. In \Yestvl. is
boezen bijna 'tzelfde als : slaan, klop
doch bepaaldelijk : onder den slag-pen,
van den boeshamer uitbreiden.
BOEIZZEN, in de boeizze of bieis zwieren
Z. Idiot. 614 en boven boeis.
BOF, HOFKEN (o als korte oe), kleine hof,
in eine muts of in den volant van een
kleed, rok, enz. Op een kleed liggen
h e u rolen boefkens (Gent) ; in 't Zuid.
van Oostv1. is een boefken Bene soort
vary wijde wrong in de mouwen van
vrouwskleederen. Te Maastr. bet. bof
brok, beet, mondsvol.
BOFFEN voor pochen, in heel VI. alsook
bol'er en bo fster, een die poft.
BOIL of BONKE, tros, fr. Crochet, toz.i ffe;
20 afgeheind perk, bocht of bucht;
30 stoot ; 4.0 kraaksteen van krieken,
kerzen , pruimen , perziken , enz.
(Westvl.).

BOK, in , gezegd van iemand die men
moeilijk kan te vrede stellen. Iemand
op glen bok zetten, iemand lastig, moei
kwaad maken, hem stooren. Op-lijk.
den bok zitten, gestoord zijn, slecht
gezind zijn. Eenen bok zetten, iemand
als voetbank of ondersteuning dienen,
als hij ergens wil opklimmen (Oostvl.).
BOKESMIEL, o., boekweitenmeel (Roer -

slecht. fr.

monde).

BOI^ET, v., mv. bokeiten, gewis voor :
bolkelten (Idiot. 67), 'tzelfde te Mechel.

BOL

I

mal.

BOLKE, ondervest, gilet (h. en d. in WestvI.), bij Kil. bulcke, 1. thorax.
BOI.LAARD , BOLAARD , I30I,B00FD ,
'tzelfde in Westvl. als in Brah. : wil
en elders tronkwilge,-genstruk,
knotwilge, bovenling, fr. O tand.
IOLLEKATOEN. Zie baalkatoen.
BOLLEKET, m., is in Vi. een zeer groote
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marhol, ook een bal van steen of ijzer.
Zie ook bonket.
BOLLOOR, 'tzelfde als 't fr. bouilloire,
bolvormige koperen thee- of koffieketel (Brab. en Antw.).
BOLBOOS. Zie balroos.
BOLSTER, m., bolsterachtige stroobussel,
een dikke bussel verward stroo (V1.);
in Brab. : kortbussel (Idiot. 281), te
Loven en Turnhout : krombussel (299).
BOLSTER ACHTIG , BULSTERACHTIG ,
dik opgevuld gelijk een holster (stroozak, kafzak), opgeblazen, opgevuld,
opgerezen (Westvl.); Kil. heeft bolster,
gelijvigh, bijv., en bolster in den zin
van een gevulden stroozak; hiervan
bed en bulster. Men gaf ons ook bols
zien op in den zin van : eene-terachig
gele kleur hebben.
BOLWERP, BOLWORP, in Oostvl. hetzelfde als in Brab. een boogscheut, d.
i, een afstand zoover als men met
Benen bol of bal werpen of met Benen
boogl ijl schieten kan.
IOM, m , plank die op de houtstukken
genageld wordt en waarop de dakgoot
moet rusten (Gent).
BOMBAAR. Zie bommel.
BOMBAZIJN, m. (Brab.).
BOMBELAAR. Zie hommelen.
BOMSET. Zie bonket (Idiot. bl. 68).
BOMMEL, m., meikever te Ronse, waar
men toch ook mulder en meulenaar
zegt, en elders in Westvl. born baar.
Z. bommelen (hommelen); 2° vermomd
persoon te Rouse, alwaar boinn,melhoofd
'tzelfde bet. als momaangezicht, fr.
masque; Iiil. heeft bommeler ook voor
masker, 1, manducus, en ook voor
'tzelfde als bommelnecker,1. neptunus,
larus, spectrum.
BOMMEL voor dof, slag, stoot (Kemp.).
IIOMMELACUTIG, bijv., dik en bol, opgeblazen, opgezwollen, opgepoft (Westvlaand.).
BOMMELEN, o. w,, freq. van bommen
(een hol en dof geluid maken), mommelen of mompelen, preutelen, bak,
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kelen , stotteren , tegenpreutelen of
babbelen : hiervan bommelaar, stotteraar, hakkelaar, preutelaar; bom
stotteresse , hakkelaarster-melrs,
(Kemp. en Limb.) ; bij Kil. is bommelen, resonare, en bommele 'tzelfde als
rommele. In Westvl. bet. bommelen
een hol en dof geluid geven gelijk dat
als men op Bene ledige ton trommelt,
ook bet bulderen van stormwind, 3° te
slingeren hangen. Z. bimmelen, benmmelen.
BOMMELIIOOFD. Zie bommel.
BOMMEN, b. w., bobijnen, het garen van
een bomwiel winden op bobijnen of
klossen en het alzoo voor den wever
gereed maken. Hiervan bomwiel (Oostvl.) ; bom duidt iets rond aan. In
Wrestvl. bet. bommen, b. w., 4° denken, builen indeuken, fr. faire des
en. foncures, bossuer, 2° b. w., een
bom in een vat slaan.
BOMMESSEN, o. w., een kinderspel dat
bestaat in Benen knikker of marbol te
laten afrollen van Bene helling op
Benen anderen knikker om dezen te
raken (Oostvl.).
BOMWIEL, o., wiel om mee te bommen
(Oostvl.). Zie bommen.
BOND, m., doch verbond is o. (Overal in
't Zuiden).
BONDES, bovenste denter van een huis
of gebouw (Brussel).
BONKE of I30K, tros, reesem, fr. Crochet,
bouquet, gezegd van noten, kerzen,
krieken, enz., als zij van Benen boomtak hangen Bene bunke druiven, een
bok noten (Westvl.).
BONKEN, o. w., bikkelen of pikkelen, met
de bikkels of pikkels spelen (Kemp.),
van het oude bonck, een saksisch en
friesch w. dat been bet. 1. globules
osseus. Zie bonket.
BONNET, m., is in `i. 'tzelfde als bolkei
of bolleket, d. I. marbol, bol, aarden
knikker ; men gebr. te [ l alle ook bonket voor groote knikker of bol. Bonket
is ook gebr. in Oostvl., in de Kemp.
:

-
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en N.-Brab. voor den bal in 't bikkelspel. Hoeufft leidt bonket af von bonk,
been, bij Kil. is het een beenen bol,
ook sphaerula eburnea. In Vriesland
noemt men dit speeltuig bakkert of
bakker. Wij denken dat bakken is
voor gebakken kert (kèt) of van aarde
gebakken knikker. Zie bonken.
BONT. Zie bund.
BONTE, v., vlaag van hoest, van grillig
enz. : hij is in zin bonte; ook-heid,
poos, zekere tijdruimte (Westvl.).
BONTIG, verkleinw. van : bont, als droevig, van droef,, min of meer bont
(Breda).
naam dien men te Antw.
BONTING,
geeft hetzij aan den bonten hanne of
roetaart, hetzij aan de bonte kraai.
BONTVLIEGER, BUNTVLIEGER, BENTVLIEGER , wilde jongen (Bar. van
Breda).
FOOIEN, b, w., andere uitspr., rond Tieneu, van : baaien, boeien of beien
(Idiot. 23, 38). In Gelderl. zegt men
ook beien, voor : eenen stok rechtmaken, eigenlijk warmen en door het
warmen rechtmaken. Z. Taalk. Mag.,
( 11 ,l1"I !i).
BOOM, BOME. BOM, verkort van, en alg.
in Brab., Antw. en elders gezegd voor:
bodem, engt. bottom, grond, plaats,
fr. fond, terrain. Doen hi ten borne
quam ghegaen, riep tot hem eene stem
(Oud VI. Liederen, blz. 92).
BOOM. Er slaat een boom in den weg, wil
zeggen dat men in 't spreken moet
omzichtig zijn, want dat er iemand in
de vergadering is, dien men niet mag
betrouwen (Gent).
BOOMDUIF (Vi.), in Brab. boschduif, v.,
ringduif, houtduif, fr. pigeon ra'hier.
BOOMKAPPER, BOOMVELLER, het eerste
omstr. Loven, het tweede in V1. gezegd voor : boomhakker; men zegt in
gemelde streken ook boomkapping en
boomvelling, elders ook boonthakking.
BOON, BOONEN. Op iets een boonken
hebben, op iets fier zijn, voor iets uit-

m.,
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komen (Brab.). In de boonen zitten,
'tzelfde als : in de boonen zin, niet
meer weten wat denken of doen
(Limb. en elders). Zie dronken. Zijne
boonen of boontjes te week leggen,
naar iets verlangen, op iets uit zijn ;
gij moet uwe boontjes om die plaats
niet weeke leggen, ge zult ze toch niet
hebben (Oost- en Westva. ).
BOONKRUID, overal 'tzelfde kruid als
keule of hofkeul, fr. sarrielle, waar
men labboonen meë stooft, en daarom
ook labboonkruid geheeten in Brab.
BOORD (met zachtlange oo), o., doch meest
m. Op den boord van het graf (Brab.).
In Oostvl. zegt men : al wal ik vind
is boord, d. i., behoort mij toe.
BOOS, bijv., in Westvl. en omstr. van Gent
ten platten lande, niet in de stad,
levendig, aardig, bij der hand, slim,
vernuftig, ondernemend. schalk, fr.
intelligent : een boos kind, eene booze
vrouw ; dat is een boos ambachtsman.
In Westvl. bet. boos nog : verborgen,
verholen, fr. caché, of 'tzelfde als in
Brab. loos. In de omstr. van Breda
heeft boos ook de bet. van : slim, doortrapt, scherpzinnig : het is een boos
kind, een boos kereltje. Immers de
boosdoeners zijn doorgaans op trepen
afgeleerd.
BOOT, v. bij De Vries, is m. in Brab., Antw.
en VI., alsook boot, voor bussel, doch
boote (bussel) is v. in VI.
BOOTEN, behalve de beteekenissen door
ons en in 't Westvl. Idiot. aarngestipt,
bet. nog : verdrukken , verstooten,
niet aantrekken (Gent).
BOOTEN, bet. ook : in booten (bussels)
binden.
BOOTENIER, m., schipper van een boot
(Vlaand.).
BOOTERING en BOOTING, v., 'tzelfde in
Vl. als in Brab., Kemp. en Oostvl. :
bolering (Idiot. 71), rossing, klopping.
BOBDIS (klemtoon op dis), is te Mechel. en
omstr., eene soort van tafel in hout of
steen, en van alle kanten toe, waar-

Bor,

( 47

mede men de opening van den keldertrap bedekt; ook een oude krak
van een tafel. Z. bordes (Idiot. 70),dat hetzelde is, en bardes (30); bij Kil.
bord-decks, borddeckse, bordessche,
fland. i. loove. Z. ook Westvl. Idiot.
V. bordesch, biz. 169).
BOREN, voor boorden (Overal).
BORG voor iemand of iets spreken, voor
iemand borg blijven of zijn, voor iemand verantwoordelijk zijn (Brab.,
Antw.).
BORGLOON, fr. Loz, vroeger Loots, een
steedje in de pr. Luik, tusschen Tongeren en Sint-Truiden, vroeger ook
een graafschap.
BORGWORM, fr. IVaremme, stadje in de
provincie Luik.
BORK. Zie bark.
BORRELEN, o. w., 'tzelfde in Oost- als in
Westvl. beurlen (Idiot. 50), brullen,
bulken, fr. beugler; volgens Ten Kate,
van bor, de oud verleden tijd - van
baren of beren, geluid geven.
BORREPUT en verkort borre, m., voor
bornput of bronput, waterput (Brab..
Kemp.), en in Vl. steenput ; men zei
eertijds ook : borrewater, voor born- of
bronwater.
BORSTBEZIE, de vrucht van den borstbezenboom (fr. jujubier), jujube, doch in
't L. van Waas worden de hulstbezen
ook borstbezicn geheeten, in Brab. en
V1.-Br. : berstbezie.
BORSTEL. Er met den ruwen of groven
borstel over gaan, bet., in Brab., hetzelfde als : er met vuile voeten doorgaan, er maar grof, onzacht en onverlegen over heen stappen, met iets grof
te werk gaan.
BORSTELARE, BUSTEL ARE, m , borstel (Westvl.).
BORSTELEN, b. w., afborstelen, afslaan;
hiervan : borsteling, slagen, pak slagen
(Overal).
BORSTIG, bijv., kortborstig, kortademig
(Kemp. en te Breda).
BORTELEN, o. w., borrelen gelijk kokend
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water (Westvl.).
BOS MET HEILIG KERMIS zoo noemt men,
in eenige gewesten van VI. : de bijeen
herberg, alwaar ook-komstine
meisjes met jongens mogen komen,
zonder dat zulks besproken wordt.
Zie hier wat er geschiedt : het overschot van honigpijpen wordt in Lovensch bier gestoken en zoolang in den
kelder gezet tot dat de honig er teenemaal uitgetrokken is, en alsdan wordt
er uitgebeldi bij welken baas de bos
met heilig kermis zal gehouden worden, d. i. in welke herberg men het
gehonigd bier zal uitbuizen. Gewis
zal dit bier bosmee heeten, een woord
te Dendermonde in zwang.
BOSCH is bijna overal m.
BOSCHBEES, BOSCEHBEZIE, aardbessen
of aardbeziën die in bosschen, weiden,
aan beek- of houtkanten groeien, fr.
(raises sauvages (Brab.). Men noemt
de kraakbessen, fr. myrtilles, op vele
plaatsen ook boschbezen, bij kil. boechbesie, i. kraecke-besie.
BOSCHBLOEM en MEIBLOEM, zijn te Loven de namen die men bepaaldelijk
geeft aan 't bloemplantje, dat de bota
nisten chrisanthenum bi folium noemen, elders in Brab. heet men de
boschsleuterbloem, of wilde betonie,
fr. primevère, ook weleens boschbloem,
In Westvl. heet deze bloem : boschtijloos, doch tijloozen of t jdeloozen zijn
in Brab. bloemplanten van een gansch
ander slach.
BOSCHDUIVEL, m., scheldnaam gegeven
aan iemand die zich niet kamt (Oostvl .) ; ook : raagbol, spinnewebborstel
(Gent).
BOSCH.GROND, ook in Oostvl. en heel
Brab. gebr. voor : grond waarop een
bosch gestaan heeft of die beter is om
houtgewas dan om vruchten te dragen.
BOSCHKAR of BOSKAR, v., zware groote
kar zonder bodem, maar met onder
aanhangende kettingen, waarin men
ook des noods w ijmen legt (Brab.,
-
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Hagel.). Is het : boschkar, omdat men
er mede het hout uit de bosschen

haalt, of boskar, kar wier aspunten
(ijzeren bussen) in de raderen rond
-draien.
BOSCFIKEETE, V., keete of hut, staande
in eenen bosch (Oost-V1.); in Westvl.
bet. Boschkijte hetzelfde als : boschuil,
lomp mensch.
BOSCHLEEUWERIK ( boschleeuwerk),
soort van leeuwerik die aan de boschkanten woont, in tegenstelling van
den veld- of gewone leeuwerik (Grab.,
V1.); in Westvl. heet de buschleeuwerke ook gersleeutverke.
BOSCHNOOT, v., de kleine wilde hazelnoot die in bosschen en houtkanten
groeit, en min goed is om geëten te
worden dan de ho(hazelnoten, die ook
weleens lombaardsche of lombaardijnoten en in V1. baardnoten genoemd
worden (Overal) ; bij Kil. bosch-not,
flandr. nox decumata praegrandis.
BOSSCFIELKEN, in Westvl. voor bo--chken.
BOSSCHEN, b. w., in N.-Brab. even als
oulings bij Plantijn, een bosch afkap pen, b. v. alle vijf of zes jaar wordt
het schaarhout afgehouwen : waneer
is dat bosch geboscht? In Nedersaksen
heeft busschen dezelfde beteekenis, in
't fr. is het butcher.
BOSSCHENMAKEN , ook hagemuiten,
schoolduikers, de school verzuimen
(Westva.). Zie fatsen en haagscholen.
BOSCHWIND of BOSWIND, naam van
een hefboom die de franschen cric en
Dr Matthijsen (Natuurkundige lessen)
domme kracht heet. Te Rupelmonde
heet het keldervis.
BOSMEE. Z. bos met heilig kermis.
B0-T, m., bussel : een bot solferstekken
(Turnhout), bij Kil. ook bot, botte 1.
pabula, fr. bolle.
BOT, knook en schenk, been (Omstr. Ven loo); bij Kil. is bot (been) opgegeven
als een hollandsch , geldersch en frie:ch
woord dat daar, even als in de \Voor-
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denb., been, fr. os, beteekent.
BO r, bijv. en bijw., lastig, moeilijk : dat
schrift is bot om lezen (Westvl.)
zwaar, groot, lastig : ik heb Bene botte
valling, d. i. een zware verkoudheid
(Oostvl.). Bot staan, vast staan, niet
weten wat antwoorden ; bot stilyzvijgen, heel stilzwijgen (VI., Brab.), zich
bot geven, het raden opgeven (Oostvl.),
iemand bot steken, hem vragen voor
hij niet kan beantwoorden,-steln,di
hem bot zetten, hem bot doen staan,
botmuilen (VI.). Bot, bijw., zeer, zeer
veel, uitermate, buitengewoon, fel :
het is bot koud, warm; dat is bot veel
geld; dat garen is te bot grof (Oostva.).
BOT, soort van schup of spade, die een
vorm heeft van zekeren visch, bot genaamd ; deze schup, bij de koolverpers veel gebezigd, is zeer zwaar en
moeilijk te hanteeren.
BOTAF, plomp af : hij antwoordde bola!
(Brab., Oost v l.).
BOTERBLOEM is de naam dien men geeft
aan verschillende planten met helder
gele bloemen ; het is l° in Brab. de
plant door de geleerden genoemd ranunculus bulbosus, ranunculus acris;
20 in VI. de kleine boterbloem of haag boterbloent, ranunculus ficaria ; en
30 in VI. en Brab. de groote boter
ook genoemd mneer--bloem,inWstvI.
schebloem of meerschboterbloem, caltha palustris, fr. populage des marais. Eenigen geven dien naam ook
aan de gele renonkel of hanevoet, fr.
renoncule des prés, en anderen aan
de pisbloemen, fr. pis en lit, 1. lita--

raxicum.
BOTERBRIJNE, BOTERBRUINE (uitspr.
beuterbrine , butterbrune), v., pekel
van gezouten boter of boterpekel
(Westvl.).
BOTERHAM, in België meest altijd m ,
wordt te Gent voor : zweerd, en, te
Kortrijk, voor : lisch, platte riethalm
bij het volksken gehoord. Een halfhemd wordt door het gemeen volk van
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Mechelen : boterham en dondervlaag
genoemd.
BOTERMELK, o., in Brab., Kemp. en N.Brab. langsheen de grenzen zegt men
a'gemeen : bolermelk voor het Hou.
karnernelk, even aus : boteren voor het
Hol!. kamen, boter maken, ook de
I-loogd u itsehers zeggen : buttermilch en
de Engelsehen : butlermilk, de Fran-

sehen : bit de beurre of tail balto; 't is
O}) te merken dat men in 't hgd., 't
engi. evenaus in Westvl. bueter, en in
Limb. ook butter en bolter zegt.
BOTERMET, y., naam van de gemeene
ran unculus, boterbloern, alzoo geheeten omdat ze bij onze boeren dient om
de boter te verwen (Ilasselt). Z. mede.
FuOTEROOGE, leepoog (Oostvi.).
130 TERSCU1JTE (be?Jterschile , but/er.schite), y., vlinder (Westvl.); bij Kil.

boter-schete, boterschj,ite, boterschiete,
botervliege.
BOTERSNEP, y. ‚vlioder (Moerbeke,Waas).
BOTERSTAMPER, m. , overdracht., een die
met zware stappen gaat.
I3OTERVAT, o. , het vat waarin men het
melk botert (Brab.), in de Kemp. bo-

terstand.
BOTERVLIEG, y. , vlinder(h . end. Oostvl.),
hij Kil. botervliege, flandr. i. pepel, in
Roll. zegt men h. en d. ook botervlieg.
Zie boterschijte.
BOTERVOGEL, m., vlinder (Gent).
BOTERWIJF, o., vlinder (L. y. Aalst).
BOTEWEG. Zie botweg.
BOTGEWEG. Zie botweg.
W)TEEOOFD , dwaashoofd , domhoofd,
vrouw die slecht van aannemen of
leeren is (VI. en elders).
BOTM[ILEN, b. w., iemand den mond
Stoppel), fr. con[ondre(Brab ,Anfrw.).

HOTS, rn. overal in 't Zuiden.
BOTS, bijw van bot, bijv.; bots tegen, vlak
tegen; bots op, vlak op, bot op : ergens

bots op of bots tegen loopen, bats weg,
lomp weg (Brab., Waas). Rots is hetzelfde als botseling (Idiot. 7), ineens,
schielijk ; bots bet. in 't L. y. Aalst en
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BOU
Belg. - Limb. ook : aanstonds, straks

ik korn bols.
BOTSIG, bijv., 'tzelfde als knutlig, misnoegd, slecht gezind, knorrig (Omstr.
an Kortrijk).
BOT SChUDDEN (den). Zie ons Idiot. ' .
In Westvl. zegt men h. en d. ook den
bot beschudden , dat daar eigenlijk
schijnt te bet. : den bolle (bos, bussel)
of den walm schudden en den dekker
dienen, en verders : er tegen vliegen,
er tegen botsen, bet bezuren, het fatsoon of het gelach betalen.
BOTSLOOPEN ( boetsloopen ) , verkeerd
loopen ( Maastr. ). Zie bols , bijw,
(Idiot. '7).
BOTSTAAN. Zie bot, bijv. en lHjW.
BOTSTEKEN. Zie hot, bijv. en bijw.
BOTTE BEESTEN of BEESTEN, zeker
kaartspel, ook zeuren (idiot. 884) genaarnd (Westvl.).
BOTTEKOP, domkop, dommerik (Brab.).
BOTTELING, BOTTELINGS, reeds in hiliaans tijd en nog heden gebr. voor :
ineens, eensslags, eensklaps, »lotsehugs (Brab., Antw.).
BOTTER, BOTTERME LK. Z. boter, enz.

BOTTI, m., voor rug : een kind op den
bolti dragen (Hagel. langs Luikerlani).
Bolli, butte of bodde is een mand of
korf die op den rug gedragen wordt,
in 't fr. hotte; vandaarde naam lo der
Luiksche botleressen (Idiot. 72), zijnde
arme werkvrouwen die met rugmanden hoelie of andere zaken dragen;
2° van boddernan. Z. Hoeufft, blz. 75,
op boenien.
BOTUIL, m., botmuíl, botterik, onbeleefd
mensch (VI., Brab., Antw.).
BOTWEG, bijw., plompweg, plomp heen
hij weigerde botweg (Brab., Antw.,
Oostvi.) ; in Brab. zegt men ook bot
èweg, in Oostvi. bot -geweg.
BOTZELFS, bijw.,, ineens, plotselings, vanzelfs (Assenede).
BOUD, bijv. , in Westvl. voor : stoutmoedig,
onversaagd : hij is stout en bood.
BOUNT.IE, omstr. Poperingen voor : zekere

BRA

(

tijd : het is al een bountje geleden. Het
zal waarschijnlijk het fr. w. bout
(einde) zijn, met ingeschoven n.
BOUT. 't is eene van het einde naast den
bout, het is een die zijne vijf zinnen
of zijn verstand niet geheel heeft (h.
en d. in Westvl.). Z. bouwd, bolt.
BOUTSTEKEN of DEN BOUTSTEKEN, in
Westvl.. voor het Brab. : opsteken ,
schampavie spelen, de bie steken, weavluchten, wegloopen , het hazenpa I
kiezen : zoo haast ik kwam, stak hjj
den bout (stok, staf).
BOUWD, BOUWT, BAUD, BAUT. Z. bold.
BOUWEEL, m., met den kleemtoon op :
weel, een uitgedorschen bussel stroo ;
men zegt ook baling, bouwelare, en

bouweelstroo : een bouweel uitschudden : dr j bouweelen maken een bondel;
bouweelen aan het vee geven (Westvl. ).
BOUWELAAR. Zie bouweel.
BOVEN. Boven zijn, of boven jan zijn, tot
welstand gekomen zijn. Er boven op
zijn, gewonnen, gezegepraald hebben,
er mee in schik zijn. Boven op, uitwendig : hij was kwaad, maar 't was
maar boven op (Brab., Kemp., Oostvl.).
Boven wonen, zich eene zaak niet aarltrekken,buiten cene zaak zijn(Oostvl.).
BOVENLING, BOVELING, m., tronkwilg,
bollaard, bondelhout (Westvl.).
BOVENMEID of BOVENMEISSEN voor:
bovenkamermeid (N.-Brab., Kemp.,
Antw., Brab. en VI.).
BRAADPEER, BRAAIPEER (brapeer), v.,
in Oostvl. 'tzelfde als bakpeer of gebraden peer.
BRAADVERKEN (braverken.), o., vetgemest verken, ook een dikke persoon
(Oostvl.), elders een gemest jong ver
ook : braailing- -kenofspitvr,
BRAAM BEIER, voorbraambei, bees, Kemp.
BRAAN, BRANE, BRAINE, BIIENE (met
zware e), Breine of Brijne, naam van
vier waalsche dorpen bezuiden't stadje
Hal , in 't fr. Braise; men heeft,
l oBrainel'Alleurl,in't vlaamsch Diane,
Braken , Eigenbrane , Eigen braken;
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Braine-le-Chateau, door 't volk genaamd Bruinkasteel of Breénkasteel,
3 Faulhier- Braine, oulings Wautibrine of Wauterbrene, Welterbr jne,
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kValterbrane , Ij° Brame-le- Conde.
Grevenbraan. Bij Kil. Brevne, 1.
Brennia.
'S

BRAAN-, BREEN- KASTEEL. Zie Braan.
BRAASTIG, bijv., te Aarschot eene andere
uitspr. van : bruns'ig, bronstig, brem stig, brurnstig, bruistig, tochtig, rid sig, overal gezegd van heete verkenn
bronst , brunst , teeldrift , waarvan
bronstig, is, volgensTen Kate, afgeleid
van berren, barnen, bernen, branden,
braut. Vgl. brummen en bruisen.
BRAD, BRADSCEI, BRADSIG. Zie brat,
bretsig.
i3RAINE , BRAINKASTEEL , BRAINE
KASTEEL, BRAINE - LE-CIIATEAU.
Zie Braan.
BRAK, v., van 't fr. baraque, vuil kot, ook
man van slecht gedrag (Maastr.); brak
(hond) is m. in Brabant.
IRAKELEN, freq. van braken, ook lang
aaneen regenen (Werchter).
BRAKEN. Zie Braan, Brane, Braine.
BRAKEN, hetzelfde als : breken, op het
-veld de kluiten met eerre braak (Idiot.
'Th.) breken (Oostvl.) ; in Brab. zegt
men : breken, in den zin van een land
klein en fijn maken ; bij Kil. braecken

den acker, proscindere agrum, terram
moliri, aratris et ligonibus area Frangene. In Westvl. bet. braken, b. w. :
een land, nadat de vruchten er af zijn,
beploegen of omploegen en gereed
maken om wederom bezaaid of beplant
te worden ; bij Kil. arare, repastinare.
BRAKEN, o. w., braak liggen (Brab.).
BRAND, m., geleegsnaam, bet.: uitgeroeide
en vlakgebrande plaats.
BRANDACHTIG, bijv., brandig, in den zin
van : brandveroorzakend, br•andverwekkend : hij is zeer brandaclitig,
hij krijgt veel puistjes (Oostvl.).Sleeckx
heeft in dezen zin : branderig, brande

-righed,banpust.
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BRANDEN. [lii brandt zegt men te Gent
spottend van iemand, om te beduiden
dat tuij ros haar heeft. In het spel van
bonte of zwarte kaue zegt men, als de
gebliiiddoekte dicht bij de gezochte
voorwerpen is : hij brandt, het brandt.
Er is hier niets ie branden of er is
hier niets te branden als stroo en het
is dan nog vat bet. : er is hier voor
ons niets te verrichten, niets te doen,
niets te bekomen, onze haring braadt
hier niet.
liliA N DGEVELS, trapgevels der ouderwetsehe huizen, langs welke men gewis
opliep, in geval van brand (Breda).
BIIANDGEZELLEN, biervoerders en andere helpmannen die, in geval van
brand, zich bij de pompiers vervoegen
en water hij halen (Kortrijk).
I3RANDMEES, y., zwarte mees, koolmees
(Limb.), bij Kil. brand-meese, 1. parus
ater, carbonarius , fr. charbonnier,
doch koolmeese vert. Kil. door paros
major en [ringillago.
BRANE. Z. Braan.
BRAIEER, BRAVERKEN. Zie braadpeer,
enz.
BRAT, BRATSCU, bijv. , levendig, driftig,
vurig, hevig, hitsig, wild, onbezonnen,
ongedurig, brooddronken , fr. ptula?lt,
volage : die brattejongenstoch, ze z(fn
zoo brat dat ze nog zullen vechten.
Een peerd, dat lang in stal staat, is
bratsch(Noorden van Oost- en Westvi.),
en ook in de aangrenzende streken
van Holland). Wij denken dat het w.
zou moeten geschreven worden bradsch
of bradsig en bredsig, dat in Limb.
bijna in denzelfden zin gehoord wordt,
alsafgeleid van bradde, bradse, bredse,
bridse, Ww. die allen bij Kil. verL zijn
door coleus, testiculas, d. i. klootje,
teelballetje, en brad-not is, volgens
hem, in 't Land van \Yaas, eene groote
dikke noot, ook vuystnot genaamd.
BREDSIG. Z. bretsig.
BREEDBAREN. Van vreugde, blijdschap,
voldoening, tevredenheid breedbaren,
,
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zegt men, h. en d. in Westvi , voor
van vreugde opspringen, verrukt Zijn
van blijdschap.
BREEDEN, BREII)EN, bw. , voor verbreeden, uitbreiden, uitspreiden, bij Kil.
dilatare (Brab. , Antw., Vi.); hiervan
in VI. breedsel, en, in Brab., breidsel
of breisel, al wat dieiit om uitgebreid
te worden, b. y. boter, vet, kaas, dz.
de arme menschen hebben dikwijls
geene boter orn op hun brood le breiden ; opbreiden is opspreiden , opplakken of opsmeren.
BREEDLOOF , o., prei, parei of poirei
(Limb.).
BREEDSEL, o. z., breidsel of breeden.
BREEF[)REGER, briefdrager (Limb.).
BREEM, m., brem , pekel , fr. saumure,
doch bij de Holt. en hunne navolgers,
is brem (ziltig vocht) v., in VI. zegt
men voor pekel : brene, brine, brjjne,
breine, y.
BREEMSCFIARE en BREEIMSCI IEER, y.
Z. bremscheer.
BREEN, Breenkasteel. Z. Braan.
BREENKEN voor : breken (Limb.).
BREIDEL of BREIEL, rn, houten of stee
leuning ofleunsteunsel van weers--ne
kanten eener brug om te beletten van
de brug in het water te vallen ; hiervan breielbrugge, brug met breidel
(Westvl.). Bild., Gesl. I, 445, zegt op
bril, volgens hem, saamgetr. van bridel, « breidel (praam), een andere toepassing van dit w. bril, als breidel,
heeft men ook op eene burcht ten
bedwang, hetzij van een riviermond,
hetzij van eene stad of landstreek, gehad, en van daar zei men bril- of brillenburg, ook bet. het w. brillen van
ouds : breidelen, ') ja zoo is het in
Vestvl. nog in zwang.
BREIDEN en BREIDSEL. Z. breeden.
BREINTJE, o., onverwachte winst of verlies (Kl -Br.).
BREISEL. Z. breeden.
BREK, pekel (Kl. -Brab.). Z. brak (Id. Th).
BREKELING, m., de hoeveelheid vlas die
-

f;il;

de vlasbooter (zwingelaar) in de hand
houdt als bij boot of zwingelt. Twee
brekelingen zijn eene handsvol of
poot, en drij ponten zijn eene boot;
deze weegt drij ponden ; 31 booten
maken eenen zak of halve bale uit
(Westvl.).
BREIEN, o. w., in Limb. voor braken, fr.
vomir. Als b. w. wordt het in Oostvl.
en in een gedeelte van Brab. gebezigd
even als braken, d. i. de kluiten van 't
land met braak, egge of iets anders
klein en gelijk maken ; in Westvl.
wordt breken gebr. voor : malen ,
klein bijten, knauwen : die man kan
de korsten. niet meer breken. Verders
wordt breken in Br., VI. en elders nog,
gebruikt voor : iets, door mengeling,
van gedaante doen veranderen, iets
ondereen schudden , kloppen, b. v.
meel in het water breken, eiers met

bloem breken , mostaard met azijn
breken, bier met water breken, enz.
BBEMMEL. Z. brimmel.
l3REMSCITARE, BBEMSCHEER (zware e),
v., vogel, in 't fr. genoemd rate de
genets , ook rale de terre , roi des

caillles, hgd. wiesenknarrer, wach telkonin,q, 1. rallus crex. Men heeft de
u,aterbreinscheer of 2caterralle, hgd.
wasserralle, fr. rale d'eau. Ons brem.scheer, in Ki.-Br., Brab. Kemp. gezegd,
is samengesteld uit brem, fr. genet, en
schaar, scheer, wortel van scharen of
schèren, vergaderen, omdat die vogel
zich nogal in 't brembosch ophoudt en
zich ook al met het zaad van dien
plant voedt.
_llbIß'NE, BRENEI ASTE = L. Z. Braan.
BRES, BIESSE, v., brok. hoop : een bresse
brood (Oostvl.), groot stuk dat ergens
van afvalt of van afgebroken wordt,
fr. masse : de sneeuw valt met groote
bressen van het dak (Vl.). Z. breslr.e
(Idiot., 8), bij ons : bros, bruis, brusch
(Idiot. 8). Licht is bres verwant met
hrij iel, briezel. Kil. heeft brete, breite,
brute, voor : stukje groes. Z. Brets.
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BRETS bet. in de Kemp. 'tzelfde als : br ös
of britisch, rös, dat is, stuk afgestoken
zode. Iïil. geeft brete, brette, 'tzelfde
als britte, brutte, op als een geldersch
woord en vertaalt het door frustum
of pars cespitis en rö^. Z. Idiot. v.
rusch, blz. 562 en groes, blz. 166.
BRETSIG,
TSIG, BRODSIG (klemt, op bret), bijv.,
welgemoed, overmoedig, die het wel
heeft , weelderig , geildriftig , doch
wordt algemeen gezegd in Limb. voor
wispelturig, speelziek. Z. brat, bratsch.
BBEI. K, V. en ook m., voor darmbreuk,
fr. hernie (Brab.).
BIIEUK (schutters w.), sieraad dat de 1wfling der gilde van den hals afhangend
op de horst draagt bij eene plechtig
(Kl. -trab. en elders), fr. brisure,-heid
bijteeken, bij Kil. : broke, broocke,
breucke, bulle, monile, ornanientum
colli quale gestant equites ordinis, erg
lij leidt het af van broken, brooken,
hangen, beogen of buigen.
BIIEULING, te Maastr., jong vet verken,
spitvarken, dat wij (Idiot. i f) broei Íing noemden, doch het moet braai ling wezen, zijnde een jong varken,
dat in zijn geheel aan 't spit gebraden
wordt. Doch te Loven heet men het
ook speelverken, in VI. braverken.
BlIE.WIER, 'tzelfde als . brawler (Westvl.).
BRIBBELEN, o. w., in V1. brabbelen, bahbeten, verwaard spreken, fr. brédouil-

Ier; bribbelaar, bribbeling.
BRI1EL. Z. bruut.
BRIESCHEN, o. w., fel uitschijnen, pronken ; dat rood lint., briescht fel op die
witte kappen (Hagel.). In dien zelfden
zin gebr. men in Brab. ook het bastertwoord

: poreteeren.

BRIGGEL , m., wortel van : briggelen,
wordt in Belg. -Limb. gebr. in den zin
van : iets dat slordig is, dat niet vast
is, iets onvasf es, onhepaalds, pral, beu
in som-zelarij,ondghb.v
mige scholen wordt veel br iggel geleerd. Het w. schijnt ons verwant met
braggelen, morren, of verbasterd van

brabbelen, briggelen, knoeien ; ver
verknoeien, bederven.
-brigeln,
BRIGGELEN, o. w., bijna 'tzelfde als
braggelen (Idiot. 75), of 't vlaandersch
swanselen (Idiot. 70G), storten , mor
bekladden (Brab., Hagel.).
-sen,
BRIJBERD, o., plank of berd dat op de
kiespe genageld wordt (Gent). Zie
k lespe.
BRIKRAKKER, bakker van briksteen , of
karreelsteen, karreelbakker, fr. briqucetier (Limb.); in den Teuth. uithel_;
t jchelsleen.
BRIKOES, m., hovenier, groenselier(Elalle).
Z. boerkoos en perkoos (Idiot. 65 en
471).
BRILLEN, o. w., slieren op het ijs met het
doel om iemand te doen vallen, die op
de baan is (Assenede). Z. breilen, voor
breidelen in den zin van . kwellen, en
bij ons brillen (79).
BIt[MMEL , m., bevrozen mist , natte
nevel of smór. dus bijna 'tzelfde als :
rijp of rijm en ijzel, ijzeling ; doelt in
Westvl. maakt men een groot verschil
tusschen brimmel (ook bremmel of
bremmel, fr. girre) en ijzel, fr. ver
De brimmel hangt wit en glin--glas.
sterend aan de boomtakken en plan1 enbladeren, de ?j zel is een dun korstje
ijs, voortskomende van fijnen regen
of dikken smoor. In Drab. zegt men
zel, en rim (rijp) is jets minder als
ijzel. Van brimmel heeft men ' in
\Vestvl. 't geiijkvl. w. briminelen , in
VI. : licht vriezen, fr. faire du giere :
het was dezen morgend wit gegrim
ineld.ln Brab.en elders heeft men : ijzelen, en r jmen, doch rij men is iets min
dan bremrnelen, en ijzelen bet. iets
meer. Vgl. het fr. brume, nevel, mist.
BR1NSEN, BRINSCIIEN, o. w., brieschen :
het peerd brinste (Overal).
BRISKELEN, BRISKELEEREN. bij De Bo
briskoleeren, doen, schikken, fr. arranger : ik weet niet lice die zaak te
briskelen (Westvl.).
BRIT is 'tzelfde w. als bord, herd, d. i.
,

plank, en wordt in flol.-Limb. gebr.
voor : uithangbord, fr. enseigne. De
Teuth. heeft brei voor boord, plank en
Kil. geeft bred op als een hgd., sak
voor berd, engl.-sikchengldrw.
board, angelsaks. bred; ook heeft Kil.
brete, breite, brine, voor stuk afgestoken zode. Kapbrit, kapbord.
BROBBEL, 'tzelfde als bobbel met ingeslopen r, fr. bouillon, d. i. waterblaas,
blaas op een vochtige stof; hiervan :
brobbelen voor bobbelen , blazen of
bobbels uitwerpen : siedend water
brobbeit. Men zegt ook : er brobbelt
een paling in het slijk, waneer er een
visch in de moor wroet, en dat er dan
bobbeltjes boven komen (Grab., VI.).
IHRO BRE LEN. Z. brobbel, bobbel.
BRODDELEN , onpers. w., hetzelfde als
brodden (Idiot. 79), in den zin van :
slecht gaan, in verwarring zijn : het
broddelt in dat huisgezin (Westvl.).
BIIOEBEL, BROT BELEN. Z. brobbel, enz.
BROEDBIE, BROEIBIE, bij zonder straal,
die geenen honing haalt, maar bijeiers
uitbroedt (Overal).
BROEDERSCHAP, o. (Br., Antw., Kemp.).
BROEDGAARDIG,BROEDGTAIR1G, BROED KARIG, bijv., gezegd van eene hen die
wilt broeien of broeden. Wij meldden
broedarig (Idiot. 79), als zijnde rond
St -Truiden gebr. in denzelfden zin als
broedkarig omstreeks Aarschot. Welk
is het 2e deel des woords ? broedgèrig
schijnt de beste vorm ; doch men gaf
ons broedgaardig en broedkarig op als
zijnde gebr. Is dit verwant met'gaderen of gaarde, volgens Bild. hetzelfde
als kaard of haar, of liever met kare,
kaar, lieve vriend, vanwaar karen,
saksisch w., kiezen, keuren, 1. diligere,
en karig, 1. tenax, gierig, begeerig
Z. `Veil. op karig.
BBOEDG ARIG. Z. broedkarig of broodgaardig.
BROEDI ARIG, sterk begerig om te broeden (Aarschot). Z. broedgaardig.
BROEDZON, in de broedzon zitten, in den
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heeten zonneschijn zitten.
BROEIEN of VERBROEIEN , verzengen,
verschroeien, licht verbranden (WestVI.); in Brab. zegt men verzengelen,
versingelen , fr. roussir. Bij Kil . is
broeven 'tzelfde als in firab. schouden,
door heet water op te gieten licht ver
gaf ons broeien ook op-brande;m
voor : sterk werken.
BROEK, V. Een van de eerste broek, nog
jong in iets, iemand zonder ondervin
fr. novice. : het is een advokaat-ding,
van de eerste broek (Overal).
BROEK, m., gebruik, fr. coutüme . 't zijra
aardige broeken] (Limb.) ; Kil. spelt
ook broke, bruycke, breuck voor gebruik ; koren en broken, leges et consuetudines. Men zegt ook in die pr.
broek voor klok -hen, te Leuven kloek
voor klokhen. In 't schotsch bet. brok,
gebruik, en het engl. broucken, hgd.
brauchen, bet. gebruiken, genieten,

user de, jouir de.
BROEK, o, Op vele plaatsen heeft men
eene streek die men het broek heet;
aldus noemt men de poelachtige landen of moerassige gronden , rotte
modderachtige plaatsen , waar weinig
goed gras, maar veel biezen, lis of riet
groeit. Zoo heeft men de dorpen : Melsbroek, Messelhroek, Stab rock, Wille broek, het Lovenschbroek, liet Vennebroek, Engebroek, enz., enz. Broek is
bijna hetzelfde als in VI. maersche,
meersch, fr. marais, marecage; ook
vert. Kil. brock en meersche door
palos, doch meersch bet. in VI. ook
weide, die des winters onder water
staat. De Teuthonista heeft broecke of
venne, ollant, goir (goor), palos, am-

f'raclus, labina, vallus Broek i in 't
hgd. bruck, engl. broke. Weiland leidt
't w. af van breken, zoodat broekland,
een gebroken land is ; wij achten het
eer verwant met brokken, brokkelen,
omdat deze moerassige grond geen
stevigheid heeft, en men er gemakkelijk inzakt.
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BROEKEN, o.w., zijn gevoeg doen (Kemp.).
BROEKMAARTE, knecht die het werk der
dientsmeid doet (Westvl.).
BROEKSTAVAST, naam van zeker kinderspel te Antw.
BROEMSEL. Z. brom, schuim.
BROER, ook bruur of bruer, u voor e, als
in zoet, zout. zoeken, zuken (Overal).
Irr Brab. , Kemp., N.-Brab. , in de
platduitsche uitspr. is het breur.
Vi, brom (Kl.- Brab.).
BROESEM,
BROESEM, m., 'tzelfde als beuk (Idiot. 49)
in Limb. voor : geweldige schreeuw.
Vgl. broesen (Idiot. 80), bij Kil. geweldig waaien, en in Limb. voor bruisen.
Kil. heeft brosem voor brocke, en brosemen voor brocken.
BROK, v. in Brab., Antw. en V1., m. in
de Boll. woordenb., wordt te Gent
achter bedorven gevoegd en bet. dan :
een suikerkindje, een kind dat door
zijne ouders bedorven is ; elders hoort
men daarvoor ook siel bedorvendans.
Brok , v., voor een soort van geld
gehoord : hij zal wel aan z ne brokke
geraken, bij zal zijn bestaan wel vinden
(Westvl.); een brokke, weinigje (VI.).
BROKKEN , TOEBROKKEN , inschieten
(S1eeckx).
BROL, BRUL, m., bocht, dingen van wei
waarde, fr. rebut : brol van volk--nige
s e, gemeen volkje (V1.) .Brol is verkort
van broddel; in Brab. heeft men prul,
voor vod , vodder( , iets wat niets
beteekent of waard is.
BROM ook broem en brem genaamd, in
Westvl. dezelfde plant als genst ,
ginste, fr. genet (Westvl.).
BROM! EN en BROMSÉL. Zie broem,
schuim en broemen, schuimen, afschuimen (Brab.).
BRONOLIE, fr. petrole (Omstr. van Venloo).
BRONDSEL , BRONSEL , m., broddel,
bocht, knoeiwerk, slecht werk, vod
prul (VI.). Z. pronsel.
-derij,
BR ONDSELEN, BRONSELEN, o. w., broddelen, knoeien, bederven, broddelwerk
verrichten (VI.).
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BRONSEL , BRONSELEN. Z. brondsel ,
brondselen.
BROOD. Zijn brood vragen, bedelen : hi

zal zijn brood nog moeten gaan vragen, hij zal nog moeten bedelen gaan,

of : tot den bedelzak komen (Brab.);
Delforterie, blz. 188, heeft broetbidden,
all. betteln, flam. bedelen, en broeibidsier, bedelaresse. De Tenth. heeft ook
broitbidden voor bedelen. Met iemand
brookens bakken, meer in vriendschap
zien te komen. Zijn brooken is gebak
zijn fortuin is gemaakt (Brab.).-ken,
Hij heeft een hert gel j k een brood, hij
is moedig (Westvl.).

BROODJESMUIL, PAPMUIL, dik opgezwollen aanzicht, persoon met zulk
gezicht (Gent).
BROODKANT, m., kant Iangs welken men
het brood begonnen heeft (Vl. ).
BROODWORST, 'tzelfde, in de omstr. v.
Rouse, als : bloedworst, of in Westvl.
bloedinge; in Brab. : bloe(d)pens, fr.

trippe.
BROSELEN, BREUSELEN, komt bij Kil.
voor in den zin van : brijzelen, in
kleine morzeltjens verbrijzelen ; hier
-van
brozel (8?), troff gruis.
BROSSELEN en ook BRONSELEN, borre
koken : de soep brosselt (0ostvl.);-lend
Vgl. bij Kil. brummelen, brummen,

1. rugire, mugire.
BROTS, BROTSEN zijn, in 't L. van Waas,
stukken houts of spaanderen voortkomende van de geklovene wortels en
onderstammen (aardsgat) van boomen.
Z. bruis of brösch (Idiot. 82), dat hetzelfde w. schijnt.
BROTTEN, o. w., in Westvl. voor het
Brab. prallen, pruilen, waarvoor men
in het Zuid. van Westvl. ook bulken
of bokken zegt , eigenlijk stooten
waarvan cene pruilster, in Brab.

stootmuts heet.
Bß.0Ú WIER, 'tzelfde als brawier, sperwer
(Vi.).

BRUG, in den zin door ons (Idiot. 82) opgegeven, wordt gebr. omstr. Loven.

BUF

Van de brug in het water vallen, mis
-luken(Brab.,Atw)
BRUID, geestelijke dochter, 'tzij non of
beggij n , die hare plechtige belofte
komt te doen, wordt de bruid of geestel ke bruid genoemd (Overal in 't Z.
en ook in N.-Brab.); een bruidje, o.,
uitgespr. : bruudje, is te Maastr. een
meisje dat hare eerste kommunie doet.
BRUIN BROOD, in Brab. 'tzelfde als roggebrood (ruggebrood) of koren brood,
fr. pain noir, pain de seigle; bij Kil.
bruyn broodt, rogghen-broodt, panis

ater, panis secalicius.
BRULLEN, o. w., te Antw. en elders ook
gebr. voor huilen en weenen.
BRUMMEL. Z. brimmel, brimmelen.
BRUUL, m., naam aan vele plaatsen gegeven, is volgens Stallaert, van gelijke
beduidenis als gemeente- of gemeinte weide, want volgens Kil. bet. gfiemeente, pascuum commune. Brie!, m.,
of bruei in [-loll. ook m., bet. volgens
anderen : een broek met houtgewas.
Doch gemeintebroek, laar of driesch
waren vroeger grasplaatsen waar iedereen zijn vee vrij mocht laten grazen.
BUBBEL of BOBBEL, gezwel (Westva.).
BUBBELEN, 'tzelfde als : bibberen, sidderen , beven , trillen , fr. frissonner
(Maastr.). Z. didderen (Idiot. bi. 94).
BUCEIT, m. en v., bocht, iets wat niet
deugt of dat zonder weerde is (Brab.,
Vi.). Z. brol, prol en prul.
BUDGET, o. en m. (Brab., Kemp.).
BUFFEL, m , bij de you ismeden van
Westvl. : lederen riem, op een stuk
hout gevestigd, om op te polijsten ,
fr. bufe. Ook, in Vl. : slag, stoot :
iemand buffels geven ; ook , evenals
bij ons in Brab. en de Kemp. : Bene
harde berisping waarvan : ons overbul felen (445) en verders overal lomperik.
BUFFELEN, o. w., met op. Op iemand
schreeuwen gelijk een os of onbeschofte kerel ; hiervan overbu/felen
(415), overschreeuwen (Brab. en I^ l.Brab.). In VI. is bu/feien een h. w. dat
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bet. 11 e slaan, slagen geven ; hard
berispen, bekijven (in Brab. overbuffelen) en hiervan : bufeling, in VI. een
borsteling, slagen of eene sterke berisping : eene bu jfeling geven of krijgen.
BUFFELING, v. Z. buffelen.
BUGEL, BUJEL, m., uitspr., te Maastr. en
elders in Limb., van : buidel, zak,
tesch of Lasch. Z. buil voor buidel.
B1_'GGELEN, 'tzelfde als buckelen of bugchelen, bet. in \Vestel. buidelen, fr.
bluter, b. V. nne(l buggelen; hiervan
is 't misschien dat buggelen ook gebr.
wordt in den zin van : met stoelen en
tafels gerucht maken, dan ook in VI.
hoesten, hard kuchen, rochelen ; dan
verders : ook knoeien , slecht werk
doen, broddelen, zich met beuzelarij
bezig houden. Z. bugael.
BUIK. Hij ziet nooit zijnen buik vol, gezegd
in VI. 4° van iemand die meer neemt
dan hij eten kan, of wiens oogen grooter zijn dan zijn buik ; 20 van iemand
die bijziende is (VI.). f3 ij kan eten buik
sta bij, d. i. hij kan zeer veel eten
(Gent). Zijnen buik eene zielmis doen,
smakelijk smullen (Oostvl., Antw.).
ilij zal er Beene pijn in den buik van
hebben, hij zal verloren moeite doen.
Iemand over den buik rijden, hem te
kort doen, hem voor den zot houden.
Zijnen buik rechtuit spreken, rechtziufig spreken; buitenbtuike, buitentijds
:

,

(Gent).

BUIKEN, voor bukken en buigen (Westvl.).
BUIKZOET. In de Bar. van Breda hetzelfde
als buikzuchtig (Zie pag. 83) of vookak.
In de Meierij wordt hiervoor rus (lange
Cu, röss) gehoord. Die peer is raas.
BUILINGEN, ingewanden, 'tzelfde (Meetjesi.) als beuling (Idiot. 49) ; bij -Kit.
beulinck, dat hij verwant acht met
vullinck; en beulinck-deyl is bij hem
visceratio of de verdeeling der bloedpensen, worsten en vleesch als men
verkens geslacht heeft.
BUILMOLEN, voor : buidelmolen, 'tzelfde
als : buil of buidel, meelbuil, bultmo-
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len, een werktuig om meel te buidelen
of te ziften ; ook het huisje waar de
buidePin staat (Brab., Antw., Kemp.,
N.- Br. waar men : buul- en builmo
len zegt (Z. Idiot. 85) .
BUIS, v., in sommige streken van Limb.

voor vestgracht.
BITISCH , m., wortel van : buischen of
bösseu, bons, holle klank, hevige slag
(Westvl.).
BUITENBLAREN , slagvensters (Oostvl.).
BUITENCI.IFEREN. Iemand buitencc feren
is hem behendig aan de deur zetten
(Brab., V1.).
BUITENSTIER, 'tzelfde in VI. als : overstier (418) , buitentijds , buiten den
gestelden tijd (VI. ).
BUKKEN of BOKKEN, o. w,, stooten, bij
kop, wordt gezegd-zonderlijkmt
van geiten, schapen, enz. het schaap

bukte tegen den stijl. Waneer een
draak (fr. eer f- volant) aan den steert
te licht is, en in de lucht weg en weer
slaat, dan bukt hij (Westvl.). In het
rnarbolspel, de hand vooruit stooten
als men den marbel schiet. anders gezegd vurken , poetsen , pootsteken
(Westvl.). In OostvI. is het : de marbels

tegen Benen muur of eeryen steen wer
ook pruilen, pratten. Z. pratten-pen;
en monken.
BUKNEKKEN, o. w., sluipende of met
gebogen hoofde gaan (Poperingen).
BULK. Z. bilk.

BELISEN , oprispen (N.-Brab.), angels.
bealcan, balcettan, 1. ructare, en abelch is in 't engl. ructatio. In 't nedersaks. zegt men upbülken , voor
oprispen. In sommige plaatsen van
Oost- Vriesland gebr. men bulken,
bölken, in denzelfden zin (FImufft, 9 1).
BULTEN, o. w., stooten, bijzonderlijk met
den kop, fr. pousser, heurter de la
fete , cosser : geiten , bokken bulten.
Iemand uit een ampt bulten. In 't
marberspel is bulten'tzefde als dokken,
en bij bakkers 'tzelfde als : builen, fr.
bluter, en als o. w. intzetten, uitwaarts
,
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buigen of uitwassen als een gezwel
(Westvl.). Z. bukken.
BUM, BUMME, BUSMI{E, deuk, buil, buts
of blut, b. V. eene bumme slaan in

eenen hoed. Die ketel heeft een bumke.
Bumme is ook een schertsende benaming van een manshoed.
BUMMEN of BOMMEN, regelm. en b. w.,
deuken, bulten of builen, b. v. een
hoed buurmen, d. i. er kwade vouwen
inslaan ; een geburnd hoedje. Iemand
buminen, hem zijnen hoed over de
oogen slaan (Westvl.).
BUND, BUNT, BONT (Z. Idiot. 85) is, naar
de gissing van Hoeufft, bl. 92, zoo
genaamd om de vasthoudendheid der
vezel, en bijna hetzelfde zoo niet hetzelfde gras, lies of bies als wat men ook
helm of duinhelm heet, omdat men er
de duinen met beplant tegen het weg
helm Kil. en Weiland-stuiven.Zor
op het w.; in N.-Roll. en sommige
andere streken noemt men het ook
bend; in Vriesl. en Groningen pionte,
en in 't plat duitsch is bend of befind,
een soort van korte biezen waarvan
ook bezems gebonden worden.
BUNDPIJL, BUNTPIJL, zeker grasgewas,
dat, gedroogd zijnde, gebr. wordt om
door eenen pijpsteel te steken als ze
verstopt is (Bar. van Breda), in de
Meierij zegt men : doorsteker, doorste-

kerken., te Antw. kwaai jongen (Idiot.
85 en 311). Band, bunt, bond of bont
is, volgens Hoeufft, blz. 92, een soort
van lisch of spichtig gras, groeiende in
veengronden of broeken, en bij gemeene lieden gebr. tot het vullen van
bédden , die men dan bundzakken.,
bultzakken heet,en als matrassen onder
de bedden gebezigd worden. Hoeufft
meent dat bundgras hetzelfde bijna is
als duinhalm of duinhelm, of ook met
hetgeen men in 't plat duitsch bend,
befind noemt, zijnde eene soort van
korte biezen waarvan de landslieden
bessems binden. In N.-IIoll. ook bend,
en berate, in Vriesland en Groningen.

)
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BUNDSEL, BUNDSELEN, 'tzelfde als bunse!, luren, luiers, zwachtels;'en bunseien of zwachtelen (Westvl.), bundsel
in Oostel. ook baker, en bundselen,
bakeren, fr. emmailloter.
BUNDEN, dorp in 't Hageland, Budingen.
BUNNING. Z. banning.
BINDZAK, zak of soort van bed met bund
gevuld,waaropsommigen, uit armoede
of gezondheidshalve, slapen (N.-Brab.),
dus'tzelve als elders stroozak, fr. pallasse. Men zegt ook in N.-Br. bultzak
(l voor n), als vastelavond, voor stroozak of zak met bulte gevuld.
BUNT, m., heuvel, hoogte, knobbel, bult :
die straat ligt in dalen en bunten; een
appel met bunten (Westva. ). Z. hult :
met hulten en bulten (Idiot. 200) en
gehult en gebult (Idiot. 144), en bund,
bundpijl.
BUNrVLIEGER. Z. boutvlieger.
BURSCHE, knaap, knaapje (Westvl.). Zie
burze bij De Bo.
BURSTELARE, borstel (Westva.).
BUSCH. Op den bunch slaan, iemand listig
uithooren, de geheimen zien te ontdekken (h. eft d. in Weste i .).
BUSSCHEN MAKEN, hetzelfde als buschje
koppen (Idiot. 86), de school verzuimen
(Westvl.).
BUSSELEN , b. w., een zwaar voorwerp
met ruwheid van plaats veranderen :
een meubel naar boven busselen, d. i.
naar boven dragen ; 2° o. w., met iets
busselen , met iets ruw handelen
(Maastr.). Vgl. het werkw. bundselen,
in Vi. gebr. voor : omwendelen, omzwachtelen, enz.
BUSTEL, uitspr. van bessel voor : bundel,
schoof of garf stroo (N.-Brab.), enz.;
bij Rochefort , Gloss. de la langue
romane , staat buschel , in dezelfde
bet., 'twelk volmaakt het hgd. busschel is, en het neerduitsch bussel, en
het engt. bushel.
BUTS, m., kneuzing, bluts, fr. meurtrissure, in Vl. zegt men butse, en daar
bet. bet ook : bobbel, gezwel en over-
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drachtelijk : een kleine jongen. Buts
en butsen worden steeds in 't Zuiden
en ook omstr. Breda en Berg-op-Zoom
gezegd, en zelden of nooit hoort men
er blutsen.
BUTSEN, b w., voor blutsen, kneuzen of
zoo drukken dat er een deuk of hol
veroorzaakt wordt , is gebr.-lighed
niet slechts in heel Brab. maar in heel
VI., de pr. Antw. en N.-Brab.
BUUK, BUKEN, in Brab. voor : beuk,
beuken, fr. h.elre.
BUUL. Z. huil.
BUUR, m., eene plaats of bijgebouw aan
een huis gevoegd en waarin de weverij
is of alwaar men alle gereedschappen
plaatst (Kemp.).
BUURT, buurt houden zegt men in de Kem-

CUNI

pen ook voor buurten, bij Weil. buren.
BUURTEN, o. w., in de Kemp. en N.-Brab.
gezegd voor : den avond met praten
in de buurt gaan doorbrengen. In N.Brab. zegt men ook wel : korlavonden.
In sommige plaatsen van Nedersaks.
noemt, men dit utnabern gaan of blootelijk nabern gaan , buurten gaan.
Naber is in 't Nedersaks. een buurman
of gebuur. In Fde Kemp. heet men dit
buurten ook : spinnen, spinnen gama
(Z. Idiot. 659) en de zaak zelve heet :
spinning (ib. 659).

BUURTER, buurterse, een die 's avonds in
de buurt gaat praten om den avond
over te brengen (Kemp., N.-llrab.).
BUUT. m., voor buit, fr. butin (E3rab., pr.
Antw., Kemp., N.-Brab.).

I
CABONUS, m., soort van vetten zouten
gedroogden visch, waarme' men in de
herbergen rondleurt (Waas).
CADE (Idiot. bl. 87), ook in Oostvl.
CAROOT, CAROT. Jemand eene tarot
trekken of iemand vast nemen, zegt
men te Loven voor : iemand bedriegen, in den zin van hem te veel te
doen betalen.
CARTOECHE, v., ook gezegd van eene rol
gewoonlijk koper geld ; over 40 jaren
waren de kartoessen van zeven stuivers, d. i. van 30 centen , hollandsche
munt of van 6i centiemen belgisch
koper geld, thands zijn die cartoeschen
van 100 centiemen of eenen frank.'
CH wordt meermaals verwisseld met f,
bijv. in gekocht, heldachtig, gracht,
manachtig, enz., enz., waarvoor men
gekoft, heldaftig, graft, manaftig,
enz., enz., aantreft.
CHEM, uitgang van plaatsnamen. Z. hem.
CEEL. Zie seel. VI. Idiot. bl. 608. liet is
,

eene verkorting van cedel , cedule ,
schedel, bij Kil. vert. door scheda,
sclaedula, enz. Hoeufft, bl. 99, heeft
daagcedel, zijnde een openbaar geschrift om iemand te mogen dagen.
CY I,ENDERKEN, o , een baltzuilvormig
schappraaiken, welk gewoonlijk tusschen twee vensters geplaatst wordt
(Maastricht).
COMENE, fr. Comines, stadje.
CONVENT of COVENT, van 't fr. convent.
Zoo noemt men in Brabant, Antw.
en Oostvl. de groote huizen op begij uhoven , waarin vele begcrij ne ti
samen wonen, of waar de nieuwaankomelingen (novices) haren proeftijd
doen.
COI, CUM, uitgang van plaatsnamen. Z.
hem.
COUDE, halsdoek, das, fr, cravatte (StTruiden) .
COVENT. Z. convent.
CUM. Zie hem.
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D . De d verwisselt zich met t, in beeltenis,
hanteeren, even als t in d in proosdij;
met g achter eerie n, b.v. vingen, eng of
ing, voor vinden, einde : op ding van
de straat. Doch te Brussel hoort men
vinder voor vinger; met v in vallei of
dal , haven, schaven, voor houden,
schonden (Brab.). In sommige ww. en
op ettelijke gewesten, wordt de d in
de uitspraak weggelaten als in : brui lo ft, vrienschap, bischap, en z
DA, kort uitgespr. voor : dat : da kind;
da turfik ni doen (Grab., Kemp., N.Brab.). Z. dè.
DAAIEREN, o. w., talmen (Breda); Hoeufft
acht het Bene verbastering van draaielen, freq. van draaien, en van dit
draaielen is, volgens sommigen., dra
Bene verkorting. Draaier] bet. in-len
Brab. : getalm.
DAAL, vroeger ook dale (lang) en thans
dal, komt in vele plaatsnamen nog
als lang voor, als in : Leefdaal. Boondaal, Groenendaal, Meerdaal, Schepdaal , Daalhem , enz. Ook in vele
namen van vroegere kloosters als :
Leliëndaal, Maagdendaal, Bloemen
Maar daal is-dal,Rozen .
ook nog een bijwoord dat neder, nederwaarts, omlaag bet. in 't Oosten
van Braband , in Haspengauw ; zoo
zegt men te St-Truiden en Hasselt :
daalkorren voor dalen of nederkomen,
daalzetten , nederzetten, daalzitten,
neerzitten, enz. Daal bet. hetzelfde
in Holstein : up un daal, op en neer.
Z. dal af.
DAALDER. Ik heb geëten als hadde ik
eenen daalder verteerd, ik heb veel en
wel geëten (Gent) .
DAALKONTEN, o. w., nederkomen (Belg. Limb.). Z. daal.
DAALLEGGEN , DAALLIGG i N , DAAL ZETTEN, DAALZITTEN. Z. daal.
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DAALMAN, m., te Autgaarde hij Tienen
voor : alvermanneke (Idiot. li-7),kabouterman.
DAAMM, Damiaan, Adam ; vandaar de familiën : Daems. Z. Deen.
DAAR, bijw. Daar of daar, in Vl. gezegd
voor : redelijk , betamelijk . en , in
Westvl. en 13rab. voor : daar omtrent,
bijna, fr. á peu près. Dat is tot daar
toe, zooveel als het fr. soit, dat is om
't even (Brab., Kemp.). Daar zal niet
veel opzitten , het verschil zal niet
groot zijn (Kemp.). Daar uitgespr. dè
(Maastr.), in Brab. d6, dau, en in VI.
da, is Bene uitdrukking van verwon
als : siede, sielte, zie --dering,zovl
dan, of 't fr. liens, tenez donc.
DAAS voor dwaas (dom), daas handelen;
en dazerik, voor dwazerik, dommerik,
woestaard (Zuid. en West. van VI.).
DAAS, m., blinde haas (Eloogstr.).
DABBEBEN, voor : baggeren (Idiot. 27),
fr. patauger, is ook in Limb. en
Maastr. gebr.; bij Kil. : in stof of slijk
met handen of voeten dabben. De Bo
verwijst van dabben, dabbelen naar :
debbelen (Idiot. 90) , verfrommelen,
onzindelijk hanteeren.
DAG. Er geen dag doorzien , er geene
klaarte doorzien, als men iet voor het
licht houdt (Br.). Wat heb ik hier dicke
sto ffe, ge ziet er geenen dag door;
overdrachtelijk : er niet klaar inzien,
niet begrijpen, ook er geene kans over
zien, voor : ik zie in die zaak geenen
dag (Brab., Antw., VI.).
DAGEMENT, o., van dagelijksch gebr.
voor : daging, dagvaarding (Overal).
DAGWAMTE, v., dagwand (Westvl.), fr.

journal. Z. gemet (Idiot. 446).
DAK. lets in 't dak steken, het opgeven,
het laten varen, vergeten (VI.).
DAKEN, b. en o. w., raken, treffen, fr.
toucher, een oud Westvl. w., ook door

I)AM

( 60

Anna Bijos gebruikt : daer sviants
geschut noyt op en daeckte. In eenen
zedelijken zin voor : voegen, passen,
betamen, fr. convenir : dat hij zwijge,
zijne redens hebben nooit gedaakt
(Westvl.). Sleeckx verfr. daken of laken door ateurer.
DA KING , v., dakwerk, fr. toilure (VI.,
Brab.).
DARKEN, in Brab„ Kemp. en N.-Brab.
voor : daken.
DALK , ongelukkig bind (Hoogstr.). Zie
dalken (Idiot. 89).
DAKROEDE, DAKWIS. Zie dekroede, dekwis (Idiot. bl. 9t).
DAKS, m., dashondje, fr. basset, hgd.
dachs (Maastr.).
DAKSTROO. Z. dekstroo.
DAL, DAAL. Z. dol.
DALAF zegt men nu en dan in N.-Brab.
voor : nederwaarts, naar beneden; het
is het Goth. dalath. In 't Neders. of
platd. bet. dal ook : benedenwaarts,
nederwaarts , zijnde de liniedal of
daal. De Friesen hebben voor dal : del,
wat men ook in Brab. hoort, en vandaar bet. dalen, benedewaarts gaan.
Z. Hoeufft (100). In de dellen, dellingen, in de laagte (Brab). In Twenthe
zegt men dalwerpen voor : ten gronde
werpen. Z. daal.
DAM , fr. carreau. Dammekensgoed, fr.
étoffe a petits carreaux (Oostel.); in
Antw. en Brab. zegt men ook : ge damd goed, gedamd lijnwaad, gedamde
neusdoek (Z. Idiot. 144).
DAMAST, o. bij De Vries, m. in 't Zuiden.
DA %1MELEN, DAMFELEN of DANFELEN,
b. en o. w., trappelen, dabberen, b. v.
in slijk of sneeuw (VI.). Zie Djampelen.
DAMPEN, o. w., lichtjes vochtig maken
zooals papier om er op te drukken, of
lijnwaad, dat gaat gestreken worden,
met een weinigsken water bespatten
of besprenkelen (heel VI. door en in
K1.-Brab.); in Brab., omstr. Loven,
zegt men : klamp maken, en in 't Land
van Waas ook : dompelen; Kil. vert.
i
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DAL
dampen of dompen door mollire, mol

-lescrxvapoibu.
DAMPMOLEN, molen die door stoom of
vuur draait (Limb. en elders) ; in
Brab.: vuurmolen,fr. inoulin a vapeur.
DANIG, bijv. en bijw., zeer, sterk, geweldig, fel, veel, krachtig, groot, niet
slechts in 't oude Brab. gezegd, maar
ook in V1., ja zelfs te Hamburg : het is
danig koud.
DANIGIIEID, kwade luim : hij is wear in
Z ne danigheid .(Westvl.).
DANSEN. De duivel zal niet altijd voor de
deur bl ijven dansen, men zal niet altijd
ongelukkig zijn (spreekw.).
DARIK, DARING, DERIK of DERING,
DERINK, in de omstr. van Aarschot,
Sichern en Diest, hetzelfde onkruid
dat men in Brab. : harik, harink, herik of herink (Idiot. 485) heet, en in
N.-Brab. volgens Hoeufft (232) : harrik, herik, herrik; in V'l. en Kl. -Brab.
is darink, derink of derring rot hout
in den grond, waar men darielurf van
maakt.
DARING. Z. dank.
DARINK, darieturf. Z. derring (Idiot. 92)
en dank boven.
DARM , DERM , m., buis eener pomp,
brandspuit, enz. (VI., Brab., Kemp.
en. N.-Brab.), waarvoor men ook noemt
de buizen der brandspuiten, aders,
ajers, elders slangen gebeeten. Zie
Hoeufft (101).
DAS, gewis voor las, wordt, h. en d. in
Westel. gezegd van de overgeblevene
kaarten, waneer men speelt : ik moet
in den das gaan. Das of dasborstel is,
bij schilders en vergulders, een platte
borstel met fijn haar om de verwen
dun uiteen te strijken of om 't vergulsel effen te borstelen. Dasse, v., bet.
in Westvl. : pruik, fr. perruque.
DAVER, m., wortel van daveren, voor
davering, beving, trilling (Brab., VI.).
DAZERIK, m., daas, fr. taon (Brat.), doch
in VI. voor : dwazerik, dwaze vent,
domkop.
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DÉ, DA komen bijna achter alle vragen in
uitdrukkingen als de volgende : Waar
gade gij henen de? Wat doede gjf de?
Wat schilt er dè ? Kom de gij mee de?
Hoe laat is het dè ? Maar zij de gij
onnoozel de? Dit laatste de of da is,
of wel voor dan, fr. done, of ook wel
voor dat, maar het is meest al eene
herhaling van het persoonlijlk voor
de, die, dij, de, te (gij) (heel-namw.
Zuid-Nederl. en N.-Brab.).
DEBIET, DEBIT, voor : weg, verteerd, op,
binnengespeeld : de twee boterhammen
,zijn debit (Gent).
DE EG,
G, o. bij de Holl., is in 't Zuid. als stof
m. en o. en wordt er niet scherpl. ee
uitgesproken. Kil., Ten Kate en Bil
achten deeg als zijnde van : dijen,-der.
dijden of dijgen (vermeerderen, aangroeien, aanwinnen), maar als dan
zou, volgens Bild., deeg moeten v. zijn,
en, volgens ons, zou deeg dan met
zochtl. e moeten uitgespr. worden ,
evenals deeg of dege (heil, goed, ver
deugd, kracht, voorspoed,-merding,
'twelk thans verouderd is, maar nog
dagelijks voorhanden in sommige
spreekwijzen voor : deugd, goed : dat
zal u deeg doen, of, als bijw. in : ter
dege, vandeeg : het is vandeeg koud.
Ook acht Bild. en Teri Kate beide ww.
van dijgen. Z. Hoeufft op deeg, het
hgd. taugen is ons deugen.
DEEL, v., te Mechel. en elders voor Deil,
Dijl, waterloop, fr. la Dyle. Zou deel,
dijl niet verwant zijn met diel of tiel
in de dorpen Dielbeek, Tieldonk, men
heeft hiervan de familienamen Díllemans, Dilleman, Tielemans, Tieleman.
Vgl. deel, v., plank, vloer, verwant
met het gothisch : dailjan, ons deelen
of dellen, hgd. theilen, 1. dividere secando. Deel, del, dal, is bij Meyer, de
plaats daar de vierschaar gehouden
werd, dingstal, en ook heel het rechts
ja tot oordeel zelf. Z. deel-gebidn
(Idiot. 90).
DEELIG, DEELZAAM, DEELZAMM IG, bijv.,

)DEK

er,baar, fr. héritable (Westvl.).
DEELINGS. Een, twee, dry deelings of
deelens, zeggen de kinderen, die een
ander kind, iets vindende, zien oprapen en alsdan hebben zij recht om meé
te paarten (Gent).
DEE LKU!P , DEI LKUIP , omstr. Loven,
dezelfde als braskuip (Idiot. 7).
DEEN, DAAN, Daniel ; hiervan : Deens,
Dens, Daans, Danes.
DEEN, DENE, voor den ; ook denenboom,
denenbosch, denenhout, denentoppen,
denenplank, denenbalk (Brab.).
DEER, DERE, v., in VI. schade, leed, nadeel ; bij Kil. : dere, deyre, nocumentum, offensa, displicentia. Het is de
wortel van het werk. : deren, deyren,
beschadigen , schaden , benadeelen ,
mishagen, thans nog overal gebruikt;
in N.-B. ook bet. deer : leed, ongemak.
DEERING, m. Z. derring (Idiot. 92) en
dèring (Westvl. Idiot. 2 23).
DEEZEKEN, kinderwoord voor : Jesusken
(Antw. en elders). Men zegt, omstr.
Brussel, Loven en elders ook :.zjeezeken, zeezeken, zeewieken : dat es van
voor deezekens t ijden, dat is zeer oud.
DEGGEREN, o. w., trappelen : het peerd
staat in de straat te deggeren (Kl. Brab.). Vgl. dabberen, debberen.
DEFIOOFDENof DHOOFDEN, o. w., voor:
de hoofden smijten, kop of letter smijten, dat is : met geldstukken omhoog
werpen, om te zien hoeveel stukken
er met kop en hoeveel met letter omhoog liggen (Westvl.). Z. Koppen.
DEISTER, m., natte drek van vee en andere platte vuilnis (VI.). Z. ale.
DEISTEREN, 'tzelfde als : dijsteren (Idiot.
93), verpletten, tot moes maken (L. v.
Aalst).

DEKE'ANNEN , dakpannen (Kemp., N.Brab. en Brab.).
DEKS, bijw., dikwijls (Limb. en elders).
Men zegt ook dek (Idiot. 94), dik en
diks, dikkels, dikkes (Idiot. 95).
DE KSTR00, o., stroo dat dient om strooien
daken to leggen, ook wel walm ge-
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DOLF, m., zegt men, in Westvl., van
heeten (Brab.).
DEL, v., slordig mensch, slecht vrouwiemand die geen werk ontziet, een
onversaagde kerel. In Brab. zou men
mensch (Breda). Z. ook : dal, daal.
zeggen : een die er door en door gaat,
D ELFT, dilft, is omstr. Antw., ook gebruikt
voor : gracht, sloot. Z. Delf. (Idiot. 91).
die er doorkapt.
. DEM, m., voor duit, denier, zier : ik geef DEURNE. Z. Borne, doorn, doren.
er u geenen dem voor (Kemp , Antw.). DEURSKE , meiske, meestal gebr. in 't
Noord. van Holl. en Limb. Z. deerne.
DEMPEN,
MPEN, doopen (Roermond).
DEN, dorschvloer (N.-Brab.). In K1.-Brab. DEVOTIEUS, bijv., devoot : zij zat daar
is den : de opene gladde plaats, die
heel devotieus te bidden (Brab.).
men vanvoor bij vele boerenwooningen DIAMANT, o., in Brab. altijd m. Diamant
aantreft, licht omdat men die voor
voor : luiaard (VI. en elders).-slijper,
DICH of DOE voor g ij en u. Als men den
vroeger met denen (planken)-plats
persoon met nadruk aanduidt,dan zegt
plach te vloeren om er op te dorschen.
Bij Kil. den, denne, 1. area.
men niet g1 maar dich : gelijk de franschen toi, vous : dich, dich heubt dat
DENNENTOPPEN, MASTENTOPPEN, de
gedaan, toi, tu as faits cela (Holl.zaadappels des dens (Brab.).
DERDEBOOM,
RDEBOOM, haamhout voor drij peerden
Limb.).
die eene ploeg voorttrekken (Otnstr. DICHTEN, b. w., dichtmaken, stoppen;
Loven).
hiervan dichter, dichtmaker, stopper
DEREN of DERBEN, durven (Oostvl.), en
(overal).
te Gent ook voor missen gebr.
DIELIS, ,Egidius, Gielis.
DERIK, I ERINR. Z. dank of daring.
DIEMIT, o. bij De Vries, m. in het Zuiden ;
DERING. Z. daring en derring (Idiot. 92).
in Brab. zegt men dérnit.
DERM, buis. Z. darm.
DIEN of DI.IN , voor uw : dien vader
DERRES, bijw., derwaarts (Brab., Kemp.).
(Maastr.). Dien wordt in Brab. ook voor
Z. derrewaart.
dat gebr., zoo zegt men : tot teeken
DERREWAART, bijw., derwaarts (VI.).
van dien, tot bewijs van dien, d. i. tot
DESSEL, m., in Brab. 'tzelfde werktuig
bewijs van dat, tot waarborg daarvan.
van timmerlieden, schrijnwerkers en DIENAAR en POMPIER, namen te Mechekuipers als in Vi. : destel, diesel, en
len en omstr. gegeven aan stadsdiein de Woordenb. dissel, fr. erminette,
naars, fr. gardes de ville, aan velddoloire, asseau, zoo heeft men timmer
wachters, gardes champetres.
bijna gelijk aan een plat-mansdel,
DIENDER, overal voor dienaar, fr. servibijl met langen steel ; kuipersdessel,
teur, appariteur; metserdiender, mis
lang en krom kaptuig met korten steel.
-sendir.
z. destel (Idiot. 93) en verder diesel. DIENEN, voor : eeren, vereeren en aan
DESTEL. Z. dessel en Idiot. biz. 93.
: de heiligen moeten wij eeren-roepn
DEUN (en voor o), doen : volgens den ouden
en dienen. Sinte Wide (Guido) gediend
deane, volgens oude gewoonte (Maast.).
tegen den rooden loop (West-Br., VI.).
DEUNEN, een kant roden en weer beplan- DIENLEPEL, m., groote lepel met langen
ten (Ramsel).
steel om soep Of potagie meë rond te
DEUR. Liet deurken of 't schuifken krijgen,
deelen (Overal).
in de biecht de absolutie niet krijgen, DIEP. Diep in den zak (of de tesch) gaan
uitgesteld worden ; het deurken of 't
of tasten, Benen goeden drinkpenning
schui fken geven, uitstellen of de abgeven, mild afdokken : oom gaat niet
solutie weigeren (Brab., Kemp.).
diep in de tesch, hij is gierig (Brab. en
DEURENDAAL, DEURENDAU, DEURENelders).
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DIEPERIK, m., dal, laagte (Brab.); naar
den dieperik gaan, verdrinken (Kl.
-Brab.)
DIEREN, eenden (bij Oudenaarde).
DIEREN (namen van), uit verachting ook
aan menschen gegeven, hij v. rat, voor
dief; hond, voor gulzigaard, slokker;
otter, voor stommerik ; kicken, voor
dommerik; verken, voor vuilaard ; bok,
voor stinker; vos, voor fijnaard; os,
voor stommerik ; ezel, voor botterik;
tieger, voor wreedaard, enz.
DIER, DIEREN. Vele plaatsen zijn hunne
namen ook aan dieren verschuldigd,
b. v. Bunswijk, Bunsbeek, Beersel,
Beerendrecht, Berlaar, IJaasrode, Hazendonk, Beverswijk, Ever, Everlei,
Everdonk, Voshem, Vosselaar, Vorselaar, Wolfsdonk, Wespelaar, Otterspoel, Mollendaal, Vissenaken, Eléwijk.
DIERIK. Z. dirk.
DIESEL, DUSEL, kuiperswerktuig in V1.,
hetzelfde als in Brab. : dèssel, en in
ßoll. dissel, fr. doloire, erminette.
Destel is, in V1., timmermanswerktuig
dat men in Brab. ook dessel, en in Holl.
dissel heet. Bij Kil. heet het : dessel,
diesel , diechsel , 1. dolabra ; ascia,
securis. Z. boven dessel.
DIESTERSCH, van Diest (Stad). Men zegt
te Loven de Diestersche-straat voor :
Diestsche- straat , en diestersch , o.,
voor : diestersch bier, soort van bruin
bier te Diest gebrouwen.
DIGGE. Z. Dikt.
DIJ, DIJD, m., wortel van : dijen, dijden
of dijgen, in gansch VI. voor groei,
tier, leven : er is geen vlij in dien boom.
DIJK. Dat brengt geen aarde (elders zoden)
aan den dijk, dat baat niet (Oostvl.).
Zijn dijk loopt over, hij weent (OQstVl.). Dik, in Westvl. voor gracht, fr.
fossée : de dijken stonden vol water.
Het oud engl. dyck bet. ook : gracht,
integendeel gracht bet. in 't Hagel. :
dam of dijk.
DIJKD E LVER, m., grachtmaker, aardewe rker : eten gel k een dijkdelver,
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buitengewoon veel eten (Westvl.).
DUNE, DANE, zegt het volk te Loven,
voor : die, celui-là. Z. dien.
DIJZELEN, o. w., aarzelen , fr. hésiter
(Westva.) ; Kil. vert. deysen (in Brab.
nog gezegd voor deinzen), door tergi
versari, d u s heeft het dezelde bet. als
dijzelen in Vl.
DIJSFL. Z. diesel.
DIK EN DUN (door) bet. overal : door alle
weêren en wegen, door modder en
slijk , door hagel en sneeuw , door
regen en siegen, door storm en wind
ik moet door dik en door dun loopen
(Brab., Antw.).
DINKELS, dikwijls (Brab).
DIKKENS, DIKKENT, bijw., dikwijls (VI.)
en dikkens bestaat ook in Brab.
DIKKES, dikwijls (Brab.).
DIKKE ZIEL, deel van den os naast de
spier (Mechelen).
DIKS, ook in VI. voor dikwijls. Dik of
dicke werd door de oude schrijvers
veel gebruikt.
DIKSTEEL, m., vroege ronde peer met
korten dikken steel, soort van bergemot (Brab., Antw.).
DIKT, DIGGE, Benedikt, Benedikta.
DIKWIJLS, uitgespr. dikkes of anderszins,
wordt in Brab., Kemp. en zelfs in N.Brab. (IIoeufft, 412), gebezigd voor
misschien : het is dikwijls niet waar;
in zelfde bet. zegt men ook somtijds.
DINGEN, TINGEN, lieu oú se tenaient les
plaids, zegt Mgr Namêche.
DINTEMELK, voor schade : vroeger was er
i ri onze straat maar een winkel, nu zij n
er zes : dat es toch dinteinelk voor mij
(Kortrijk).
DIPPEN, o. w., te IJasselt en omstreken
gebr. voor : nadenken, overwegen, bepeinzen eer men iets begint. Z. dibben
en dubben.
DIRK, fr,. Tia.ierry, 1. Theodoricus; hiervan
de familienaam : Dirks, Dierksens. Bij
Kil. heeft men : Dietrich, Dielrick.
DJAKELEUREN, DJAKKELEUREN, o.w.,
stoeien, fr. badiner, folatrer (Gent).
-
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DJAMPELEN, o. w., dabberen, trappelen
(Kl.-Brab.).
DJAPPE, DJAPZOLDER. Z. jappe, d. i.
sul.
DJEK, m., verachtelijke benaming die aan
de Engelsehen gegeven wordt (Antw.);
20 oud versleten peerd (Kemp.).
D.IERROEKEN. Z. jerroeken.
DJEUBBE, JEUBBE. Z. Djöbbe.
DJILLE, DJOOLE, m., snul, sul, sukkelaar

(Oostvl.). Z. djompel.
DJOBBE, DJEUBBE, m., 'tzelfde, in K l .Brab. en Oostvl., als djompel of djompelaar (Z. djompelen, Eliot. 96) of, als

in Brab., löbbe of leubbe, jeppe, subbede2cs of jubede'fls', d. i. goedzak, sukkelaar.
DJOEP, slaapmuts, toppunt, kwispel (VI.).
Z. hierna joep.
DJOER, m., bij het volk voor hoed gebr.,
maar gewoonlijk voor eenen hoed die
eenen aardigen vorm heeft of oud is
(Hasselt).
DJOKKEN. Z. jokken.
DJOLLEKEN. Zie dol.
DJOMPEL, m., sukkel, sukkeling : op den
djompel zijn (Oostvl., Waas). Zie
djompelen (Idiot. 96), sukkelen ; vanwaar djompelaar, sukkelaar, sul, ongelukkige (Waas). Z. dompel.
DJOMPELAAR. Z. djompel.
DJOOL, DJOOS, m., goedzak (Gent). Zie
jool.
DJOOLE. Z. djille.
DJUK, m., stoot (VI.). Vgl. het fr. choc.
DJUKEN , prutsen , kribbelen of slecht
schrijven : hij djukt altijd, hij schrijft
nooit op zijn beste (h. en d. in VI.).
Het Westvl. Idiot. heeft djuk, djok,
voor : stoot, schok, fr. choc, en djokken, djukken en tjokken voor : -hard
stooten, schokken, fr. heurter, engl.
to jog.

DO, voor Guido en Judocus (Brab.).
DOBBEL, enz. Hij heeft het dobbel en dik,
hij heeft dikwijls alles in overvloed
(Brab.). Het lag er alles dobbel over
hoop (Brab.) of dobbel thoope (Oostvl.),

DOE
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of ook : dobbel te gader (r. Loven), of :
het lag hobbel de sobbel (Idiot. 49), d.
i. heel overhoop, heel ineen en ver

Een vel papier dobbelthoope-fromeld.
vou w en. In Brab. zegt men : kw Jt of
dobbel spelerf, in VI. : dobbel of niet,
dobbel of kwijt spelen.
DOBBEE.3IL. Z. biIleman.
DOBBELTHOOPE. Z. dobbel.
DOBBEREN, DUBBEREN en DOEBELEN,
o. w., aarzelen (VI.); in Kl. -Brab. bet.
dobberen, doebberen : taffelen, sukkelen, in moeilijkheid zijn. Z. dubben.
DODDER en DODDELKE , verkleinww.
van dodde (Idiot. 97), een klein dodde,
ook voor : een klein kindje (Kl. -Brab.
en L. van Aalst).
DODDELKE, klein stamelaarken, klein lief
kindje (Brab.).
DODDER, m., dot of duts (Idiot. 4'1), d. i.
verwarde bussel vlas, hooi of stroo :
stop het gat met een dodder stroo.
Hiervan : dodderken of dutske, een
klein kindeken (Westvl.). Z. dod, doddeken, dodderken, dopken, dots, duts

(Idiot. 97, 4O2, enz.).

DOD.IE, DOTJE, voor : tofje, tootje, tukelken, liefkozende woorden, h. en d. in
Brab., Kemp. en in N.-Brab. gezegd
tot kleine kinderen. Z. dopken (Idiot.
1O).
DOE, het hgd. du, 1. tu, wordt in beide
Limburgen, in Brab. en elders dage
gezegd voor : gij, zoowel in 't-lijks
meerv. als in 't enkely. bij voorb. als
men iemand toespreekt : doe lief kind,
doe schelm, doe stoute wichter, (kinderen) , ik zal u hebben. Als men
iemand ondervraagt, dan is het volgende voornaamw. di, de of ti en te :
hebde (hedde) dat gedaan, loople mede,
en zeer dikwijls wordt het voornaamw.
herhaald : ziede gj dat; wachtte g

mu.
DOEDI, DOEDIJ, zoet woord dat men tot
kindertjes spreekt (Maastr.). Bij Bild.
is dodde of doede : een onnoozel
mensch dat zich in de luiers laat leg-
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gen of bedodden. Sleeckx heeft dodde,
doddel, fr. bancroche, in den zin van
iets wat krom en verneuteld is, en

dodei voor : bedorven ei, en nog dodo:
dodokens doen, fr. faire dodo (in de
kindertaal.
DOEF en DOEFELEN (korte oeklank). Zie
dof en doffelen.
DOEGET, hoort men in Brab. voor : doe
g j het; in VI. zegt men : doegen voor
doen.
DOEK, DOEKSKEN. Waar broeken zijn
gelden geen doeken, een vlaandersch
spreekw. dat bet. : waar een gezel
manslieden is,daar mogen de-schapvn
vrouwspersoónen het verlies niet mee
helpen betalen. Hier is gelden voor
betalen. Doek bet. ook luur, windel doek. Om iets doekskens doen, . iets
bewimpelen , trachten te verbergen,
tiet recht uit willen zeggen : iets zon
zeggen, het recht uit,-deroksn
onbewimpeld uitspreken ; het z jn
doekskens voor de oogen, 't is oogenverblinderij, 't zijn leugens (Brab.,
Autw., Kemp. en elders). Hiervan :
doeken, bewimpelen, bedriegen.
DOEL voor : schietdoel, of iets dat dient
als doelwit, naar hetwelk men schiet
met pijl of geweer, is in Brab. en
elders altijd m. Op den doel schieten,
z jn p jl vloog over den doel. Maar
overdrachtelijk zegt men : het doel
(doelwit) missen. Doel, op zichzelf, is
tref en m. door zijn vorm (Bild.).
DOELEKE. Een gek doeleke, klein zotje of
zottinneken (Maastr.); door, hgd. thor,
voor gek, is reeds verouderd. Z. dol
(Idiot. 97) en doddelken of dopken-lek
(idiot. 102).
DOEMDAG, DOEMSDAG. Z. domsdag:
DOEN heeft allerlei beteekenis ; wij gaan
er nog eenige aanstippen, b. v. van
dragen, voeren, leiden, sturen, enz.

Graan naar den molen doen ; eene
koei naar den var; eene geit naar den
bok doen ; een os naar de merkt ; een
kind naar de school doen, ook plaat-

DOK

sen, besteden, zetten : een kind op de
school doen, d. I. in eene kostsctloo1
zetten. Zijn jongen op een ambacht
doen (VI., Brab., Kemp.). Zich vertoonen : die dronkaard doet schrikkelijk,
als men hem kwaad maakt. Hebben,
lijden : eene ziekte doen : h j heeft eene

ziekte gedaan van zes weken (VI.,
Brab.); gaan : w j zullen samen naar
Kevelaar doen •(Limb.).
DOEN, DOENS, komt voor in : dat het
w jn doen of m jns doens ware, voor :
indien het mij. te doen stond of ware
(Brab. en elders).
DOET-GE NIET gebruikt men soms, h. en
d. in de Kemp., bij ondervragingen,
voor . is het niet zoo, is het niet waar,
fr. nest ce pas, of 't eng]. jou are not

quite well don't you? Ge zijt niet wel,
doet ge niet.
DOF, DOEF, bijv., ook in VI. gebr. voor
laf, smachtend, bevange n : de lucht,

het weir is dof ; die kamer is dof.
Dofheid, ook do f gheid .
DOFFEL, 'DUFFEL, o., alle langharige of
dikke kleederstof, die zacht en donzig
is als wollegoed. Een kleed of deksel
van zulke stof -heet : duffeltje , dot,
duts of bondel van iets wat samengevouwen is, b. v. o:n iets te stoppen,
een lap om 't strijkijzer vast te nemen
(Westvl.).
DOFFE LEN (doePelen) , ook . indo fPelen ,
b. w., dik kleeden, dicht omkleeden,
dekken, indekken : do ffel u goed; ik
heb hem goed ingedo,j'eld (Brab., K l.-

Brab., Antw.). De wortel schijnt ons
van : dof, verkort van doof, bijv., verwant met het angelsaks dufan, bedekken ( \\T eil. ). Doof en dof is 'tzel fde
als : bedoven, bedekt, zegt Bild. I{offelen ((d. 270) heeft in Brab. dezelfde
bet. als doffelen; te Gent zegt men

ook : kloesteren.
DOKTOR RONDHEMD , vrouw die den
doktor speelt (VI.).
DOKZAAL, in V1. m., in Brab. en Kemp.
o., voor't fr. jubé, elders, en namenlijk
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in Brab., Kemp., N.-Brab., zegt men
ook veel oksaal, okzaal : op het oksaal
of op 't okzaal, bij Iil. is het : docksad en hoog -sael. Volgens Hoeufft
komt het van 't gr. en volgens
M. De Vries van 't 1. doxale, en dus
moet het doksaal en niet : oksaal zijn.
DOL. Dol in t hoofd zijn, ijihoofdig Zijn,
hoofdpijn hebben (Limb.).
DOL, houten brug bestaande uit balken
die men dwars over een waterloop of
gracht legt, en, waarop men twee of
drie mutsaards spreidt en het al met
aarde overdekt (Aarschot) ; te Dendermonde heet men cene kleinekorte pijp
ook dol, en in K1.-Brab. djolleken.
DOL, DOLLEEG, DAL, DEL, DOL bet. in
Onze oude taal : beneden, benedenwaarts, en in het wallisch bet. dol
lage plaats, locus hurnilis. Men zegt
in N.-Br. dolleeg voor : gansch ledig.
Zou dit ook bet. : tot beneden toe, tot
den bodem toe ledig. vraagt 1 Imuift?
Z. daal en doolage. dooleeg.
DOL BOTEREN, op cene onzinnige wijze
zijn goed verkwisten (Breda). Zie
1]ceufft, 417, en doorboeren.
DOLE, y., ook wolventand in VI. ge-

naamd : moederkoorn, fi ergot, seigle
ergolí (Westvl.).
DOLEN, DWALEN. Zie dollen.
DOLLEEG. Zie dol.
DOLLEN, o. w., ijlen , ijihoofdig zijn
razen : b. y. van de koorts (Limb.);
in Westvi. zegt men : dolen, in dezelfde bet., d. i. raaskallen, dire en
ddiire; ook eenigszius kratkzinnig of
duizelig zijn. Zie dolen.
DOM, DOMIEN, DOMINICUS; hiervan de
familienaarn : Doms, Dooms, Domis,
Daems? Dams, Dean verkort. van
Daniel waarvan Daans.
DOMGOEDIG zijn, te goed zijn, zoo goed
zijn dat men niet deugt (Gent).
DOMINEEREN, o. w., veel geraas maken
(Autw. st. en pr.). Hoeufft, bi. 447,
zegt dat dornineeren voor geraas, gedruisch maken (omst. Breda) weinig

geb. is, en in het geheel niet voor op
een' gebiedenden toon spreken, het
hoogste woord willen hebben , de
eerste willen zijn, welke bet. het w.
in het Nedersaks. (en ook in Br.) heeft.
Alhier (Breda) heeft het die van : lustig en vrolijk zijn, slempen en brassen.
DOMMELEN. Zie 'tvolgende.
DOMMELIG bet. (Breda) slaperig ; van
't hgd. taumelig, duizelig. Men heeft

ook het nw. dommel, hgd. taumel,
oudtijds dauniel , 't welk zwijmeling,
duizelachtigheid bet. Dan 't werkw.

dommelen wordt in de Baronie niet
gehoord, doch wel elders in den zin
van : mijmeren, suffen, slaperig zijn,
dutten, sluimeren, fr. sommeiller. in
VI. bet. dommeren hetzelfde als hier
dommelen.
DOMMER, m., sluimering, kleine slaap

een donzmertje doen (Vi.). Z. dommeren en dommelig.
DOMMEREN. Z. dommelig en Idiot., bi. 99.
DOMMERING, DUMMERING, y., dommering of halve slaap (VI.). Z. dominelig.
DOMPEL, eigenlijk het fr. plongeon : op
den dompel zijn, op den sukkel zijn,
op den dooi zijn (VI.). Zie dompe1.
DOMPELARE. Zie dompelen.
DOMPELEN, o. w., 4 sukkelen, nutteboze pogingen doen orn uit cenen
siechten toestand te geraken 9 in
een bosch dwalen en sukkelen, roodzwezven ; 3° tegen ellende worstelen,
veel werken en zwoegen zonder be;
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temis : vele menschen dompelen op
de wereld. Van bier : dompelaar,
sukkelaar, zwerver (Westvi.). Z. djompelen (Idiot. 96).
DOMPIG , bíjv., hetzelfde als dampig
met domp of damp betrokken, nevelig, meest gezegd van de lucht, het
weer, in Biab., Antw., Kemp. en
N.- Drab., waar men ook zegt : een
dompig huis, voor een bedompt huis
en voor een vochtig huis. Kil. heeft
dampigh en dompigh vertaald door

vapidus, vaporiferus. Doch 't W7estvl.

DON

( 6

Idiot. maakt verschil tusschen dompig
en dampig; dit laatste bet. in V1. met
damp of wasem vervuld, nevelig,
vochtig, nat : mijn kleed is dampig,
het moet droogen. (Zie klamp, idiot.
`'ßi5) en dompig, iets dat dompt, dat
dampen uitwasemt, dat rookwalmen
opwerpt.
DOMPEIOORN, in 't Nedersaks. zegt men :
d.amphorn , damphoorn , dernphörn ;
het moet eigenlijk : demphoorn zijt),
van dempen, hgd. dämpfen, dompelen, ook Kil. heeft : dernplioren, en
dempen of dompen.
DOMSDAG in 't Zuid. van Westvl. en in
fransch V1. kermisfeest : 't WVest^ 1.
Idiot. heeft : domdag en doemdag, en
Kil. doemesdagh, doemsdaq (oordeel
d ag) : doemdag houden, wordt veel in
Westvl. gezegd voor : groot gedruiscb
maken, 'luidruchtige vreugde maken :
zij houden domsdlog, ils font la noce.
Vgl, dinghsdag (Kil.), dag dat er gedongen wordt.
DONDER. « Daar kunt gij donder op Z eg gen, daar kont gij op zeggen dat het
waar is, dat het wel gesproken is
-

(Antw.). .
DONDERBE ESTJES. DONDERVLIEGJES,
fr. staphylins, zijn zeer kleine zwarte
diertjes, die vliegen als het fel heet en
donderachtig weder is (Braband, Vl.,
Kemp.).
DONDERBLAD , lepelblad , lepelkruid
(Antw., st. en pr., Brab.), ook : huis
Bij Kil. en Sleeckx zijn donder -lok.
'tzelfde als : donder baard, fr.-bladern
joubarbe.
EGON DERMENT, o., gezegd te Gent van
een plat levend en ook van een dood
lichaam.
D ONDERROEDE , donderscherm (Brab.);
in VI. : donderstok.
DONTDE ISCHOER , donderbui (Meierij),
bij Kil. donder -schore , fulgur, vis
tonitrui; in Br. een dondervlaag.
DONDERSTOK , m., donderscherm , fr.
par atonnerrre (VI.). Zie donderroede.

)
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DONG wordt op sommige plaatsen van de
Meierij, aan 's Bosch grenzende, nog
gebr. voor mest, bij Kil. dunglhe, hgd.
di.inger, engl. dung , en 't werkw.
dängen, engl. to dung bet. mesten.
DOMES, DENIES voor Dionisius.
DONK, DO NICE, dots, dots of gerold
pakje : een donk werk (ook in VI. en
Antw.). Z. Dots.
DONE, v., naam en uitgang veler plaats
Volgens sommigen verwant-name.
met (lunge (mest), volgens anderen
bet.. het in de Kempen en N.-Brab. :
Bene kleine hoogte, meer verheven
geleeg , heuvel in de nabijheid van
broeken ; zoo zegt men in de Kemp. :
den turf op de donk te drooggi n leggen in V1.-13rab. bet. het : moeras
streek. Vgl. hiermede duin, ei--achtige
genlijk, volgens Bild. : deine, van 't
oude deinen, golven, waarvan nog dei
bestaat. Of zou donk misschien-nig
'tzelfde zijn als dok,(van duiken, deelw.
verdoken, met Bene tusschengeslopen
n, hetgeen voorde k en g nog al gebeurt
als in donkelen, blank, honink, kano
voor struikelen, blak,-nik,trae
honig, kanonfik, treden, enz. Donk
zou dus zooveel bet. als : toevlucht
schuilplaats, en zoo heeft men -plats,:
Cranendonk, Wol f'sdonzk, Arendonk,
Ramsdonk, Hazendornk, It'achteldonk,
enz.
DONICEL , te Diest, voor donker. Vgl.
't Zweedsch en Deensch Dunkel.
DONIERE METTEN, bij Kiliaan vertaald
door matutince tenebrarum , zijn de
kerkgetijden die, gedurende drij dagen
in de Goede-Week, in vele kerken gezongen worden.
DONKERLING, bijw., in den donker : hi
deed het donkerlinge (Kortrijk).
DONNESDAG voor Donderdag (Tessenderloo). Zie 't hgd. Donnerstag.
DONS, o. bij De Vries, m. in Antw., Brab.
en Kemp.
DOOD is in 13rab. en VI. altijd v., doch
men hoort in Brab. en Antw. : de uur
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des doods. Ik zou er mijn dood van
halen, ik ben er doodelijk of hevig
van vervaard (Brab., V1. en elders).
Gä ;zoudt mj wel de dood aandoen,
gij verschrikt of behandelt mij , dat ik
er eene doodelijken schrik zou van
krijgen, of dat ge mij in het graf zoudt
krijgen (Brab., VI., Antw.). 't is tegen
,gijn dood, zegt men van iemand, die
iets doet wat hij niet gewoon is, en
waarover men verwonderd staat, b. v.:
de gierigaard geeft drinkgeld, 't is
tegen zijne dood (Westvl.).
DOODBLOEDEN, b. en o. w., over . rusten, gerust blij`•en slapen, vergeten,
aan den kant zetten,vergeten worden,
die zaak zal van zelfs d oodbloeien.
Laat die zaak waar stillekens doodbloeien (Brab., Antw.).
DOODDEELEN (zich), zoodanig verdeelen
of uitdeelen, dat er voor zichzelven of
voor anderen niets meer overblijft :
deel u zelven maar niet dood, houd
nog wat over voor u zelven (Brab.,
Antw. , Kemp), in KI -Brab. zegt
men blootdeelen.
DOODDOEN, b. w., doen, afdoen, ver
: gij zult er niet veel aan-richten
dooddoen (Grab. , Antw.).
DOODKAART of DOODSKAART, v., iemands dood meldende en tot den lijkdienst uitnoodigende (Brab., VI. en
elder„.).
DOODKA R, V., D00DSKARD.EKEN, o.,
gemeene koets waarmee de lijken
vervoerd worden (Brab., Loven), elders : doodwagen, lijkwagen.
DOODKEEI S, V. 1° stallicht, fr. feu follet; 2° Bene plant in sommige woordenb. peerdesteert en schaafstroo, in
't fr. prole genaamd (Westvl ),
DOODKOETS, v., lijkkoets, doodwagen fr.
corbillard (overal).
DOODSMETE , v., doodslag , doodelijkeslag, verschrikkelijke slag ; 40,000 frs
verlies ! 't is cene doodsmele voor hem
(Kortrijk en omst.).
DOODWERKER, knoeier, blokker (Gent).
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DOOlJ\VONDE, v.. doodelijl,e wonde : het
is geene doodwonde, het is tiet doodelijk , het is zulk groot kwaad of
ongeluk niet (VI.).
DOOFDEN. Zie de hoofden.
DOOF HOUT, bij Kil. vert. door lignum.
cariosuin (hout dat vermolmd is of
kan worden) is omstr. Breda : alle
hout dat niet geblekt of geschild is of
het niet wordt. in tegenstelling van geblekt eiken hout, zooals : wilgen, elzen,
esseben , herken of ander ongeschild
hout. Zie dooven, angels, duften, bedekken, overtrekken.
DOOLAAG, DOOLAGE, DOOLEÈG, v., fr.
fongière (Brab., V1.). Zie doodlaag.
Idiot., b1. 400.
DOOLHOF, o. hij De Vries, is m. even als
hof (tuin) in Brab., A.ntw. en Kemp.
DOON, dichtbij (Roermond).
DOOPEN. Bene dooping geven, iemand
order 't water steken ; dooping, daad
van doopen : geef hem maar Bene goei
dooping of doopingsken, d. i. maak
hem maar ruim nat (Oostvl ).
DOOR of DOOIER, o. en, m. bij De Vries,
altijd m. in Brab. en Kemp.
D00ß, voorz. en bijw., voorbij, voort,
heen, weg : het is één uur door; het
ergste is door; ik ben de kwade jaren
door; door bf uit de kleine kinderen
zijn ; w j zijn er weêr door. In deze
en dergelijke zegwijzen wordt er een
werkw. onder verstaan, b. v. gaan,
loopen, enz. Ik ben door de boter, ik
het) geene boter meer. Goud van mandeken door, goud dat door 't mande
gevallen is, valsch goud (Drab.,-ken
Kemp., VI.).
DOOR, DORE, voor Theodoor, Thr-odorus
(grab., Antw.).
DOORLOEREN, o. w., zwieren, nachtelijk
slempen, voortgaan met tijd en geld
te verkwisten in dronkenschap, enz.
(N.-Brab., Kemp., h. en d. in. Brab.
en VI.); in Oostvl. bet. het ook : doorwerken en :ruw doorgaan; in Brab. eu
Antw. : arm worden, in zijne zaken
-
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achteruitgaan : hij is er doorgeboerd.
Voor doorboeren (zwieren) zegt men
i n N , -Brab. ook : doorboteren, door-

draaien.
DOORBOTEREN. Zie doorboeren.
DOORBRIJNEN, b. w., met brijo of pekel
doortrekken (V1.).
DOORDEEFELEN, o. w., geheel en gancch
deefel (slijk) worden (V1.).
DOORDEESEMEN, b. w., als deesem doen
gaan : het rijk Gods overwint het zaad

des boozen, wordt een machtig boom,
doortrekt en doordeesemt alle volke
GEZ., Rond den Ileerd.)
-ren.(G
DOORDOEN, doorbrengen, opdoen, ver
verspillen : Zin geld, zin-kwisten,

vermogen doordoen of verdoen; doordoener, verkwister, doordoening (Br.).
DOORDRAAIEN. Z. doorboeren.
DOORDRONKEN, 1 ° doordrongen, doortrokken ; 2° iemand die door langdurig erg veel drinken versleten is (Br.,
Antw., V1.). .
DOORDRUMMEN, DOORDRINGEN (OostV1.) ; Kil. heeft : drummen, drommen,
dringen.
DORN HAAG. 't Is cene doornhaag, gezegd te Gent , voor : een barsche
kerel.
DOORJAGEN, b. w., wegjagen (Oostvl.).
DOORKAPPEN, hetzelfde als doorboeren,
d. i. met iets onverlegen en ruw te
werk gaan (Brab., Vi.).
DOORKLADDEN, o. w., doortrekken, met
kladden bevlekt zijn : dat papier kladt
door; doorklad papier (Brab.).
DOORKRUIPEN, uit, een siechten toestand
geraken : hij is het weer doorkropen,
hij is het gevaar, het ongemak weer
ontkomen (grab., VI.).
DOORLEGGEN, er eenen (vloek) doorLeggen, eenen vloek uitbraken (VI.); in
Brab. : er eenen (band) omleggen.
DOORLEK, in., 'tzelfde in Br. als in VI. :
doorleek, vocht dat ergens door gezijpeld of gedruipt is.
DOORLOOP, bij Kil. deurloop des buycks,
bet. in N.-Brab. : buikloop.
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DOORLOOPEN, o. w., voortloopen, weg
-vluchten(Brab.,VI)
DOORMEMELD, 'tzelfde als- : vermemeld
(Idiot. 792) , verwor md, van hout wormtjes of houtluisjes doorbeten
(Brak., Antw.).
DOORNE. DEURNE, fr.Tourinne, een walendorp twee mijlen bezuiden Loven.
Zie dorne.
DOORPREEKT. Zie doorpreken.

DOORPREKEN, DOORPREDIKEN,DOORGEPREDIKT, AF- of UITGEPREDIKT
zijn, zegt men, in Brab., Antw. en
elders, van eenen predikant die.versleten is, of van toehoorders die het
veel prediken moede geworden zijn;
in V1. zegt men : doorpreekt : wij

zijn doorgepreekt.
DOORSPARTELEN, DOORSPERTELEN,
DOORWORSTELEN : hij heeft eene

groote ziekte gedaan, maar is er toch
doorgesperteld (Brab., Antw., V 1. ).
DOORSTEEK, DEURSTEEK, zoo noemen
de kantverkoopers in VI. het blad papier waarop de vorm van den kant is
ingestoken, en met hetwelk zij in hun
perkament derizeifden vorm steken.
DOORSTEKEN, b. w., dooreen of orrdereen steken , dooreen mengen :
doorsteek de kaarten goed (Loven).
DOORSTUIVEN (klemt. op : door) doortrekken , nateekenen voor het licht
met een doorschijnend papier op de
teekening te leggen en dan zoo nateteekenen (Gent).
DOORTREKKEN, b. w., door het blauwsel
of stijfsel trekken, gezegd door de
waschvrouwen (Overal).

DOORVAREN, o. w., voortvaren, spoeden , voortzetten , er mee doorgaan
(Kemp. en N.- Brab.). Men zegt, omst.
Breda, ook veel : doorvaart maken.
DOORWAS, het onkruid hetwelk onder
het koren en ander veldgewas groeit
(Breda). Doorwas is in Brab. het gewas
van koren dat opschiet, nadat door
sterken slagregen , het graan tegen
den grond is gevallen.
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DOOIIWASSCITIEN, ieverig voortwasschen,
ook kapot : waschen (Brab.).
DOORWEG, m., doorgang, doorloop (Br.,
VI. en elders).
DOORWEG, bijw. , in Limb. en N.-Brab.
voor : gedurigljk, aanhoudend.
DOORZENDEN , h. w., voorbijzenden,
wegzenden , fr. conqédier, renvuyer,
iemand die u komt bezoeken, iiiet
ontvangen, die iets te koop aanbieden
komt, afwijzen zonder te koopen : gij

moogt geen bedelaars of pelgrims
ongetroost doorzenden (Overal).
DOORGANG, m., hij de schutters te Lo.
ven schietbeurt : ik heb nog twee

doorgangen en kan nog prijs winnen.
DOORZET, . doorzet met iets maken, iets
doorzetten (N.- Br ah).
DOORZETTEN, b. w.; aanmoedigen, verzetten, troosten : ga dien zieke eens

bezoeken en zet hem wat door (Br..
Antw.).
DOOR ZIJN, weg zijn, vertrokken zijn
hij is door of er vandoor (Overal).
DOOS. Eine oude doos, oud suffend wijf
(Antw., Brab.); veldoos, gierigaard,
fr. crasseux, wordt al echertsend gezege], terwijl pinneken dun (Idiot. 484)

een scheldwoord is (Antw ).
DOOVAARD. Den doovaard of dooverik
spelen, zich als doof houden, fr. faire
le sourd (Overal); in Vi. zegt men ook:
den doofaard maken, en in Brab.

den of de doove spelen.
DOOVEN, o. w., wordt omst. Breda, gebr.
in den zin van : mallen liflaffen, of
vrolijk zijn, op maaltijden of in andere
gezelschappen. Iioeafft acht dooven
te zijn bet hgd. loben , bulderen
woeden, hij Wachter overgezet door
furere, insanire, in 't platd. is het
daven, frie.sch. dawan, dowon, oudengl. tane. Kil. vert. dooven door
insanire, delirare, razen, dol zijn. Wij
denken dooven verwant met dof, doof:
dof weer is mf weer, en dofanbet. in
't angels. : overstelpen, bedekken;
dover komt voor in den Slagh van
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Woeringhen. Vgl. ook dotTer, doeffer,
mannetje van de duif.
DOOVER, DOOVEIIT, DOOVERIK, ook
lapper genaamd, soort van snep, fr.
jaquel (Kemp., Mechelen).
DOP. Men onderscheidt, in Br., Kl. -Brab.
en pr. Antw. , drij soorten van doppen : 4 kampdop (Idiot. 49), dien
men, met cene koord omwonden, bovenarms uitwerpt en in Limb. werptol
heet, coin VI. en Antw. karnpnon
( 1 9) ; 2 zetdop, tol met platten kop,
dien men onderarms uitwerpt, het
hout dezer beide soorten van doppen
heet klos (Idiot. 257) en in Rl. Brab.
zakhout. 3 kletsdop, dien men doet
voortdraaien bij middel eener klet.s of
zweep, in Limb. heet deze dop drjftol
(ldot. 40).
DOR, hijv., in Vi. gebruikt voor : l)leek
dof van kleur, gelijk iets wat verdord
is, fr. flétre, terne : die dochter is zoo
dor van kleur ; hare kleur is zoo dor
of ze ziekeijjk ware.
DORE. Zie Door.
DORNE, DOORN, DEURNE, DOREN,
dorpen in Br. en Antw. In 't waalsch
is Doorn bij Loven , Tourinne-laGrosse. Is dit Doorn nu 'tzelfde met
doorn, fr. épine, of met Tor, Torn, in
Torhout, Turnhout, Doornijk? Ook
heeft men ornstr. Loven plaatsen die
den Doren heeten ; daarvan de fami0

0
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lienaam : Van Doren,TTan Deurne Van
Dorne.
DORP, in VI. durp, h d. dorf. Hierdoor
g

verstaat men cene buitenparochie of
laudgemeente, en wel voornamelijk in
Br., Vi. en Kemp. dat gedeelte 'twelk
rond de kerk ligt, en gewoonlijk het
meest bebouwd is en soms min of
meer aan een open stadje lijkt.
DORPE. Zie dworp.
DORRE, DORRELAAR , DORRELEER.
Zie doorniaar (Idiot. 401).
DORRE, DORE, voor Theodoor.
DORBEN, voor durvèn : ich dor, doe dors,
he dor, weer dorren, geer dort. Zie
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dorren, irnperf. ich dorst, verl. deelw.

gedorst (Limb.).
DORSE WE (I (dosseweug), voetweg, wegske te smal om er met een rijtuig door
te rijden, maar breed genoeg om er
met cene dors over te gaan (Westvl.).
Dors voor : de ors, hetzelfde als ros

(pee rd).
DORVINK, y., vlasvink, kneuterken, fr.
hoot, linotte (Bar. van Breda).
DOTS, DROTS, m., stoot of slag op den
rug (Z. der pr. Antw.). Vgl. douw.
DOTSEN, o. w., gaf men ons uit Eschen
op voor : stooten, gelijk geiten en
schapen met den kop doen. Vgl. djokken, dekken, doffen, cloffelen, bokken,
die allen stooten beteekenen. Kiliaan
heeft doesen en boesen voor : ergens
P kloppen, stooten of slaan.
DOTTEREN, DUTTEREN, DUDDEREN,
'tzelfde als DODDEREN, o. ww. die
in Westvl. 'tzelfde zijn als : kadotteren,
daveren , sterk beven , bibberen of
sidderen, bijv. van koude; doch men
paf ons uit Kortrijk dotteren op met
den zin van: stotteren, stameren, hakkelen, of 'tzelfde als in Br. en Antw.

dobbelen, doddekn.
DOVER. Zie dooven.
DRA, verkorting van en voor : daaraan
(Limb.).
DRAAGLICEIT, 'tzelfde als draagband,
kruiband, help, zeileband, die men
over de schouders legt om een kruiwagen, enz. te voeren.
DRAAGSEL, o., ettering (Over-al).
DRAAGZAAM, bijv., gezegd van cenen
boom die veel en schielijk draagt
(Breda).
DRAAI, m, rOnde loop, zwier, fr. ribote

hij is weer op zijnen draai gegaan
(Overal); ook voor draaiing, fr. vertige : een draai in het hoofd. Eenen
draai aan iemand geven, hem foppen
(VI.).
DRAAIEN, b. w., besturen. Wie draait
de ksuken ? ik heb het huishouden te
draaien (Gent) ; in Brab. zegt men
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daarvoor : de keuken, het huishouden
draait op my, dat zal weer op my
a[draaicn, dat zal ik weêr mogen
afdoen.
DRAAIERS, voor : draalerijen, veinzerij
(N.-Biab.).
DRAB, DRABBEN. Zie drobben.
DRAF, m., koffiedik (Antw., Kemp. en
N.-Limb.). Draf is verwant met dick,
fr. drèche. Zie di-as.
DRAF, hijv., voor : straf, geweldig, sterk
dra[sneeuw, sneeuw die op een geweldigen wind draaft, drijfsneeuw;
drafsneeuwen wordt gezegd als het
fel sneeuwt, en dat de sneeuw door
een geweldigen wind wordt gedreven.
Dit woord is gevormd, gelijk pIasregen, van : drafen sneeuw (Westvl.).
DRAFFEN, voor draven : het peerd dra ftc

geed voort; hij kwam te peerd aangedraft (Rond Loven).
DRAGEN, zelfstandtgerwijs gebr. voor :
last, zorg, verantwoordelijkheid, uitstaans : van die zaak heb ik geen dragens (Biab., VI., Antw. en elders).
DRAS, voor : koffiedik (Kemp. en Limb.).
DRECIIT, TRECHT, TRICHT. Ettelijke
plaatsnamen gaan aldus uit als : Dor-

trecht , Utrecht, Maastricht, Moerendrecht, iJeerendrecht, Kieldrecht,
Zwijndrecht, Papendrecht, erz. Het
W. bet. in 't lat. trajectum en in 't fr.
passage, d. I. : trek, overtrek, doortrek of van . t w. trekken, in den zin
van : gaan, reizen, togen.
DREEG, b(jw. . ondiep : dreeg gespaaid,
-Br. , 11.-Limb.).
ondiep omgespit
DREIGEN heeft in Biab., Kempen en
N. -Brab. ook dreeg, gedregen, zoo ook
bedreeg, bed regen.
DREK, m., te Maastricht ook voor grond,
aarde, en omstreeks Venloo bet. bet
onkruid, dat men omstr. Loven : vuilkruid noemt.
DRENK, m., drenkplaats, drinkplaats,
waar het vee gedrenkt wordt : leid de
N
(

koeien naar den drenk (Autw. pr.
Noord); bij Kil. drencke.
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DRENEN, fr. drainer, in 't engt. to drain.
DRESSEN, o. w., heen- en weerloopen
(Roermond). Zie dretsen (Idiot. 405),
zwieren.
DRETS, m., 'tzelfde in Oostvl. als in Br. :
dres voor klad , bekladding : iemand
Benen drels geven, iemand bedretsen,
bevuilen ; drets bet. ook : draf, dril,
loop, zwier.
DRETSEN, o.w., de nattigheid door zwieren uitstorten , uitdrijven , klatsen ,
kladden (Oostvl.). Elders en wel in
Westvl. bet. dretsen : draven, drillen,
op zwier gaan, fr. trotter. Hiervan :
-

dretsel : de vloer is gelijk een dretsel,
is vuil alsof men er gedurig had overen weer geloopen (V1.).
DREU LING , 'tzelfde als : dummeling,
sluimering.
DREUMELEN. Zie drummelen.
DREUTELEN, langzaam werken, talmen.
DREVELEN, o. w., op den drevel (dril,
loop) zijn, op zwier gaan, straat open
neêr gaan : de jeugd gaat geerne drevelen. Hiervan drevelgat , eene die
altijd op haren draai is, bij de brouwers en kuipers, met drevels of duigtappen (fr. goujons) aaneen hechten,
fr. goujonner (.V1.); te Gent bet. het
ook wrijven : g j hebt met uw kleed
tegen de verf gedreveld. Vgl. drijven
en wrijven .
DREVELGAT, o., loopster (Vi.). Zie drevel
(Idiot. 105), dat ook in VI. oorveeg
bet., en drevelen.
DRÈZEN, O. w., dretsen, draven, loopen
(Westvl.). Kil. heeft rlraselen voor :
ronddwalen, rondloopen en wij driezen (Idiot. 106).
DRIEBOK, m., tros van drij aaneengevoegde noten, kerzen, appels, kwispels, enz. (Westvl.).
DRIEDE, DRIJDE, DERDE : dr jde maal,
derde maal (Westvl.).
DRIEGEN, van dagelijksch gebr. voor
rijgen, aanrijgen, losjes naaien , bij
K ii. .leviter consuere (Brab., Antw.,
Kemp., N.- Brab). Hiervan : bedriegen
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en driegdraad dat Weiland heeft. Het
oud hgd. triegen. Te Breda hoort men
no; somtijds driegen voor bedriegen.
DRIES voor Andries (Brab.). Hiervan de
familienaam van Driesens ; ook voor
vrijer : zij wandelt met haren dries
(Gent). ge z jt dries, ge zijt bedrogen
(Nevele).
DRIES, DRIESCH, m., in Westvl. ook
braakland of eene weide die men in
zaailand verkeert. In 't Nedersaksiscll
is 't ook : driesch.
DRIESCH BLOEMKE , GRASBLOEMKEN ,
madelieve, meêzoet of kersouw, een
bloemken dat veel tusscheri het gras
en op de driezen groeit (Omstr. van
Turnhout).
DRIESNAAK. m., 'tzelfde als : beulhaak
(Idiot. 49). Men noemt hem drieshaak,
omdat hij vooral dient om driezen, en
ledigliggend land en weiden om te
ploegen (H. en d. in de Kemp. en Br.) .
DRIETUIT, DRIJTUIT, m., drijtoot, fr.

tricorne (VI.).
DRIFT, V. bij De Vries en de Hollanders,
m. in het Zuiden.
DRIJ. Geen drij konnen tellen, sul zijn,
niet weten wat antwoorden : gij slaat

daar of ge geen dry kunt tellen (Br.,
Antw., Vl.) , ge staat daar als een onnoozele snul of sukkelaar.
DRIJBEEN of DERDE BEEN, groote hou
ten drijpikkel waarop de karreberriën
rusten waneer het peerd uitgespan
-neis(Aarchot).
DRIJGEN, dree;, gedregen, ook bedreeg,
bedregen, voor : dreigen, dreigde, gedreigd, enz. (Omstr. van Loven). Vgl.
dragen, ook h. en d. dregen uitgespr.
en driegen.
DRIJHAAK., m., akkergetuig met drij als
hsaak gekromde tanden (Omstr. van
Brussel), omstreeks Loven genaamd :

mesthaak.
DRIJLOOP, DRIELOOP, m., een pistool
of geweer met drij loopen of scheuten
(0 veral).
DRIJTINTE, DR IJTAND, 'tzelfde in Oost-
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VI. als in Westvl. angel, en in Brab.
greep of riek.
DRIJVEN. Eene koe drijven of leiden is ze
naar den stier leiden (VI.) ; in Brab.
eene koci naar den var doen.
DRIJVER, m., 4° looper, ketser ; 2° maal
bakten (graanzakken-dersknchti
of zakken graan) naar den molen
haalt en ze weer te huis voert ; 3° jong
verken dat men naar de merkt drijft
om verkocht te worden (VI.). Men zegt
hiervoor ook : loopen, looperken.

DRILKOUS, DRILGAT of DRIVELGAT,
loopster (V1.). Zie drilsteert.
DRILNOOT, even als drillen, is in heel VI.
in zwang.
DRILSTEERT, m., iemand die veel drilt
of gedurig op den loop is (VI.). Zie
drilkous.
DRINKEN EN BRASSEN, in VI. voor :
drinken en schinken , drinken ook
voor : ontbijten (Brab., VI.).
DROB, DROIJBEN , DROBBER. Drob ,
drafje, loopje, fr. trot : op Benen drob
naar 't school loopen. Drobben, op
een drafje of met kleine stapjes loopen. Het wordt ook gezegd van den
gang der kleine kinderen, en hier
: drobber, drobberken, een kind-van
dat begint te loopen (Omstreken van
Aarschot). K.il. heeft drabben, voor
heen- en weêrloopen, 1. cursitare,
verwant met draven.
DROEF, bijv., in Westvl. en elders gebr.
voor : slecht, kwaad, kwaadaardig,
koppig, stout, boos, guitachtig, slecht
van hoedanigheid, zooals van smaak,
enz., wat een droeve jongen, droeve
kost. Hiervan : droevigheid, kwaadaar
-dighe,nz.
DROEVERIE, m., droevaard, boosaardige
jongen, slechte kerel (Westvl.).
DROEVIG, DROEVIGHEID. Zie droef.
DROL, DRUL, m., grove draad gesponnen
van het grofste werk van vlas of. kro
drolgoed-ten(Idio.30),warvmen
of pakdoek weeft, en dit drolweven
heef. men : drollen, drehen; drolspin-
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hers, drolvolk, die drol spinnen. Omdat dit drolgoed meest te Zele gemaakt
wordt, is het ook Zeelsche doek ge naamd. Men verstaat door drol ook
nog : dikke draad in 't algemeen.
en ook : zeildoek van hennip of kemp
voor molenveren ; ook nog iets zonder
eenige weerde : hoeveel hebt gij van
luw meetje gekregen? lien drol (VI.);
hiervan : drolgast, drolleurder.
DROLLEN. Zie drol.
DRONKEN. Om den dronken staat van
iemand aan te duiden bezigt men een
;root tal van uitdrukkingen, b. v. :
in den wind zijn; in de boonen zin;
in de biezen zijn, een stijve belebberde
of be.'lemrnerde tong hebben; de tong.
die kadul slaat; een stuk in zijnen
kraag hebben; eene schreef aan hebben; het zitten hebben; te veel in de
pint, den pot, de flesch, den lieter, het
glas gezien hebben ; den keizer gezien
hebben ; goeverneur zijn, enz., enz.
DROOG, bijv., even als 't werkw. droogen , wordt overal met scherpl. oo
uitgespr. en zoo ook bij Weil. tand;
Professor J. Heremans heeft nogtans
droge weide, drogen, en drogenka ra er,
droger j, enz. Op z n droog zaad leven
in 't Zuiden van Westvl. gezegd van
iemand die, onder zijn eten, weinig
drinkt ; droog gaan of droog vallen
bet. in We'stvl. 'tzelfde als in Brab. :

droog staan (Idiot. 408), en droog
trekken is in V1. zooveel als : droog
leggen (108). Er is geen droog brood
aan te verdienen, er is niets aan te
verdienen (Overal).

DROOGER, droogenmaker of drogist.(V1.).
Zie droog.
DROOGKOP, een die koelbloedig en hardnekkig zijn eigen wil doet (Westvl.).
DROOGZAK , DROOGSTEK , DROOGERIK , een drooge mensch (VI.); in
Brab. zegt men aleenelijk : droogzak,
droogaard.
DROPPEL, DRUPPEL is m. in VI. en Hol.,
doch v. in Bral:. : schenk mij en drnp-
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pe 1, in Westvl. : nen dreupel.
DROTS. Zie dots.
DRU IMEN , DRU IMER . Zie drummen ,
drummer.
DRUIPNEUS : met een druipneuze ergens
van afkomen, in zijne hoop bedrogen
zijn, eene buis krijgen, misvallen (VI.
en elders).
DRUK. Het druk hebben bet. ook in VI. en
Brab. : het lastig of verdrietig hebben.
DRUKKEN, liegen, uitvinden, verzinnen,
dichten : een vertelsel drukken. Zijne
drukpers is altijd gereed, hij is altijd
bereid om te versieren of om te liegen
(Oostvl.).
DRUM, DROM (VI.).
DRUMMELEN of DREUMELEN, o. w.,
freq. van drummen , zich heimelijk
wegmaken : hij is zoo stillekens weg
-gedruml(V1.)
DRUPPEL. Zie droppel, m. en v. in Brab.
DRUTSEN, o. w., sukkelen, uitleven, verkwijnen, fr. dépérir (Westvl.).
DUBBELAGE. Zie singel (Idiot. 611).
DUDDEREN, o. w., 'tzelfde als : doddelen, stotteren of stoteren.
DUËL, o. in Holl., m. in Antw. en Brab.
DUFFEL. Zie doffel.
DI'FFELEN of DOFFELEN, is hetzelfde,
in VI., als doffelen in Brab., b. w.,
warm inwikkelen of met duffelgoed
dekken, zich warm kleeen, omwinden, inrollen : als men porcelein ver
moet het zorgvuldi gl jk inge--voert
duffeld worden of het zou breken. Zie
doffelen, koffelen, kloesteren.
DUIDEN, BEDUIDEN, BEDIEDEN beteeken : dat duidt niks, dat beteekent
niets (Limb.).
DUIKER, DULEELAAR, m., gewelfde brug
van kareelsteenen over eerie gracht,
vaart of waterloop (Overal) ; in Gent
ook voor slimmerik of fijne deugeniet.
-

c

DUIKERS , bijv., schoon , zeer schoon

(Poperinge).
DUI L, soort van lang breed lis (Waas).
DUIM. Iemand op de duimen kloppen,
iemand duchtig bekijven, hem weder-

DUi
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leggen (Brab.,Vi.), in Kl. -Br.: iemand
doen betalen unen duim in de
hand houden gierig zijn (Br. en VI.),
en in VI. ook : behoedzaam, voorzichtig zijn. -- Het vingerken naast den
duim zijn, de lieveling zijn, geerne
gezien worden (Br.-, `'1.). lets op zijn
duimken draaien, alles aleen bestieren (Kortrijk). Op zijnen duim hebben
draaien, iets wel kennen, onder zijn
gebied hebben : h j heeft zijne werk
onder zijnen duim draaien, hij-liedn
is over hen gansch meester (Oostvl. ).
DUI: ELING , d-uim eens handschoens
(Limb.).
DUIMELOOT, duimeling, fr. pooucier;
duirelotje, duimken (VI.).
DUIMEN, b. w., duimkruid geven, betalen, afdokken (V)., Brab. en elders).
DUIMMELK , DUIMFE NSMEL1 , afgeroomd melk, ook genoemd : afgelaten
melk (Brab.), mager melk, melk zon
-der
zaan.
DUIST. duizend (VI.).
DUIT, m. bij De Vries, v. in Brab., Antw.
DUITS (Döts), sukkelaar (Kl. -Br.). Z. duts.
DUIVEKOTER, m. in VI. gezegd, evenals
in Holl. : deuvekater, in den zin van :
verduiveld, duivels,fr. diantre, diable:
hij wil den duvekoter niet heda ,gaan ;
te Gent ook voor : vlugge knaap, rap
man ; duivekoters, bijw. : zeer, geweldig, dat is duivekoters schoon ; hij kan
duivekoters zeere loopen.
DUIVEL. Bij den duivel te biechten gaan,
eene zaak aan iemand , die ze niet
weten mag, bekend maken, raad vragen over eene zaak aan iemand die,
na u gehoord te hebben, u zal tegenwerken . Wegloopen als hadde men den
duivel gezien, haastig en snel wegloopen. Als men van den duivel spreekt,
ziet men zijnen steert of is hij daar,
als men van iemand, die afwezig is,
spreekt of er op peinst, dan is hij onverwachts daar. Den duivel een keersken
aansteken, uwen vijand of een siechten mensch prijzen in zijne tegen;

;

DUL

( 75

woordigheid of hem al eenig geschenk
geven, opdat bij u niet zou nadeelig
zijn. Gi moet geenen duivel in uw
hart smoren, gij moet alles maar
rechtuit zeggen , niets op uw hart
laten verzweren.
DUIVELEN, o. w., te Rethy, 'tzelfde als :
piepenborg (idiot. 4Th), in Brab.
lonkaart spelen (Idiot. 375), en in dit
spel roepen de kinderen : de duivel
komt nit met al zijn volk.
DUIVELETEN, paddenstoel (Vi.).
I)UIVELKENSKERMIS. 't is duivelkenskermis, zegt men algemeen in Oostvl.
als het regent terwijl de zon schijnt,
en omstr. Loven zegt men als het regent terwijl de zon schijnt : het is
kermis in de hel.
DUIVELSBLOEM, 'tzelfde als : duivelsbeet
in V1.: een plantje, met witte vleeschkleurige bloemkens, dat in de bosschen
wast en zeer vergiftig is, en daarom
heeten de botanisten het scabiosa
succisa. Men geeft in VI. soms ook den
naam van duivelsbeet aan eene soort
van renonkel , ranunculus repens,
licht 'tzelfde plantje, dat wij in Brab.
pierenkol (Idiot. 476) noemen.
DUIVELSPLUIMEN, varenkruid, fr. fougere, dat, gedroogd zijnde, men ook in
bedden steekt.
DUIVENPIER , v., duivenkot (VI.). Zie
piere (Idiot. 475).
DUIVENVENGER of DUIVENPOLDER is
het voorste van 't kot waar de duiven
op zitten en in en uit vliegen.
DUIZENTIG, DUZENTIG, duizend (N.Brab., Kemp.).
DUIZIG, bijw., duizelig (Waas). Z. deuzig.
DUK , DUKW IJLS , dikwijls (N.-Brab ),
in EHol.-Limb. ook dik en duk, even
als in 't Dageland.
D UKER, zachtere uitdrukking van duivel :
de duker speelt er mee, fr. le liable
s'en méle : ge zult het doen of den
duker zal er meé spelen (Hier en daar
in Brab.).
DUL, DOL, bijv., in V1. l° gram, gestoord :

)

DUN

niets mag hem tegengaan o f hij is
seffens dul; 20 zot, driftig, dwaas :
een dulle koop, gezegd om met een
kleinen koop te lachen (Westvl.) ; met
drift en geweld werkende : een dulle
werkman, een dulle wever ; krachtig,
geweldig, wreed : del weder, dulle
lucht , dulle wind , dulle kop ; een
koppig , driftig , hardnekkig hoofd;
een dulle hond is in V1.: een nijdige'
booze hond ; in Holl. is een dolle,hond
een razende hond, fr. chien enragé;
in Limb. en ook elders het. dol of dul
ijlhoofdig : dui zijn, draaiingen in het
hoofd hebben, fr. avoir des vertiges.
DUI.FKEN, verkleinw. van : duif (Idiot.
411), ondiepe groeve of diepe voor
dienende, niet om water af te leiden,
maar om twee grondeigendommen af
te teekenen en te scheiden (Vl.); in
Brab. scheevoor : als gij 't dui fken over
zijt, stapt gij om mijn land. Z. reen en
reggenoot.
DULHEID, v., zwijmeling, draaiing in het
hoofd, fr. vertige (Roll.-Limb.).
DULHONDENBROOD, o., paddenstoel, fr.
champignon (Waas).
DULLE KERVEL, uitgespr. dulle kelner,
m., wilde kervel, vergiftige plant, in
't fr. Gigue, lat. cicuta.
DULST, m., vuistslag op den rug; dolsten,
met de vuist op den rug slaan (WestV1.). Z. duts of dots.
DULTE, v., dulheid, toornigheid (Westvl.).
Zie dul.
DULVER, ni., slag op den rug (Westvl.).
Zie dulst, do[ of döef.
DUM, v. Zie deem (Idiot. 90), tepel der koe
(Hagel.) ; dam (wortel van dummelen),
halve slaap (VI.).
DUMMELEN, DOMMELEN, DOMMEREN,
DUTTEN, o. w., half en half slapen,
fr. roupiller (VI.). Z. dutsen.
DUNSEL wordt ook in V1., Kemp. en
N.-Brab. gebr. voor : nitroodsel van
boomen die men verdund heeft, of het
plantgewas, dat men uitgetrokken
heeft, opdat degenen die blij ven staan,
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beter zouden groeien.
D[ REN is Bene schoone stad, maar blijven
duren is de schoonste, zegt men, als
men twijfelt of iets , dat voor het
oogenblik goed gaat, goed zal blijven
gaan (Brab., V1. en Kemp.).
DURP. Zie dorp (ö als korte eu).
DURVEN , DIERF, DURFDE , DORST,
DOST, DIST, TIST, GEDURVEN,
GEDORST, GEDERVEN; men zegt
ook : teren, ik teer, tier[, getirven
(Brab.).
DUTS, m., dot, wrong : een duts stroo,

gers, hooi, enz. : neem een duts slunsen om de stove te kuischen, bij Kil.
dutse , dusse , dustel , 1. tonsilla ;
overdr. sul , goedaardig man , een
ziel, sukkelaar : ach! min-voridge
lief dutsken, een troetelwoord tot Id iideren, hiervan dutsen (Oost. en WestVl.). Duts is 'tzelfde als : dut, dot of
dod, wortel van duiten, dotten, bedwelmd zijn. Vgl. dodderen, doddelen,
stotteren, het fr. radoter (mijmeren).
Zie dutselen. In Kl. -Brab. is dots 't
zelfde als döts, slag, stoot.
DUTSE, sukkel, sul. Z. duts.
DUTSEL. Zie dutselen.
DUTSELEN, o. w., freq. van dutsen,
waar het ook, in V1., de beteekenis
van heeft, d. i. sukkelen, suffen. Deze
bet. heeft dutselen ook in N.- Brab.,
alwaar duisel bet. : een su ff'end, wei
schrander vrouwmensch, en duts--nig
ken, een traag, talmachtig mensch,
Bene su?.:kel. Vgl. duizelen, dat denzeifden oorsprong heeft. In 1\Nedersaksen hoort men op meer dan Bene
plaats : dutzig, voor dom of stomp van
begrijp.
DUTSEN, o. w., sul zijn, sukkelen, dornpelen : die weduwe moet stijf dutsen

(,rn er door te raken (VI.) ; dolsen is
't zelfde als : dutten (oulings doten,
1. delirare), d. i. slaperig zijn; van
slut, slaapje, mijmering. Zie dutselen
en, dair achter, dutzig.
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DUTSIG. Zie dutselen.
DUTSK.EN. Zie duts en dutselen.
DUUR. Op den duur loopen, zooveel als
op : den dril loopen, en, te Mechelen :

de school verzuimen.
DUURKOOP1G, voor duur, niet goedkoop
(Bij de landslieden van Breda).
DUVELKEN, voor : het euvelken. Hij heeft

het duvelken van te veel te drinken
(Assenede); duvel is Bene verbastering
van euvel voor : voeteuvel, het poot-je

(flerecijn).
DUWAI, de fransche stad Douai.
DWAASLICHT, DWAALLICHT, STAL
fr. feu follet (Hol.- Limb. en-LICHT,
en Hagel.). Kil. geeft dwaaslicht of
stallicht op voor Geldersch. Z. rond
ronddolen.
-dwazen(Iiot.53),
DWARS of DWEERS IN DEN ZAK, dwarsdrijver, tegenstrijder (Gent).
RIK , m., dwaashoofd , dwaze
DWAZERIK
mensch (Drab., VI. en Kemp.).
DWEIL, o., iemands dweil zijn, iemands
slaaf zijn (,VI.); in Brab. zegt men : ik

ben uwe opneemvod niet, ik wil voor
uwe schotelvod niet dienen, d. i. : ik
zal niet slafelijk uw wil of gril vol
-doen.
DWEIL, mv. Dweilen wordt, in de prov.
Antw., Kempen en elders gebr., voor
het autaarkleedsel ; ook geeft Kiliaan
dwale, dwiele op als Vlaandersch voor
mappa, vulgo tobalia, fr. nappe.
DWEEP, DV , PE, m., sukkelaar, iemand
waarmede den zot gehouden wordt.
Kil. geeft dwaep of dweep op voor
een zot, fatuus.
DWEIPEN, DWEEPEN, o. w., rondzwerven als een verloren kind of een zin
Omstreken van-nelozrdp(
Aarschot). Bij Sleeckx bet. dweepen
of dwapen ook : dwalen ; en Kil. heeft

dwaepen, dweep, dwaep, dweepen.
DWILLEN, l)WEILEN (Z. van VI.).
DWORP, oulings Dorpe, fr. Tournneppes,
een dorp bij Brussel.
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L
E. De e klinkt bij het volk in Br. en elders
soms als i, b. v. : minsch, linken,
vinster, inkel, enz.voor : mensch, enz.,
doch in Limb. zegt men ook : mit,
wisp, miensch, enz., voor : met,wesp,
mensch, enz., en in VI. : emmers,
enz., voor : immers, enz.
ECIIELS of ECHELEN (Idiot. 113), zijn,
in de omstr. van Tienen , Godsenhoven, Hoegaarde, en elders het kap
lemen van 't vlas, die-selingofd
uitvallen als 't gehekeld wordt. Echel
of eggel is, in 't Westvl. Idiot. 'tzelfde
als asset, en het. : blad van sparren
zegt men daar sperreechels-hout;z
en sperrelemen, ook de lemen of vlimmen van aren, als van gerst, enz., fr.
barbe, arêt e.
E, EE, EDE, Ehr, EI, beteekenden oulings
water ; hiervan heeft men : eeland,
eiland, waterland. Zou Ed-ingen (Enghien), Edeghem, lteghem, Etterbeek,
literbeek, en de familienamen Van den
.Sede, Eeman, Ileiman, enz. daar niets
gemeens mede hebben?
EDINGE r, in 't fr. Enghien, steedje. Men
heeft ook Littel- of Lettelingen , d. i.
Lutteringen, fr. Petit Enghien. Z. de
uitgang ingen.
EE, EI. De scherplange ee wordt soms, in
ettelijke woorden in Brab., Kemp.,
N.-Brab. en elders, uitgesproken of
geschreven als ei. Zoo bijv. : gemein,
gemeinte, bescheid, breid, zweit, kleid,
bleik, stein, deilen, voor : gemeen,
deelen, enz. In 't hgd. heeft men ook :
ein, kein, kleid, enz., voor : een, geen,
enz. In andere gewesten, zooals in VI.,
hoort men : eegen, kleen, eek, eekel,
voor : eigen, eik, enz. Weêr in andere
gewesten klinkt de ee als ie of verkorte
i : zoo hoort men n Limb. : gebieren
voor gebeeren (zware e) en algemeen

hitte, insgelijks, vergi fnis, voor heette,

eensgelijks, vergeefnis. Zie echter
eensgelijks bij J.-J. De Bo, die beweert dat het insgelijks moet zijn als
verkort van : in des gel jks.
END, EEND, EIND, HENDE, ENT, HEIND,
komt voor in vele plaatsnamen als in
Herent, Assent, Eindhove (Heindonk?)
enz., enz. Het valt te onderzoeken of
dit hetzelfde woord is als end, eend
(vogel), in Brab. uitgesproken eng, of
einde, fr. din, terme?
EEK, EEKEL, in VI• voor : eik, eikel. Zoo
ook : eekenhout, eekeronker, enz. Eik
is in Brab. m., in Westvl.. m. en v.
in Brab. zegt men eekel en eikel.
EE [HORENTJE, NIEt^H00REKEN , o.,
werte of vrat op het aanzicht, vooral
van vrouwen , met eenige haarkens
daarop (Gent).
EEKTIS, v., hagedis, haagdis, ook egdis
(Limb.), bij Kil. : echtisse, eghdisse,
heghdisse, eeghdesse, adesse (Teuth.);
in Brab., omstr. Loven, spreekt men
't woord uit : artis, en Kil. heeft ook :
aerdtissie, heydisse. Zie bij ons artis
(Idiot. 21).

EEKZAA D, m., mv. EEKZAAN,vkl. EEKZAADJE, o. In Westvl. heeft de eik
drij namen : 4° eekzaad is de eik van
als hij nog zeer jong is tot dat hij
kan verzaagd of vertimmerd worden,
omstr. Loven eiken heester; 2° plantsoen is de eik die al begint tamelijk
dik te worden en Bene kruin vormt;
30 de eekeboom of eik, een zeer dikke
eik die dienen kan tot molenstam.
EEMAT of AMAT. Zie eimet.
EEMER, m., overal in 't Zuid., in N.-Br.
en ook bij Kil., voor het Holl. : emmer,
uitspraak die nergens gehoord wordt.
EEMES, voor : een mensch, iemand : do
was eemes toes, daar was iemand te
huis of bij mij (Noord- Limb).
EEN heeft, achteraan in de samenstelling,
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altijd de beteekenis van : malkander
of elkander, b. v..: aaneen, vaneen,
been, meteen, opeen, dooreen, Loteen,
vooreen, ineen, uiteen, enz., voor :
aan elkander, enz. (Brab., VI., Antw.).
EEN, uitgespr. èn, wordt in Brab., Antw.
en elders veel gezegd voor : een tid
vana, b. v. : het is en dry of vier weken
geleden; binnen èn zes maand, binnen
den tijd van zes maanden.
EENDER voor eener, als bijv. en bijw.
gebr. in den zin van : gelijk, dezelfde,
hetzelfde : het zijn twee eendere of ze
zijn alle beiden eender, ze zijn beiden
gelijk : het is mij eender of gij vandaag of morgen komt (Brab., Kemp.,
Oostvl). In 't Land van Waas zegt
men ook : eenders, en in Brab. : eens
voor : hetzelfde, om het even.
E E NDIGEN of EENIGEN, op vele plaatsen
van Antw. uitgespr. : ènden, o. w.,
bet. daar : zekere vrees, zekeren angst
inboezemen , varen , vervreemden :
dat endt of eenigt hier. In Brab. zegt
men : vereenigen. Kil. heeft eenlick
voor : eenzaam, vervarend ; een -oode
voor : eenzaamheid, kluis, in VI. bet.
eendelijk en eenlijk, en in Brab. :
eenig, naar, benauwelijk.
EENLIJK, voor : eenig, eenzaam (Bar. van
Breda) ; bij Kil. : eenlick, solitarius,
horribilis; eenlicke plaats, eenige
plaats, solitudo, locus terribilis. Zie
eendigen. In Westvl. : eendel k, schriklijk, zeer : eendelik donker.
EENLING, lam, jong schaap (Valkenburg,
Limb.).
EENS wordt door de Zuid - Nederlanders
veel meer gebruikt dan door de Limburgers en Hollanders, en geeft aan
de spraak veel bevalligheid. Is het
b. v. niet veel stuurscrher en plomper
te zeggen : kom hier, blijf daar af,
dan : kom eens hier, bl, f daar eens a f.
Lens zegt men ook voor eender : het
is mij eens wie komt (Br.). Zie eender.
EER voor dan, hgd. als : ik ben grooter
eer gij (Gent en omstr.).
-
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ÈÈR, EERD, EERDE, ERT, voor : aarde.
Z. eerden, aard en aart.
EERBEES, v., aardbezie. Men spreekt dit
ook uit : erbees, èbbees (Brab. en V1.),
en in Westvl. : eerebeier; in Kl. -Br.
jeerbees.
EERBIEDEN, voor eerbiedigen; in Vl. en
ook bij Kil. die eerbiedigen niet heeft.
EERDEKOORDE, ERDEKOORDE, v., in
Westvl. 'tzelfde als : ploeglijn, of in
Kl.-Brab. : eerlijn.
E E RDEKRUIPER. Zie aardekruiper.
EERDEN , EEREN of EREN , AREN,
ERDEN bet. heden nog in VI. en
Kl. -Brab. : ploegen. beploegen, beakkeren, engl. te ear; hiervan in K1.Brab. : eerstok, eerlijn, voor : ploegstok, akkerstok, ploeglijn. Kil. heeft :
aeren , eeren , eren , errien , voor :
ploegen, beakkeren, bebouwen.
EÈRDSV LOOI, ERTSVLOOI, ETSYLOOI,
JETSVLOOI, voor : aardsvloo of
aardvloo, fr. altise (Brab. en elders.
EERGIERIG, man van eer (Limb.).
È È R PE L J A. S S EN , aarda ppelssch illen
(Twenthe); eerpel of eerppels zijn in
Limb., Vl. en elders : aardappels.
EERPLOEG, voor : ploeg in VI., waar men
eeren voor ploegen zegt.
EERSELEN of AARSELEN. Zie aarselen.
EEUWIG, bijv. en bijw , fel, buitengewoon, zeer groot, geweldig : 't is een
eeuwige deugniet (Brab., V1.) : ik zou
er mijne eeuwige dood van halen, ik
ben er ten zeerste bang van. Ik zeg
het op mijn eeuwig zwijgen.
EEWILLIG, bijv., hetzelfde in Oostvl. als
in Brab.: onwillig, houdwillig, kwaad'willig, ontevreden : hij is zoo eewillig,
hij is niet in vrede te stellen (Gent).
EFFEN, EVENTJES, bijw., nauwelijks,

juist, fr. (1 peine, tout juste : het sloeg
effen één uur of hij kwam binnen
(Loven en omstr.).
EFFENAAR, m , juist als bij Kil. in VI.
nog gezegd voor : evenaar (naald eener
weegschaal).
ÈGEN, EÊGEN (zware e), b. w., voor :
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eggen, fr. herier (Brab.); men zegt in
Oostvl. even als in Brab. : eég, voor :
eg, egge. De Teuth. heeft eghen, Kil. :
egghen.
EGGENEN, b. w., eggen, met de egge op
den akker arbeiden (Brab.). Zie egen.
El klinkt, onder anderen in 't land van
Waas, als de scherpt. ee, kleen , enz.
Men zegt in Brab. deelen en deeling,
en deilen, deiling, te Loven de Djl, te
Mech. en omstr. de Déél (zacht. e), fr.
la Dyle, riviere.
ELEN, EIDEN, JE(JEN, b. w., kinderw.
voor : kussen, zoenen : eit vader eens,
kindeken (Brab.). Zie aaien, eigen, in
ons Idiot., en eien, heien, dat bij De Bo
bet. : het brieschen der peerden.
EIGEN. Op zijn eigen zijn, alleen doen
zonder metanderen verbonden te zijn ;
fig. de eenzaamheid beminnen (Br.)
op zijn eigen doen, alleen zonder medegezel of medegenoot iets verrichten
of in iets doen : dat spreekt van eigen,
dat spreekt van zelfs (Brab. en VI.).
EIGENBRAKEL en EIGENBRAKEN, fr.
Braine-l'Alleud. Zie Braan , Brane.
Eigen is in 't lat. allodium; hiervan
heeft men het dorp Eyghem bij Ninove,
Eeghem, nu Neyghem geworden, en
't gehucht, onder Heverlee bij Loven,
Eegenhoven.
EIKRONKER, EEKRONKER, m.. molenaar, meikever (VI.).
EIMET, toemaathooi (Meierij), in Westvl.
eemat of amat. Zie toemaat.
EINDE, uitgespr. : end, gebruikt 1° voor
wijle tijds : het is al een end geleden;
2° voor zekeren afstand : het is nog al
een goed end van hier (grab., Kemp.,
N.-Brab.). Het end schraven bet. hier
en daar in V1.: het einde van den. rug
schrabben, gezegd van iemand die op
zijn gemak niet is : ik ben om mijn
end te schraven (Poperf ng) ; len end
rüden, gauw gaan werken (Noord-VI.).
EINGSCH, ENGSCII, bijv., zeer nijdig,
gemelijk, grijnig, fr. hargneux, cha
(Westvl.).
-grin
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EINSELEN. Zie aarselen.
EISCHEN , verbasterde uitspraak van
handschoen (Omstr. van Maastr.).
EISELEN, EISSELEN. Zie aarselen.
EIZE of HEIZE, ook : rasteel, fr. ratelier
d'écurie. .
ELDEROP, te Antw. voor : allen op, effen
op, voor de hand op, zonder uitzoeken : twintig pruimen voor vif cents
maar elderop pakken.
ELF komt voor in eenige gemeene sprijkwijzen, als : elfin der blaas of elf en
de blaas, en dit bet. in VI. (Waas) :
niets, teleurgesteld, mislukt : op zijn
elf en dertigste gekleed zijn, fr. être
pimpé à quatre épingles : van 't elfde
gebod weten te spreken, verneukt zijn,
om den tuin geleid worden, slechten
raad volgen (Lier) .
ELLEBOOGZAAG, v., zaag om krom te
zagen, b. v. om een rond stuk uit te
zagen (Hier en daar in Brab.).
ELLIPSIS. De volkstaal maakt gebruik
van zekere ellipsen, welke in de geschrevene taal, bij sommige schrijvers,
niet aangetroffen worden, maar riet
te min te wettigen zijn, en zelfs ingevoerd dienen te worden. Zoodanig
melden wij dit gezegde : de schild
doen heet thans de ronde doen,-wacht
d. i. de posten bezoeken om te zien
of ze behoorlijk bezet zijn.
ELSENE, voorstad van Brussel, 't fransche
Ixelles.
ELVER zegt men, te Hasselt zoowel als
elders in Limb., voor ervel of armvol.
ELZEN. Zie heizen.
EM, uitgang van vele dorps- en plaatsnanamen. Zie hem, heim, om en um.
END. Zie einde.
ENDELING , ENGELING. Zie hengeling
(Idiot. 484).
ENDEN Zie eendigen, eenigen.
ENG, ING, v., Brabandsche uitspr. van
end of eend ; g voor d. Zoo heeft men
ook ing voor einde : op ding (Brab ).
Zie wenger.
ENGELLAND houden wij voor beter dan
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het gebruikelijk Engeland. Bij Westvl.
schrijvers treft men ook England aan,
maar het is immers niet samengesteld
van Eng en land, maar wel van Engel
en land, het land der Engelschen of
Angelschen, la terre des Anglais, des
Anglo. Saxons, l'Angleierre; ook Kil.
schrijft Enghel-land en Inghel-land,
lat. Anglia.
ENGELSCH. Men heet in VI. engelsch leer,
een soort van wit lijnwaad waarvan
men zomerbroeken maakt, en engelsch
lijnwaad, een slach van lijnwaad of
stof waarmee men boeken bindt (Oost
-Vl.,Br)
Zie Engelland.
ENSE, ook INSE, INZE, m , heis, handvatsel (VI.).
ENSEL, ENSELEN, ENSELAAR, enz. Zie
henselen.
ENGSCH. Zie eingsch.
ENT WADDE, te Brugge hetzelfde als
e wat, el wat, iet of wat, een wei
bij-nigske.Ztwa(DBo,309)en
ons entwat en ewat (120) en eweg.
ER. Het hgd. voornaamw. er wordt in
Limb. ook gebruikt.
EKEL of HEREL (niet ezel) , vlaspijlken
(Vi.).
EREPERE, v., aardappel (Westvl.).
ERFBRAND, m., oogbrand, oogzeer (Vi.).
ERG, o., voor arg, in den zin van bedrog,
arglist, kwaad, kwaad inzicht : ik deed
het zonder erg (Overal) : dat is geen
erg , dat is niet erg; hiervan het
werkw. ergen, argen en ook ergeren,
voor : verergen, verergeren, dat is :
erger worden, fr. empirer.
ERGEN, o. w., in Westvl. voor het Brab. :
ergeren, verergeren, erger, slechter
worden : de ziekte ergt. Edoch, men
hoort in Brab. ook wel : ergen.
ERGEND en ERGERHANDS in N.-Brab.
voor : ergens.
ERKEN, ARKEN, de vl. naam van het
thands Waalsche dorp Archennes,
vroeger ook Arquennes, 1. Archania,
doch in een stuk van 't jaar 457 heet
het Erkena.

EVE

ERNE. Zie arne oogst.
ERZELAAR, EZZELAAR, ERZELAREN
enz. Zie herzelaar.
-HOUT,
EROT, appelmoes (Ninove). Vol. rot en
vort.
ES, op vele plaatsen in Brab. voor : het :
ih wil es niet weten ; soms ook voor :
eens (ens) : daar zal es eene slag
komen .
ESELEN. Zie aarselen.
ESSELEN. Zie aarselen.
ESSIG, m., hgd. esicq; edik. (Limb.), in
den Tenth. edick, etick, essich, suyr,
lat. aceturn.
EST, voor eerst, in den zin van begin :
van den est tot den ende : van het
begin tot het einde, van het eerst tot
het laatste : de weg is van den est tot
den ende met boomen beplant (Oostvl.,
Gent).
ET, voor een ander woord geplaatst, beduidt iets wat volgt, b. v. : etdages,
'sanderendaags, eigras, nagras (WestV1.); het staat voor ent : etwie, etwat,
etwanneer, ethoeveel. Zie ent bij
J. De Bo.
ETEPEET, m., knorpot, gierigaard, hersenpikker (Gent).
EUCH, 3e en Ise naamv. mv. van 't hgd. du,
wordt in Limb. ook gebr. even als cur,
voor uw.
ETWAT, EWAT, wat, iets (V1.).
EUJEN, IIEUJEN, voor : heden, dezen
morgen (Omstr. Maastr.).
EUKEL, EUKELEN. Zie heukel, heukelen
(hl. 4H7), en huikelen (198).
EUKELBRAUM , m., wilde 'roozelaar,
bondsroos, egelenteer (V[.).
EULEN. Zie heulen (blz. 187).
EUVEL of MONDEUVEL. Zie dit laatste
(Idiot. 388).
EVA, naam onzer allereerste moeder. 't Is
eene eva zegt men voor : 't is een verleidend vrouwmensch, of ook : 't is een
verleinig (verleidend) serpent (Brab.).
EVELINGS, bijw., aanstonds (VI.) ; in Br.
zegt men se flens. Zie ons Idiot. 120.
EVENTJES, bijw., 40 schaars, pas, sinds
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korten tijd; 2° voor korten tijd, eens :
ik kom u eventjes goeden dag zeggen
([loll.-en Belg. -Limb. en ook in Br.).

FIE

EZELSOOR, v., krook of vouw op den
boek van 't blad eens books : zie dien
boek, h is weer vol ezelsooren (Waas).

r
F. De letter f vervangt in sommige woorden
de eh, als bijv. in : graft, kraft, held afrig, manaftiq, geruft, heft, nift,
kroft, heften, enz. voor : gracht,
kracht, heldachtig, manachtig, gerucht, hecht, nicht., krocht, hechten;
lucht is in 't hgd. loft, en zacht, zocht
in 't engelsch : soft.
F Á BRIEK, o., gebruikt voor : maaksel of
making : dat is iets van mijn fabriek.
FABRIEKE, v., te Gent gebruikt evenals
fabriekratte, voor fabriekmeisje : ' t es
eene fabrieke. En het fabriekwerkvolk
heet men fabriekgoedje, o. : het fabriekgoedje wordt hoe langer hoe
slechter.
FAFELLIE of FARFELLIE, v., beslag, bekommering : zij zetten hen in fafellie
(Westvl. ). Zie fafooi bij De Bo. In Brab.
zegt men faffoeil, faffoelie, in 't fr.
embarras : wat is zij weer vol fa f foelie.
FAFFOE[L, faffoelie. Zie fafellie.
FAFLOTTEN, mv.,'tzelfde als : pet, pit,
fr. pulpe (omstr. van Landen).
FAMILIESTUK, o., stuk meubel dat van
vader tot zoon en kleinzoon overgaat
en alzoo in de familie blijft (VI. en
elders). Z. Van Dale.
FARFELLIE. Zie fafellie.
FAZELEN, UITFAZELEN, is 't zelfde w.
als het echte hgd. fasern en fasen,. fr.
e f Ier, in VI. fèselen of -fèzelen, eetje
andere uitspraak van Vèzelen, rafelen,
uitrafelen; Kil. heeft feuselen, vert.
door festucas frustra carpere, floccos legere.

FEESTEREN, b. w., is 'tzelfde in Haspen gouw als feesten in Limb , d. I. siree-

len, feesteer dien hond maar, hij zal
toch niet bijten, bij Kil. en Plantijn
bet. feestoren oft yemandt onthalen,
iemand goed op een maal onthalen,
hem goed tracleeren, hem een feestelijk maal gever), en hiervan feestéringhe, 'tgeen wij nu in Brab. een
tractement, d. i. feestmaal heeten.
FEGGEL, v., meestal in 't mv. feggels,
gebr. voor : lompen (Hasselt).
FEGGELEN, o. en gelijk vl. w., hetzelfde
als figgelen of fakkelen, met een slecht
mes of fikke snijden, verbrokkelen
(V1. ), te Werchter is feggelen ook
gebr. in den zin van : slecht snijden,
bijv. als men aan 't brood wil snij
: die feggelt daar wal af, die mar--den
telt of sukkelt daar fel. Z. viggelen,
Idiot. 812.
FEINTIG, Z. fintig.
FEINKEN, o. w., zelfde in Kl. -Brab. als
hierna fokken of apielsen (Idiot. 19).
FEL, bijv., in den zin van hoeveerdig : 't is
ne felle kerel (Werchter).
FENTIG. Zie fintig.
FEST, uitgéspr. fèst, pet met grooten bodem, als de boeren dragen (Meierij).
Licht is 't w. verwant met veste, vast.
FEULA, m., sul (Hasselt). Is dit woord in
verband met het fr. fou of met fooien,
oud vlaandersch w., dat Kil. vert.
door illudere, attrectare, angl. fele.
FIEFOUTER, m., vlinder, pepel (Kortrijk
en omst.). Zie flieflouter. Idiot. 128.
FIEKEN, b. w., bet. bij Kil. slaan, wrijven,
stooten, stekan. In Gent zegt men :
den horen fieken, en de pluim steken
voor : de school verzuimen, haagschool
spelen.

lo
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FIEKEREN. Zie ftjkeren.
FIEVELAMOER, van 't fr vive l'arnou't,
(leve de liefde), te Gent spottend gezegd voor : kaaksiag, oorveeg.
FIGGELEN of F1ITKELEN. Zie feggelen.
FIJKEREN, FIKEREN, o. w., snel loopen,
voortijien ; [ ijker, reispeerd (Westvl.).
ficken, fickelen is bij Kil. slaan, lichijes
met de roede slaan.
FiJMELEN, o. w., stil en geheimzinnig
spreken; hiervan fjmeiaar, fUmelares
(Hasselt). Kil. vert. fimelen, femelen,
onder anderen, door lascivire , seibsultare, nugas agere, enz. en flineler,

[emeler, lascivus, frivolus, nu ga/or.
FIKKE, V. onhandig en ongeldig vrouwmensch, ook een mes dat slecht snijdt
(Westvl.), fikke of nete, onverdra
geveins'l (Roeselare). Zie fik-gelijk,
keler.
FIEKELEN, FIKKEN, FIGGELEN, slecht
snijden ; met cene /1k/ce snijden (WestVl.). Zie viggelen, villen.
FIKS, bijv., gansch gezond, wordt gezegd
van iemand die pas uit cene ziekte
gekomen is (Maastr.).
FiL, een fransch w. dat draad bet. Men
zegt : den fi l of draad van iets weg
hebben, d. i. het fijne woord van iets

verstaan, er weg mee weten, er een
handje van weg hebben (Brab.). Men
zegt in 't fr. ook : connaitre le fil
d'etne chose, en in die taal bet. fil ook

adresse, habilelé.
FILLEFOELEN, o. w., geheimzinnig en
vriendelijk met iemand omgaan die
twee mannen fihiefoelen vandeeg nieteen (Hagel.) ; bij Kil. is fuolen zooveel
als 't I. illwlere, gekscheren, iemand
voor den aap houden, spotten ; en
altrectare, voelen, tasten, aanroêren,
behandigen.
FILOMENE, lichtje, fiiuw Iichje eener
keers (Gent).
FIMELEN. Ze fijmelen
FINNIG, hijv, 'Izeifde als : vinnig, bedorven.
FINT, V., leugen (1 lasselt). Het komt gewis
-
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van 't fr. feinte, feindre, 1. fingere,
waarvan ficho, fr. fiction.
FINTIG, FENrIG, FIJNFIG, bijv., schoon,
lief, bevallig, fr. joli, gentil : ah ! wat
is dat een feintig kleed (Westvl.). Vgl.
virinig en fijn en Z. fijntig. Idiot. 423.
FlOhEN, b. w., futselen, knutselen, finken, fanseri : iets a mekaar fiolen, iets
aan elkander futselen (Roerm.), in de
handen stoppen : hij laat zich alles
falen (Limb.); omstr. Loven zegt men
[èffelen, Kil. heeft foolen in den zin
van : hehandigen, de hand aanslaan,
I. atlrectare.
FLAËN, o. w., licht verbasterde uitspr.
van vielen; hiervan : flaërke, vielerken (Hasselt), hij Kil. fieeewen, oud
Vlaandersch woord voor vIelen.
FLAG, FLAGSELSEL, FLAGGENiTOOP.
Zie flak en vlag.
FLAHOET, y., int Eageland gezegd voor
snapster, geheime overdraagster. klap.
pci : Jun zijn u,jjf is een [elle flahoet.
Men denke hier aan : fiauuhoo/d.
FLAK, v., stuk grond met verdroogd gras
of heide dat men als strooisel voor den
koeistal afsteekt (Noord der prov.
Limb.); in Westvl. zegt men flakke
voor afgestoken graszoede ; in Brab. :
groes, grits of rus; in foil-Limb.
ook plag, plak, in foIl. plagge.
FLAKKE , y., slap, slag, klap, kaakslag,
oorveeg : hij kreeg een hoofdfiakke

(VI.). Zie flak (Idiot. 12,»', en plak,
plek (485).
FLAKKENBAL, kaatsbal (West-Brab.).
FLARKEREN, o. w., verwant met fkkeren, het geluid dat de vlam in 't
branden geeft., knetteren , kn itteren,
knappen (Aarschot). Zie Van Dale.
FLANKAARDS, slippen van frak of jas
(\Tl)

FLANKERT, m., 't zelfde in Oostvi. als
fiankuard in Westvl. , de slip van
frak of j:s Meester flanke r , een die
cenen langen frak of jas draagt.
FLAIJS, FLOUS, rn, flauwe praat, uitvlachtsel (overal).
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FLAUW BAKKEN, o. w., aan ziju woord
to kort h!ijven (Gent en ornstr.).
FLAUW BAKKER, m., geiegd van een
tijfc!3ar, van een dommen onnoozelen vent, van cenen die te kort
blijft aan zijn woord.
FLAUZEN of FlOIJZEN, 't zelfde als bij
ons (Idiot. •l 6) : flaiiwskens vertellen,
liegen (Noord-Brab.). Zie liceufft 154.
In 't Nedersaksisch luidt het flausen.
FLEB[iAARD, m., vleier (Fiageland).
F'LEDDEHIJ, V., voor afgang : van veel vet
vieeseli te eten krijgt men de fleddevj
(Ornstr. van St-Truiden).
FLEDERMUIS, y., voor vlederrnuis (Brab.);
van fledeien, fledderen, vledcleren, I.
volitare, heen en weèr vliegen, gelijk
zwaluwen en fledeuinuizen doen.
FLEER. Zie flier, d. i. vlier.
FLEER, FLEiE, v., shig, oorveeg (Baronij
van Breda).,hij Uerernans -.fleers, fr.
coup, sor//fiel; bij Kil. : l' flere, kaakslog ; en 2 o in Vlaanderen : een lui en
leeljk meisje ; bij Fierenans is fleer
een meisje van slecht gedrag, en in
Kl. - Brab. en elders : vleister, van
fiaren, sleiel).
FLENDEREN. Zie vendelen, fl idderen.
FLENTACEITIG. Zie Ilenteloos.
FLENTE en FLENTER, afgescheurde, afhangende lap, flarde (VI. en Limb.).
FLENTELOOS, b., slap gelijk cene flente
(flarde), ootzenuwd (Westvl.), te en
in de omstr. van Gent : flauw, slap,
zonder kracht, zonder geur ; flente-

iooshe(l.
FLEON, zeker gebak uit eieren en tarwebloem samengesteld, fr. flan (Maastr.).
\Tlg. fiets, vlaai ; deensch, fiad, hgd.

fladen.
FLETSCITÏ, bijv., in VI. ook gezegd voor
flauw van kleur, van vleesch ; ook
voor laf, loom. Vgl. fleutig.
FLEURSEL, in VI. hetzelfde als in 't Oud
Brab. : ficares, fleuris. [icarus, fr.

pleurésie.
FLEUTJE (fluitje) : 't geef wie een fleutje
van en eurtje, dat gaat als cene her

FL!
(Roermonde). In 't Brab. het gaat lijk
een flökke van een oord, het gaat er

wel, gemakkelijk.
FLE[JZEN, met de k'assedo schieten : niece
enact alt(jd fleazen , als uien van
obiok begint (St-'l'ruiden). Zie abrok.
FLIEFLO'I'I'ER en FLIEFLOUTER, ni.,

vliuder (Westvl.); in Brab. pepel en
pimpel.

F'LIEFLOTTEREN, o. w., vliegen of fl id
gelijk de [lie flotters (Westvl.).-dern
KiL heeft fliggheren, 1. volitare.
FLIEP, M., neus : van zUnen fliepe maken,
van zijnen neus maken, gelijk men in
Brab. zegt, d. i. : opspelen, faire du
tapage, de l'embarras (Gent).
FLIEPS, FLIPS, in Westvl. hetzelfde als
in Brab. : suipen, zuipen, warme
drank van wijn of bier niet suiker
gemengd.
FLIEPEN. Zie friepen.
FLIER , FLIERBLOEM , FL1EIIBLAD,
FLIERSTOK. FLIERSC HORS ,FLIERHOUT, enz. Zie viler, coz., in Limb.
fleer; fl eder-boom bij Kil.,Saksisch, 1.

sanibucus.
FLIEREMUIS, voor viedermuis (Omstr.
van Loven).
FLIJSTIG, bijv., duitscbachtige uitspraak
van : vljtig, opgezet, snel, opgeruimd
fl(,istig, als waart ge
ge zijt weer
niet ziek geweest (Beig-Limb).
FL1K, stuk aan eerie plaat om meê te drukken. Als er , in de katoenfabrieken
een stuksken van cene plaat is, zegt
men : ga b(j den plaatsn(jder en laat

er een fliksken aan zetten (Gent); te
Zomerghem bet fik : slechte koffij.
FLIKFLAKKEN, h. w., flikflooien, vleien;
hiervan : flikflakker, vleier; flikflakkerij, vleierij, geflikflak, gevlei (Gent
en Omstr.). Vgl. lifia ffen.
FLiNK , klauknabootsend woord , voor
kaaksiag, iemand eene flink op zijne
kaak geven (Brab.). Zie flonken.
FLINTERS, MV., f/enters, flarden (Limb.,
Vi. en elders).
FLOEREN BENDJES, voor fluweelen lint-
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jes (Noord- Limb.). In 't zuiden zegt
men meestal floer voor vloer, in 't fr.
velours.
FLOESBERG of FLUYSBERGH, dorp in 't
Waalsch Flobecq, Flobecque.
FLOEZEN, o. gelijkvl. w., iets op zijre
zokken of zachtjes laten vliegen
(Werchter).
FLOK, v., voor : vod, iets dat slecht is,
't is een flok, 't is misvallen (Kl. -Br.).
FLOK, bijv., voor : vlok, in den zin van
malsch, jeugdig, licht : het graan
staat zoo flok (Loven). Z. Van Dale.
FLOKTAP , flokhout, kurkhout (Ouden
-arde).
FLONK. Zie 't volgende.
FLONKEN, flinken, smijten, slaan ; hier
flonke, flinke, kaaksmeet, oorveeg-van
(Vl. en hier en daar in Brab.).
FLOOR, FLOORZAAD,wordt ook in Limb.
gezegd voor het in Brab. en elders
gebruikte sloorzaad, fr. colzat. Men
zegt in Limb. ook, evenals in Brab.,
zaad aleen : het zaad derschen; zaadkleed, dat kleed waarop men het
sloorzaad uitdorscht; zaadstroo, uitgedorschen stroo van slooren. Zie sloorzaad (Idiot. 629).
FLOS, FLOSSE, in de omstr. van Aarschot, gezegd voor : stortregen, slagregen, die 't water langs de straten
doet stroomen; hiervan ook : flosregen.
Zie flossen.
FLOSSEN, o. w.. zegt men zoo wel als
vlotten, vloeden : de regen is zoo geweld ig, dat het hooi uit de wei geflost
is; men zegt ook : verflossen, en toeflossen, bijv. de goot is toegeflost; de
duiker is verflost (Omstr. v. Aarschot).
FLOTTEN, o. w., voor vlotten, fr. flotter
(Overal).
FLOUS, FLOUZEN, Zie flaus en flauzen.
FLUIKEN , o. w., stampen , aleen gezegd
van peerden. Kil. heeft : fuycken,
voor stampen, stooten, hard kloppen.
FLUISBERG. Zie floesberg.
FLUIT, 't gaat er als een fluitke (Brab.), in
Limb. : 't geel as 'n fleutke; 't gaat er
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goed ; fluit bet. te Roermonde : snaphaan. Met het fluitje gewonnen en met
de trommel verleerd, met moeite gewonnen en licht verteerd (Overal).
FLUMKE, o., vlammetje (Roerm.).
FLUWEEL. Fluweelen wasscherse, is te
Loven eene waschvrouw die niet uit
gaat dan in groote huizen,-waschen
die niet wasschen wilt dan groote
wasschen. Men spreekt te Loven en
omstr. uit fraweel, r voor 1.
FODDELEN. Zie vodderen.
FODSE. Zie fotse.
FOENSEN, FUNGENS, de g bijna als de
fransche j uitgesproken, komt duidelijk van 't lat. fungus en wordt in
de Kemp. en elders gezegd voor :
kampernoelie, duivelsbrood of soort
van paddestoel, fr. champignon, poliron.
FOERTEN
N (zich) of VOORTEN, zich weg
zich wegmaken, voortgaan,-paken,
heengaan : foert u, leelíjke beest (Oostvl ) ; foert, zegt men tegen een hond,
dien men weg jaagt (Brab.).
FOETEL of FOETERBAGATELLE, iets
onbeduidends, iets zonder weerde
(Gent).
FOEZEL, genever (Omstr. van Venloo).
FOK, m., huk, hurk; ook lui vrouwmensch,
luie kat; de fok steken, zich heimelijk
wegmaken, en alzoo iemand laten
staan te wachten (VI.).
FOK, m., stamp, stoot, hij gaf mij nen fok.
FOKKEN, stampen, stooten met de kneu
: hij fokt mij ; ook gezegd van-kels
kinderen, die in het knikkersspel de
hand te verre uitsteken om wijder te
kunnen schieten (Antw. ¡. Zie fekken,
apietsen (Idiot. 19); in sommige gewesten zegt men ook : lekken, tjekken, strekken, 1. jacere.
FOKKER, m., voor bril (Brab. en elders),
te Antwerp. zegt men nog fok, en
elders ook nijper.
FOKKER, r jke. dikke fokker, voor rijkaard,
hoort men nog al eens zeggen. Ziehier
wat ik aangaande dit woord eens heb
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aangeteekend. De fameux marchands
d'Au.ugsbourg les Hochsteller et les
Fukker, se fixèrent dans noire ville
(vers le commencement du XVIe siècle)
et exploitèrent le négoce des épices
devenu le plus lucratif de bus; les derfliers y acquirent de si grandes richesses, que leur nom est resté proverbial. Huydens, hist. du marquisat
d'Anvers, p. 17!
FOMFAAIEN, VERFOMFAAIEN, kreuken,
verhauenen (Bar. v. Breda) ; in 't Nedersaks. bet. het dolo malo aliquem
persequi; ambire favorem alicu us
in cletrimenturn alterius, enz.; fumfeien, bij Richey (Idiot. Hamburg, en
Holstein.) fumfeien, in 't Brem.-Nedersaksisch Wörterb. Zie fommeren.
(Idiot. 431).

FOMPEN, o., gelijkvl. w. , met eenen
fonip (stoot) schieten, gezegd onder de
speeljongens, die met hunne marbols
of knikkers schietende, deze half weg
werpen, in stede van ze met de vingers weg te knippen (h. en d. in Brab.
en Kemp.). Zie fomp, fompen (Idiot.
bi. 131-2).

FON SEN. Zie foes tsen .

FONSUUR, eikenhout 't zij planken, bal
kepers.
-kenof
FORSIG, b., voor geweldig, sterk : hij gaat
forsig le werk (Brab.).
FORSIGAARD, v., van 't fr. force, iemand
die alles ineens zou willen gedaan
hebben (Gent).
FORT, is te Mechelen de naam eerier vierkantige'of ronde binnenplaats of voor
fr. basse -cour, waar men als-plein,
langs eene poort ingaat, en rondom
welke verscheidene huishoudens woonen ; het is zoo iets als het fr. bataillon
carré.
FOTSE, v., luie vrouw, luie, vadzige prei,
een stoute fodse. Zie fotse (Idiot. 132).
Vgl. vod.
FRAAI, schoon : fraaie zusters, schoon
fr. belles sceurs, (VI.); in Br.-zuster,
schoonzusters.

)

FEU

FRAAS, ingewanden- van een kalf (Hal
en omstr.), [rase is bij Kil. : een vlaandersch woord, hetzelfde als : löbbe,
in 't fr. (raise, het bet. : ook ingewanden van een kalf,, 1. vituli lactentis fissa intestina : instestina vitulina; bij Kramers : omloop, ingewand,
b. v., lever, long, enz. van kalf of lam;
doch, te Loven en omstr. verstaat men
door (raas dat klein, witachtig,kransachtiggedeelte waar tusschen boven de
darmen aanvast liggen.
FRATS, v., voor kind, fratsenmaker, pagadder : al die kleine fratsen op de
bruiloft zijn overbodig; fratsen bet.
bij Heremans in 't fr. sottises.
FRAWEEL, uitspr. van fluweel (Loven en
Omstr.).
FRECH, bijv., wreed, brutaal, in 't bgd.
frech (Roerm.).
FRECHLAP, m., wreede, woeste kerel
(Roermonde).
FRECHTERIK,wreede, brutale kerel (Roermonde).
FRENEEL, o., soort van lederen koker,
waar de keten in, zit opdat deze 't
peerd niet zou kwetsen, dat er mede
ingespannen is (Kortrijk).
FRENIE, in de Kempen ook gehoord voor
frengel, franje, fr. frange, bij Kil.
frengie, frangie en frenie.
FRE B E MEU RS, verk. van : freremineurs,
zoo Doemt men in Westvl. de Minderbroeders van 't. fr. Frères Mineurs.
FRETTER, m., gulzigaard (Brab.), bij Kil.
freier, en vraet bij Plan tij n ; fraet,
vraet bet. : stocker, en f'reter ook
slother ; hiervan : fratich, nu Prettig,
slokachtig.
FREU, bijv., .fraai, zeer schoon : zoo
schoon als eene freu of pen, U. i.
wonder schoon (Limb.).
FREUTELEN, froetelen, wroetelen (Roermonde) .
FRIBBELEN, garen zonder knoopen tus schen duim en vinger vereenigen,
men zegt ook aaneen fribbelen (Kl.Brab.). Zie frubbelen.
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FRIEP, FRIP, in 't fr. [ripe, al wat dieut
om te etel), tafel met eten erop, smtil
of smullerij : hij heeft vandaag-partij
aan eenen goeden [rip gezeten (Brab.
en Vi.).
FRIEPEN, te Gent en ornstr. het zelfde als
111

\restvi :

ritten, in Biab. [retten,

[

bij Kil. freten, d. i. vreten; friepen,

te Loven, wordt
ook gezegd voor : in zeker kaartspel
niet kunnen volgen en de dan anderen uitgespeelde kaarten moeten hijfiemen ; all. [rieper, bij Kil. freter of
vraet.
FRIET, mekje of vrouw, die prat en pruilt
(Land van Waas); friet is 'tzelfde w.
als [roet, snuit ; te Antw. wordt friet
ook gebr. in den zin van : kop, geest
(Zie Idiot. '133).
FRIJS, gevlochten wissenlijst, welke men
rond het hoofd eener wieg zet (Hal).
Zie hij De Bo : flieze, vrieze; hij Kil.
is [rise of voye van de koetse, het
voorste gedeelte van een bed.
FRlKEl.EN, o. w., ongedurigzitten, zich
steeds op zijnen stoel heen. en weêr
bewegen : kind, wat zit gij op de bank
altijd te frikkelen (Oostvl.).Z.wiegelen.
FRIKRELGAT, o., jongen die ahijd op
zijn stoel of zitplaats frikkeit (Oostvl.).
Zie lrik'kelen (Idiot. 133).
FRIP, m., Zie friep en friepen.
FRITS, Frederik.
FRITSELEN, o. w., frutselen te Hasselt
gebr. in den zin van 't fr. w. chipoler.
FRITSEN of FRUTSEN, o. w., 'tzelfde te
(3odsenhoven, als penijikken (Idiot.
in Oostvi. ; en [retten

4(39); fijtser.

FROEZELDAG, een feest of afgezette heiligdag, waneer men wet niet weikt,
maar toch binnens buis aan alle klei-
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nigheden bezig is (Waas) ; ¡roezel is
voorfrutsel, en dit is'tzelfdeals futsel.
FRODDELEN (zich), met beide handen in
veel water waschen : i/c ga ene eens
goed froddelen ; all. ['roddeling, daad
van froddelen (Gent) ; in Brab. flodderen. De Bo heeft : [roddelen en wrob
beten. Vgl. frommelen en wrijven.
FROEFE LEN, B. w., tot moes duwen, moezelea (Gent). Zie frubbelen.
FRUBBELEN, b. w., iets sterk tusschen
de banden wrjen : /mubbeling, verfrubfelen ( Westvl.). \'gl. [rommelen,
FREJISTFREEIIEN, b. w., voor stelen,
hemel]; verwaiitmet[rustrer, [restare
(\\r es t v l) Zie fruiteneeren (Idiot. '134).
FRUTS, tusschenwerpsel bij het volk gebr.
om cene weigering uit te drukken.
FUIK, rn , fok, stamp, stoot., mook, deuk
hiervan : [uiken, stootemi (131); [rijker,
soort van vischnet, trommel met reep
om mce te s' is:schen ; trommelfuik.
FUIKEN of FOKKEN, l. w., stooten,
stompen. fr. boxer. Zie fokken.
FRUTE', V. Lene [rut schieten, 'tzelfde te
Anta'., als : »e'n'fikken (Idiot. 4(39).
FEJNT, in K1.-Brab. 'tzelfde als fint.
F[JTSELAGIE, te Tervueren gebr. : voor
drinkgeld of de opceiiteii die de roeper
ontving, hij openbare verkoopiLijeti
van vee, meubelen, graan, hout, ens.
Dit was vroeger (voor de Fransche
Oserheerschingin 1 ?93,die ons Belgen,
zoo veelontfutseld h.ieeft) te Tervneren
het recht dat alle jaren opeubaatljk
verpacht werd.
FUTSEN, o. w., te Flasselt gebruikt in den
zin van : slecht vertichten, den bal
misslaan, misdoen : ge ziji daar weër
aan 't fritsen; hiervan : falser, ietriand
die futst . Zie futselen.
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G. De letter g gaat in sommige woorden
van VI. over tot f of y als in : genoef,
havetronlç, voor : genoeg, hagetronk
(hastaard) in Limb. tot j, als in
niejen voor : nijgen, enz. J oost voor
gunst (Brab. en elders) ; tot k, vooral
op 't einde der woorden als in : hake
tisse voor : hagedis : lank, gank, konink, honik, beqankenis, voor : lang,
gank, enz. Soms vervangt zij, in de
volksuitspraak, de d als in : eng voor
eend (eendvogel), ing voor : einde,
biegen voor : binden, cuz. Veeltijds
valt ze in de uitspr. weg, of liever ze
wordtdooriofy, zoo als in 't engelsch,
vervangen als in : gezeid, geleid voor :
gezegd, gelegd, rein voor : regen, viel
voor : vlegel, dwell voor : dwegel,
peil voor : pegel, slei voor : siegel, fr.
/iéau; day, way, say, may, engelch
voor : dag, weg, ik zeg, ik mag.
GAAI. Den hoogsten ,çiaai afschieten, den
hoogsten vogel afschieten, d. i. den
eersten prijs behalen. Gen moet niet
peizen dal ge (Jaar den gaai hebt afgeschoten, cl. i. dat ge daar iets bij 'onders verricht hebt (VI.). Gaai is (volgens Ficeufit, blz. 457) cene verkorting
van : papegaai , doch verkeerd. In
N -Brab. zei men ook van ouds . den
gay schieten ; in Libhek en op andere plaatsen van Nedersaksen zegt
men ook : na fl goyen scheuen. In de
Baronij van Breda bet. gaai 'tzelfde als
in VI. peerse , qaaiperse , en als in
Brab. wip.
GA MEN, te Veriloo en omstr., hetzelfde als
elders in Limb. : qeien, gcëen (Idiot.
I 4f), d. i. wieden, onkruid uitpiukken
in don Tenth. qheden, wyeden, en
qhede, wyede, reitschap. Te StTruiden
cjede ( Idiot. I 4 ) , distel- of ander
schupje om onkruid uit te steken.
GAAN, oak uitgesproken : geen, gien, meen
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ik van sommigen lieden langs den
Lirnburgschen kant, tegen Duitschi.
aan, gehoord te hebben, het is 'tze!fde
als : gin , wortel van beginnen; het
hgd. angehen bet. ook : aanvangen,
beginnen, 1. incipere. Z. hij Flmufft
aangaan, voor beginnen. [Iet spel is
aan den gang, het is begonnen. Gaan
wordt in Brab., Antw., Kemp. en
N.-Brab ook gebr. voor : verkeeren
ze gaan al lang met een, ze verkeeren
al lang.
GAANDAG, dag waarop de boerendiens
(Kemp.) , ook-bodenmguita
dag dat de bedelaars gaan bedelen
(Brab).
GAANDEWEG, bijw., allennskens, langzamerhand : die zaak zal gaandeweg
wel op haar effen komen (Oostvl.).
GAAPSNEUS, m., een spotwoord voor
melkbaard, fr. éiourneau, blanc bec
(Maastr.).
GAAR, bijw., ook in de Kemp. voor : volkomen, in 't geheel, volstrekt (Idiot.
hi. 436).
GABBEREN,o. gelijkvi. w.,lachen : lachen
en gabberen ( Autw. ). Z. gabberen
(Idiot. 13 7) .
GA DDER, K LEPPER , m., straaljongen
(Kemp').
GADESLAANÂCFITIG , uitgespr. : golslaagechtig, góóslau(hhtig, 1)ijv. , die
bezorgd is om gade te slaan, spaarzaam , zorgzaam orn niets te laten
verloren gaan (Brab. en elders).
GADSEN. Zie gatsen, gooien.
GAL. Ge zult er de gal niet van krjjgen,
zegt men van cene beest, om te laten
verstaan dat ze mager is, immers zeer
vet vieesch waigt (Brab).
GALGELIEKEN . Iemand het gaigelieken
voorzingen of voorhouden, wil zeggen
jemand, bv. cenen zieke of stervende,
tot hekeering, moed, geduld en be-
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trouwen in Jesus opwekken (Loven
en omstr.).
GALGEPATER (een) was vroeger , toen
hier te lande de galg nog bestond, de
pater of priester die de tot den strop
veroordeelden tot op 't galgenveld
vergezelschapte. Nu zegt men het verkeerdelijk van deugnietekinderen
voor : galgebrok, galgenaas, galgejong
(Tienen en elders).
GALMAARDE ook soms Galgaarde en
Galmgaarde uitgespr., een dorp bij
Hal, fr. Gamerage of Gammerages.
GANG, m., in N.-Limb. voor bedevaart,
begankenis ; te Maastricht verstaat
men door gang het vierkantig vóórvertrek bij den ingang van een huis,
fr. vestibule.
GANS, V. De gans rijden of de ganzen
rijden, is een spel hierin bestaande
dat men eene gans (soms ook eenen
haan) omhoog hangt, en de jongens
niet een pistool in de hand rijden er te
peerd onder door, en schieten er op
heen,treffen zij den vogel, dan behalen
zij prijs. -- Te Gent en elders zegt
men : eene gans steken, voor eenen
borrel uitdrinken; hiervan ganzebroer
voor : drinkebroer, en de ganzebroers
is een gezelschap van drinkers.
GA.NSCHIG, bijv., voor : gansch, geheel
het heeft den ganschigen nacht geregend. Men zegt ook ganzig (Oostelijk
gedeelte van Brab ). Z. grondig (Idiot.
bl. 467).
GANZEBLOEM, GANZITONG, de bloem
en 't loover van wilde suikerij; in de
woordenb. is ganzebloem in 't fr. paquerette ; bij Kil. staat gansenbioem
vertaald door : chrysanthemum, cha
-maelut.
GARDIAAN. Den gardiaan schieten, is het
middelpunt der roos schieten (Rethij,
Casterlee en omstr.). Men weet dat de
gardiaan een overste is van een Minderbroeders klooster.
GAREN of GADEREN voor : vergaderen
sparen en garen zegt men voor : ver-
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gaderen (Brab. Kemp.).
GAREN (het) voor : garennet (Roermonde).
Kil. heeft ook gaeren of garen -net,
voor : net, visch- of vogelnet.
GAR IO LE of GRIOLE, vogelkot (Westvl.).
GASSEREED. Z. geassureerd.
GAST, m., eene kleine hoeveelheid, in
Noord-Limb. hetzelfde als in Brab. :
een klats, klets : geef mij maar neu
gast erpels, om eenen keer of wat (d.
i. eenen keer of drij) te eten (Omstr.
van Venloo). Zou dit soms geene andere uitspraak zijn van gasp , een
Vriesch woord dat handvol beteekent.
Z. gest.
GASTIN, SANTÉ, naam van een soort van
vrouwemuts (Limb.).
GASTHUIS is waarschijnlijk de ware naam
van 't waalsche gehucht, bij Waver,
Gastuce.
GAT. Door één gat schijten, samen doen,
zich wel verstaan : die twee schijten
door een gat, ze verstaan zich goed
(Brab.). Door slechte gaten kruipen,
ongelukken hebben (Westvl.).
GATENTEELE, teil met gaatjes in, ook
gatenplateel of gatenpeteel (Westvl.).
GATSNIJDER, m., beslagmaker, pocher,
stoffer, kawauwer (Over- en Neerwinden). Ik denk daarvoor in Brab.
al gehoord te hebben : gatschijler of
een die veel van zijnen neus maakt.
GATTE, GA.TTIG, bijv., waar een gat in
is, gatig (Westvl.).
GAU W GROOT, m., canada, zoo genoemd
om dat die boom in korten tijd groot
is (Oostvl.) ; in Kl.•-Brab. is 't een soort
van heester, ook maagdenpalm genoend.
GAUWTE, v., haast, gauwheid, gauwigheid : in de gauu,'te of met de gauwte
met gauwheid of al gauw : pak in de
gauwte een druppel (Brab., Antw.,
Vlaand.).
GAWE, v., snede, opene snede (Gent), in
Kl. -Brab. goebbe.
GE voor men, wordt zeer veel gezegd :
ge zoudt het niet geloovet wat arbeid

dit Idioticon mij gekost heeft ; ge
zotu,dt het moede worden, maar ge
geist, 't kan toch dienstig zin (overai).
GE. Bij het imperfectum der werkwoorden
voegt men, in Vlaand., bijna altijd de
uitgang ge achteraan : wat gebeurclege
ik kendege mnéjne les.
GE ACHTEN, GEACEHITHONI)EB.DI N, GEACFITFIENTEN, enz., met acht, acht
honderd, achttien te samen, enz.
((Overal).
GI:A SS1JftEED,uitgespr. gassereed, b jv.,
veel gezegd van kinderen of lieden
die onbevreesd, stout en onbeschaarnd
durven antwoorden (Bral..).
GEBABBER, o.. "tzelfde als in Brab. : gebabbel, babbeling, babbering (VI.).
GEBAREN (zich), in T.-Blab. 'tzelfde als
in Antw. en Brab., zich geberen
(Idiot. blz. '1 40).
GERE ..T. Iaen vogel gingt gelijk hij ge bekt is, een spreekwoord bediedende :
dat ieder klapt volens zijnen aard of
zijne gezindheid (Brab.).
GEBELD, voor gedaan, geëindigd, uit : het
is er me gebeld (Pr. Antw. en Mech.).
dien hoort in Brab. ook nog al gebeld
en geblazen in dezen zin, b. v. het is
er °ntee geblazen, voor : het is met dien
mensch gedaan. het is op, het is ten
einde. -

GEBENTEDIJD, in Brab., VI. en elders gebr.
voor enkel : hU sprak geen gebenedjd
woord. In Brab., Oostva. is 't een
woord tot versterking of ook in den
zin van vervloekt, verwenscht, leelijk
jho u d nuw gebened Iden Tv-zit; Zig / met
owe gehened de leuugeni-s, dat is : met
alle uwe leelijke leugens. Benedictzus
wordt in 't latijn soms ook voor : malet.licliu.s,vervloekt, verdoemd,gebrüi kt.
1 n `t He €hreeu wsch is zegenen en ver
benedicere en maledicere, het--vloekn,
zelfde woord.
C EBETEREN, b. w , beteren : ik kan clot
niet, gebeleren, ik kan daar niets aan
doen (Brab. en elders').
Gi BI:t BI T^, ClFIT'RBI I o., geloei, te ,

brul van Bene koe of van Benen os (V:.).
GEBLAZEN Z. gebeld.
GEBOEEIELIJK. Z. geboeien.
GEBOEIEN, b. w., uithouden, in Bene
plaats standhouden : ik kon het b ij
dien zieke niet geboeien, je ne pourais
pas me tenir ar.uprès cde ce malade.
Hiervan : geboeiel k , houdelijk , fr.
tenable (Vi.).
GEBOERTE, o., 'tzelfde in Westvl. als in
Brab. : boerderij, fr. labeur, doenin g,
gewin, pachterij,
GEBOR1'E, GEBORTiG, overal in 't Zuiden
voor : geboorte, geboortig.
GEBIAAD, o. Men zegt in 't Hagel. : rijkman's ziekte en armmenschen gebraad
is seffens op 't straat, spreekwijze, beteekenende dat iets buitengewoons, hij
rijken of armenvoorvallende,aanstonds
wordt bekend gemaakt, seffens op de
straat is.
GEBREIDE B[IK. Men zegt veel van
iemand, die fel kan eten : dat hij een.
gebreiden buik heeft, d. i. een rekbaren buik, waar veel in kan (VI.), voor :
uitgebreide, fr. c lastique.
GEBROBB.1 [,, van brobbelen of bobbelen,
o , gebobbel, fransch bouuillonnement
(Westvl.).
GE BRAE K.`l'E, o. , zegt men, in de omstr.
van Loven, voor : de broeken, evenals
gebergte voor bergen : ik mag met
m ne schapen gaan in al de gebroek ten.

GEBROKEN , verl. deelw. van breken ,
gebr. in den zin van : half, niet v olledig, b. v. gebroken vloek, gebroken
leugen, gebroken meïktdag (Brab.).
GEBBOS, 'tzelfde als :' brol, bucht of iet
wat niets beteekent, vodderij, prul
(Vl.). Z. gebros (Idiot. blz. -1 41) en
brozel, blz. 82.
GEBROSSEL, o., het borrelen van kokend
water. Z. brosselen , verwant met
broesen, broezen of bruisen, schuimen.
GEBURI N, o. w., gebuur zijn, buren :
't is gemakkel k als smit en raaimaker geboren (bijna overal).
ll
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GEBURREL. Z. gebeurel.
GEBUURTE, GEBEURTE, o., buurt, fr.
voisinage (Vi. en Brab.).
GEDAA DS, bijw., gedurig, onophoudelijk:
hij werkt gedaads (Land van Waas).
GEDAAN, van doen, voor : aangedaan,
getroffen, verschrikt, aan iets gevoeli : hij was er zeer in gedaan, toen
hij dat verlies vernam (Overal in 't
Zuiden).
(BI D AGE N, o. w. , dagen , dag worden
(\\restvl.).

GEDERTIEN E N, GEDERTIGEN, GEDEKTI E NHONDERDEN, enz., met dertien,
dertig, dertien honnderd te sannen
(Overal).
GEDINE.EN, bijna overal voor gedenken.
i voor e.
GEDOE, GEDOED, GEDOEF, GEDOENSEI., o., verzameling van gebouwen,
waarin men Bene neering, bedrijf doet,
hofstede die men bebouwt (Westvl.).
GEDOE., o., ir, Oostvl. en Brab. van eene
persoon, vooral van een vrouwspersoon gezegd, even als getrek (Idiot.
-t :i2(. voor : dinng, persoon : het is een
oolijk Bedoen (Gent) ; dal meisje is een
aardli, slecht, boos ,gedoen (VI. en
elders), handelwijs, manier :' die man
gaat ten onder, ik zie 't, aan al zijn
Bedoen (I3rab. en elders).
GE DOEN (Bedeer, gedaan.), o. w., geraken,
genoegzaam hebben, zich vergenoegen
met, geuoenzaam zijn, fr. sufre(WVest-

vi.). Kil. vert , ghedoen door : agendo
perficere, profieere.
GEI)OENTE, o., manier van doen, gedoen
handelwijze, handeling : aarn z ijrr qerloente zou ik zeggen dat hij dronken
is (llrab. hier en daar).
GED()Ei'1G of GEDOEZIG , bijv., zacht
goedaardig, gevoe raam, ge--moedi„,
willí,, fr. dour, 1. du/eis ('I.).
GEDRI.IEN, omstr. Loven uitgesproken
ge(lrijnen , met drij, di ij te samen,
evenzoo ook : gedrijhonderden, ged^ríjduizenden, met drijhonderd te samen,
enz. (Oyeral).
-
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GEDRIJNEN. Z. Bedrijen.
GEDROM , GEDRUM , GEDRUIM , GEDR00M, GEDREUM, o , gedrang, fr.
presse, foule (Westel.) ; men zegt er
ook : gedromsel, ged rucrosel, ged ruim
met sei achteraan, voor gedrang -sel, .
GEDRUIM, GEDRUM. Z gedrom.
GEDRUIFD (gedrucrfd), riet druiven voorzien (VI. en elders).
GEDHUIMSEL. Z. ge,irorn.
GEDIILET, deck-v. van drukken, opengeruischt, het vel afgeruischt licht ge-kneusd (Omstr. van Maastricht).
GERUCHTEN, in \Vestvl. maar gehr. in
do zegwijze niet kunnen geduckten,
dat is niet kunnen lijden of verdragen :
zie ik kan dien kerel niet geduckten.
Elders in V1. zegt men ook : geluchten
voor geduckten.
GI .DÚ llLNDEN, met duizend te samen
(Overal).

GEDULR, o , rust, verblijving, stilstand
(VI.).

GEDwONGENI-Ir1D, v., dwang (VI.).
GEEF, bijv., gaaf, heeft in N.-Brab. dezelfde beteeken.iis. In Nedersaksen
spreekt men gaif, qei f, geide uit.
GEEFAARD, GEEVA A.RD, zinspelend op
den naam van Gevaart, zegt men in
Vi. van iemand, hij heet gévuart ; zyj t
naara is gévaart, rim te bedieden dat
hij van aard niet geefachtig is, dat hij
gierig is, of ho+.alvast (havast,), gelijk
men in Brab. zegt.
G EEFACHTIG, bijv., gene en tot geven,
mild, goedgeefsch : hij is niet geefach.lig (Brab., Vl. en elders).
GEI L. o., het geel voor : geelzucht, geel ziekte, fr. jaunisse (Brab. en elders).
GE LTV, G1 LUV, GI LV', hijv., in VI.
'tzelfde als : geel, errgl. yellow, angelsaks. gealnive, fr. jartne. [Siervan

geelivachtig , geelwendig , geelivezuckte, geelzucht, geelw.vigheid, geelwt e,
gil este.
GEEL\VENDIG , GE1..t WE 'DIG ,
geelachtig (Westvl. ).

GEEP.E, v., is, hij de zeevissehers, een visch

welke in 't fr. orpitie heet, eis in 't lat.

belone vulgaris.
GEHR, m. (met bletende e), genegenheid,
goesting tot iets (K1 -Brab. en VI.).
\'ortel van : geeren of begeeren.
(EEIIAARD. liet schijnt , volgens cene
Gentsche legende,dat zekere Geer•aard.
1)ijeenaamd de duivel , een beroemd
edelman was. die van der) duivel geweldig slaag kreeg , en vandaár de
spreekwijze in VI. en Brat). gehoord :
er overslaan, kloppen, ranselen, gebijt,°
de dduivel opp G^eraard, d. i. iemand
duchtig afranselen, afslaan.
GEERD, GEEIST, GEERAART, Gerardus;
hiervan de familienamen : Geerts,
Geeraar(t)s en Geertsberghe of Geeraartsber;e, fr. Grammont.
GEl RDING E (zware è), gewit 'tzelfde w.
gals gorclinq , is, te Gent het houten
staketsel, tegen Bene brug, waar de
brug opdraait, en vanwaar de vrouwen haar lijnwaad kunnen spoelen,
b. V. als het water leeg is, moogt ge
nooit op de geerdinge ^uw linnen spoelen, maar wel opp den watertrap, in 't
fr. is het pilotis, pilotage, te Gent ook
pilot, pilotle genoemd. Z. gording.
(^fERE , v., gierige, begeerige vrouw
(Gent en omstr.).
GEERDEN, GÈREN, GAREN, voor Baderen,
vergeêren, d. i. vergaderen, verzamolen (Brab. en Oostvl.). Bij Kil. gaeren,
gheeren, glieren, Baderen, 1. colligere.
GEEREN (bletende e), begeeren, lusten : ik
geer dat stukske niet (Land v. Waas) ;
bij Kil. gheeren, begheeren, 1. cupere.
GEERNIGHEID. lets doen uit geernigheid,
het geerne, met goeste doen (VI.).
Van geerne, voor 't boll. : graag.
(3EERTEN, GARTEN, o•. w., schuiven (V1.).
GEESTGETUIGER, m., grootspreker, snoever, poffer, pocher (V1.).
GEESTIG, bijv., in Brab. en Kemp. ook
gehr. voor : vrolijk, lustig, vermakelijk ; bevallig, lief : 't is een geestig
,Í ong.
(; EET is te Mechelen de naam, gegeven. aan

grachten, goten of riolen, langs beide
kanten eener straat, waar in het water, nat vuil inloopt, er) door dezelven
afdrijft,. Volgens llcnutt't het. geel of
gele in Nedersaksen ook : waterloop.
en naar 'tzelfde zijn oenige plaatsen
in Bremen nog genoemd (Z. 13r omschNiedersak Wörterbuck op gele). Zoo

heft men ook de verzande rivier de
Goole, bij den Brunt in Zeeland, en
de beide Geelen, rivieren, waarvan de
err de andere
eerre `l'ienen
0 besproeit,
Zoutleeuw, ern zoo den Demer irloopeu
en vanwaar het dorp Geet Bets zijnen
naam ontleent. Geel kan ook verwant
zijn met geut, goot, Bole, dat ook waterloop, gracht, riool, buis, beteekent.
Zie get.
GEEUS, GE[;S. Z. geeuwens.
GE E UW1NS, bijw. In de omstr. van Aarschot uitgesproken geeus, van geeuwen, bet. aldaar : flauw, leutig, traag,
vadzig, ontsteld : ik ben zoo geeu.s, dat
ik daar jont neervallen. De horlogie is
geus, staat geus, waneer ze niet geregeld den tijd aanwijst.
GEELZEN voor Ireeuzen , uitspraak van
hoo.zen, met Bene hoos of schoep het
water uitwerpers (Brab., Kemp.).
GEGANGEN, gegaan (N.-Brab.).
GEGORZEL, GEGOZZEL, o., de daad vary
gorzelen, geklad, vuilmaking (aalst).
Z. gozzelen. (Idiot. 160).
GEIIA ANDE EI, o., ei van hennen die met
cenen haan leven (Biah.).
` ( EMAARD, bijv., van haar voorzien ; uw
bol is goed gehaard (Overal).
GEHALT, trek, traktement van den staat :
zijn gehalt beloopt op 2000 gulden
(Limb.). Bij Olinger is gehalte, valeur
inn,trinnseque.
GEHAMERD. Z. nameren.
GEHEELI.IK, bijw., geheel (Overal).
GEHENTER., GEFNTER, o , gezaag, zagerij (Antw.).
GEHEULD, deelw. van heulen, geplaagd
(Gent).
GEIIONDERD, met. honderd te samen
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(^ HOO['T EN GEDVt Ceti , geheel en
g^insch, fr. sans ceremoarie (Gent). Z.
bij De 13o : hoope rnz. 1
(^Eki0T, o., 'tzelfde als hot (Idiot. 493),
wortel van holten (Idiot. 196), dat bij
Kil. en thans nog hier en daar, bet. :
I o samenpakken, siremnmen , samen -.
vasthouden , sarnenklemmeil , en
2° gebeuren, lukken, gel.rkl.en : het
ding is in zijn gehot, dat is, in zijnen Í
haak, de zaak is gelukt; het is uit zijn
gehot, het is uit zijn lood, het wilt niet
houden, het pakt niet, het lukt niet;
het wil niet hotten, het wil niet pakken, niet lukken (Brab.). Te Mechelen
zegt men : het is in of uit z n hot.
GEHUILSEL, o., gehuil, gefluit, b. v. van
den wind (V1).
GEIL, bijv., gezegd van koffiedrank die
Benen wrakken of onaangenamen nasmaak heeft (Westvl.).
GEJAAGD (ZIJN), aangedreven , haastig
zijn, fr. é'tre press : ge jijt ,goo blöksems gejaagd , wie zit er u op de
hielen, wat jaagt u zoo (Brab., Kemp.,
VI,)?
GEJEN, o. w., wannen (Rasselt).
GE.lOGLN, voor : gejaagd (VI.).
DEKA LFD : gekalfde koe, koe die nog niet
lang gekalfd heeft (Slagel.).
(;EKAPPELD, deelw. van koppelen, in Vl.
voor : kabbelen (Brab.) : gekappelde
melk, geronnen melk.
GEKAPSEL , o., kapsel, gebak, iets wat
gehakt of gekapt is, b. v. kooien,
vleesch, enz. (VI.).
UEKIFIJEL, .o., gedurig gekijf, fr. cha
Z. kiff'eien.
-rnails.
(i i LATER, GEK LATERSI L, o., geklad,
kiadsel, het vuilmaken met natte stof
(Vi.). Z. klateren, kladden.
(Ë1 1 LE'rST, deelw. van kletsen, vlekken,
vuilmaken, niet stanz: bij iemand gekletst slaan, er op de plak staan, er in
het krijt staan, er op den schuldbonk
:staan, er schuld hebben.
(dE1 KEEPTE, die met knepen zit, geslepen, doortrapt, fr. ro ffiné, [in : ire 't
,

C1
F,

gt,kniefclrte, in 't geknipt, in het geheim

(Gent).
GEhNUI{ , o., aanhoudend knuffen , fr.
pleurnicher (Oostkant, van Brab..
GEE RAV EL, in Vi. 'tzellde als in Bral). :
gek •evel, kraveling, kreveling, licht
gekrab , gekriebel , gekrieuwel van
diertjes als van mieren, luizen, ens.
Z. kravelen, krevelen.
(áEhltE'l'k , deeIw. van krijten, Neder
%riten, komt, in 't Noorden van-sak.
Itoll.-Limb., voor in dé uitdrukking :
wie heller gekreten, wie eher vergeten,
d. i. hoe harder gekrijt of geschreeuw
hoe eerder gedaan en vergeten ; dit
zegt men van iemand die sterk een
doode beweent, en hem weldra vergetern zal.
GI KRIJZEL, o., krijzeiing€ (VI., Brab.).
GEKR IMD , bijv., dat kruien inheeft :
dit brood is goed gekruin d, een ge kruiinde redecoeririg is er Bene die
kruim, d. i. goede en rijke gedachten
bevat (grab., Vi.).
GELAAG, GELAAS, o., in VI. voor gelag,
gelees.
GELADEN. Zie aanladen.
GELD. Voor geen geld (of goed) ter wereld,
aan geenen prijs, voor niets ter wereld
(Overal). Alle geld uit, ten allen prijze
(Kortrijk en omstr.). Ik heb geld zoo
lang als hooi, d. i. zoo lang ik hooi
heb, kan ik er geld van maken, ik heb
geld genoeg of veel geld (Omstr. Gent.).
Gevonden geld, zegt men waneer er
iemand Bene schuld betaalt, die men
dacht niet meer betaald te zullen
worden (Westui.). Kwaad geld betalen, geld ergens nutteloos aan uitgeven. Bekort van geld, in 't bekort van
geld zijn, geld te kort komen, geen
geld hebben.
GELDPONK, van geld en ponk, verborgen
plaats, waar men zijn geld bewaart
-

(Vl.).

GELEE] SD, GELAARSD,. bijv., met laar
aan : h1 kwan daar afgereden,-zen
geleersd en gespoord (Brab, en elders).
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GL LENI
N, GELINT) en verlort . glind is, 1 GIS:1.1 i., GELUI., o. , 'tzelfde als lol, wortel
van lallen (f diot. blz. 355) , pruts ,
in de Baronij van llreda, algemeen
flauwe praat, beueelpraat, ook geluneerie omtuining of schutting. Glind is 1
ter , gelunder , getalm , beuzelarij
hetzelfde, in geheel Nedersaksen. Z.
(Overal in Br. en Oostvl.) ; in Westvl.
Idiot. Hamburg. van Richey (hl. 34)
bet. gelid : slechht volk, gespuis : zet al
(lie tiet woord uitlegt door geleerder,
slat gelul aan de deurre.
hlaneke, stacket, verschlag von tref
l e t / en oder p%'(ihler°. Het Brims.-tCra,
GELOVEN, b. w., loven, aanbieden, overti iedersahs. A\T orterb. heeft eenvoudig
laten, te koop - overlaten : ik geloof ii
inn ( "O peren. voor 1 O francs den mak ;
land. Weiland twijfelt of het niet van
land kome. Wachter leidt het w. af ^
`:io ook kloosterbelofte doen, fr. faire
van lenen, leunen, fr. s ap puyen.
viceu, hiervan gelofte voor belofte; lij
Kil. gheloven, beloven, Gode gheloGt LES , o., voor gelees, het lezen , het
gebed : fhet geles is aan, men is aars 't
ven, royere vot'ic.m; ghelofte, promisbidden , zegt men in een klooster
suum, votum.
brae.).
GELT', b., malsch, in de omstr. van Venloo
G E LEUItr) (()Fl), goed of koopwaar gegezegd van vruchten , ook van de
kocht van een rondleurder ; of ook
lucht : clie aardappels staan nog te
gelborgd goed, bin nengesrrlokkeld goed
gell) 001 flit gedaan te worden. De
(E>rab. en licht overal).
kooien staan gell. De lucht is te gei j,
G E LEVEflw. v., geelzucht (ltoermonde) ; 1
dat, is te week, te regenachtig. Zie
b:ij Kil. : gheel-wuue/tte, geelziekte, fr.
Idiot.. blz. t'rt3.
jaunisse. Zie geel.
(;E LUCHTEN. Zie gedachten.
GELIJK, t° toen, wareer, als, zoohaast : GEM, GRREM, CHE 1, uitgang van plaats
Biij ging jilist nit , gelijk ik binnen
-name.
Zie hem.
kwam; 2° gelj k of te gelik, in eens, GEMAKKELIJKE, m. en v. : hij, zij is
te samen, gezamenlijk : gaat niet allen
geene gemakkelijke, hij , zij is eeri
ruwe kerel, geen kat om zonder handgelijk binnen, ge kunt alles niet gelik
schoenen aan te vatten ; die niet geleeren; 3° als het ware, als of : ge
makkelijk te overwinnen of over te
wwaai t gelijk kwaad, het sck.(nt gelik
dirt <il ziek zit. ik had gel k cenen
halen is (Overal).
schrik op m jn lij/'(ftrab., Demp.. N.- GEMEE !TENAAR, uitgespr. gemeinteneer,
i
inwoner eener gemeente. Er Z /U, twee
. Bab.). Merl zegt, ook gelijk als i n den
zin als 't ware, als zoo, alsof ; ? ge vang, mühe gemein leneers naaal• .4inel-ijk, heel en al , geheel , geheelijk ,
rika getrokken ( Brab., Aarschot ).
teerïemaal : uw kleed hangt gelijk in.
Sleeckx geeft dit woord op als veroustukken, ge zijt gelik wit op uwen rung;
derd en vertaalt het slecht door homnze
maar hier valt op te merken dat-, de
populaire
klemtoon in deze laatste beteekenis GEMELA 1) , deelw. van eneonen , leiden
brengen : z, ii, peerd is ver gemend ;
valt op lijk.
z jn kleed is ver geniesd, het is ver
(1E, LIJK. A l.S. Z. 't bovenstaande geiijl, .
versleten; mmi•n geld is ver gemend,
GELLE , GELLEN , ook Geiern, oulings
wijn geld is bijna op (Oostel.',. In Brab.
(;ile?lei, I. Gislenes, hiervan de famizegt: men : het is vier gebracht.
lie:,amen : Gel/ens , Geleyns , Lens,
1,et1rl,s, Lí¡rt.s.
(_lEYETST. Hij zit er als in genieui, hij zit
er zoo vast in, dat hij er niet meer uit
t i :l.MEN. Men heeft, in Lirnl). Groot-Gel- t
rit en, fr. Grand-Jamine, en Kl in-GelLau, hij is in die zaak zoo verre betrokken , dat er aan geen uitgeraken
nien, Petit-Jamine.
,
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meer te denken valt (Gostvl.).
hemp.). In «'estvl. zegt men hiervoor
gepiekt, gep^ltt.
GEM()RG END of TE M ORGEN t), voor :
dezen morgend, fr. ce matin : 't was ^ GEPI.ETTERD, deelw. van pletteren, hetwelk men zie.
getmzorgend nat en koud (Brab. Kemp.). 1
GEMOT, o., kort stroo, stroo dat klein (EPI.OGEN, deelw. van plegen, in den
zin van gebeuren, voorvallen : het is
vaneen gedorschen of verbrokkeld is
mij geflogen, 't is mij gebeurd ; dat is
(Brab.). Vgl. gemul. (Idiot. bi. I ßb6).
GE1iL:L. Veel gernul met iets hebben, veel
nooit geplogen, dat is nooit voorgebeslommering nit iets hebt)erl (N.- l
vallen. lil. vert. gheplogen door : asBrab.). Z. gemul (Idiot. blz. 146.)
sue/us, usilalas, solitus, d. i. gewoon,
GENACHTE, GENECHTE : hij is naar de
en pleghen, 1. solere, apere, de gewoonte zijn, gewend zijn, gebeuren.
. genechte, d. I. naar de vergadering, {
haar den raad, maar 't gemeentehuis, 1 (àEPLOGEN1iEID, v., gewoonte, gebruik,
fr. coulume,usage (VI.).
enz. (Kemp.). Zie over genachte Kil.
GEPSEN, b. w., drinken (1-loogstraten).
op dit woord blz. 435, 't Westvl. Idiot.
van De Teo, blz. 3 (i, ons Idiot. blz. 116.
Mien zegt ook kampetten en buizen
er) Hautft, lblz. 185.
voor fel kunnen drinken . liet is licht
(ENL;CHiE. Z. genachte.
verwant met gispen.
GENIEP. In 't geneep, in 't geniep, irl 't `f G.Ell, gij (Maastr.), hgd. ihr. Z. geer (Idiot.
geheim (VI.).!
blz. l4).
GE T r.J(`EN, ` JENEGE TI1_ 1NEN, NENE
GE RADIG , bije., geraden , geraadzaam ,
( SEN "F(GI; \,GEN EGLNHONDEUDEN,
dienstig (1Vestvl.).
enz., met in'gen te samen, enz.
GERAT, GRAT, zegt men in El.-Brab.
GENEPIEN is de oude vlaamsche naam
voor rat (Idiot. blz. 53), zoo dat rat
wel ()fl woord kan zijn met het hgd.
van 't waal4c',e dorp Genappes.
gerade, juist, heel. De Theut. heeft
GENT P, GENIPT. In 't genipt in 't geniep, 1
gerade voor : rijsen (ras), snel, spoein 't geheim, heimelijtt, fr. en cacheste
(.A ntw. en Vi). Zie geniep hij Van Dale. 1
dich, en Kil. vert. ghe -raed, sicamb.
door cito; en rade, radde, friesch w.,
Gli,NSES. Zie airases.
'tzelfde als : drade, door : eeler, rapi'( EONSTEIIK1 N, onsterk of niet veel in
dus, en raede is hij hem een holl. w.,
gefal, filet talrijk te samen, net i iet
1. cito, celeriler (aldra).
velen sanen (bijna overal).
(EPAK T, deelw. van pakken, aangedaan, GERE of GEED., begeerte, fr. desir (Vi.).
GERE, GEERE (zware e), v., gierig wijf
getroffen, fr. sa si hij toas fe l g('pokt
(V'1. Gent).
vanz. Z Jets vaders dood( lirab.erl elders).
(;EIAST. 't Is er me" gepa.st, 't is er me' 1 GERECHTZWEER, m., neef (Oostvl.): bij
Kil. recht -siceer, Vlaandersch en Holl.
gedaan, gebeld : gepast gell, de juist e
woord, 1. patru.elis, consobrinus, amisom gelds die er zijn moet (Brab. en
linus, germanus.
elders).
GELEISTEKD, voor : gepeisd (Geeraards- GEREEDEN, b. w., gereed maken, herei den ; men spreekt het w. in VI. uit
berge).
gereën en greeën, en bezigt het in :
( EPIEKT, GEP!.JE.T. Zie gepikeerd.
iemand kleën en greën, waarvoor men
GEPIEEERI), deelw. vain Inkeeren , fr. 1
in Brab. zegt : iemand kleeën en reeën,
piquer, licht geraakt, kwaad, Benen
d. i. kleederen en reeden , of voor
pik hebben : h j was fel gepikeerd op
iemands kleedsel en alles zorgen. Kil.
nijj,omdat ik Z ne ondeugd uitgebracht
heeft ghereeden, ghereyden, of bereyheb, hij was fel gebeten, fel kwaad,
den, en reeden, reyden, 1. parare,
fel boos op mij , enz. ( Brab., Vl.,
T
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gerecd maken.
GEREEN. Zie gereeden.
GEIlEN (gedren), b. w., verzamelen, inzamelen : eieren qeren (I\l. -Brab.), in
Brab. vergêi'en.
GEIIEZEN, dee!w. van rij en Z dit w.
GERF. Zie geiw.
GERMIELEN. Z. grerneelen.
GEREUTEL, GER(JT El , GERUFrE L. o
(Brab.). Z. rotelen ofeuteIen.
GEROKKEN, deelw van rekken : nitgerokken ijnwaad (Vi., Antw., K emp.).
GEROVEN, deelw . van : ruiven (Antw. en
prov)
GERRE, GARRE, y. , reet, spleet, groe e
(VI.). Z ons Idiot I 4) , en De 13o
I)1. 3i, en gerrel.
GE1REBEKKEN, o en regeirn. w, scherten (VI.).
GERHEL , te St-Amands en elders zegt
men : gerrel in de beteekenis van
groef, gioote spleet of kloof, i eet. Zie
gen re.
(ERRELEN, van gerrel, reet, o. w., de
beenen uiteen zetten (Kl. -Brab).
GERE1TZEL, o., gemisch, geritsel (VI).
n
(ERS, GRAS. Zich aan het gers houde,
. zici trachten recht of gezond te hon
den, voor zich zelve!) zorgen. floe gaat
het vriend? floudt g u nog alt(jd aan
't gers? De spreuk is hier aan ontleend
dat men, op t punt zijnde van in het
water te vallen, zich aan 't gras tracht
vast te houden om niet te vej'dnjnken
(Brab. en elders). Iemand het gers
onder de voeten afsnijden, 'tzelfde als
iemand het gers vooi de voeten wegmaaien, hem onderkruipen, hem te
fijii, te gauw ziju(13iab en elders)
GERSELEN, o. gelijkv .w., 'tzelfde Ldjna
als : griszelen, greszelen, griezelen;
doch Sleeckx vei-fr. gerzelen, door.
tressaillir ,, trembler, en gerzeling,
door : tremblement, Iressaillement
grieselen vet-fr. hij door frissonner.
(n:HsFÂk , GARSFAEKE , graszode, in
VI. tzelfde als in Biab. : ruse/n, groes,
-

-

fr. mu//e (le (ciie, ca iie (le ga on Zie

fak (Idiot. 1-21).
GERSHUL , GARSHUL , m., een struik
gras die hoven het ander glas uitsteekt,
fr. bu/Te d'herbe (VI), In Brab. : grasof gershoechi Z t volgende.
GERSI-IUT , GRASHUT , m., struik of
hoecht gras (Vi). Z garshul.
7JERSKTANT of GRASZODE, bodem of kant
die niet wordt omgedaan en met gras
begroeid blijft (VI. en elders).
GERSrEN, voor : gerstenbier Overal).
GERSTP1EEER is eigenlijk een krekel
doch ook iemand met eene kinderstem,
met eene fijne snijiende stem, tenorstem (Gent)
GERSVOI)I)E, GRASVODDE, y, graszode,
groes : grasrodden steken ona cenen
nloel le maken (Vl.).
GERUS1IGETEID, voor : gerustheid, laat
ii bereehien dal geeft zoo ngerusligheid
aan 't heet (overal ) .
GER\T, V. , bij De Vries en elders; omstr.
loven waar men ger/zegt; m, in VI.
gerne, gerwe, V. fr miiie feuilles,
Kil, die gaerue, garree, garbe, garne,
y/herce en ghe'rwe schrijft , vert. het
door : slrationes, millefolium, cuz
op dezelfde wijze schrijft hij gaerwe,
cuz. , voor schoof.
GESCUAKELD, veil. deelw. van schakelen;
waneer in Brab. en . t Ilagel. , en
korrels in de graatiaren ontbreken,
zegt men : dal het graan of de aren
qesehakeld (geschokkeld) zijn. liet is
licht een erleerde' uitspr. van si'haiceeren ; geschakeerd , hij Kil. scharekieren; I alternare, variare, scharel,erse, varialio, e'ariegatio. Z Weil
op schakéren : ghe-schaeckiert alleraus, variegalus.
G1Cl1EEPT. 'tzelfde als bij ons geschoren
(Idiot. bi. 150), d i., bedrogen, gefopt : h(j is er met gescheept, hij moet
er mee veren (Maastr. en elders).
GESCFIICIIT, o., 't geslachtsieel der koe,
men moest het geschieht open snijden,
anders kon de koel niet kaleeren
( 1laspengouw1.
(

,
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GESCHOEID, GESCHOEND, GEROUSD,
de voeten met schoenen en kousen
voorzien (over-al).
GESCHOKKELD. Zie geschakeld.
GESCFIOTELD en GELEPEL[). Zie schotelen.
GEERK, o., hetzelfde als gedaag, soort
van gekakel, gekior of liever geschreeuw der hen, waarvan : serken,
kakelen, knorren, kijven (Aarschot).
GESLACHTEN, b. gelijkvl. w. , gelijken
gelijkheid hebben met, fr. ressembler
(VI.).
GESLAGEN UUR, een gansche, een volle
uur Bral;. en elders).
GESLETEN, eeii gesleteti beer (scherpi. e)
een beer (marilijk varken), die onbekwaam is om voort te teelen.
GESMELT, GESMIJD, verl. deelw. van
smeden, smijten, qesmeit zijn, outmoedigd zijn, geslagen zijn, ter néeC
zijn (hier en daar in Vi.); smijten bet.
in \VesLvl. slaan, hiervan : kaaksineet,
kaakslag; doch het kan ook verwant
zijn met sm(jdighen , dat Kil. vert.
door nicilcere, mollire, d. i., lenigmaken, iets wat hard is verzachten en
smdiq, lenig. Z. smijdigbij Weiland.
GESMIJ, GESMIJDE, getuig, gereedschap
(\Vaas). Zie bij Weil. qesrn)/de, fr. ornemen!; Kil. vert. ghesmijde door
moni/ja, buílae, ornainenta, 2o apparalos, machina , instrurn cum in.
GESPARIG,hijv., sparig, spaarzaam (Oost
-vI.)
GESPEKELD, doorgaans voor gespihkeld,
fr. 1)aflaCh (Oostvi.); met spekelingen
of stippels (Gent).
(;J:ST, meer". van gast, in de omstr. van
Landeii gebr. , voor de gasten of de
leden van het huisgezin, 't is al hall'
een en de gest zj/ri nog 'niet t/wis 'vil
het veld. In •t Elaspengouw namelijk
omstr. St-Truiden, worden nog al vele
woorden hij middel van klaukverwisseling in 't meerv. gebruikt als : boom,
buitni ; bond , heun(d) ; zoon , zeilit
stal sie!. enz.
(
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GESTADIG, bijv., ernstig, gemaflierd, niet
te haastig, geschikt (Brab., VI.).
GESTEREN ook GEISTEREN uitgespr. , o.
en gelijkvl. w., hetzelfde als bij J. Heremans : qastereeren, fr. faire bonne
c/ia/re ; 1. cpu/an ; feesten , feestmalen,
lekker noen malen ‚smullen : het geistert
daar ; het gaat er daar fel ; men feest
daar goed (Laud van Waas); hiervan
hij Kil. : gas/er),!, feestniaal, tradeclient , 1. convivium, epiilatio.
GF:STERKEN, sterk in getal, talrijk, met
velen (bijna overal).
GESTICH'FIG, Lije. , stichtend, zedig : een
gestichlig rnteisje (Brab. en elders).
GET, m., dat in de Kemp. en elders : rotterik, drabbigwater, groenachtig gewas of vuil dat boven op het water
ligt (Idiot. 1522 ), beteehent, wordt in
IiI.-Brab. bijna in denzeifden zin
gehoord, namelijk en dien van vettigheid of slijm, die op 't water drijft
en aan het gras der oevers blijft kleven.
Zie geel, gele, dat wel 'tzelfde woord
kan zijn, boven hI. PI.
GETAKEN, b. en geljivl. w., 'tzelfde in
Oostvl., omstr. Gent, als in Westvl.
takken (De Bo, hl. 1130)en bij Ons
taken en takken (Idiot 0 9), d. I.,
raken, aanraken ; ge meugt dal kiiid
niet getaken of 't schreeuwt. Gij,
deugniet van ne jongen, ik zal u gelaken, ik zal u krijgen of, ik zal u
hebben, ge zult er van hebben. Bij Kil.
ghetaecken, oud -vlaandersch, 1. capere, percipei-e, vastgrjpen, vangen,
vatten.
GE'I'AL, (,1118 IJeere moet ,r(j'ir getal hebben,
zegt men medelijdend spottend, om
van iemand te kennen te geven dat
hij dwaas of onnoozel is ( (-'l ent).
GETE. Zie geet en get.
GETESt en GEl'lSi', voor gedurven ; van
terreli, (lerven of durven, verl. dw.
gedurren en gedorven, van torren
uitgespr. t(ren, heeft men test of tist,
en 't verl. thy. getest, gehst.
GEi1ElEED . GLTIEGENI), hijv., geepik-
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keld, gevlekt, fr. tigré, mouchelé (Gent
en omstr.).
GETIENEN,GETIENDUIZENDEN, met tien
of tienduizend te samen (Overal).
GETOLD,voorzien van tollen : derapen z n
getold, de rapen hebben tollen ; biervan : tolraap (omstr. van Lier).
GETRAMPEL, o., trampeling, getrappel
(Brab., VI., Antw.).
GETREK, o., strik (Kemp.); van trekken.
GETSKE ook GATSKE,straatje (N.- Limb.).
Zie gats (Idiot. 139), hgd. gässchen.
GETUIGENIS, dat door de beste schrijvers van Noord en Zuid, ook onzijdig
gebruikt wordt, vooral waneer men
er een geschrift of bewijsstuk mee
verstaat, moet stellig vrouwelijk zijn :
dit geslacht is ongetwijfeld het oudste,
zegt Weiland, en het onz. moet aan
verloop worden toegeschreven. Dan,
ik herinner mij niet een enkel zelfst.
naamw., op nis of énis uitgaande, en
van werkwoorden afgeleid met de
laatste sylabe en of aleenlijk de letter
n te veranderen in enis of nis, dat
onzijdig is. Wat rede kan er dan bestaan om getuigenis aleen uit te zon
Hierbij merken wij aan dat in 't-dern?
vormen van dit slag van zelfstandige
naamwoorden, de letters der werkw.
veranderen, b. v., van verbinden,

n )
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mensch, protestant of al wie tegen de
Katholieke Kerk is. De meeste geuzen
woonen naast de kerk, zegt men in
VI., voor het I rabandsche : hoe dichter
bij Boomen, hoe slechter krislenen,
d. i., hoe dichter bij de kerk, hoe min
gaat men er in bidden.
GEUS. Zie geeuwens.
GEUT, zoo noemt men het achtervertrek
of de achterkamer, langs waar men met
eene deur in de schuur of de stalling
gaat (omstr. van Breda).
GEUT, v., de geut geven, doodslaan (Hoog
Geut is voor goot, dat hier staat-str.)
voor : groef, gracht of doodput ; goot,
Bote, bet. bij Kil. eene gracht naast
de straat, waarin het water afloopt. Z.
geet, get.
GEUTELING. Zie goteling.
GEUTGAT, GOOTGAT, o., of mozegat,
moosgat, gat en riool langswaar het
vuil afwaschwater uit het waschhuis
wegloopt (Breda en elders in N.•Brab.
en Kemp.).
GEUVIK, JEUVIK, m., in de Kemp. en
wel te Turnhout, dezelfde visch als bij
ons geu f (Idiot. 453), in Vlaanderen :

bliek; in Brab. ook wit visch. Doch in

TWEEDUIZENDEN, enz., met twee

't Hagel. is er veel . erschil tusschen
eenen geut en witvisch.
GEVAAR, in vele plaatsen langs den Oost -•
kant van Brab. als in Limburg geveer
• (Idiot. 153), d. i., rijtuig, gespan :
met een dobbel gevaar rüden bet. te
Aarschot : met twee peerden rijden.
Z. gevoer.
GEVAART. Zie geefaard.
GEVALLIJK, bijw., in V1. en ook elders
gebr. voor gevallig, gevalliglijk, bij
geval, bij toeval ; Kil. heeft ghevalligh
voor toevallig, fr. forluit, en voor be-

te samen, fr. a deux, enz. (overal).
GETWELVEN, met twelf of twaalf te
samen, fr. et douze (overal).
GETWINTIGEN, enz., met twintig, fr. à
vingi (overal).
US, m. en v., mensch die niet bidt, die
GEUS,
van God noch. gebod houdt, goddeloos

GEVARENIS, v., gebeurtenis, ontmoeting,
geval : zijne gevarenissen vertellen,
d. i., hoe men gevaren is, fr. raconter
ses aventures (Westvl.).
GEVEERTE
RTE (zware), o., getuig, getrek,
toestel, allerlei» gereedschap om iets

verbintenis ; verbeelden , beeltenis,
verbeeltenis; verrij zen , verrzjsenis;
erven, erfenis ; laven, lafenis ; vergeven, vergiffenis voor vergeefnis, enz.
GETUIT, GETOET, GELOEI, GEHUIL,
GEBRUL, b. v. van koeien, of van
iemand die luid op huilt en weent
(V1. en elders).

GETWEEËN, GETWEEHONDERDEN,GE-

vallig, aangenaam.
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mee te verrichten (Westvl.) ; bij Kil.
ghe-vaerd, gheveerd, 1. insirumentum,
machina, apparatus. Zie gevaarte in
de Woordenboeken.
GEVEERTIENEN,
RTIENEN, GEVEERTIGEN, met
veertien, met veertig te samen (overal).
GEVEINZEN, voor veinzen; in de ser
Smet leest-monevaPtrC.
men : zich geveynzen ; Kil. heeft
gheveynzen en, gelijk men nu nog in
Brab. uitspreekt, ghevensen , fr. (ein dre, 1. fingere : een gevensde kerel,
voor veinzende kerel.
GEVELEN, met velen , talrijk (Brab.,
Antw. en elders).
GEVEZEL, o., in Westvl. voor : gefezel,
gefluister, fr. chuchotement, ook uit-,
rafeling, van vezelen.
GEVIEREN, GEVIERHONDERDEN, GEVIERDUIZENDEN, enz., met vier,
vier honderd, vier duizend te samen,
à quatre, enz. (overal).
GEVIERIG, GEVURIG, bijv., vurig, ieverig, heftig (VI.).
GEVIJVEN, GEVIJFTIENEN, GEVIJFT(GEN, GEVIJFHONDERDEN, enz.,
met vijf, vijftig, vijf honderd, enz. te
samen (Overal).
G E V 1 N G E R D, van vingeren voorzien
(Overal).
GEVOEDZAAM, voedzaam (VI., Brab.).
GEVOER is 'tzelfde in 't Hagel. als boven
gevaar, geveer.
GEVOGELTE, GEVOGELSE, o., de keest
van een ei, fr. Berme dun ceuf (VI.).
GEVRIENDEN, slechts in't mv. gebr. voor:
vrienden, die jongens zijn goede gevrienden (overal).
GEVUITEN, b. en gelijkvl. w., aanraken,
raken, vatten , fr. toucher : hadde die
steen hem gevuit, h j was kiks dood
geweest (Brab. en Kl. -Brab.). Verw.
met vatten.
GEWAAKZAAM, bijv., waakzaam (N.-Br.
Kemp.).
GEWAD, o., wad, wadde, wed, watering,
drink- of badplaats voor de peerden
fr. abreuvoir (V1.); van waden, door de
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wadde gaan, fr. passer à gue. Vgl.
baden.
GEWAM, o., ingewand van visch, gewei,
grom (VI.).
GEWA.NSEL , o., de hoeveelheid graans
of zaads die de wanner in eens in zij ne
wan neemt om te zuiveren (omstr. van
Aarschot).
GEWARIGEN, V. en gelijkvl. w., waakzaam, getrouw zijn (Brab. , en elders).
GEWARIGHEID , v., waakzaamheid, ook
gevoel : hij is zoo zat dat hij geene
gewarigheid meer heeft, d. i., dat hij
niets meer gewaar wordt, dat hij hoort
noch ziet (Aalst, Kl.- Brab. en elders).
Z. gewarig (Idiot. 15!,.).

GEWARZEL, GEWERZEL. Zie werzelen.
GEWAUTE, GEWOUTE, o., in Westvl.
'tzelfde als in Brab. en Antw. : bew js,
bewoud (Idiot. 50), kennis, manier,
gewoonte, waarvan gewoute licht
eene verbasterde uitspraak is : h ij
heeft geen gewaute in, hij heeft geen
verstand, geene manier om iets behoorlijk te verrichten.
GEWAUWEL of GEWOUWEL, o., gebabbel, gesnap (Antw., Kemp., Limb.).
Zie wauwelen.
GEWEE, GEWEED, met scherpl. é in
Westva. , in Brab. gewei, geweide, fr.
paturage : het vrije gewee of geweide,
waar men vrijlijl< met zijn vee of
schapen mag gaan hoeden.
GEWEEST, heb ik meermaals in Westvlaamsche schriften aangetroffen voor:
geworden : hij was er niets van gewaar
geweest.
GE WEG, hoort men in Oostvl., evenals
eweg (Idiot. 421) in Brab., voor : weg,
heen : 't weer is maar rouw geweg.
GEWEINIGEN, weinig in getal, met wei
niet gevelen, onsterk, fr. peu-nige,
nombreux (overal).
GEWEL, GEEWL, bijv., geel, fr. jaune
(Westvl.).
GEWELD, bijv., spijtig : dat is geweld,
fr. c'est bisquant.
GEWEND, GEWIND, o., is in Oost- en
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Westvl. 'tzelfde w. als bij ons (Idiot.

wel dat, noch gewisseld noch gekeerd,

455) gewend, gewendte, d. i., rug

het is wel hetzelfde (Kortrijk). Zie
Idiot. blz. 453.
GEWONEN, b. * en regelm. w., gewoon
maken, gewennen (VI.).
GEWONIG, gewend, gewoon (VI.).
GEWOOND, gewoon, gewend (N.-Brab.),
in heel Nedersaksen is 't ook : gewohnt,
en bij Meyer ghewoent.
GEWORMSEL, in V1. voor : gewormte,
ongedierte, allerlei insekten.
GEWOUTE. Z. gewaute.
GEZAAISEL, o., in VI. voor 't Brab. zaaisel, het graan of zaad dat gezaaid is of
dient om gezaaid te worden, zaaigraan,
zaaizaad, zaaikoren, zaaitarwe, enz.
GEZAAM, bijv., gezamenlijk : de gezame
vrienden, de gezame erfgenamen (N.Brab.).
GEZAPPIG, bijv., sappig, zaprijk : gezappige peer (Oostvl.).
GEZEBBER, o., gezabber bij Heremans, in
't fr. bave; doch in Brab. zegt men 't
voor stofregen van : zebberen, zabberen, stil regenen, stof regenen.
GEZEDIG, rond Mechelen uitgespr. gezeeg,
gezeig, bijv., zedig, stil, vreedzaam,
rustig : uwe dochter is een gezedig
meiske, een gezeeg peerd, peerd dat
rustig is en niet moet ingetoomd
worden (Brab.), bij Kil. ghe-sedigh of
sedigh , ook ghesaet , ghesaeligh of
ghesedigh, 1. modestus, tranquillus,
placidus. Z. gestadig.
GEZEED (zware e), gezegd : w j heêl dat
gezegd, wie heeft dat gezegd (Brab.,
Antw., Kemp., N.-Brab.).
GEZEG, o., bijna 'tzelfde als gezegde : wat
is dat voor een gezeg, wat zegt ge
daar voor iets, wat is dat voor een
manier van zeggen, wat een vieze
klap is dat. Gezeggen, fr. des on di s,
geruchten, fr. bruits : er loopen aar
gezeggen rond in de stad (I3rab.).-dige
GELEGEN, deelw. van zijgen : een gezegen
regen, d. i. regen zoo fijn als ware hij
door een zijgdQek gedaan,, stofregen
(K1.-Brab.).

(in Brab.) of pand (breedere rug), de
verdeeling van omgeploegd zaailand
tusschen twee voren , fr. sillons. 't
Gewind veschilt, in Oostvl. -Waas, van
singel (in Brab. pand), grootere ver
grachten of diepere voren-deling,or
gescheiden in breedere panden, zooals, b. v., natte beemden, meersche
en bosschen ; gewind, integendeel,
wordt slechts van Zaailand gezegd.
In Westvl. is het gewend een akkerbed
van twelf tot zestien ploegsneden ook
wel tafel genoemd.
GEWEUGEN, b. en regelm. w., bestieren,
fr. diriger (Vi.).
GEWIJD, o., in Vl. voor gewijd voorwerp,
fr. objet bénit. Zie in Kil. : gew jdt,
gei.v jhet, en ghewijdde.
GEWIJD, GEWEID. Ik weet van geen gewijd, zegt men te Gent; in 't fr. je ne
connais pas les détails, ik weet er het
,gew jd van, ik weet waar men naar
toe gaat. Is dit gew jd 'tzelfde als in
Westvl. gewaute, gewoute, of geweide,
fr. paturage ? Kil. heeft het bijv. ghewijdt of ghewijdert ; 1. dilatatus, amplificatus, d. i. uitgebreid ; gew jd
zou dus zoo veel zijn als : uitgebreide
omstandigheden, uitwijding.
GEWIKS1', in N.-Brab. zegt men van
iemand die niet licht te bedriegen is,
dat h j gekwikst is. Hceuflt durft niet
bepalen of het w. komt van 't saksisch
wicca, of van 't nedersaksisch wicker
(ons wichelaar), waarvan ook in den
Teuth. wicker ] voor : wichelarij, gelijk ook het Nedersaks. wicken. Gewikt
is ook in Nedersaksen gebruikelijk en
't beteekent daar calidui.cs, formosus;
dus schijnt tiet met wiksen in verband
te staan. Z. bij ons gewikst, blz. 155.
GEWILLIG, bijw., ruim, iets meer dan :
twee pond gewillig; dit boek is gewillig vijf francs weerd (Vi.).
GEWIND, o. Zie gewend.
GEWISSELD NOCH GEKEERD : het is
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GEZEGGEN, in VI. en elders voor zeggen
hjf is zoo slecht niet als gij 't gezegt.
GEZENUWTE , o., zenuwgestel , fr. les
nerfs (Vi.).

GEZESSEN, GEZESTIENEN , GEZESTI GEN, GEZESE-IONDER[)EN, enz., met
zes, zestien, zestig, zes honderd te
samen (Overal).
GEZET, deelw. van zetten, bet. in Oostvi.
'tzelfde als in Brab. en Antw. opgezet,
b. y. hij is er meé gezet, d. i. hij is er
rneê in zijnen schik, hij is er meO voldaan, opgeruimd.
GEZEUR, o., bedrog in 't spel (VI.), van
zeuren. Z. dit woord.
GEZEVEN , GEZEVENTIENEN , GEZEVENTIGEN, GEZE VEN !-IONDER'ÛEN,
overal voor : met 7, 17, 7 0, 700, onz.
GEZECHT, o., hij maakte een gezicht, hij
trok groote oogen open, hij stond verwonderd, verbaasd. !JI trok of maakte
een gezicht, als ik hem zei, gij moet
hier uit mjjn huis (Brab., Antw.).
Iemand iets op zijn gezicht leenen,

bet. in Brab. : in iemand, op het enkel
gezicht of aanzien, zoo een vertrou wen
stellen dat men liem zonder verder
onderpand, iets zou leenen. Ein gezicht maoke wie ein geet die broamele
viet, een gezicht trekken gelijk eene
geit, die braambezen eet, dat is verbaasd, verwonderd staan (Limb.).
GEZINDTE , GEZINTE, y. , gezindheid
meening, zienswijze. fr. opinion (VI.).
GEZINTE, o , huisgezin (Vi.).
GEZODEN EN GEBRADEN lEVERS ZITTEN, bet. in Brab. : ergens veel zitten,
ergens van den huize zijn, ergens gemeenzaam en gedurig zijn. Gezoden
bezigt men in Noord -Brab. veel moer
dan gekookt.
GEZOPIIG, bijv., zacht, malsoh, zappig
gezoppige peer (VI.).
GEZWAAE, 4 omslag, toestel, nasleep
op z(fn
wat had hij een groot gez.
ljjf; 2 1 de r'uime en uitgestrektheid
0
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en de breedte der takken van cenen
boom van het cene einde tot het an-
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dere (Baron. van Breda) of tzelfde als
in ons Idiot. blz. 456, gewaai, en bij
Cats gewaai of vlucht, of uitgestrektheid der vleugelen eens vogels.
GEZWADDER, o. w., hetzelfde in Brab.
als zwatidering, en in Westvi. waar
men ook gezwaddersel zegt, brabbeltaal. Deze beteekonis heeft gezwadder
niet in Braband.
GEZWIJMEL, o., zwijmeling, bezwijineling (Overal).
GlIEM, als uitgang. Z. hein, heim.
GIEßE, GIJBE, y., doornbees, fr. crenche,
baie d'aubípine (VI.).

GIEI3ELEN, o. en gelijkvl. w., gijbelen,
gichelen ( Limb. ), in 't liageland
gibberen (Idiot. 156).

GIEC1IELEN, o. en geljkvl. w., 'tzelfde
als : gichelen of als hij Eramers giegelen, gijhelen of giebelen, fr. nro sons
cape; te Antw. : aanhoudend lachen,
in Vi. : al lachende een bedwongen en
scherp geluid geven. 1 Is een klanknaboolsend woord.
GEEL, GIELE, voor : Gillis,.4igidius, of
ook voor : Michiel, Michael; hiervan

de familienaam Gielens, Gillis, Geblens,
Geleyns.

GlELES, m., in gemeenzame spraak gebr.
voor : maag , fr. eslomac , evenals
pense, bidaine (Maastr.).

GIEMERTIG, bijv., smakeloos, Bouw, zouteloos, fr. fade (Maastricht), gewis is
dit woord verwant met gemelijk, gemelijkheid, dat Kil. o. a. veit. door
fastidiosas, fastidiuna, dus walgend,
walg ; het is samengesteld uit giem en
enig, ertig voor aardig of achtig, en
giem is de wortel van ghienen, hetzelfde als geeu wen.
GlEItEN is in Kl. -Brab. het tegonoverge
van : nippen, de zeilen inkorten,-steld
en het. : de zeilen op de molen wieken
of veren teenernaal openspanrien : zoo
giert de molenaar, als de wind maar
tliuw is. Spreekwijee : men moet kun.
neu nippen en gieren, d. i. men moet
kunnen handelen volgens de omstau -
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digheden. Kil. heeft ghieren, ghiersen
of gheeren, in den zin van hevig vragen, begeeren ; maar gieren zal, bier,
wel 'tzelfde zijn als : geeren, gèren,
vergeren, vergaderen, namelijk den
wind in de zeilen, om den molen te
doen draaien.
GIFT, v., in Vi. 'tzelfde als gaaf, fr. don
S. Franciscus -Xaverius doorluchtig
orn zUne giften en mirakelen. Ook is
gifte een schuddebondel, aldus gehee-

ten, omdat zulk sarnengebonden stroo
aan 't vee tot voedsel wordt gegeven
(De 13o).
GIG, mv. gigs, fr. guiche, canot très-híger,
vaartuig, met vier nemen, dat de liefhebbeis op feesten gebruiken uit vermaak orn elkander voor te varen.
GiJBE'l, m. (giben), mv. .gijbens, lange
magere mensch, fr. flandrin (Westvi.).
GIJ LING1IEM, oulings Ghilengien (dorp).
GIJNAP1EL, ook sjjnappel, appelsien
oranjeappel (\nl.).
GIJPSEN. Z. gispen.
G IJS, GLISIJERT, fr. Gibcrt, Ghisbertus,
bij Kil. Gcys, Geysbert. Hiervan de
familien. : Gyssens, G(jsbrechts.
GIJZE (gize), voer : gijer, iemand die
gijst of loert, spioen (Vi.).
GIJZEN (giezen), o. geiijkvl. w., loeren,
fr. espiooner (VI.).
GILF, bij'., geel : g1ve peer (Wesvl.).
GILS (Idiot. 156), in 't Land van Woas ook
gebr. voor : gelte, gute, dat is : cene
gesneden zeug.
G1N3ES, GENSES, giader, nazr gensès,
naar ginder, ginds (l3rah. en prov.
A ntw.).
GINST, m., manneken der gans, fr. jars
(Vi.).
GINTE, GINSTE, bijv., gindseb (Weski.).
GIN8TER, GINFER, bijw., ginder, ginds
(VI.).
GIPPEN. Z. lappen.
GIISEN. Z. gisp, gisperi en gepsen.
GISP, v., kleine dunne zweep, waarmede
de kinderen zaadbollen van aardap
pels wegslingeren; hiervan heet gispen

)
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of gfjpsen, het gispspei spelen. Kil.
vert. ghispe, roede, geeselroede, door
flagellum, lorurn, verber.
GISPELEN, 'tzelfde als : gispen (Idiot. 10 7).
5

GIS['EN, uitgesproken : gpsen, o. w.,
kinderspel in 'twelk de jongens met
cene gisp zaadbollen van aardappels
wegsiingeren (Kl. -Brah.). Kil. vert.
ghispen, door : slaan, geeselen, flagelb, sive loro cwdere, verberare.
GISSELEN. Zie gusselen.
GLABBEEK. Onderscheiden plaatsen dra-gen omlrent dezen naam ; 't is samen gesteld uitglad, effen , en beek.Zoo heeft
men : Glabbeek, bij Loven ; Glabbais,
hij Nijvol ; Glabbeke, Glabbeca pagus

et fluvius Gallobrabantiae, einde lapillorum' instar Gernmarum copia
zegt Kiliaan ; Clabecq, hij Tubbeek
(Tubize) ; Gladbech, in Duitschiand,
enz. Dat vele waalsche dorpen vroeger
vlaamsch waren is te gissen uit de
Neórduitsche namen die zij, min of
meer verbasterd, dragen, b. v• Molenbais , Molenbeek , Orbais, Oorbeek,
Thorembais, Toren beek, Dorenbeek,
Thollembeek , Marbais , Meerbeek,
Opprebais , Opperbeek , Opdebeek
Pietrebais, Sleenbeek, Nodebais, van
bais of baja, beek, en Node, een beek
die in de DijI loopt; Wavre, Waterplaats , Ophain , Ophem , Haulain,

Houtheln of Hauthem, Niceties, Nij vel,
litre, Etter, Bornival, Brondal, Corb als, Kor( t ) beek , tT1 ailhain, Waalhem >
Oisquercq, Oostkerk, Rebecq,l3oubaix,
Roosbeek , Visbecq, Westkerke , Estieiikerk, Steenkerk, coz., enz.
GLAZEMAN, GLAZEMANS. Zie glazen.
GLAZEN, uitgespr. gelozen. Glazen pataten, ook genoemd gelazemans of glaze;-nans, dit zijn slechte aardappels
die als doorscijnend en svaterachtig
zija (Brab.); in Westvl. zegt men

glazende aardappels ; glazende oogen
zijn onkiare, verstorvene oogen.
GLAZENBOTERFIAM, gezegd voor : een
glas genever (Novele).
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GLAZENDE. Z. glazen.
GLEI, o., in VI. gezuiverd rogge stroo,
bundel van het beste koren stroo, in
Brab. walm genoemd. Z. gelei (Idiot.
blz. 145 en 157), glei bij ons en bij De
Bo.
GLEIEN, van 't gezuiverde stroo bundels
of bussels maken (Westvl.).
GLEIERWERK, GLEIERSWERK, GLEIERS , o., vaatwerk van fijne witte
aarde met tinasch verglaasd, fransch
faïence (Westv l.).
GLETS , m., oogenblikkelijke glans of
schitter als : van den bliksem, of 't
geflikker der zon op een blinkend
voorwerp (VI.).
GLETS. bijv., wortel van gletsen, glitsen,
fr. glisser, glad, glibberig, slibberig,
slerig, schuifelachtig, fr. glissant (VI.).
Zie bij ons (blz. 445) gelettig, thans
glad. Kil. heeft glatten, voor : gladmaken, of gladden, en gladdigheid.
GLETTIG, bijv., 'tzelfde als gelettig voor :
glad, slibberig, slibberachtig : een glet1 ige, m., wordt ook gebr. voor : valschaard (Brab., Antw.). Kil. heeft glattigheid voor : gladheid, gladdigheid,
zachtheid,effenheid, slibberachtigheid.
GLEZER, m., glazemaker (Maastr.).
GLIMMERING, van glimmeren, schemeren, glinsteren, fr. luire, bet. schemering, glinstering, fr. lueur; glimmeren
is eene voortduring van glimmen.
GLIND of GLINT, fr. laths , treillage,
espalier. Z. gelend (Idiot. blz. 445) en
De Bo op gelerit, bl. 353.
GLITSEN, GLETSEN. Zie in ons Idiot.
159, gledsen, glijden, slibberen, fr.
glisser. Z. glets (Westvl.).
GOCLITIG, bijv., vochtig ( Waas ). De v

veranderd in g, gelijk de g zich door f
of v dikwijls laat vervangen als in
ploeg, ploef; hagetronk, avetronk. Z.
de letter G.
GOD. Iets God en den maalder laten
scheiden , eene zaak onbeslist laten
(Brab. en elders). Leven gelijk God in
Vrankrgk (Belgie), of, leven lijk God in
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Saksen (Maastr.), leven zonder kom
zorg, leven zonder op de toe--merof
komst of iets te peinzen. Gods water
over Gods dijk of akker laten loo pen,
zorgloos aan leven, zonder zich de vol
dagen aan te trekken (Gent).-gend
H(1 was met zijn geschenk zoo blij en
opgezet, als hadde hi Gods kap en
Marias. mantel gekregen , d. i. als
hadde hij iets allerkostelijkst ontvangen. Gods wordt als versterking soms
gebruikt voor : fel, zeer, groot : een
Gods leugenaar, een felle leugenaar;
hoe is het Gods meugelijk, hoe is 't
toch mogelijk (Overal). Gods gansch,
voor : heel en gansch : hij zit Gods
gansehe dagen aleen. God noch goed
mensch, volstrekt niemand : men ontmoet daar God noch goe mensch (VI.).
GODDELOOS, bijv., voor : fel, groot : een
goddelooze deugniet. Het bijw. luidt
goddeloozig : het is goddeloozig koud
(h. en d. in 't Hageland).
GODDELOOZIG. Z. goddeloos.
GODSBEDRIEGER, schijnheilige (VI.).
GODSBLOK, goeilijk mensch, duts (Westvi. en Hagel.).
GODSBRIJZELKENS, allerkleinste stuk
-sken(Wtvl.)
GODSCII, in Westvl. gebr. even als in
Brab. : Godsig of grondig, voor : heel
en gansch : den godschen dag werkt hij.
GODSDEEL, aalmoes die van Kerstmis tot
Drijkoningen gegeven wordt(Westvl.).
GODSE. Z. zweite (Idiot. 899).
GODSENHOVEN , dorp bij Landen , fr.
Gossoncourt. Men schrijft ook Goodsenhoven en vroeger Goidsenhoven.
Goedsenhove in akten van de hertogen
Jan 11 en Jan III, van 134 2 en 1332.
C. Van Gestel meent ([list. archiepisc.
Mechl.) dat het w. is samengesteld van
hof, 1. curia, en Gozo of Gozzilo, frankischen vorst. Men heeft ook het dorp
Gussenhove, bij Orsmaal.
GODSHELLER of HELLER vert. Sleeckx
door : arrhes, hetzelfde als in Brab.
weerder, werder, wedde, of als bij Kil.
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Gods. penninck, 1. arrha. liet hoogd.
heller bet. duit.
GODSKIND , zeer deugdzaam , uitermate
goed (VI.).
GODSLAMP, in VI. Godslampie, de lamp
die voor het Eleiligdom,waar het Uoogweerdig Sacrament in rust, geduriglijk
brandt, fr. la laanpe du tabernacle
(Overal).
GODSSCREL (uitgespr. Goodsschel), die
schel of bel waarmede de koster belt,als
hij eene berechting helpt doen (Limb.).
GODVRUCHTENHEID , godvruchtigheid
(Westvl.).
GOEBE , klanknabootsend. w. , hetzefde
als : rommelpot, pot met een vel overspannen, en, als men daarop met een
stroopijl of stokje aan 't spelen is ,
hoort men : goebbe, goebbe, en dit spel
heet men in Westvl.: goeben, o. w.
GOEBT , GOBBE, 'tzelfde als : gabbe
(blz. I36), gapende wond en beet (hl.Brab.). Z. boven : gawe, bl. 88.
GOED. Voor geen goed (of geld) van de
wereld, voor geen hoegenaamden prijs,
voor niets ter wereld (Overal). Goed
en goedje, te Gent met minachting
gezegd van slecht volk, van deugnietenvolk : wat aardig goedje, — 't es
maar deugenietsgoed. Soms zegt men
te Gent, van iemand die 't gezelschap
verlaat en huiswaarts keert :
Hier goed, zei Ian de KrooC
En elders ooC.

Uit goed zegt men, even als voor goed,
in tegenstelling van voor kwaad :
voor goed spelen, is voor geld spelen.
— Goe goed prijst ze zelven, goede
waar moet niet aangeprezen worden
(Overal). Goe goed is 's viands geld,
zeggen de vlaandersche winkeliers ,
waardoor zij te verstaan geven, dat
hunne goede waren zelfs door vijanden
gekocht worden. Een man of heerken
van goe leven, een die niets verricht,
die te lui is te werken. Goed, voor :
gemakkelijk, gretig, gulzig, rijkelijk,
nuttig, wel, zeer : goed van leeren,

c(or
goed van aannemen, goed van inne
daar goed van eten en-men:htis
drinken ; gij kunt het daar goed voor
doen. Goed, voor : bijna, bijkans, omtrent : hij is zoo goed als genezen, zoo
goed als t'huis, ik heb zoo goed als
gedaan (Overal in 't Zuiden). Er goed
voorzitten, het wel hebben (Brab.).

GOEDBORSTIG, bijv., goed van inborst,
goedaardig (VI.)..
GOEDELE, GOELE, DOELEKEN, Gudule,
G udula : in Sinter Goele kerk te Brussel.
Hiervan de familienaam : Goelen.
GOEDEPAP (goepap), papzak, goedzak,
goeielijk mensch (VI.).
G 0 E D E B T 1 E R I G, bijv., goedertieren
(Overal).
GOED HOUDEN, als b. w. in goeden staat
behouden, bewaren : ge zult die appels
tot nieuwjaar niet goed houden. Als
o. w., zich in goeden staat houden,
kunnen bewaard worden : het fruit
houdt dit jaar niet lang goed. In
dezen zin wordt er meestal zich onder
verstaan, ook doet men er meermaals

zich bij : die peeren houden zich maar
goed tot Allerheiligen ( Brab., Vi.).
Goed houden bet. ook : goedkeuren,
aannemen (Brab. en elders).
GOEDMOEDIG, bijv., goed, zacht van gemoed (Brab., Antw.).
GOEDSBLOK, GUTSBLOK , goedzak (Br.,
Kl. -Brab.).
GOEDSHEUGIG, 'tzelfde als goedsjeugdig
(Idiot. blz. 158), goeielijk, welgemoed,
goedaardig, zachtzinnig (V1.).
GOEDSULLIG : een goedsullig meisje, ook
het is eene goede jool, eene goede
sukkel (Oostvl.).
GOELE, v., eendvogel, ook de roep waardoor men de eendvogels roept, men
roept : goele, goele, goeleken (VI.). Zie
Goedele, Gudula.
GOELE , m. , sul , goede snul of löbbe
(Hasselt).
GOELEKEN fHij houdt van de goelekens
of hij kan een goeleken steken , hj
drinkt geerne borrels (V1. ). Zie
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goedele.
GOELEN, o. w., stroomen (Oostvl).
GOESEI, i ER, 'tzelfde als : gusseleer (Idiot.
169), d. i. morsig vent. Van goeselen,
gusselen, storten, vuilmaken met nat
(Lubbeek). Z gozzelen.
GOESTEEIEN, o. en gelijkvl. w., van 't
fr. goûter, voor : bevallen, aanstaan,
lusten : dat goesleert me niet (h. en d.
in VI.).
GOEVERNEUR , GOUVERNEUR , te en
omstr. Brugge gehr. voor : zat, dronken : hij is goeverneur of, hij heeft den
gouverneur gezien, hij is dronken.
G[DSENHOVEN. Z. Godsenhoven.
GOISSLAAGACHTIG. Z. gadeslaanachtig.
GOLFEREN. Z. galferen (Idiot. 137).
GONINGS, naam eener soort van witte of
blouwe erwten.
G00DSENFOVEN. Z. Godsenhoven.
COOL, v., 'tzefde w. in Oostvl., ' Vaas, als
in W estvl. genie (De Bo, 368), d. i.,
kloof, groef, greppel, riool, goot.
GOONTER, bijw., ginder, ginds (\Vestvl.).
GOOR, GOORE, evenals Goris, verkorting
van Gregorius (Brab., Antw., Limb.).
GOORACEITIG, bijv., dat op goor trekt
(VI., Antw.).
GOORPALING of K\V ELMPALING, paling of aal uit rotte moddergrachten,
vijvers en poelen (V1.).
GOORSMAAK of GOORACHTIGE SMAAK,
slijk- of moddersmaak, b. v. die viseb
heeft eenen goorsmaak (VI, en elders).

GOOTGAT. Staan kijken gelijk een uil voor
of in een goolgat, of gelik een uil op
eenen kluit, dwaas, verwonderd staan
gapen (Oostvl.).
GORDIJN, verwant met 't fr. courtine.
Achter de gorddjn zillen, de anderen
doen werken of iets doen uitvoeren,
terwijl men zelf op zijnen loer ligt of
verdoken zit, om zich buiten het spel,
buiten zaak te houden (overal). Er zit
iets achter de gordn, er schuilt iets
achter, er scheelt iets aan (Brab. en
elders).
CORDING, GUJRDING, v., noemt men te
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Gent het paalwerk, heiwerk of de palen eener brug. Te Werchter is gor
een planken vloer.
-ding:
GORIE of BROEKSTAVAST, twee namen
van kinderspelen (Antw.); in Rl.-Brab.

Stomp.
GORZELEN. Zie Gosselen.
GOSSON, van 't fr. garcon, is de naam
welken men geeft aan de voerlieden,
die wekelijks kalk. van Namen naar
Tienen vervoeren (Omstr. van Tienen).
GOTE LING , GEUTELING, gegoten stuk
ijzer of metaal, in tegenstelling van
geslagen metaal, 20 soort van koek,
die uit een lepel op het ijzer gegoten
wordt, waarop hij dikker wordt en
bakt (V1.).
GOTENKUISCHER, m., magere vent, magere spiering (scheldnaam) (Gent). In
K1.- Brab. is 't : Gotenruimer. Z. goot.
GOUD, te Gent en omstr. zegt men : ik
at het niet, al leide 't mij vol goud,
elders : ik at het niet, al ware 't met

goud bedekt.
GOUDBLOEM (gabloem, goubloem), in de
woordenboeken verf. door : souci ,
wordt in Vlaand. soms gezegd van de
zonbloem, fr. éliotrope, en van de
suikerijbloem, fr. pissenlit, of van de
boterbloem , fr. bassinet. Doch men
noemt in Brab. ook boterbloern, eene
soort van wilde ranonkel.
GOUDVOGEL, weduwaal (Vi.).
GOZZELEN, GORZELEN, o. en gelijkvl.
w., storten, door storten bekladden of
vuilmaken. Hiervan gozzelaar, die
gorzelt; gorzeling, storting; gegorzel,
geklad, bekladding (Aalst en omstr ).
GOZZELING, v., het voortbrengsel van het
gozzelen : datgene wat eene gozzelaar
in z(ine telloor of falte laat, na het
eten of drinken (L. v. Aalst).
GRAAD, voor : maag, maagschap : noch
vriend noch graad hebben , geene
naastbestaanden hebben, hoegenaamd
Beene bloedverwanten hebben (Tienen)
GRAANRAT, v., graanopkooper (Vi.).
GRAANVLOER, m., bij brouwers de plaats
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waar men het geweekte graan te kie
legt om mout te maken (VI.). -men
GRACHT, in Westvl. m. : den gracht overspringen.
GRAMEIEN, o. gelijkvl. w., grammeelen,
glimlachen, fr. sourir (VI.).
Ik begon hem te vleien
En hij viel aan 't grameien.

GRAMMAAT, GRAMMATE, m. en v.knorpot, een grollerse zegt?men in Brab.
GRAMMEEL, GREMEEL, lachje, glimlach
(VI.).
GRASBIJTER, m., kalf dat voor 't eerst
naar de weide gaat (Bar. N.-Breda).
z. grasbeeste (Idiot. 161).
GR A SBLOEM , GERSBLOEM , madelieve
(Turnhout), 'tzelfde als : kersouw.
GRASTJIEPER. Z. gerstjieper.
GRAT. Z. gerat.
GRAUW, bijv., onrijp, groen, rak, ruw,
rouw, grouw.
GRAUWE DIAMANTSLIJPER, kassei slijper (Tervueren); grauw voor groof.
GRAVEN, vroeger Greven, het waalsche
dorp bij Waver, Grez, of, volgens Chotin, Grez-Doiceau.
GREBBE, v., riool, goot, grachtje (lil. -Br.
en elders). Z. grep en greppel.
GREEF, m., ook in Oostvl. gehr. voor : een
die nooit te vrede is, knorpot, krijscher; vandaar : greeven (met zware e)
of grèven (Idiot. blz. '1(3), knorren.
GREENDER en meest GRENDER , m.,
grommer, grompot (N.-Brab.); 't w. is
afgeleid van grenen, grijnen of grienen, in N.-Brab. en heel Limb. eebr.
in den zin van weenen, schreien.
Grijnen bet. in den Teuth. weynen,
schrijen ; Kil. heeft grijnen of grenen
in den zin 1° van grimlachen, glirrmlachen, valsch lachen ; 20 van weeen,
schreien.
GREEËN. Zie gereeden.
GREES , GREIS, o., gruis, steengreis
(Westvl.).
GREEVEN (L. v. Aalst). Z. grèven (Idiot.
blz. 163), knorren, morren, murmureeren, grollen.
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GREINZEN, o. gelijkvl. w., grijnzen (VI.).
GREMELEN , GREUMELEN , GRIEMELEN, b. en gelijkvl. w., morzelen,
kruimen, kruimelen, tot gremels maken (VI.).
GREMELING, GRIEMELING, GREUMETANG, v., kruimel, morzeling (VI.).
Z. gremel (Idiot. '163).
GRENDELSTEEN, steen met een gat in,
waar de grendel in geschoven wordt
(V1. en elders).
GRENDER. Z. greender.
GREPPE L,'tzelfde in N.-Brab. als : greppe,
grippe, gruppe, in VI.; grope vert.
Kil. door : fovea. In Brab. zegt men :
groep, groebe, in 't hgd. grube, en in
sommige streken van Nedersaksen
griubbel. De Bo heeft greppe, grippe,
gruppe, voor : riool, goot, grachtje,
waterloopje. Z. Grep. (Idiot. bl. 163).
GRETE, v., voor : reet, rijte, rete, spleet,
scheur, fr. (ente (Oostvl.); van : rijten,
scheuren. Z. gerrel en gerre (Idiot.
bl. 149).
GREUMELEN. Z. gremeleu.
GREUN, o., roet (Limb.); in Brab. : zoet
en zwertsel der schouw; in y!. :
.grijm; hij Kil. : grijmsel.
GREZEL, fijn gruis van steen. Hiervan
grezelachlig, ruw, als met grezel bedekt'(Westvl.).
GRIEBE LEN, b. gelijkvl. w., grielen, grabbelen (Gent en omstr.).
GRIEL, m., dat van ouds grabbel bet.,
hoort.men, te Loven en omstr., voor
menigte : er was ne griel van volk,
het krielde er van volk.'t Is licht voor:
kriel, wortel van krielen, in overvloed
zijn, in menigte zijn ; en krielinghe is
bij Kil. abundancia , menigte , overvloed.
GRIEMEL, GRIEMELEN. Zie gremel, gremelen.
GRIEMELING, v.. griemelingsken, morzelingsken, morzelken, stofje (Omstr.van
Loven). Z. greumelen (Idiot. blz. 163)
en griemeling (464).
GRIEND, GRIND, GRINT, in N.-Brab., in
13
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of graan waar veel grijmte in is (VI.).
GRIJMTAUW, auw of aar met grijmte,
zwarte aar in haver, gerst, tarwe, fr.
epi nielle (VI.). Z. Masschel (Idiot. 365).
GRIJMTE (griimte), het zwart of massel in
tarwe, gerst, haver (VI.). Z. massel
(Idiot. bl. 365).
diamnis , salictum , alluvies , d. i. GRIJNEN, bij Weil. grienen, in N.-Brab.
gebr. voor : schreien, weenen. Zie
zandplaat, soort van eiland, wissen -,
grenen, greender.
wijmen- of teenenbosch of plaats waar
dit houtgewas lichtelijk groeit, aange-- GRIJNS (grins, gruns). m., wortel van
spoelde grond. Hceufft (blz. 2-10 )
,grijnzen, grolpot, knorpot, grommel aar , grompot , misnoegd mensch
schrijft « grind voor griend. » Menso
(Westvl.).
Alting, op grinnes, leidt het w. af van
't Friesch grin, groen ; of van grind, GRIJNZELEN,'tzelfde als : griezelen, grijzelen, grisselen, gerselen, als koud
grond, hetwelk voor de Bredascbe uit
worden, sidderen, fr. frisonner (Vl.).
zoude pleiten. Hij zegt het te-sprak
heteekenen « de groen loof beginnende GRIJZELEN. Z. krijzelen.
te schieten op slijkingen der rivieren.»
GRIJZELING, GRIEZELING, v., griezel,
Groen, in Brab. gruun, te Loven grien.
kruimel (V1.).
Bilderdijk heeft grient, v., voor : aan
GRIJZER, is omstreeks Lier de persoon
als zijnde eigenlijk-gewonlad,
die op de kist van eenen doode zit, als
griente, van groeien, groen.
het lijk naar de kerk gevoerd wordt.
GRIEND`VEG,'tzelfde als in de woordeub.
Van grzen, in den zin van weenen,
grintweg, fr. chemin de gravier; van
schreien.
grint, grof zand, en weg. Zie keizel- GRIM , GRIMSEL , 'tzelfde als : grijm,
we g of kiezelweg, kitselweg, weg van
grijmsel (Vi.).
kleine keitjes (Limb.).
GRIMMELEN, gelijkvl. w., kabbelen : die
(RIEPEN, b. w., grijpen (N.-Brab.).
melk is gegrimmeld (VI.) ; in Brab. :
GRIETE, voor : Margarieta (Overal). Hierhet melk is matte geworden , is in een
van de familienaam : Grietens.
mat geschoten.
GRIEWELEN , 'tzelfde als : griebelen , GRIND, GRINT, mv. grinten, wis, teen
grabbelen (Omstr. van Gent).
(Kemp.). Zie boven griend.
GRIEZELEN, b. gelijkvl. w., grabbelen, GRINS. Zie grijns.
grielen. Kil. schrijft dit w. greselen, GRINSEN, voor : grijnsen of grijnnzen, in
den zin van : knorren (Brab.). Hiervan
greyselen, en vert. het door : congegrinskop, grinspot, knorpot. Te Antw.
rere, corradere avide, gretig samen
zegt men : h j doet heele dagen niet
Hiervan greseler, voor -schraben. :
als greven en grollen, voor grinsen
gieri;aard,schrok,schraper,schrabber.
GRIEZELINGE. Z. griezelen.
(Idiot. 465).
GRIJBELEN, b. en gelijkvl. w., grabbelen, GRIZZEN of GRISSEN (Idiot. 465), zich
grijpen (VI.).
rond het vuur warmen : we zullen
GRIJMELEN (griemelen), o. w., stremmen,
ons eens gaan wat grizzen. Hiervan :
kabbelen, fr. se cailler (VI.).
grispot, lollepot (Omstr. van Lier en
GRIJMEN, o. w., met grijm vuilmaken :
Mechel.).
de ketel grjjmt (V1.) ; in Brab. : mas - GROBBELEN grabbelen (V1.).
selen (Idiot. 365).
GROEI, m., eene kinderziekte of kwaal
GRI.IMHOORN,• GRIJMIEKOORN, koorn
zoo genoemd, omdat men die pijn
Kemp. en licht ook in Limb. gebr.
voor : wissen, wijmen (zie die woorden in ons Idiot.) of teenen, zoo genoemd, omdat dit geboomte of wissen hout gewoonlijk wast op eene griend.
Nu in den Tenth. lezen wij : grant,
wordt in 't lat. arena, insula, me-
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toeschrijft aan het groeien der kinder en. Z. was (Idiot. blz. 844).
GROENE BREM, soort van vogel bijna zoo
;root als een lijster, misschien de
vogel dien de geleerde marouette noemen. Z. bremscheer (Omstr. van Lier
en Mechel.).
GROENING, m., soort van groenen appel
(Drab.).
GROENJAGER, 1° soldaat van 't voet- of
peerdenvolk in 't groen laken gekleed,
fr. grenadier; 20 groene vorsck die in
't water verblijft (Kemp., Balen).
GROETEN. Na iemands dood gaat men
dezes familie groeten of begroeten, d.
i. haar de dood aankondigen en ze
ten lijkdienst verzoeken (Vaas).
GROEZE. Hij heeft de groeze, hij heeft het
pootje of 't fleresijn (Gent).
GROF. Het grof en groot hebben, alles in
overvloed hebben. (Brab. en elders).
Grof larwenbrood, gruisbrood, brood
met de zemelen meê in gebakken
(Brab., Antw., Kemp.). Grof van,geraad zin, knokkelig zijn (h. en d. in
Westi1.). lƒij is de grofste van den
teems, hij is de slechtste van den hoop,
't is een ruige kerel (VI.).
GROFFIAAT. Z. violet (Idiot. 815).
GROND, voor aarde : die weg zal goed z n,

als er nog wat grond zal opgevoerd
wezen (Limb.).
GRONDEI^E, o., een weinig drank dat in
de flesch nog overblijft, het laatste van
de flesch (Kortrijk) : drink de flesch

maar uit, der es maar een grondeke
meer in; in Brab. zou men zeggen :
er is maar een klátske of kletse meer
in.
,

GRONDHERTELIJK, voor uit of in den
grond van zijn hert.
GRONDIJS. Hij ziet er kouwel jk uit als of
het grondijs dreef, d. i. als of het bij tend koud ware, alsof het steenen
vroos (h. en d. in Oostvl.).
GROOT EN KLEIN, voor : hoog, laag : de

Maas is groot, klein, het water is hoog
of laag (Roermonde).
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GROOTE BEIGAARDE of BIJGAARDE, fr.
Grand Bigar, dorp bij Brussel.
GROOT HALLET, Grand Hal/et, dorp in
't Luiksche.
GRUIELEN, o. vww., gruwelen (ßr1.).
GRUIZE BROOD, o., grof tarwe brood met
het gruis (zemelen) er in tnee gebak ken (VI.).
GRUMMER, voor : grommersl k : 't is
,maar een grummer,zegt men te A nt.,
dat is, een zeven u ren lijk, een lijk dat
's morgens om zeven uren begraven.
wordt_ Grummer, voor :Brommer, van
grommen, grimmen, grollen, omdat
men bij zoo eene begrafenis maar en
dof, stil gezang laat honren.
GRÜNS. Z. grijns.
GUDS, in Brab., Kemp., N.-Brab. veel
gehoord bij 't volk voor goeds en Gods:

hij vertelt niet veel gods.
GUIFELEN, b. gelijkvl. w., smijten, gooien,
werpen : ondereen go/feien (VI.).
GUIK. (gunk), m., het dof geluid of gezucht
dat een arbeider uit de keel laat hooren, als hij Benen zwaren slag geeft,
't fransch han, ahan. hiervan guiken
(Westvl. ).
GUIKEN, uitgespr. guken, o. w., Benen
guik geven, fr. pousser un ahan, een
boomkapper bij eiken kap of slag der
bijl guilt. Guikgn bet. ook : ,gooien
met geweld smijten, met gramschap
smijten, van zich wegstooten (Westvl.).
Z. geuën, geujen (Idiot. bie. 153).
GULL, v., ijdele tuit, zotte muts of blaar,
allen namen die men in Brab. geeft
aan een dwaas, zot of onnoozel meiske
of vrouwmensch.
GUl L, groote poel of vijver gevormd door
het doorspoelen van Benen dijk (Willebroek en omstr.). Kil. geeft, gulle op
als een oud hoogd., saksisch en geldersch w. en Meyer ghulle in den zin
van draaikuil, draaistroom , draai
wiel in cene rivier, 1. vorago,-kol,

gorges.
GUKEN. Z. guiken.
GULDE, uitgespr. gul, zegt men veel in
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Brab. en elders even als Kil. voor
gilde, gelijk men nu schrijft.
GULDEN MIS, de plechtige mis ter eere
van Onze - Lieve - Vrouw, die op den
kwatertemper woensdag voor Kerst
morgens heel vroeg gezongen-mis'
wordt (Overal).
GULDEN WOENSDAG , VERGULDEN
`VOENSDAG,de kwatertemper woensdag voor Kerstmis, waneer de gulden
misse gezongen wordt (Westvl.).
GULK, ook Gulik, fr. Juliers, Gulkerland,

comté de Juliers.
GUMMEN, o. en gelijkvl. w., hemmen (V1.).
GUNSTER, bijw., ginder, ginds (Westvl. ).
GUNTE,GUNTSTE,bijv.,gindsch(Westvl.).
GURDE, v., te Nevele, in VI. gebr. voor
haast : in een gurde, in haast. Is dit
w. misschien verwant met jost, dat

)
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Kil.opgeeft als oud vlaandersch en vert.
door impetus : drift, geteeld, aanval ?
GUB DING. Zie gording.
GURIK, GURK, GUURK, 1. Gaugericus,
fransch Gery. Hiervan de familienaam
,

Gurks, Guriks.
DUSSEL, m., morserij, fr. saloperie, in
den engsten zin , v., eene morsige
vrouw, fr. une salope.
GUSSELEN, o. w., gudsen, spuiten, met
geweld ergens uitstroomen : het bloed
gusselde er uit (V1.). Z. goeszen, gasen
of gussen (Idiot. blz. 169).
GUSSENHOVEN , oulings ook Guessenhove, dorp in 't Hageland niet te ver
-warenmtGodshv.
GUSTE KOE, koe die droog staat of geen
melk meer geeft (Limb.). Zie Idiot.
blz. 469.

Ii
HAAG, v., engelsch hedje, boogd. hecke,
hag, fr. haie, oud neerduitsch, hegge.
Johnson merkt aan dat het w. liedje
achter een zelfstandig naamw. gevoegd, iets slechts, iets kwaads, iets
verachtelijks aanduidt : zoo spreekt
Swift van een hedje-press, en Shakespeare van een hedje -priest. Johnson's
aanmerking is ook toepasselijk op
haag, haege, haghe; zoo heeft Kil.
haegh pape, haegh munck, 'tzelfde als
't engl. hedje-priest, haegh munte,
valsche munt,slecht geld,haegh-klerck,
haegh - schole, haegh - lap, gemeene
herberg , haegh - weduwe, nu haagweduwe, haegh -wond, bastaard. Men
heeft Haagstraat, te Herne (Herinne).
Zie Delforterie, Analogies etc.
HAAGSTRAAT in Kl. -Brab. 'tzelfde als

hagen.
HAAIEN of HEIEN. In .'t L. van Naas
zegt men : de akker haait, om te be-

duiden dat de akker niet vierkantig is,
dat hij rondachtig omdraait. Sleeckx
heeft : haaihoek, verfr. door : pièce de
terre qui nest pas carrée. Voor haaien
is 't in Kl. -Brab. en elders zwaaien.
HAAIVAST, m. (bou(d)vast), ijzeren haak
(Roermonde).
HAAK. Hij zal wel aan den haak geraken,
hij zal wel vast geraken, ze zullen. hem
weleens vast krijgen (Brab. en elders).

-- Met haken en oogen aaneenhangen,
los, slecht aaneenhangen, niet vast
zijn, overdrachtelijk : met leugens of
valschheid omgaan : die zaak hangt
snaar met haken en oogen aaneen, die
zaak ligt in den war (Brab en elders).

1k ben in mijnen haak niet, ik ben buiten mijnen haak, ik ben niet wel, onpasselijk (Brab., VI. en elders). Een
man buiten haak, een buitengewoon
man, quelqu'un hors ligue (Antw.).
Den haak in de keel hebben, ergens
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toe verleid zijn.
HAAL, HALE. Z aal, ale, bèèr (Idiot. bl. 4).
HAAM, eigenlijk : 't juk of, gareel voor
peerden en ossen, fr. collier, bourrelet. Doch in Ki.-Brab. gebr. men haam
voor : streng : doe de hamen aan de
zwing vast. Men weet dat de peerden
ingespannen zijn als de strengen aan
de zwing en aan den haam of gareel
vast zijn gemaakt. Haam is in 't eng.
hame, verwant aan het angelsaks :
ham, hama, en 't ijslandsch hamur.
HAAMSCHIER, ook HAAMSCHIJD , o ,
'tzelfde als in Brab. zwing, in Westvl.
zwingel geheeten, en als in 't Hageland
hameel thaamzéel), in 't fr. palonnier,
dat is het hout waaraan de strengen
zijn vastgemaakt als het peerd trekt,
zwengel of zwenghout. Zie haam en
aanschijn (Idiot. bl. 4).
HAAMSCHIJF (aanschij f), hetzelfde als
haamschier of zwing (omstr. v. Loven).
HAAN. Den haan inhalen, bet.. in VI. hetzelfde als in Bi•ab. den mei inhalen
(Idiot. 370), d. i. waneer men met de
laatste kar of wagen graan van het
veld keert, dan steekt men er boven
op eenen haan van lover en gebloemte
samen gemaakt , de kinderen en 't
werkvolk zingen : vivat, vivat, leve,
leve den haan, en dan is 't kermis op
de hoef. Hanekapping is een vermaak
van jongelingen hierin bestaande :
men moet geblinddoekt of al rijdende
naar den hals van eenen omhooghangenden haan kappen (Omstr. van Loven en Tienen). Van 't haantje 'naar
't hentje (teuntje) loopen, links en
rechts, van hier tot daar, over en weer
loopen , van Herodes naar Pilatus
(Kortrijk).
H A ANSKETEK. Z. hanskepak.
HAAR. Als er baar in de strot eens verkens
groeit, zegt men rond Tienen : dat ver
heeft het haar. Dit haar wordt-ken
eerst zoo goed mogelijk afgesneden en
,dan nog gebrand.
HAARDOTS, dots van haar, fr. chignon

HAB

(Gent en omstr.). Z. dots (Idiot. 102).
HAARKLEIN, in 't fr. de fil en aiguille :
z n gedacht haarklein uitleggen, d. i.

met al zijne omstandigheden, met de
grootste nauwkeurigheid (Antw.); in
de omstr. van Loven zegt men : met
ap- en dependentie of van het naaldeken lot den draad uiteendoen.
HAARKLIEVEN, o. en gelijkvl. w., bedillen, op beuzelarij spreken , fr. chicaner (VI. en elders).
HA ARKLIEVER, m., vitter, muggenzifter,
preutelaar, neuswijze, een die mui
zoekt, die een haar in de-zenst
boter wilt vinden, die tegenpreutelt,
fr. chicaneur, ergoteur (Overal). DeBo heeft ook de werkww. haarklieven
en haarsplylen voor vitten, fr. chicaner, pointiller, en hiervan haarkliever,
haarklieving, haarsplijter (Westvl.).
HAARKLIEVERIJ , v., vitterij, tegengepreutel, muggenzifterij (Overal in Br.
en elders) ; in Vi. : haarklieving ,
haarsplijting.
HAARLEBEKE, HARLEBEEK, fr. Harlebecque, dorp in Henegouw.
HAARSTEKER, HAARSTOKER, te Kort
voor : haarzak. Zie idiot. bl. 178.-rijk
HAASKEN JAGEN of HAASKEN SPELEN,
met de knikkers den eenen op den
anderen goeien (Omstr. van Lier).
HAASTIG. Hij heeft den haastigen (gang)
zegt men te Somerghem voor afgang.
Al te haastig vangt niet (spreekw.),
als men te gauw, te haastig wilt zijn,
gelukt men niet.
Haastige spoed
Is zelden goed.

of
Te haastig gespoed
Hoe zelden is 't goed.

IIABLADOOR hoort men bij de Brusselaars
voor babbelaar : 't es ne felle habla door. Dit w. schijnt van spaansche
. afkomst, want hablador bet., in die
taal, klapper, snapper.
HABOSSA, bedrog in openbare verkoo pingen gepleegd (Brussel).
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HAGEFRUTTE, HAGEKODDE, HAGE KUTTE, HAGEMAKE, HAGEMOKKE,
HAGES OTTE, HAGEMUDDE, HAGEMUITE, HAGEREITE, HAGERETTE,
HAGERUTTE , HAGETRUTTE, HAGESWETEL , dit zijn allen namen
waardoor men in VI. verstaat het vo gelken genaamd in 't fr. fauvelte babillárde, omstr. Loven : kwetteres,
haagmees, en elders in Brab. kwedde.
AGE H AGEKODDE , HAGEKUTTE , HAGE
TRUTTE, in VI. dezelfde vogel als :
hagefrutte, en overdrachtelijk ook :
lichte kooi, hoer.
H ADEMAKEN, o. w., blijven spelen, in
stede van de school bij te wonen (V1.).
Z. boven, haag.
HAGELTUITEN, o. en gelijkv. w., haag
haagschool houden , de-scholenf
school verzuimen (Westvl.). Z. haag.
HAGEN, b. en gelijkvl. w., in rijten of
roten zetten, b. V. 4° de versch gevormde karreelsteenen inhagen (roten)
opeenzetten om ze te laten droogen.
20 Het vlas hagen is : het vlas op den
akker in hoopjes leggen met de zaad
binnenwaarts en de wortels-bolen
buitenwaarts om 't laten te droogen
(VI.). Hagen, en ,bij Kil. hagghen, bet.
in VI. ook : plagen, kwellen, fr. aga—

cer, tourmenter, 1. vexari.
HAGETRONK, bij potbakkers soort van
bloempot, voor : avetronk, bastaard
(Westvl.).
HAGGELEN, o. en gelijkvl. w., hagelen
het haggelde dikke steenen (Diest).
HAK, v., in de Kemp. en N.-Brab. een
tuig met houten steel, een soort van
ijzeren hak, die men onder de berrie
eerier kar zet tot verlichting van het
peerd. Z. hak (Idiot. 173).
HAK OVER BAK of HOOP OVER HOOP
(VI.), in Brab. hoofd over gat, ook
hek over bek en hol over bol, het onderste boven, in 't fr. cal sur pointe.
HAKDOP, m., tol of dop (Baronie van
Breda).
HAKELEN, o. en gelijkvl, w,, 'tzelfde in
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Westvl. als : hakkelen, bij Kramers,
hakketeeren, in 't fr. disputer, ergoter
(Westvl.).
HAKEWÈRIEN, hetzelfde als : hakeweren,
hakkewerren (Westvl.). Meyer heeft

aalwarren.
EIAKFLEUTKE, o., hakberd, hakbord, fr.
hachoir, tranchoir (N.-Limb. ). Kil.
heeft

: hacke -berd, 1. sambuca.

FIAKKEBAKKEN, o. gelijkvl. w., overeen

goede verstandhouding zijn,-komen,i
fr. vivre en bonne intelligence, s'ac
corder. Men zegt ook : hakkepakken
(Westvl.). Uit het Hageland ontvingen
wij hakkebakken, met juist een tegen
zin , namelijk dien van :-strijdgen
krakkeelen, harrewarren, twisten, in
oneenigheid zijn : die kerels hakkebakken gedurig.
H AKKEP AKKEN. Z. hakkebakken.
HAKKETEEREN, HAKKETEREN. Z. hak
-kewrn.
HAKKEWEEREN,HAI^KEWÈREN (zware
e) , bij De Bo hàkeweren, hetzelfde
als : hakkeleren, hakelen, harrewarren, twisten, haarklieven, krakeelen :

laat ze onder hen maar kakkeweren,
en bemoei er u niet mede (Westvl.).
HALAAM, HALEM, o., gereedschap, fr.
outils (VI.). Z. alm en alaam.
HALEN. Met halen en dragen vergaat de
tijd, met bedrijvig niets doen, met
beuzelarij te verrichten gaat de tijd ook
voorbij. Zij komen van Halen (een
steedje), d. i. ze komen om te bedelen.
HALFER, HALLEFER, m., in Limb., omstreeks Roermonde, gebr. voor : pach ter, en halleferse, voor : pachterse,
pachtersvrouw, bij Kil. is halffenaer,
halvenaer, hetzelfde als : halfwin, en
hierdoor verstaat men : een halve
winner : lat. partiarius, colonus parliarius, dat is : een pachter die het
land bebouwt voor de helft der vruchten. Iemand uit Maastricht gaf ons :
hal fscheid, v., bij Sleeckx verfr. door
moitié, op in den zin van halve schoof,
en pacht op hal fscheid, voor : half-
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winning, fr. bail a mi fruit, ferme a
moitie des fruits.
HALFHOOIMAAND, half julius : ik heb mij
verhuurd tegen hal fhooitnaand, zegt
een knecht of meiske in Brab. omstr.
Loven.
HALFOEGST. Z. halfoogst.
HALFOEGSTING, m., soort van appel die
ten halve van oogstmaand rijp is (V1.).
Zie halfoogstappel.
HALFOOGST, rondom den 45n der maand
Augustus. Onze-Lieve -Vrouw halfoogst, feest van 0.-L.-V. Hemelvaart
op den X15 Augusti (Brab. en elders).
HALFOOGSTAPPEL , HALFOOGSTING ,
m., soort van half wilden geelen appel,
ter dikte van een penei, bijna zappeloos en zoet van smaak, en rijp rond
halfoogstmaand; men noemt hem soms
ook : paradijsappel, omdat die appel
als zij nog jong zijn, tenger-bomkens
en dienstig zijn om andere appels op
te greffelen en paradijsgoed genaamd
worden. De halfoogstappelboom komt
voort van scheuten, die in menigte, en
zoo lang de boom leeft, uitschieten
van de wortels rondom den stam. Dit
uitschietsel tot boomtjes gekweekt ,
dienen om scheuten van goede appe.laars op te steken of te greffelen. De
boomen, van zulke enting voortgekomen, groeien zoo schoon niet, ster
gemeenlijk gauwer, maar dragen-ven
beter dan die men greffelt op stam mekens uit de kern gewonnen.
HALF00GSTING. Z. halfoogstappel.
HALFSCI-IEID hoort men in de omstr. van
Breda somtijds voor de helft. De Teuth

vert. halfscheit, hel fte, door : medietas
demidielas, en halfscheid is in 't herd.
ook gebr. voor : helft. Z. halfer. •het
komt, zegt Heeufft, van half en het
angelsaksisch scent, oud friesch schel,
waarde.
IIALFWEGE, HALVERWEGE, halfweg of
ten halve van den weg , fr. a michemin : ik ga halfwege mel (Brab.,
VI. en elders).

)
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HALLEFER, HALLEFERSE. Z. halfer.
HALS. Op iemands hals zitten, te veel bij
iemand zitten en hem tot last en onkost dienen : die kerel zit gedurig op
menen hals (Brab.).
HALSBAND, m., bandelier, halszeel, help
of hulp, door iemand over zijne schouders gebruikt om eene zwaar geladen
kruiwagen voort te voeren (Mechelen
en omstr.). In V1. heet dit ding ook :

schoerband, halszeel, helpzeel, riem,
enz.
EIALVELING en meer HALVELINGS, ten
halve, zeer veel gebruikt voor : bijna,
bijkans, in welke beteekenissen Kil.
het ook heeft.

HALFPAN. let is maar een halfpan, zegt
men van iemand of van iets van wien
of waarover men niet teenemaal tevreden is, die of dat niet teenemaal is
gelijk, het zijn moest, of gelijk het
wen chelijk ware; het bet. dus zooveel
als : het is maar . zoo al aan, het is
maar half en half : hoe is 't met uwe
,gezondheid ? Is ze niet goed, men antwoordt : 't is er maar en halfpan ases.
{Meester hoe voegen hun de kinderen ?
Kan de meester ze niet prijzen, artwoordt hij , zeggende : het is zoo
maar eeres halve pan (Brab.). Men
zegt overal : goed ingezeept is half
geschoren.
HALVER, hoort men in Brab. meermaals
voor : half, als er kwestie is van de
uur, b. v. halvereen, halvert wee, dríj,
vier, v f, zes, zeven, acht, negen,
tien, elf, twel f.
IIALVERMANN i KENS. Het volk vertelt
hier en daar nog al veel praatjes over
die kleine Halvermannekens, die oud
zouden in holle grachten of bak -tijds
verbleven hebben, en voor een-huisje
stuk brood of kant allerlei licht werk
verrichtten. Werden zij zoo genoemd
omdat ze maar klein, of wel omdat ze
woest, half wild en barbaardsch waren? Z. Alvermannen (Idiot. bi. 17).
HALZEN, b. en gelijkvl. w., slikken, zwel-
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gen, fr. avaler, bij Kil. oorare, gl Mire :
die hond, die gulzigaard kan schrik
halzen (VI.).
-kelij
HAMER. Onder den hamer komen, zegt
men, in Westvl., van iets wat in eene
verkooping opgeroepen en aangeprezen wordt : wat es er onderden hamer?
De oproeper heeft een hamerken,
waarmee bij op 't laatst, waneer iets
op 't punt is van toegeslagen te worden, stillekens. klopt tot dat hy, door
een slag van zijnen hamer, den koop
aan den meestbiedende eindelijk toewijst.
HAMERAAR , komt voor in Rond den
Heerd, 2e jaargang, bl. 490, in den zin
van smid of metaalverwerker : Tubalcain die een groote hameraar was.
HAMEREN, b. gelijkvl. w., hetzelfde als
schalmen (Idiot. bl. 572), met eenen
hamer in boomen, die gaan verkocht
worden , een zeker merk slaan om
het kooptal er op te zetten (omstr. van
Loven.
HAMHOUWE, HAMOUWE, HAUMOUWE,
dwarrelwind (meierij). Wij gaven in
ons Idiot. bl. 497, houde of houw in
denzelfden zin, en denken dat hamhouwe eene verbastering kan zijn van
afhouwe, verwant met afhouwen, in
den Teuthonista vert. o. a. door : detruncare, prescidere mutilare, omdat
die geweldige wind veel af-, uit- en
mederukt.
HAND. Hij heeft het handeken boven water,
bij is uit de moeilijkheid, uit het gevaar, bij is er in gelukt, hij is vrij, aan
de macht, hij is boven : laat hem 't
handje boven water krijgen en ge zult
er stukken van zien, hij zal wat u i trechten.. Er is geen handje aun te
steken, er. is niets- aan te doen, niets
aan te verbeteren (Overal). Ik wil er
mijn hand niet aan vuil maken, ik wil
er niet aan beginnen (Overal). Op
handen zijn, staan te gebeuren, gaan
beginnen. Er is weeral oorlog, rusie,
hongersnood op handen (Brab.) . In de

hand treden, bedriegen (St-Truiden).
Van hooger hand, het. zoo wel van
hoogere personen als van wegen de
overheid der wet (Overal). De handen
thuis houden, niet stelen, meêpakken,
ook niemand aanraken, gerust laten
(Overal). Aan de hand hebben, bezig
zijn met verrichten (Overal). Mijn zoon
is mine rechte hand, is mijn onder
mijne beste hulp (Brab.).
-stand,
HANDIG, bijv., gemakkelijk om te hanteeren, om met de hand te gebruiken :
een handig gereedschap (VI. en elders).
HANDKLEED, o., handdoek (Westvl.).
HANDKNECHT , m. , huwelijksmakelaar
(Westvl.).
HANDLANGER of. HULPE, soort van handpomp bij de brandspuiters in gebruik
(Kortrijk).
HANDMES, uitgespr. hemmes, groot kapmes of hakmes, om met eene hand
hout te kappen (Brab). Met een snijmes
snijdt - of snoeit men de boomtjes en
daarom ook snoeimes geheeten (Brab.).
HANDORGEL, BOEKORGEL of TREKORGEL, o., harmonica, accordeon. Ik
heb in goede woordenboeken geen
echt vlaamsch woord gevonden om dit
speeltuig te benamen, en mij dunkt
dat de drij opgegeven namen hiertoe
allerbest kunnen dienen. Want de
harmonica is een orgel, vermits de ton en blijven voortduren gelijk die van
een orgel; het wordt te recht handorgel genoemd, omdat het in de hand
gehouden wordt, en boekorgel, omdat
het nagenoeg een boek gelijkt, en
trekorgel, omdat men het uiteen moet
trekken.
HANDPAAL , v., ovenpaal om 't brood
mede in den oven te schieten (V1.).
HANDSPEL, in het kaartspel beteekent het,
buiten den troef, vele schoone kaarten,
zeer goed spel hebben (Land v. Waas).
In 't Hagel. handkaart, handkaarten.
Bij Kil. is 't handspel een teerlingspel.
HANDSPINNEN, het spinnen met de han
fabriek--den,itgovrslan
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(Overal). Z. luismaken en
huisweven.
HANDSVOL, I-IANDSVUL. Men zegt niet:
handvol, maar, in Brab. en de Kemp.,
handsvol, handsvolleken, en in Vi.
handsvul, handsvulle, handsvulleken:
hij wierp het geld met heele handsvollen uit. Meng eenige handsvullen geruis in den geitendrank. A is ge terwe
zaait meugde uwe handsvollen niet te
groot pakken, pak maar kleine hands.
rollekens.
IIANDVOLLEN, o. en gelijkvl. w., de hand
vol nemen in het zaaien : die zaaier
handvolt niet dik genoeg, d. i. pakt te
kleine handsvols (Godsenhoven).
HANDWERK, o., werk dat met de -handen
verricht wordt of dat niet anders dan
met de hand gedaan kan worden
(Overal).
IIAN[)WERKER (hanwerker), m., landbouwer die zijn land niet bij middel
van een peerd beploegt, maar zelf het
met schup, kapper, riek en gritsel
bewerkt ; ook heet men zulken boer
soms : kossaard (zie dit woord in ons
Idiot.) ; ook knecht, die bijzonder het
handwerk doet, in tegenstelling van
den peerdenknecht of voerman, wiens
bijzondere bezigheid is met de peerden te werken en te rijden (Brab.,
Kemp., Hagel..
HANDZEEL, o., zeel, band of riem over
de schouders, waarmede men eenen
kruiwagen voortvoert (Oostvl., Gent).
In Brab. zegt men ook hangzeel.
HANEGESCHREI, o., in Vl. en bij Kil.
voor : hanegekraai. Z. haneschreeuw.
HANEKLOSKENS, 'tzelfde als in 't Idiot.
bl. 476, hanekul; het bet. in de Kemp.
en elders, de meestal roode zaadbollekeus van roozelaars en honds- of wilde
roozen.
HANENEI.of HANEËI, uitgespr. hanenaar,
ei van hennen die met eenen baan
zijn (Brab. en elders).
HANEKAPPING, geblinddoekt naar eenen
haan, die in eene mand omhoog hangt,
spinnen
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kappen. Dit is een spel in VI. en
elders in zwang.
IIANEPI ETJ i', o., lang dun suikérspek van

zwarten stroop of van beetwortels in
een papierken (Gent). Z. spekke bij
De Bo (biz. 4066), stokje kalissendrop
met anijs; ook soort van karamel.
IIANESCHREEUW, m., voor hanekraai
het is cenen hr,nenschreeuw ver, d. i.
maar zoo ver als men eenen haan kan
hooren kraaien : met Dr(koningen ,
zijn de dagen al een haneschreeuw
gelingd (Overal).
HANGEN. Het hangt noch bindt, het hangt
niet aaneen, dat is slordig, dat mis
ongeschikt (Brab.). Achter-sta,hei
iemand hangen, iemand achterna loopen. Van iemand die in moeilijkheid
zit, zegt men : 't is er mee" tusschen
hangen en worgen (Kemp., Brab.).
Z. Van Dale.
HANGER of LICHTERBLOK , waaraan
men vroeger, bij de boeren, de lampen
hing (Brab.).
HANGERNEEL, o., houten die in de kornis
aan de einden vastzijn en die den
vorm der kornis bepalen (Gent).
HANGSCHIER, 'tzelfde als haarschier.
HANGSCFIIJF, HANGSCHEI ( Zie Idiot.
bl. 177), moet gewis haamschier zijn.
HANGZEEL, niet anseel, is in Brab., Antw.
en VI., gebr. voor : bandelier, kruiwagenzeel, kruizeel, schoerband, halsband, help, dat tuig waarmee men iets
draagt of een kruiwagen voert. Zie
De Bo, bl. 407, en ons Idiot. bl. 11i.
HANKE, v., mv. hanken, bankje, hankske,
schinkel (Westvl.). Z. anke (Idiot. 48).
BANNE. Den hanne uithangen, den domkop uithangen, de beest spelen. Daar
hedde g '1 spel van manken hanne,
roept men te Mechelen uit, waneer
iets valt of breekt.
HANNEKENUIT, nachtwaker in vele sireken van Brab. en Vi.; te Aalst ook :
eene lichte schup. Zie annekenuit
(Idiot. bi. 48).
HANNEM.AAIERS. Z. Jan oom.
14
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HANNUIT, Hannut, steed je.
HANS, voor : Jan. Hiervan de familienaam
Hanssens; ook heer, hoog personaadje:
ik heet Hans als 't waar is, zegt men
te Maastricht, om iets te loochenen.
Hansken heeten bet. te Gent en elders:
goed zijn - ziet daar een kikske, dat
Hansken heet, dat zeer goed is en lek
smaakt. lijf ligt met den hans, hij-ker
heeft veel geld. tiff ligt aan den hans,
hij wordt vandaag betaald. Hans, m.,
bij Bild. die zegt dat hans, hansbeker,
d. i. oorkeker, is van hanse, anse,
oor , handvat , 't lat. ansa. hu,
eigentlijk v., maar daar er beker onder
verstaan wordt, is 't m. Van dezen
beker, orn zijne grootte, werd, wat
groot was, hans genoemd, en zoo : een
groot man. Zie Bild., geslachtslijst op
hans.
HANSEN, in ons Idiot. bi. 177, is mis en
moet zijn : ganzen rij len.
HANSEEL, bij Kil. ook hanseel of hensichte, hinsichte, hansichte, hendsghichte, hetzelfde als : handgifte, geschenk , nieuwjaarsgift , lat. streng.
Tusschen Kerstmis en nieuwjaar loopen de kinderen rond langs de deuren
en roepen hard heilige Kasseel. Zou
dit w. in verband staan met hanseel ?
HANSKEPAK, HANSKEPEK, ook heinije
mannekenpek (montjepek), pek --pek,
manneken, in VI. haanskestek, allen
namen in VI., Brab. en elders, waardoor men bediedt : het zwart manneken of den duivel : kinderen, zijt wijs
of hanskepak zal u komen halen.
HANSKESTEK (haanskesiek), te Gent en
omstr., 'tzelfde als boven hanskepek.
HANSWANS , m. , hansworst , snaak ,
kluchtigaard (VI ).
IIAN'i'EEREN, onder de heenhouwer gebruikt in : een koe hanteeren, ze wel
onderzoeken, bezichtigen en met de
hand aanraken om ze te keuren (ßrab.,
Kemp.).
HAPENING, van : halfpenning, halve penping, engt half penny, een halve
,

)HAR

stuiver , stuk van vijf centiemen
(Westvl.).
HAPPIG, IIEPPIG, bijv., van happen, voor
hebbig, hebzuchtig, hegeerlijk : ge zijt
zoo heppig (l3rab.). Heremans verfr.
door : avide, goulu, apee; happig bet.
in Brab. bijtend : iemand happig antwoorden ; in Westvl. bet. happig
knap, bevallig, lief.
I'ARDEKAAS, uitgesproken hellekees, gedroogde kaas , in tegenstelling van
plattekaas (Brab. en elders).
HAEIDHOORIG , die moeilijk hoort, half
doof : spreek leier, ik ben hardhoorig
(Overal). Zoo ook hardgeloovig, traa g
om te gelooven (V1.).
UARDNEKKIGAARD , m. , koppigaard ,
koppig man (Oostvl.).
HARDZAAD, uitroeping, aanmoedigingswoord, bet. : moedig voort, laat den
moed niet varen ! op ! (Gent).
HARENTEER, in Límb.'tzelfde als in Brab.
herenteer, in de Kemp. en elders herzelenteer, hezzelenteer, in 't Hagel.
heirnteer , heinenteer ( hunter ), alle
verschillige uitspraken van hardeteer,
herdeteer, haagteer, houtgewas , in
't fr. charme, charmille, 1. carpinus.
In Holl. gen. hagebeuk.
HARIK, HARINK, 'tzelfde in VI. als in
Brab., Kemp., N.-Brab. herik, herink,
harrik, herrik, onkruid dat veel tus schen de haver en boekweit groeit, bij
Linn. sisymbrium erío, fr. velaret, ook
bij anderen, sinapis arvensis, fr. sénevé, jode. Harrik, herik, herrik, zegt
Heeufft, is in N.-Brab. en Kemp..
wilde mostaard of raaploof, zeer scha dend ; in Nedersaks. heet het herk,
herrik, en in Oppersaksen, hederich.
HARREBARREN, o. gelijkvl. w., harre
twisten, fr. chicaner, dispu--waren,
ter (Vi.).
HARRIK, HERRIK. Z. harik.
HART, HERT, voor moed : Indien. gij het
hert hebt om te durven komen (Overal).
Hert, 1. cor, fr. cceur, beteekent in 't
spaa nsch corragio.
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HARTELAP, Z. hertelap.
HARTEN, b. en o. w., 'tzelfde als harden,
hard maken of hard worden, fr. dur
ijzer harten (VI.). Ilerten hoort-cir:
men, ook hier en daar in Belgie voor :
harden, herden.
HARTENAGEL. Z. hertenagel.
HASPEL. Op den ha•pel bassen, niets te
eten hebben (Omstr. van Gent); elders:
op den haspel bijten. Zie stegel.
HAUMOUWE. Z. hamhouwe.
HAUWAART, HAUWAARTS, herwaarts
(V 1 ).

HAVEN.
N. Zie houden.
11AVER. Lange haver voor klets- of zweep
gezegd van een peerd : dal-slagen,
peerd krijgt meer lange haver dan
korte, d. I. krijgt meer slaag als voedsel (Brab.). Korte haver geven of krijgen bet. in Westvl. slaag geven of
krijgen. Het peerd dat de haver ver
krijgt z e niet, zegt men, als-dient,
spreekw., om te bedieden dat bij die
't meeste verdiensten heeft, 't minste
beloond of geprezen wordt.
IIAVEREN, B. gelijkvl. w., afrossen, fr.
rosser, triller, ook harde waarheden
zeggen, streng berispen ; hiervan havering (Westvl.). De Hollanders hebben
haveri.en, voor : afrossen, toetakelen,

kreuken.
HAVERMUIS, v., kleine muis meest in den
haver tas te vinden (VI.).
HAVEROONE, naam, in fransch. Vlaand.,
van de ate of wilde haver gezegd.
H AVIG, bijv., handig, gemakkelijk om te
hanteeren ; havigheid (Vi.).
IJAZELEER (met zware è), m., fr. noisetier, coudrier, 1. corylus. Men heeft
verschillende hazeleren : hofhazelnoteleers en boschhazeleers of wilde
hazeleers, van de jonge scheuten dezer
laatste maakt men hazeleeren banden,
om meO hout in bussels te binden;
van de dikkere grondtakken heeft
men hazeleeren roeden, bij de dek
gebruik om strooien daken-kersin
vast te leggen , of wel de kuipers
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splijten die grondtakken in twee, en
met deze hazeleren reepen binden zij
tonnen en vaten (Brab.).
HAZl-JLAPIJN, samengesteld uit haas en
lapijn (fr. lapin), jonge haas nog geen
jaar oud (Westvl.).
HAZENOOT, v., 'tzelfde als : hazelnoot,
boschnoot : kom, we gaan hazenolen
plukken ( Overal in 't Zuiden ). De
bo chnoot is de wilde hazelnoot.
IIAZESTROP, v., in Westvl. m., in ßrab.
v., strik, strop die men zet om bazen
in te vangen. Hiervan : hazenstropzetIer of stroppenzetter (Brab.).
HEBBEN. ZICH HEBJEN zegt men nog
veel overal in 't zuiden voor : gesteld
zijn : hoe hebt ge u, hoe gaat het, hoe
vaart gij ? Dat heeft mij aan, zegt men,
in 't L. van Waas, voor : dat gaat mij
aan, dat raakt mij, dat pakt of treft
mij, dat gaat mij na aan het hert.
Hebben is hebben en kr j,gen is de
kunst, 't is beter te hebben dan nog te
moeten krijgen, of, het bezitten van
iets is beter dan het verwachten. 't Is
beter een vogel in de hand, als twintig
in de lucht, het zekere is beter dan het
onzekere (Overal).
HEBB',G , bijv., in N.-Brab. en ook wel
soms in de Kempen,voor : hebzuchtig,
begeerlijk ; in Brab. en elders ook
voor : happig, bijtend, toesnouwend,
onbeleefd, heftig : dat meisje spreekt
moeder zoo hebbig aan. Kil. vertaalt
hebbigh door : tenax, avidus, parcus,
en hebbigheid door : lenacitas.
DECEIT, voor : hocht , hoecht , struik
(Wilsele).
HEED, o. (^cherpl. ee), heideplant, engl.
heath, fr. bruière. De bessembinders
onderscheiden twee soorten van heed:
tern/iced, 1. erica tetralix, en wildheed, erica cinerea; deze laatste is
gemeener, ook kost een waschbessem
van wildheed minder dan een van
tern/iced. De dorre streek, waar de heed
en de krakke (Idiot. bl. 286),1. calluna
vulgaris , groeit , noemt men : hei,
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heide, ook heiland, heidegrond, krak
fr. bruyère.
-kegrond,
HEEDTREKKER, die heed in de heide gaat
uittrekken om er heedbesems van te
binden (Westvl.).
IIEEFSEL, HEFSEL, HIJSEL, zuurdeeg of
heve (V1.).
HEEL, zegt men in N.-Brab., van iemand
die een weinig troisch of hoovaardig
is; bet bet. eigenlijk : achterhoudend,
niet zeer spaarzaam, van heelen, verbergen, zegt Heeufft, biz. 234. heel
wordt ook in Nedersaksen gebruikt :
et is mi nich heel, liet is mij niet ver
-borgen,
niet onbekend.
I1EELEMAAL, heel en gansch, teenemaal
(Brab.).
IEELENGANSCH (heelegansch, samengetrokken voor heel en gansch), in Br.,
Kemp., N.-Brab. voor : geheel.
IIEELTEGANSCH, heel en gansch.
HEEMSKINDEREN. De vier heemskinderen. Hemszeune of aymonszonen, fr.
les quatre jumeaux (Brab).
IJEEP (lange ee), kapmes, bijl, waar men
vleesch, enz. mede in stukken verkapt
(Omstr. van Venloo). Bij Weil. is heep,
hgd. hippe, een kapmes, waarmeê
men in Gelderland dunne takken van
de boomen afhouwt. Bij Kil. heepe,
Germ. Sax. Sicamb. Holl. false arboraria, false putatoria, silvatica. Heremans vert. heep, mv. hepen, door :
serge, faucillon..
HEER. Ons heer of onze lieve Lieer, onze
Goddelijke Zaligmaker ; ook het aller
Sakrament des Altaars : ten-heilgst
onzen (leere gaan, te communie gaan,
ons Heer naar de zieken dragen.
Judas heeft ons Deer onweerdig ontvangen (Overal). Ons heeren hewndekens, is 'tzelfde als Onze-Lieve-Vrouw
hemdekens (idiot. bl. 338), soort van
klokkebloem. Heer wordt ook veel
gebr. voor : priester een mis met drij
heeren. Mijnheer bet. op de dorpen
van Brab., pr. Antw. en Kempen, de
onderpastoor der parochie.
:
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HEERD. levers over heerd wonen, geenen
vasten. thuis hebben, ergens bij iemand
vreemds inwonen (Westvl.).
HEERDEN. Z. herden.
HEEREN,
N, heer spelen : welken stiel doet
h j ? Het heeren of h j heest (Aarschot).
HEERL. Z. herel.
HEERLAAR, m. - (met zware e), 'tzelfde
als : hernte, harnte, fr. charme of
herentier : eene haag van heerlaars,
herlaren haag (Westvl.).
HEER- of HEIRSTRAAT, v., heirbaan
(Brab., N.-Brab.).
HEERNTE. Zie hernte.
HEERZAAM, bijv., heerschzuchtig (Breda.
Z. Haeufft).
HEESTER, o. (scherpl. ee), hof met fruitboomen of ander houtgewas beplant
en, daar midden in of bij, een huis
(Westvl.), dus bijna zooveel : als eene
hoef, hoeve of pachthof in Braband.
HEET, bijv., in Vi. en elders, vroegtijdig,
gebr. voor : vroeg, vroeg rijp, fr. pré
wortels, heete erwten, enz.-coe:ht
Met den heeten steek of naald naaien,
rasch en haastig naaien (VI.).
HEETBROOD, o., kleine ronde broodjes of
koeken, die men, heet uit den oven
komende, door op een hoorn te blazen
aankondigt, om ze zoo nog warm te
verkoopen. Zoo zegt men te Loven :
heetbrood blazen, en te Brugge : heetbrood trompen of tuiten, en dit wordt
gedaan b. v. op Kerstavond, Nieuwjaar, Drij Koningen avond, enz.
HEETE BLIKSEM , spijs bestaande uit
appelen en aardappelen ondereen gekookt (in heel N.-Brab.).
HEETEBESSEM, heibezem. Z. heed.
BEETEN, voor gebieden : daar is heelen
noch verbieden aan dien jongen, hij
wil nooit luisteren, hij is fel weerspannig (Overal). lemandheelen liegen,
d. i. tegenspreken, afstrijden, loochenen : wat ! gij durft mij heelen liegen
(Kemp., N.-Brab. ). Ik heb ook al
gehoord iemand heeten liegen gaan.
EIEETE WORTELEN , vroege wortelen
:
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(Limb.).
IIEETSEL , o., zonder mv., alle lichte
brandstof, waarmede men den oven
heet om te bakken, als rijshout, schalm hout, doornen, bramen, drooge duin
stoppels-halm,vsenzdtrof
(Westvl.). Z. heitsel in ons Idiot. en
heijtsel bij Kil. Vgl. heide, heed.
HEETTE, hoort men soms ook in Brab.
en Kl. -Brab. zoo wel als hitte.
HEF, m., schop met den voet (Aalst). Zie
hefte (Idiot. bl. 481).
HEFFEN, b. en o. w., in Brab. zegt men
hefte en gehe ft, in V1. gehoffen of gho ffen, de samenstelling a fhe fíen, ophe ffen, uitheffen zijn ook in VI. en Brab.
gelijkvl. : ik hefte dat op. Hefen en
leggen bet. overwegen , overleggen :
ik heffe en legge hoe ik 't goed bewijs
zal geven (Westvl.). In Kl. -Brab. bet.
hellen en leggen, in 't fr. chicaner. Ik
kan daar niet aan heffen, ik kan daar
niet aan, ik heb geen geld genoeg om
dat te koopen (Hagel.).
1I EFSE L. Z. heefsel.
HEG, HEGGE, v., bijna 'tzelfde als : haag,
doch min verzorgd en min dicht
(Overal). In onze jeugd hoorden wij
dikwijls, van tooverheksen sprekende,
zeggen : door heg en door haag tot
Keulen in den w nkelder (Brab.).
HEGSCHOOL. Z. hekschool.
HEl, v., melkhei, hui, wei, fr. petit lait.
Hiervan : heien, heide, geheid, o. w.,
weien, tot wei worden : hoe meer
water in de melk, hoe eerder zal dit
heien.
HEI, HELE, v., zware houten blok bij olie
slagbalk die neervalt om-slagerofd
de olie uit de voorslagzakken te persed. Bij bolders heie leggen, halfweg
bollen, om 't spel van anderen te belemmeren, of bolken : leg hei; mijn
bol ligt heie.
FIEL- DRUIS, fr. Haute-Croix, dorp.
HEIDE PATRIJS is bij de jagers der omstreken van Mechelen en Lier, een
trekvogel van de grootte eenei duif,
-
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in 't fr. pluvier genoemd.

BEI(DE)SCHOB, m., een met de spade
afgestoken stuk heide dat men tot
brand droog laat worden (Willebroek).
HEIJEN. Z. eien, aaien (kussen).
HEIKEREN, o. .gelijkvl. w., herkauwen,
fr. ruminer (Westvl.). Men gaf ons
heikeren ook op voor : slodderen,
strooien, hier en daar laten vallen
(Nevele).
HEIL, m., zoo heet, te Sint-Truiden, de
fijne goede mik (tarwe brood van de
fijnste bloem; met veel boter, suiker,
krenten, enz. in, dat men vooral met
nieuwjaar bakt en ten geschenke ontvangt of geeft om iemand heil te wenschen. Het is dan zooveel als heilbrood,
heilwensch.
HEILIGE. Ter eere van welken heilige bet.
voor wien,waarom : ter eere van wel
heilige is het nu weer dat ik zulks-ken
moet doen, zegt men als men iets niet
geerne doet (Brab., Oostvl. en elders).
HEILIGE GEEST, voor : oorblazer, opstoker, fluisteraar, ingever, inblazer :
ik wil geenen heiligen Geest in mijne
school, ik wil geese oorblazers, ook :
ik kan mijne les volkomen van buiten
(Gent).
I:IEIM. Z. hem.
HEINKEPEK, HEINTJEPEK.Z.hanskepek.
HEINSKEPEK. Z. hanskepak.
HEIR. Z. haar.
HEISELEN, storten, strooien, slodderen,
of 'tzelfde als : heisteren, fr. répandre.
HEJTE, v., afgescheurd stuk van een kleed,
lomp, vodde : heiten en teilen, lappen
en vodden (\Vestvl.).
HEIVERS, in Holl.-Limb. h. en d. gehoord
voor : heimwaarts, huiswaarts, naar
huis : ik ga heivers.
HEIZE, v., 'tzelfde als : rasteel, fr. ratelier
(Westvl.) ; in Brab. zegt men : bin,
ben ; in Limb. : reep, hooikribbe voor
peerden.
HEKKEN, ó., mv. hekkens, 'tzelfde als :
hek, slagboom , renboom (raiboom),
om den in- of doorgang eener weide,
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hoeve, enz. te beletten (VI., Brab.,
Antw.) : het hekken aan. den houden
stijl hangen, maar doen gelijk te voren,
faire comme auparavant (Antw.).
HEKKENIER,
de man die zorg moet
dragen voor de vlashekkens in de
Leie, het vlas, dat in de Leie geroot
(gerot) wordt, ligt in de hekkens of
bennen en de hekkenier moet zorgen
dat deze hekkees of bennen niet weg
-vlotenmd
stroom.
HE KSCHOOL, uitspr. van hegschool, in
Limb. hetzelfde als in de Kempen :
haagschool (Idiot. bl. 169).
HEKSEN, o. w., onpersoonlijk gebruikt te
Diest voor spookera : het hekst in dat

m.,

huis, tigd. spuken, fr. il y a des revenants dans cetle maison.
HEL, voor bezit : ik zal dat maar in mijne
helle slepen, ik zal dat maar binnen
-palmen(Gt).
IJEL ;BOUT (Brab.), helebut (VI.), heilbot,
visch, fr. fletan, holibut.
HELISCHEEDE , Westvlaamsche vorm
van halfscheid, helfte, fr. moitié.
HELKEREN , herkauwen , gelijk koeien,
geiten , schapen doen, fr. ruminer
(Westvl.).
11ELLEMENT, helsche jongen, duivelsche
jongen, booswicht, schelm, duivelsch
ding, de wortel is hel (Westvl.).
HELM , m., galm ; hiervan helmen , o.
gelijkvl. w., galmen (V1.).
HELP. Z. hulp.
HELPEN, b. w. Men zegt hielp en holp,
geholpen. Er iemand in helpen, iemand
in den nood, in de verlegenheid (fr.
embarras) helpen. Er iemand uit
(klemtoon op uit) helpen, iemand uit
den nood, uit den slechten staat, uit de
verlegenheid helpen (Overal).
HE LSTER, m., helsterhout, anders ook
genoemd herrite en karnle, fr. charme.
Hiervan helsteren huge , helsteren
hout, helsteren vlegel (Westvl.), dus
'tzelfde als in Brab. hereñteer, heim teer, enz. Z. die woorden.
HELT, HELTE, v., helft, fr. moilié. Hier-

)
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van heltemuur, halfmuur (Westvl.).
HELTE- of HI LTEMUUL , m., scheidsmuur, fr. mur mitoyen, muur die aan
twee naast elkander liggende eigenaa rs toebehoort (Westvl.). Zie helt.
HELTEN, gelijkvl. w., hallten , deelen
ieder de helft : wij zullen helfen, d. i.
ieder de helft nemen (Westvl.). Hel tens, roept iemand •in Westvl. Lot een
anderen die iets vindt, en in Brab.
roept men : half min of de helft voor
mij of deelens elk de helft.
HELLEN, ELZEN, bijv., onbekwaam, onbehendig, ongeschikt, slecht, fr. inca
zijn werk , stiel,-pable,muvis:
ambacht of welkdanige zaak niet kennende (Westvl.). Het oud hgd. bijv.
halte bet. kreupel, fr. boiteux. Zie
I)elforterie, Analogies, bl. 246.
HEM, acc. van hij, wordt in Brab.. Antw.
en elders em, in Westvl. en uitgesproken : ik zaggem kommen (Brab.), ik
zaggen kommen (\\restvl.), voor : ik
zag hem komen. Ik liepen te gemoet,
ik liep hem te gemoet. Ook zegt men
welluidendheidshalve den : ik hei den
(hem) gezien ( Westvl. ). In fransch
Vlaand. luidt het nem, num : ik moele
nein sprekke.
HE 1, HEIM, ook om, um, en in Duitschland heim, zijn de uitgangen van ontelbare plaatsnamen in Zuid - en
Noord -Nederland , en bet. : huis, het
thuis zijn , verblijf , verblijfplaats ,
woonst ; woonplaats ; le heyme en ook
Izo heyme, hgd. zu heim, beteekenende
te huis, thuis, fr. à la -maison , au
Jogis, in 't engl. home, waarmede onze
uitgang om of um in verband staat.
De waalsche uitgang ain in Ophain,
Walhain, Mellain is ons hemn{ir) Ophem, Waalhern, Molhem. In de hoogst
verdienstelijke 141 iddelaer van vader
J. David, 3`-- jaargang, bl. 4.08, leest
men : « veel namen van dorpen gaan
uit op um (ook om) als : Betecum, Bevecum, Binckum, Miskum,Webbecum,
Wornmersum, Wuimersumn, enz. Wat
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beteekent um (om) ? De heer I3oeufft
in zijne Taalkundige b dragen tot de
naamsuitgangen van eenige meest
Nederlandsche plaatsen, antwoordt
biz. 1, um is niets anders dan eene
verschillige uitspraak en schrijfwijze
van om, hetwelk eene verkorting is
van hom, home, bij ons, eertijds evenzeer in gebruik als nog bij de Engelschen home (huis, en bij uitbreiding
vaderland), hetzelfde als : ham, hem,
heim, haim, waarvan de beteekenis te
bekend is om van dezelve iets te zeg
Omtrent de namen uitgaande op-gen.
kum, gelijk DocIum, Mackum, Workum, Gorcum, zou kunnen bedenking
vallen of dezelve geene gemeenschap
hebben met het Bretonisch en wellicht
Keltische chom, samenkomen, vertoeven , wonen. Dan deze acht ik ook
niets anders dan heem, hem , hem
(them) te zijn. Ihre zet het zweedsche
hem over door domus, habitalio, hoe
zeer het duitsche heim en 't angelsaksisch ham, hoem, zoowel mansio, com-

munis habitandi locus, pagus,vicus, civilas, regio, als tectum, domus beteekene en nog vele andere beteekenissen,
zelfs die van een klooster, hebbe.
Wachter, in zijn Gloss. Germ., leidt
ham, hem, heim, enz., in de algemeene
bet. van locus, circumferentia, af van
't wallische aria, .'twelk het duitsche
um, ons om, is. In Friesland, waar de
uitgang um 't meest plaats vindt, had
dezelve veelal oorspronkelijk de bet.
van heim, voor een huis met den omtrek daarvan, nog in Friesland hiem
heetende, genomen. Zulks blijkt uit
verscheidene namen, die van friesche
voornaamwoorden ontleend zijn •: als
Beintum, van Beinte , Doccum of
Dokhem, van Docco, enz., ten teeken
dat die personen 'door hun heim den
oorsprong aan zoodanig dorp gegeven
hebben.» Tot hiertoe Hcmufft. Wij hebben in Brab., VI. en elders Bert hem,
Badtershem en eene menigte van an-

,

dere plaatsen op em, hem, heim, om
of um uitgaande en die hunne benaming te danken hebben aan personen
of voornamen, als bijv. Wulmersum,
enz. , aan den uitgang van hem of them,
enz. beantwoordt die van chie, gnies,
hi, qui, ti, 2i, zie en zies, in waalsche
plaatsnamen, als bij voorb. Gondreg nies, Gonderghem, Bouvignies, Boveghem, Heppignies, Eppeghem, Mevergnies, Meverghem, 0ttignies, 0etint)hen, enz. Zie verder de uitgang :

_inge, inghen.
HEM, HUM, verwant met het bovenstaande
hem, heim, wordt veel in ßrab., NoordBrab. gezegd voor : hemd.
HEMDSSLIP. Iets aan z n hemdsslip of
aan zijne pollevien .vegen, zich iets
niet aan trekken (Brab. en elders).
HEMELBEESTJE, klein rood kevertje met
zwarte tikskens op den rug. (Westvl.);
in Brab. : 0. L. V. beestje en kappel leken genaamd, en bij Kramers, zonnekever , fr. Coccinelle.
HEMELHINI£ELEN, o. w., gelijkvl., hin
-keln(V1.)
HEMELKRUIER, m. Zoo noemt men te
Turnhout, weleens een biechtvader ;
van kruien (voortstooten , voorthel pen)
en hemel.
HEMELS, HEtIELSCI-I, worden zeer veel
gebezigd, het een als bijw. in den zin
van zeer, fel ; het ander als bijv. nw.
in den zin van : zeer schoon, zeer lief,
zeer groot, allerbest, allerschoonst ;
hemelsschoon, hemelslie f, hemelsbreed,
hemelsgroot, hemelst oet,enz.; hemelsch
weer, hemelsche deugd (overal in
Belgenl.), hemelsche geut, stortregen :
het regent met hemelsche geuten
(Westvl.).
HEMELSBREED, bijw., zeer breed, zeer
uitgestrekt, oneindig breed : de zee is
hemelsbreed (bijna overal). In Westvl.
bet. de hemelsbreede of herrmelsbreedte
de volle. uitgestrektheid, de geheele
lengte en breedte.
HEMELVLOED, stortregen (Westvl.).
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HEMELWAGEN , triomfwagen , zege

-wagen(VI.)
HEMELWERKE, hemelleeu werke, v., leeuwerke. leeuwerik (Westvl.).
HEMST, IIIMST, HUMST, HOMST, dezelfde plant als in de woordenb. :
heemst, heemsiwortel , fr. quimauve,
althée, 1. althcea of cinalis (overal);
witte humstwortel of de witte maluwe.
HEMSTIG. Z. homstig.
HENDEL1NG, ENDELING, v., rond Aarschot voor : Bengeling of hangeling.
Z. hengeling hierna.
HENEN, overal in Brab. en Kemp. voor :
heen ; Kil. heeft hen, henen; hen-gaen,
hin - gaen , henen gaen , weghgaen,
1. abire.
HENEWIER , HENEGOUWIER , Henegouwer.
HENG, te Gent gebr. voor : hangsel, hengel ; bij Kil. vert. ook door hainus,
dat is. angel, haak, haaksken en ook
ansa (eis). Angel bet. in de woordenb.:
vischhaak, haak aan eene vischlijn,
en hengel- of angelroede, de roede
waaraan de lijn is, met de welke men
vischt. Hiervan hengelen, met de lijn
visschen.
I-IENGELING, 't zelfde als : hangeling, v.,
de zwerm bieën die na den eersten
zwerm den korf uit vliegt, en zich aan
eenen boom, struik of wat anders gaat
hangen. Kil. -vert. hengelen door volitare, circumvolitare, etc., d. i., omzwerven , rondvliegen , om end om
vliegen.
HENGSEL, m., knipwaag (V1.).
HENGST, m., mosselschuit, bij Sleeckx en

Heremans verfr. door grande et forte
barque non pontée.
HENGSTE- of HINGSTEKACHTEL, o.,
kachtel of veulen van 't manlijk geslacht, jonge hengst, ook hengstevool
(Vi.).
HENGSTEVOOL , m. , hengstveulen of
jonge hengst (Westvl.).
HENGSTE",ZELA, m., ezel van 't mannelijk

HER

geslacht (V1.).
HENNEKENUIT, zie hannekenuit of annekenuit.
HENNEPOT (niet hennenpoot, zoo wij in
ons Idiot. bi. '18í meldeden), een pot
waarin eene hen, met kruid en ander
vleesch gemengd, gebraden wordt, ook
dit samenstoofsel, of koud kieken met
licht vleesch samengestoofd, fr. paté
de terrine (Zuiden van Vlaander.).
HENNENV L E ESCH, kiekenvleesch (VI.).
IIENSE L, v., tegenspreekster (Maastr.).
Zie 't volgende waarvan 't de wortel is.
HENSELEN, b. gelijkvl. w., tegenspreken ;
hiervan henseleer, tegenspreker ; henseleerster, tegenspreekster ; henseling,
tegenspraak (Maastr.). In Westvl.
eingsch, engsch : zeer nijdig, fr. har gneux. Zie De Bo, bl. 299.
HENTE, HiNTE, v., de pin van eenen pijl.
Zie ente, Idiot. bl. 118 (Kortrijk).
RENTEREN, o., gelijkel. w., traag spreken,
zagen (Antw.). Zie enteren (Idiot.
bi. 1 -18) .
REPS, hier en daar in Brab., Hagel. en
't Noorden van Oostel. gehoord voor
hesp (ham), fr. jambon.
HERBEGINNEN, b. w.. op nieuw beginnen : ik heb mijn werk herbegonnen,
(overal).

LIERBIECHTEN, b. gelijkvl. w., opnieuw
biechten : die gebiecht heeft zonder
berouw, moet zijne zonden herbiechten. Overal zegt men dit, en men
spreekt bichten met korte i uit.
HERDEN en HEERDEN, voor harden in
den zin van : uitstaan, verduren, ver
fr. supporter, endurer : ik kan-dragen,
zin valschheid niet meer herden;
hiervan volherden, uitherden (Westvl.)
Zie harten.

HERDERSCHEN, h. en ongelijkvl. w., op
nieuw derschen of dorschen (Overal).
HERDOENS, herdoen in 2e naamval, te
herdoen, op nieuw te doen, te herbe
: het is weêr herdoens. Dat het-gine
herdoens was, ik zou ; ware het aan
mjj te herdoen, ik zou (Brab.):

HER

( 12!

HEREL, IIELRL, vlaspijl, vlasstengel (Vi.),
in Kl. -Brab. bet. het : geer, gereken.
HÈRILEER. Zie heerlaar.
HÈRELEN, o., gelijkvl. w., met zware e,
de vlashcrels of Mijlen, die na de slijting (zie dit w.) op den akker gebleven
zijn,verzamelen of opoogsten(Westvl.).
HERHELEN. Zie herheulen.
HERHEULEN of HERHEIEN, b. en gelijkvl. w., op nieuw helen, heulen,
herdoen, bij landbouwers met het
h.eulhouwke wederom de aarde oplichten of omkappen (V1.). Zie helen
en heulen (Idiot. bl. 483 en '187).
HERIK. Zie harik.
HERIKNEEUWELEN, b. gelijkvl. w., ook
hefkeren, herknauwen, fr. ruininer
(Vi.).
HE RK- STAD, fr. Ilerck-la-Tille.
HER[.AAR. Zie heerlaar.
HERMI.IN, v., groote witte wezel in de
woordenboeken genaamd : hermelijn,
fr. hermine (Westvl.).
HERNE ook uitgesproken : jeerne, groot
dorp in Brab., fr. IHérinnes.
HERNOKKEN, b. gelijkvl. w., wederom
nokken of knokken : eerie sweep hernokken (Westvl ) . Zie nokken.
HERNTE, HEERNTE (zware è), ook helsier,
Karnie in Westvl. 't zelfde houtgewas
als elders in Belgie : her. enteer of herzelenteer, heimteer, in Holl. hagebeuk,
fr. charme, 1. carpinus; herntenhage
heerntenhage, herntenhout, enz.
HERNTRIL, HERNTTRIL, FIEERNTRIL,
hernie, karnte, fr. charme : eene

herntirillen haag , heerntrillen hout
(Westvl.). Zie hernte en vgl. het fr.

ireillis.
HEROEGST, m., tweede oogst in 't zelfde
jaar (V1.).
HERPEUS, o., drooge harst, fr. colophane,
brai sec (Westel. ).
HERPEL, manneken der ende ; dom kieken, dommerik (VI.), bij Kil. eipel.
HERRELAAR, 't zelfde houtgewas als
harrenteer, herenteer, fr. charme,

charmille; herrelaren hout, herrela-
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ren haag (Oostvl.). Zie hernte, karnte,
'heernte, herntril, gezegd in Westvl.
HERSCH, in Westvl. gebr. voor : wederom
hersteld in zijnen vorigen staat. : de
nachtrust maakt den mensch hersch.
HERSEM, HIRSEN , HIRSEN , v., voor
hersen, fr. cerveau : men zegt ook
hersen, hirsen, voor : deel -jan het
voorhoofd naast en boven de wenk
fr. trempe (Westvl.).
-brauwen,
1IERSENLOOS (herseloos), bijv., voor: zin
verstandeloos, niet wetende-nelos,
wat men doet : ge zoudt er herseloos
van worden (Grab.).
HERSENPIKKER, voor hersenpikker zegt
men te Gent S. P. (esse pee), esse
pikker.

HEIZT, m., dier dat zeer snel kan loopen;
daarvan zegt men in Brab. : hij kan

loopen gelijk nen hert of lijk nen haas,
d. i., zeer snel. Ik wenschte dat hi op
nen hert naar Spanje reed, zegt men
te en in de omstr. van Kortrijk, om te
hedieden : ik wenschte dat hij algauw
uit mijn oogen ware en nooit terug
keerde, of dat ik van hem teenemaal
ontslagen ware.
HERT. Iets aan zijn hert laten komen, aan
iets gevoelig zijn, zich iets aantrekken :

al verliest hij veel, hij laat het toch
aan zijn hert niet komen. — In het
hert gaan, aan iets gevoelig zijn : dat
gaat in mijn hert. Zijn hert recht uit
spreken, rechtzinnig zijn (overal in 't
Zuiden); mijn hert reed op een kerreken
als ik dat hoorde, d. i., als ik dat
hoorde, kon ik mij niet inhouden ; ik
moest mijn hert lucht geven, ik moest
spreken ; iemand het hert uithalen,
iemand plagen (Westvl.).
HERTELAP, HERTLAP, lieveling (VI.).
Zie hertenagel.
HERTENAGEL , troetelkind , liefste kind
(Westvl.); elders in VI. zegt men

hertelap.
's HERTOGENRADE, fr. Rolduc, Kil. heeft:
Hertoghen-rode, 1. Uatuca, dorp in
de prov. Luik.
1
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HERTSDEIN, hetzelfde als : dein, damhert,
fr. daim (Antw.).
HESDE, v., wordt slechts gebruikt in :
een vuur wie een hesde, een hevig
vuur, een heisch vuur, feit d'enfer
(Maastr..
HESSEKOT. Zie Orskot.
HESSEN, voor hissen, aanhitsen : hij hest
den hond (Kemp., Herenthals), Kil.
heeft : hetsen, hitsen en ook halsen
doch dit laatste bet. : met honden
jagen.
HETSELEN, o., gelijkvl. w., bijna 't zelfde
als hutselen (Idiot. bl. 201) ; hetselen
wordt gezegd van allerlei spel dat
met geld geschiedt (Hasselt en elders).
HEUKELEN. Zie huikelen.
HEU LEGAT, mozega t, fr. lucarne (Westvl.)
sa €nerst. gat, en heul, voor hooi of hol.
HEULEN, HELEN, in Oostvl., bijzonderlijk
bij de bolspelers gebruikelijk, eer men
voor goed begint te spelen, bollen de
deelnemers - eerst naar den staak en
die het dichtste met zijn bol bij ligt.,
mag de eerste spelen, en dit heet men
heulen : slecht of goed geheuld zijn,
het slecht of goed getroffen hebben of
gelukt zijn : onze geburedochter is
getrouwd, en ze is goed geheuld. Zie
helen, blz. 183 of heulen, blz. 187 van
ons Idiot.; bij Kil. bet. heulen, loten,
kanelen , in den Teuth., 1. globare,

conlundere.
HEUN, HEUNEN. Zie hoon, honen.
HEUNINi^, honig (Overal).
HEUP. Baas op de heup, een meester die
zijne gasten niet kan betalen (Antw.).
HEUPEBREEM, Zie hippebraam.
HEUPELRUS, HEUPELRUSCH, m., stekelvarken ( Kruishoutem , Oostvl.).
Zie rusch.
HEUSDE, OOSE, OOSIE, v., afdak of 't
zelfde in het Land van Waas, als
heuse (Idiot. blz. 18 7).
NEUSDEN, in 1312 geschr. lIu.sdeine, dorp
bij ßeeringen in Limb.
HEUTELEN, b. gelijkvl. w., ondereen
schudden, mengelen, samen klutsen,

HIL

hutselen, fr. meier, melanger (Vi.).
HEUTE PEUTEN, o., gelijkvl. w., peuteren
zich met kleinigheden bezig houden,
futselwerk of frutselwerk doen , fr.
tripoter , ook wroeten , mooschen
(Westvl.).
HEVELSKAP, 't zelfde als wat wij jevelskap (Idiot. blz. 208) of omstr. Maastr.
en elders, hemeiskap (Idiot. blz. 181)
noemden ; 't is eene losse vrouwenkap
of muts door boerinnen en dienst
gedragen (Limb ) ; van kap-vrouwen
en hevel, van hevelen, freq. van heffen ,
s'élever.
REVERS, [EIVERS, bijv., te huis, fr. au
logis, a la maison (Limb.).
IIIERLANDSCH voor inlandsch of 't duit
hiesig; men gebruikt het in de-sche
omstr. Breda, bijv. : hierlandsch koren.
HIERWAARTS, bijes., herwaarts, naar
hiertoe (bijna overal).
HIFTIG, bijv., 't zelfde als heftig, hevig,
fr. vif, violent (VI.).
HIJCHELEN, HICHELEN, o. gelijkvl. w.,
hijgen, lastig en hoorbaar adem halen
(Westvl.)
HIJFTIG zijn, beven : hij was hijftig van
kou (Oostvl.). Vgl. gichtig.
RIJSCHOP, roepen, te Gent, de werklieden
om samen gelijk te kunnen trekken ;
't is het vokatief van ophijschen ; in
Brab. zou men zeggen : trekop,

trektop, omhoog.
H[JVER, m., huivering, siddering, fr.
frisson (VI.).
HIJVEREN, o. gelijkvl. w., voor : huiveren,
sidderen, rillen : ik h(jverde van
schrik; hiervan : hijvering, huivering
(Westvl.).
HIKHAKEEN. Zie hakkebakken.
HIL, HILLE, HUL, voor hoop, tas, berg,
berm ; hoop over hul, overhoop, of het
Kempisch hoofd over kop,'t verkleinw.
is : hilleken, hulleken, als men tot
iemand met mis- of verachting spreekt,
zegt men in Oostvl. doe hulleke vuiligheid, hoe lang zal 't duren om u

slaag te geven.
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HILLEPILLEN, o. gelijkvl. w., te Turnhoút een jongensspel bestaande in
vijf of meer putjes in welle ieder mêedoener een bol heeft, men tracht den
bol uit het middenputje te stooten om
te winnen.
HILT, HILTE, HILTEMUUR. Z. helt, enz.
Iets ten hill je uit doen, iets ten halven
doen.
HILT, HILTE, m . , 't zelfde als : hild, hooiof stroozolder boven den koei- of
peerden stal (Westvl.): Zie dilte.
HILTE, v., ronde vischnet (Westvl.). DeBo, biz. 430, heeft visch fuik, soort van
lang spitstoeloopend mandewerk uit
wissen gevlochten op de wijze van
een puikelnet of puiker, net om visch
te vangen, fr: nasse.
I I IM ST, Zie hemst.
HINDSELEN. Zie aarselen en bij De Bo
hindselen.
HINGE, HINGHEN, enz. Zie Inge, Ingen.
HINKE DE PINK, m., hinke pinker, die al
hinkende gaat (Westvl.).
HINKEL, HINKER, m., voetziekte van
schapen en hoornvee, bestaande in de
zwelling aan de beenen en het ver
aan den poot, fr. pielain-zwern
(Westvl.).
HINKEL, m., hinkelperk (VI.).
HINKELPERK (niet hinkelbaan), in de
Kemp., Brab. : perk waarin men
hinkelt.
HiNTE. Zie hence, pin.
HIPPEBRAAM, [IEUPEBRAAM, HUPPERBRAAM, HI['PERBRAAM, egelenteer,
fr. églantier; engl. hep- tree, het zelfde
in Westvl. als bij ons : hortebreer of
hondsbreem en in Kl. -Brab. : hippel
-

-brem.
HIPPELBREEM (Kl. -Brab.).
HIPPERBREEM. Zie hippebraam.
HIRSEM, HIRSEN. Zie hersem.
HITTEL, m., mv., Kittels, netel, fr. ortie,
verwant met hitte (Brugge en omstr.).
HOE. In Brab., Antw. en Kemp. hoort
men nooit : om langs om meer, maar,
in dergelijke uitdrukkingen, altijd :

)
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hoe langer, hoe meer; hoe eer, hoe
liever; hoe langer, hoe schooner; hoe
later op den avond, hoe schooner volk;
hoe gauwer, hoe beter; enz. enz.,
altijd hoe, nooit om.
HOEF , HOEVE, HOEFKEN. Zie Hof ,
Hofken.
HOEF, HOEFTE, v., voor -homp, klomp,
groot grof stuk : hij is daar bezig met

hoeften brood af te viggelen (villen),
(Gent). Zie Hwufft op hoef.
[IOEFTERHAND (ter), hoegenaamd, vol
: die aardappelen mag ik ter-strek
hoefterhand niet (Gent).
HOEIEREN,, b., gelijkvl. w., bij zich roepen (Gent). Zie koeien (Idiot. blz.190).
HOEKEREN. Zie oekeren.
HOEKSPEL of VIER HOEKEN SPEL,
kinder spel te Gent en elders. Is men
gevieren, men speelt dan met drij
hoeken ; is men gevij ven, men doet het
met vier hoeken ; is men met gemeeren, men neemt ook meer hoeken,
altijd een hoek minder dan er spelers
zijn. Die er overschiet staat in het
midden van de andere ' spelers, elk
aan hunnen hoek, en dezen mogen
elkander verwisselen, loopende van
den eenera hoek naar den anderen,
kan hij, die in 't midden staat, den
hoek van een anderen speelgenoot
innemen, dan is er deze laatste aan,
en hij moet in 't midden gaan staan.
[IOELEN of REEPEN, o. en bw. gelijkvl.
w., toehalen, toewringen, bijv. : een
wagen hooi, stroo met een zeel toe
trekken, opdat er niets zou afvallen.
Zijnen maat de keel toe hoelen (Westvl. ). De Bo verwijst van hoelen naar
oelen en Kil. geeft hoelen op als
vlaandersch, 't zelfde als worghen;

torquendo claudere.
HOENDERROEST, m., hoenderrek, o.,
poenderkot (VI.).
HOENEER, 'tzelfde als waneer, fr. quand
(Westvl.).
HOES, HOESE, HOESKE, in V1. dezelfde
uitroeping van pijn als in Brab. hoese-
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me, haï m ij, en hoei, boei in (Kl. Brab. )
HOEVE. Zie hof,
HOF. HOEF. Hof, m., wordt thans't meest
in Belgie gebr. voor : tuin, fr. jardin,
1. viridarium, en hof, o., voor paleis,
1. aula, fr. cour, palais; doch hof,
hofken, o., wordt ook gezegd voor
hoeve : pachthof, pachthoeve, fr. ferme,
niétairie; en 20 voor : kasteeltje
goedje of buitengoed, fr. maison de
campagne; oulings was hof, hoeve,
en soms nu nog, zoo veel als 't 1. villa,
horlus, prcedium en ook curia, waarvan 't fr. cour en court, manse,
manoir; en voor pachthof, hoeve of
pachthoeve heeft Kil. : pachtgoed,
pachthof en pachthugs, 1. villa, colonia, domus villica.Van dit hof, hoeve
heeft men de familie namen : Vandenhove, I7 anderhoeve, Verhoeven;
fr. Du jardín, Delecourt, Delcour, en
30 de plaatsnamen : Attenhove, fr.
Haccourt; Oudenhoven; Nieuecenhove;
Orsenhoven; Godsenhoven, Gossoncourt; Raadshoven, fr. Raccour; Gussenhoven; Schoonhoven, fr. Beaucourt;
Veldhoven , Eindhoven , Schildhove ,
Massenhove, ook In court, Courtil, enz.
HOF. Dat bloemeken is in zijnen hof niet
gegroeid, dat komt niet van hem, dat
heeft hij van een ander geleerd (Oost vi.).
HOFGRACEIT, v., gracht rondom cenen
hof of tuin, een pachthof of pacht
een kasteel of landgoed (Brab.-hoev,
en elders).
HOFS, HOFSCH, hoort men in sommige
streken meer dan hoofsch, voor deftig,
edel , grootsch : hij heeft hofsche
manieren.
NOGG E. Zie fugge.
HOK, m., hoop graan op 't veld staande :
de boekweit s!aat in of op hokken;
hiervan : hokken, b. gelijkvl. w., het
graan op 't veld in hoopen zetten om
laten te drogen (N.-Brab.). Zie Weiland op hok, stuik, mandel, karel.
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FlOI^.EREN, o. g^lijhvl. w., hakkelen, haperen, stamelen .(VI.).
EIOKKE en NOKKE, v., bij pondere soort
van knoop, hiervan : hokken en nok
met een hokke vastbinden (West--ken,
vl.).
IIOKKEMUIL, v., muilband (Westvl.),
hiervan : hokkemuilen, muilbanden,
fr. museler (Westvl.)
HOKKEN, HOIKE. Zie houtje.
IHOKKEREN, o. gelijkvl., 'tzelfde als hokeren, hakkelen, haperen, stamelen
(Westvl.).
HOLEERZE, HOLLEERZE, uitgesproken :
hol -èze, v., sleutelbloem, fr. primevere. Z. bij ons hull js, appel ; Kil.
heeft hol- aars.
HOLLEBIE, bie die in holen woont(Antw.,
Kemp.).
HOLLEK NSNOTEN, prullen : 't zijn al
hollekensnoten, 't zijn allen zaken die
onze aandacht niet weerd zijn (Gent).
HOLLEPOT, is teAntw., wat in de Kemp. :
lollepot, elders rollepot heet, de vuurp ot namelijk voor het grissen (hier
giessen) gebruikelijk.
HOLT, Limburgsche uitspr. van : hout en
houd : holt euch mouter, houd u frisch
(Roermor^de)
HOLVOOR, f10LVOREN. Bolvoor is voor
holle of diepe voor, en het land met
de ploeg diep uitploegen of uit-voren
heet men holvoren, b. gelijkvl. w.
diep omploegen (Brab., Kemp.), of in
holle voren leggen met de ploeg.
BOMMEL, m., felle kaakslag : hij kreeg
me daar eenen hommel (Antw ).
11OMMELPEERD, IIOMMELI'EEIID.IE, 't
zelfde als in 't fr. Chrysalide de papillon, vlinderpop (V1.). Zie De Bo, 436.
HOMSCHIER, o., 't zelfde in Westvl. als :
haamschier.
HOMST. Zie hemst.
HOND. Die met den hond slaapt, kr gt er
vlooien van, die met iemand al te
gemeen is, zal er ook letsel of ongemakken van hebben (Brab.). Twee
honden aan een been, komen zelden
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overeen, als twee personen dezelfde
zaak willen hebben, krijgen zij gemak
te samen ruzie (Brab. en elders).-kelij
't Is dat mijn hondje, zegt men te
Gent voor : 't is nog al de moeite waard,
daarvoor zegt men elders : 't is geen
klein bier, d. i., 't is nog al een merkelijke zaak. De blok, waarop men de
bobijn plaatst om ze af te haspelen,
wordt ook hond geheten in sommige
streken.
HONDEGERVE, HONDEGERWE, v., is in
Westva. in 't fr. mille feuille, 1. achillea, millefoliunz, volgens De Bo. Zie
't volgende.
FIONDEGERVEL, m., licht voor hondekeriel, is in de omstreken van Gent
de naam van wilden kelver, licht dezelfde vergiftige plant als in Brab.,
(lulle kelver, 1. cicuta, fr. sigue of als
elders in Vl. hondegerwe; ook scheer
Bulle peterselie, p Jpkruid, win--lireg,
fartng.
I20NDEKOT, o., scluimpend' gezegd voor
hooge hoed, hooge buishoed : sieve!
ge liebt lik uw hondekot aan (Gent,
Kemp. en elders).
HONDEMEI. Zie hondsdille.
IBONDEN ook HONDIEËN en 1=IOZINGSS'i'EERTEN noemt men in Westvl. de
houtstukken waar Bene kornis op rust,
in 't fr. coyazux.
UIONDENVEUL, re., die als een beul met
honden handelt, de honden mishan
slagen, hondenslager (VI. en-deln
elders); in Brab. hoort men ook : hon
denloekker.
HONDENSLAGER, kerkwachter, in 't fr.
Suisse.
HONDENWEER , o. , zeer slecht weer;
men zegt ook, als 't weèr door slechtis:
het is geen weer orn nen hond door te
jagen (Brab., Antw., Kemp., VI.).
I]ONDERD. Honderd lands, een stuk lands
van honderd roeden : m ijn oom heeft,
zes honderd lands in eigendom (Deinze
en omstr.).
HONDIEËN. Zie honden.

1100

HONDSB00M , of beter hondshout hetzelfde ook bij Kil., als sporkenhout,
1. frangula, alnus niger, fr. acne
noire, bourgene. Gewis is dit gewas
hetzelfde kreupelhout dat men in de
Kempen hons noemt, men heeft daar
willen hons en zwartenhons, ook pinnenkenshout (VI. Idiot. bl. 481) geheeten.
HONDSBRAAM, HIONDSBREEM,v., hondsroos, fr. rose canine, eglar,.tier, cynor
rhodon (omstr. van Loven). Kil. heeft
hondsbremen of haegh- doren. Zie hottebreem, Idiot. hl. 49L
FIONDSDILLE , HONDSDULLE , naam,
omstr. Gent en elders, gegeven aan
verscheidene vergiftige planten doch
vooral heet men in `Vestvl. en ook in
Oostvl. hondsdulle of hondsdille dat
stinkende onkruid met kleine gekerfde
blaadjes en witte bloemen, dat veel in
de akkers groeit, en ook geroemd is
hondeinei, slinkende meide, kanijoen,
sleenbloeme en kamermille , 1. anthemis coleta, camomille pisante, camomille des chiens, quenneron, maroute. Zie hij ons eppelän, bi. 4.18.
HONDSSTAL. fiel profijt in den hondsstal
zoeken, in kleinigheden nauw zien
([dagel.).
HONEN, uitgesproken heupen , heunde
geheund, oenen dop of tol die op den
grond ligt of met de pin in den grond
steekt, kwetsen of schenden met de
pin van een anderen dop, met welken
men bovenarms er op toe doppende,
kapt om hem te raken (Omstr. Vil
Campet:hout).
-vorden
IIONN1_J 1T. Mannut. stadje in 't Luiksch.
DONS. Zie hondsboom, hondshout.
HOOFD. Iemand over het hoofd zien,
iemand niet bezien, iemand misken neu, minachten ; ook iemand door de
vingeren zien (Drab. en elders) Iemand
over het hoofd kunnen zien, bet. in
Vlaand. : het zoo stellen dat men voor
iemand niet moet zwichten of ach teruit staan , dat men iemand het
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hoofd bieden kan. Te veel op ti j n hoofd
stellen, te veel beslag maken (Vi.).
In de hoofden zijn, bet. te Gent, op de
teekenklas zijn, waar men leert hoofden of koppen teekenen.
HOOFDAKKER,'tzelfde als : voordel (vöddel) , voordeel of hoofdbed. Zie dit
laatste.
HOOFDBED, o., 'tzelfde in 't Hagel. als
elders vooraard (veuraard, veuroort)
of voorhoofd, vordel, voordeel, voor
enz., dat is die voor of rug,-eind,
welke ten dwars ligt aan 't hoofd en
aan het einde der tusschen in liggende
voren of ruggen en met dezen horizontaal is.
HOOFDBREKERIJ, KOPBREKEIt1J, voor:
hoofdbreking, veel gehr. voor : last,
achterdocht, kommer, bezorgdheid :
die zaak heeft mij veel kopbreker
gekost, het hoofd of kop met iets breken, met iets bezig zijn en er last en
moeilijkheid mede hebben (Brab. en
pr. Antw.).
HOOFDFLAKKE , geperste verkenskop,
fr. hachis de fête de cochon, fromage
de cochon, ook gesperste kalfskop, zoo
wel in Oost- als in Westvl. gebruikt.
HOOFDPULLEM, in Oostvl., hoofdpulm,
hoofdpulmken , in Westvl. voor :
hoofdpeuluw, fr. traversin.
HOOFDVLAKKE, 'tzelfde als hoofdflakke
(Land van Waas en Meetjesland).
HOOFDVLEESCh of PARSVLEESCEI, geperste kalfskop (omstr. van Venloo).
HOOFDZONDEN. Iemand zijne zeven
hoofdzonden opzeggen, iemand wel de
les voorspellen, hem streng vermanen
of ernstig berispen ook : iemand zijne
zaligheid zeggen (Overal).
HOOFSCH, bijv., kiesch : op zijn hoofsch
spreken, op de letter spreken ; een
hoofsch woord, een woord dat op de
letter uitgesproken of in de gesprokene
taal niet gehoord wordt (Mechelen).
HOOG. Hoog in iemand of in iets zijn, van
iemand of iets een zeer goed gedacht
hebben, er fier op zijn, er geerne met
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lof, met voldoening van spreken o
hooren spreken : die vader is hoog in
z nen zoon, die man is hoog in zin
werk (Brab. en licht overal). Het in 't
hoog hebben , voor hooge of groote
personen of zaken zijn, fr. avoir le
haut ton, être fier, aristocrate.Hj heeft
het in 't hoog gepakt, il a pris le haut
ton (Brab.). Die som zal niet hoog
loopen, zal niet groot, niet aanzienlijkzijn (Brab. en elders).
lIOOGER MEETEN, te Ronse 'tzelfde als
elders in VI. : reeuwen, dat is : lijken
(Idiot. 339) of een lijk tot de in de kist
legging gereedmaken.
HOOGKAMER, v., is wel eene bovenka
kamer met trappen om op-mer,n
te gaan, eene voutekamer of gewelfde
kamer, doch is daarom niet altijd eene
kelderkamer, d. i. kamer boven Benen
kelder (Oostvl.).
HOOGMIS , uitgespr. hoomis , v. , : hij
weetter effen soe veele van als 't calf
van der' hoomisse, komt voor in de
oude spreekwoorden en bet. gewis
'tzefde als : hij weet er zooveel van als
eerie koe van saffraan te eten, wat
men in Brab. zegt.
HOOGTIJD, o., een hooge feestdag, als
Kerstmis, Paschen, Sinxen, enz. Zoo
zegt men overal in Belgie : zijn hoog tijd of hoogdag houden,voor : ter heilige
tafel gaan , de zieken hun hoogt jd
dragen, het heilig Sakrament bij de
kranken thuis dragen op hoogtijd of
in de oktave.
HOOGVLIEGER, zekere duif die hoog
vliegt (Waas).
HOOGWATER. Het. is hoogwater, zegt
men van iemand, waneer hij de oogen
vol tranen heeft en aan 't weenen valt
(pr. Antw., Brab. en elders).
[1001. Als 't hooi naar den hooiwagen
gaat, zijn de vorken goe koop, zegt
men te Gent en omstr. van een vrouwspersoon die Benen man zoekt te krijgen. Een hooitje , ' tzelfde als een
strooitje , pijlken , haarken , zierke
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weinigske. Ik weet nit da'k iemand
een hooitje in den weg geleid hebbe
(Gent).
HOOIDELT (Oostvl. h. en d.), hooidelt,
hooidille in Westvl., hooischelf, hooi
hooitas. Z. Idiot. bi. 493.
-zolder,
HOOIDUTS, m., een dot hooi (Vi.).
HOOIEN, 4° in het hooi werken : zit gij
al aan 't hooien? 20 van iets hooi
maken : wij hebben onze klaveren
gehooid (Brab., Kemp.).
HOOGGEWAS, HOO1WAS. Z. hooigras.
MOOIGRAS, o., HOOIWAS, m., zegt men
veel, omstr. Loven, voor : hooi dat nog
te wassen staat, dat iiiet afgemaaid is :
dit jaar heeft men een schooit hooigras.
HOOIHOPPER. Z. hooiopper.
HOOIKETS, m., hoopje of oppertje hooi
(VI.).
HOOIOPPER of HOOIHOPPER is 'tzelfde
in VI. als in Brab. hooimijt; hooi
of hooihopper is, omstr. Loven-oper
en Mechelen, een hoopje hooi : als 't
gaat regenen zet men het hooi, dat nog
niet droog genoeg is, in hoppers, d. i.
in losse hoopjes. Eene hooimijt is in
Brab. eene groote wel samen getaste
hoop hooi.
HOOISPRENGER, in Limb. niet heidesprenger (180) , maar huisprenger
uitgesproken, is 'tzel.fde gediert als in
Brab. en overal sprinkhaan, in VI.
gerspeerd, in 't engelsch grasjhopper,
in 't hoogd. heuschreke, fr. sauterelie,
bij Kil. hoysprenger en hoyschrick,
welk laatste woord hij opgeeft als
zijnde hgd., saksisch , geldersch en
friezisch.
H00[TAS. Eene spelde in eenen hooitas
zoeken bet. bijna 'tzelfde als elders in
Belgie : een haarken in de boter zeeken, d. i. vruchteloos of naar eene
nietigheid zoeken.
HOOKEN, meer heeuken, o. gelijkvl. w.,
voor : jeuken (Brab., pr. Antw.).
HOOK ENG, HOOKSEL, HEEUESEL, o.,
jeuksel, jeuking (Brab.).
HOOL, voor : holblok, klomp, fr. sabot, en

noo
hiervan holenmaker, voor blokmaker,

fr. sabotier (h. en d. in Limb.).
HOON of NEUN, v., schending, kwetsing,

zoo zegt men, waneer iemand met
zijnen dop boven arms al doppende
kapt naar eens anders dop, die op den
grond ligt of in den grond geplant is,
en dezen raakt of treft en een kap of
kwetsing krijgt van de ijzeren pin des
mededoppers, die kap of kwetsing heet
hoon, uitgesproken heue : mijn dop is
vol heunen, hij is heelegans geschonnen (omstr. van Vilvoorde en Campenhout). Zie bij ons hoer, bl. 190, en
bij De Bo hoere, bl. 4.33.
HOOP. Hij is of hij loopt er op den hoop,
zegt men te Gent en in Oostvl. voor
het Brabandsche : hij loopt er op den
hoop toe, d. i. hij is er op overschot,
hij is er te veel, hij kan er gemist
worden. lets op den hoop toegeven, iets
meer geven dan noodig is : de werk man ontving zijn dagloon en nog
drinkgeld op den hoop toe (Brab. en
Antw.). In Brab. en elders zegt men
overhoop, voor in wanorde, verward,
.t onderste boven. In V1. zegt men
daarvoor hoop over hoop, hoop over
hoops, hoop overs hoop, fr. pele - mêle,
sens dessus dessous : 't ligt in zijn
kamer alles hoop overs hoop. Met
iemand over hoop liggen, met iemand
in oneenigheid zijn (Brab. en elders).
In een hoop vallen, op nen hoop vallen, instorten, i nzakken, in een zakken.
HOOPT EN GEDUWEN, bijw., in eens,
met pak en zak : zich hoopt en geduwen oppakken en vertrekken (L. van
Waas); in Kl. -Brab. zegt men hoopt
en geknoopt.
HOORETEN, HOOIRETEN. Z. ooreten.
HOORN. Z. horen.
HOOS, v., de moederscheede der koe, fr.
vagin (Hageland), ook huif, vingerhuif, overtreksel, hoedje of dikke lap,
dien men aan den pols vastbindt om
zich niette bezeeren (Brab. en elders).
HOOZ1NG. Z. hozing.
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HOPPEL, m., hoop, groep, troppel, fr.
troupe; doch 't verkleinw. hoppelken,
hoppeltje, is meer in gebruik : het
volk kwam met hoppelkens wit de kerk
(Vi.). Zie hopper.
HOPPELBREEM, v., Iiondsbreem, bonds
, egelenteer, fr. églanlier. Hier--ros
van hoppelbreenibees , hoppelbreemstruik (Ornstr. van Lier en Mechelen).
Z. huppelbreem, hottebreem.
HIOPPELDE POPPEL, m., fransch culbute
(Sleeckx). Zie hobbel de sobbel (VI.
Idiot. blz 189).
HOPPELEN , in hoopjes vergaderen of
samenkomen, troppeleu,- fr. se grou-

per, s'attrouper : het volk hoppelde in
hoopjes, d. i. schoolde samen in troppels (V1.).
HOPPELGOED, tarwe en koren (rogge)
ondereen gezaaid en gewassen (Geel),
omstr. Loven heet dit : witgraan en
elders : masteluin.
HOPPER, OPPER, jonge gezel (Westvl.).
HOPPER, OPPER, m., hoopje, vooral gezegd van hooi, hooihopper; een opper
hooi bet. in Brab. een klein hoopje
hooi los bijeen gedragen en gezet op
de weide omdat het nog niet droog
genoeg is om in te halen. In V1. bet.
hooiopper of hopper hooi hetzelfde als
in Brab. : hooimijt; eene hooimijt is in
Brab. eene groote ronde saloon opgeschikte en vast getaste hoop hooi
staande in de volle lucht en geschikt
om zeer lang blijven te staan. Een
hopper wordt weer opengeworpen als
't weer zeer droog en warm is om 't
hooi teenemaal droog te laten worden.
HOPPE REN, 'tzelfde in VI. als : hoppelen:
het volk hopperde te samen ; doch in
Brab., omstr. Loven en Mechelen, bet.

hopperen of opperen, het hooi opperen,
het hooi in hoppers of oppers bijeen
dragen of zetten.
HORE, v.. modder, slijk, fr. bone. Hiervan
horen, b. gelijkvl. werkw., baggeren,
uitmodderen , fr. débourber : eene
gracht horen (Westvl.). Licht hiervan

Van [Iorenbeek, Van Horebeke.
HOREN, HOORN, m., gebr. 10 voor domp hoorn, fr. éieignoir (Brab. en elders);
2° trekker, schoentrekker, hoorntrek
genoemd, omdat dit tuig veel-ker,zo
van eeryen koeihoorn gemaakt is (Brab.
en elders).
HORE(N)KEN, o., drijkailtig puntig papieren zaksken, min of meer een hoorn
gelijkende, dat de kruideniers gebruiken om daarin hunne winkelwaren te
gerieven (omstr. van Tienen).
HORENFIEKER (Gent). Z. pluimsteker,
schoolverzuimer.
HORTEN, mv. zelfst. ow., 'tzelfde woord
als hoorte (Idiot. 191), dat rond Aalst
bussel stroo of hooi bet. In 't Hagel.
en elders verstaat men door horten,
kort stroo , verbrokkeld stroo , dat
vaneen gedorschen , getrapt of gereden is, dus 'tzelfde als bij ons : stroogemot, of 'tzelfde als ort, orts, dat Weíland voor oord aanhaalt, als beteekenende orts : overblijfsels , en ort,
ortels : dat gene wat het vee van het
voeder overlaat en wegstoot. Zie oor
eten, ort en orlen.
HOTSBOTS, bijw., in Benen bots, in Benen
slag, tout d'un coup (VI.).
HOTTEBROTTEN, 'tzelfde als hotlekrolten,
o. gelijkvl. w., slecht gaan, in twist
ontstaan : het hottebrot in dat huis, er
is daar twist, ruzie (Westvl.).
HOTTEMELK heeft Tu nnian voor : gebot
of gestremd melk, in Brab. mattemelk,
van : holten, tremmen.
HOTTEREN, o. gelijkvl. w., waggelen,
schudden, hutselen, daveren, loteren,
zwadderen : een vette koe gaat al
hotterende, als het vleesch van haar
lijf heen en weer gaat (Westvl.).
HOTTI, ROTTIER, voor hotdrager, fransch
hotteur, koopman met eene hot of
rugmand op den rug,waarin hij eieren
of kieken draagt om die in de stad te
gaan verkoopen (Tienen, Hageland).
HOU ! zegt men in vele gewesten van
Belgie tot een peerd om het te doen
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stil staan.
1 10 DBALK. (houu-halk), de bovenste balken
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HOU
[orGt, taillis, hgd. holz, ook wald, en-

gelsch holt. Hiervan heeft men hij Kil.
houtsneppe , boschsnep , 1. perdrix
van he dak die de andere balken
vasthouden, heet men houdbalken, in
silvatica, had. waldschnep fe; hout kraey, zwarte of boschkraai;houtduyve,
't Land van Waas.
hoschdduif, duif die de bosschen beHOUDEN LiG GEN. Iemand houden. liggen,
iemand onder zich krijgen, hem overwoont, fr. rainier, enz.
winnen of hem in iets overtreffen, lIOUTTEM of BISSCFIOPS-HOUTIIEM, fr.
Iloutairt-l'Éveque, luiksch dorp.
iemand boven zijn : doe uw best, houd
hem liggen. Men zegt ook : iemand IIOUTE(N) KLAUW of ROUTE KLOUW,
samengesteld van hout en klauw of
hebben liggen, d. i. iemand meester
klouw, een bot, lomp mensch, lom zijn, iemand onder gebracht hebben :
pert, die gemakkelijk iets den hals
ik heb mijn makker in de studie al
breekt, een houten klaas (Turnhout en
liggen (Overal). Zich houden liggen,
elders). — In Kl.-Grab. zegt men
zich stil of koes houden : gij moogt u
hante klauw en elders houten kloot.
houden liggen (Gent en omstr.).
HOUDER, HOUË11 of HOUWER, m., het EIOUTENS, z. ow., mv. van hout, ver kleinw. houtje, voor-: houten klompen
engelsche holder, bet. in 't Land van
WVaas, gewoonlijk : duivenkot, dui- 1of houtklomp, houtstukken, eenigszins
de gelijkenis van paal hebbende : er
venkevie, dnivenhok, fr. colombier
staken vijf houtens onder (omstr. van
de duiven zitten op den houër. Zie
Loven) men spreekt ook hoïkkens uit.
houwer (VI. Idiot. bl. 197). Kil. vert.
louder, o. a. door receptaculum, reti- IlOUTIIAK KER, m., veemol, fr. courli liere (Westvl.).
naculum.
HOUT. In 't Land van Waas zegt men in [IOUT1 IOUWER of HOUTSPECHT, groen
bolspel, hout voor bol : het is mijn s i.pecht, fr. becquebois, pivert (Westvl . ).-'t
hout, voor mijne bol. Met dobbel hout 1-10UTJE, uitgespr. hoikken,verkleinw.van
spelen bet. aldaar : zelf spelen om te
hout , voor : blokje , klompje hout
winnen en om tevens ook den bol
(omstr. Loven, Mechelen).
zijns maats te doen winnen. De deur IIOUTLAND , HOUTLANDER. (Houtland
is de naam gegeven aan de Noordelijke
van hout vinden of voor eerie houten
zandstreek van Vlaanderen, in tegen deur staan bet., te Gent en in de
stelling van polder of polderland, waar
omstreken : niemand te huis of de
geen hout groeit. houtland is dus dat
deur gesloten vinden. Hout gebr. men
vlaamsche land alwaar veel hout te
in Brab. ook voor : lompert, lomperik,
groeien staat, en de bewoners dezer
dom mensch : ge zijt een hout, nen
streek heeten houtlanders; een soort
houten klaas.
van spotnaam ook waarmee de schatHOUT is de uitgang van vele plaatsnamen
in Belgie en Nederland, en holt of holz
rijke polderboeren de geringe lieden
van het Houtland bestempelen.
ook in Duitschland, b. v. Calmpthout,
Campenhout, Borgerhout. Kil. heeft EIOUTLEGGE, in VI. 'tzelfde als in Brab.
houllaag of lage houts.
Bogh-hout, gewis Boechout; Bocholt,
Buggenhout , Herenthout , Etshout , 1-HOUTMAKER, m., houtkapper, boschkapper, boomkapper, fr. bucheron, (h. en
Linthout , Meerhout , Minderhout ,
d. in VI.).
Oosterhout, Torhout, Turnhout, [Joltshout, enz., enz. Hout, outings holt, FIOUTSTOUWER, m., houtspecht (Zie 't
Idiot. bl. 496).
holte, bet. 1 ° hout, fr. du bols, hoogd.
holz, engelsch wood; 2° woud, fr. BOUW, voor : houwbaar, bekwaam om
1

-
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afgekapt te worden : de bosch is houw
(VI.).
HOUWEN, 'tzelfde als houden (Idiot. 496),
gezegd van vogelen die ergens in een
nest wonen : ik weet een vogel haven,
zegt men in de Kemp. en de pr. Antw.
IIOUWKES, erwten in de schei of sluim
(Meierij) ; houde, haude is, bij Kil.
'tzelfde als : pelle, sluym. Z. schelerwten of schelperwten (Idiot. bi. 383) en
sluimerwten (Idiot. bi. 628).
HOVEN, b. en o. gelijkvl. w., 'tzelfde in
V1. als in Br ab. inhalen : den oogst
van den akker naar het hof voeren,
fr, engranger la moisson. Hiervan
hoving, de daad van hoven. Zie ook
hovenieren.
HOVENIER, m., in een gedeelte van N.Brab. hetzelfde als in Brab. goudsmed,
-

goudkever.
HOVEN en HOVENIEREN worden gebe
als werkww. voor : den hof be--zigd
werken, gelijk akkeren voor : den
akker bewerken (Kemp., Geel).
HOUTVEMME , HOUTVIMME , HOUT
houtmijt (V1.).
-VUME,
ROZE, v., mv. hozen; wag die het boven
schoenen en het onderdeel-delr
der beenen tot boven de knoesels overdekt, fr. guetron (Westvi.). Zie bij ons
hoos (Idiot. bi. 191). Hozen zijn, te
Roerrnonde, handschoenen.
HOZING, OZING, OOZING, m., 'tzelfde in
Westvl. als : ozie, euzie, bij De Bo en
bij ons heuzie (Idiot. bi. 187) en euze
(bi. 120). Hozingplaat, heuzingplaat,
in de bouwkunde : steenplaat, dik en
plat stuk hout liggende op den muur
waarop de scheergebinten van het dak
rusten. Hozingsteert, Heuzingsteert,
ook genaamd hond iës, zoo heet elk.van
de houten armen of korte dwarshouten,
die met het een einde onder de steen
vastzitten en op het ander einde-plat
de oozing ondersteunen (Weste i .).
HOZINGSTEERTEN. Z. honden, biz. 425.
HUBBEL, voor hobbel, knobbel : hubbels
en bubbels : de weg ligt vol hubbels en
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bubbels, de weg ligt met bulten en
bulten, geholt en gebult, met holtens
en knobbels, als het naar den dooi wederom vriest (V1.).
HUCHT, voor : hocht, hoechel, een troppelken : een huchtpatrassen (Turnhout
en omstr.).
HUDDER, voor : hoort g(, waarvan het
samengetrokken is (Maastr.).
HUGGE, HOGGE, v., hetzelfde als : legge,
pikkerling, pekkeling, welke men in
Vi. vooral in Westvl., zegt voor het
Brabandschepikkeling,en,bij Kramers,
zwadde, fr. javelle, dat is, de hoeveel heid welke een maaier of pikker in
een maal pikt en daarna neerlegt ,
twee huggen bindt men samen en
maken een schoof of garf uit.
HUI BRECHT. St-Huibrechts- brood is brood
of koek , die op den 3 November,
feest van S. Hubertus, gewijd wordt
(Brab.).
HUTCH. Zie huig hierna.
HUICHELEN. Z. verder huikelen.
HUIF, v., alle overtreksel en in zonderheid
aan den vinger (Brab. en elders).
HUIG, RUICIT, bij De Vries en in de Woordenboeken v., is m. in de pr. Antw.
en Kemp. In ons Idiot. bl. 198, gaven
wij het op huik, m., gelijk het omstr.
Autw. wordt uitgespr.; het is eeue
kwaal in de keel, fr. luette; te Turnhout zegt men : den huich trekken.
De Teuth vert. huyck in den halse
door squinancia; Kil. heeft hueck ,
huygh, huyck. Bild. huich, huig, ook
m., doch hij zegt dat het de hoge van
de keel of wel, als een afhangende
sluierlap aangemerkt, hetzelfde woord
met huik of huif kan zijn en in beide
opzichten v.
HUIKEL, HUKKEL, m., 'tzelfde als heukel
(Idiot. 487), hoopje, opper graan, hooi
in huikels of hukkels zetten (V1.). Zie
huikelen (Idiot. 498) en hopperen hoppelen.
HUIKELEN, HUICHELEN, o. gelijkel. w.,
scherpluidende en kort afgebrokene
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kreten geven, fr. pousser des cris pereants et saccades : hij beg dat hij
huikelde, hetzelfde in Westvl. als in
Brab. : hij lachte dat h1 schokte.
HUIDEN, HUIKELEN. Z. huikelen (Idiot.
bl. 198) en heukel, heukelen (Idiot.
bl. 187) .
HUILBIER, o., afscheidsdronk. Z. ezeldrijven (Idiot. bl. 1i) en varen (Idiot.
b1. 773).
IIUISBAKKENBR00D, o., brood dat niet
bij een bakker gekocht is, maar dat
men zelf voor eigen verbruik gebakken
heeft (Brab.).
H[JISDRUP, HUIZENDRUP, m. , in Oostvl.,
elders dakdrup, oosdrup (Idiot. 432).
het afdruipen der waters langs heen
de daken ; bij Kil. hugs-drop, hoos -

drup , oos-drup , 1. subgrunda , of
dock-drop, stillicidium.
13 LISDUIF, v., gezegd van iemand die
geerne veel te huis is en zelden uit
Kil. vert. het qui semper-gat(Brb.)

dorni desidere gaudet : cochlea.
HUISGELD, in de Woordenboeken verfr.
door inipóts sur les maisons, komt te
Gent voor in de uitdrukking : meent

gij dat ik het huisgeld (huishuurgeld)
bestolen heb , en dit zegt men tot
iemand die denkt dat men veel meer
geld bij zich heeft dan het inderdaad is.
MUIS[ A.TEIL E N (samengesteld van huis
en kateil, meubel), huismeubels (VI.).
1 JUISMAKEN LIJNWAAD, zegt men in
Brab. voor lijnwaad dat te huis bij gewone wevers en niet in de fabrieken
geweven is (Drab. en elders); in KI.
heet zulk lijnwaad : handgespin.-Brab.
1HUISMUL, vuilnis dat uit den huize gevaagd wordt (Westvl.).
13 UISPRINGER. Z. hooispringer.
IHUISWEVEN LIJNWAAD en UUISMAKEN UIJNWAAD. Z. dit laatste. Beide
uitdrukkingen hoort men in VI.
HUITS, voorkomende op bl. 198 van ons
Idiot., is volgens mij niets anders dan
houts of houtswagen, een voertuig met
twee raderen en een as, waaraan een
-
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lange dijsel vast is, dienende slechts
om zware boomen tevervoeren (Brab.).
HUIWAGEN. Z. luiwagen.
HUIZEKEN, HUIZEKOTJE, is dat midden
van den effenaar eener weegschaal
waar de aanwijzer door heen en weer
gaat en eindelijk stil staat, als beide
schalen juist gelijk hangen (Gent).
IIUIZEKOf.IE, o., kinderlijk gezegd voor :
gaatje , polleken , klein plaatsken
(Gent).
HUJZING, v,, gebouwen die cene woning
uitmaken (Overal).
HUKK.EL, voorstad van Brussel, is beter
dan Ukkel of Uccle. Kil. ook schreef
Nuckel, 1. fluchela, en voegt er bij :

eein brabandsch dorp vroeger ver
zin gerechtshof. Wij lei--mardo
den 't w. af van Boechel (korte oe)
'tzelfde als : hocht, struik, struikgewas.
HUKKEN, m., iemand die zijnen tijd ver hukt, d. i. zijnen tijd of ook zijne
zaken verwaarloost door ievers lang
te vertoeven (Vi.).
IIUL, m., uitstekende groep of hoop van
bijeenstaande dingen : een hul gers of
gershul, een hul biezen, fr. toe /fe ,
groupe : een hul van vijftig boomen.
Hul verschilt van hut; een hul steekt
uit, een hut moet niet uitsteken, een
but kan zeer groot zijn , een hut is
slechts een struik, een hocht, b. v.
een aalbezie hut. Een hul gers of
biezen is een groep of plekje gers,
biezen, enz., terwijl een hut gers of
biezen slechts een struik gras of biezen
is (Westvl.). Hul, hulleken, is in Oost VI. veel gebr. voor : struik (hocht),
struikbloemen, doch hul is wat kleiner
dan struik. iful is 'tzelfde w. met hit,
bij KiI.. vert. door tollis , tumulus,
locus allus, dus cene hooge, cene ver
plaats, een heuveltje, het is het-hevn
angelsaksische hill, dat de Engelschen
nog hebben. Hillen heeft bier nog de
beteekenis van : aangespoeld, hoog bui.
tendijksch voor land. In Zuid -Beveland wordt de hille ook voor cene
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stoep gebruikt.
HULDER, ULDER, m., uier (Vi.).
HULDJE ( uitgespr. heeldsche ) , op zijn
eigen : huidje, op zijn eigen wil, zonder verlof tevragen. VI.
HULKEREN, o. gelijkvl. w., herkauwen
(Westvi.). Z. helkeren.
HULLEKEN. Z. hil en hul.
HULPE. Z. handlanger.
HULPEN, fr. La Ilulpe, een dorp.
HULST, dik gezwel dat sommige koeien
na 't kalven aan den uiër krijgen.
Hiervan ook hulstdik voor : zeer dik
ik heb eenen hulstdikken zweer(Omstr.
van Tienen).
H U M M E L E N , gelijkvl. w., hommelen
(Kemp.).
HUMST, witte bumst. Z. hemst.
FIUN, HUNNE, in 't Zuiden, zoo wei in de
gesprokene als in de oude schriften,
bijna altijd voor : haar, hare gebruikt:

die meiskens hadden hunne beste kleederen aan.
FIUNKEREN, o. gelijkvl. w., brieschen,
neien, hennikken : het peerd hunicert
(Westvl.). Bij Kil. hungkeren, flaudr.
I. hinnire, omstr. Loven hoort men

brinsen.
BUPKEN, o., uitspr. van hoopken (Brab.,
Loven).
IIUPPELKEN, o., hoopken (VI.).
HIJPPERBREEM. Zie hippebraarn.
l.lU['SEMEN, o. gelijkvl. w., 'tzelfde als in
Brab. hipsen (Idiot. bi. 490) en als hij
Kil. ups-heinmen (Ronse).
HURDE, V., 'tzelfde als in de Woordeub.
horde, vlechtwerk , fr. claie; van
horden, samenvlechten, zegt Bilderdijk ; ook Kil. vert. hurde of horde
door crates, het is, in 't algemeen, een
viechtwerk van wissen, dunne ploeibare roeden, ijzer of ander metaal. In
Oostvl. verstaan de landbouwers door
hurde, een soort van egge of hegge
samengeviochten van rijshout , gewoonlijk van eiken takken, en waarmede zij het bezaaid land effen slepen,
de klotten klein maken en 't zaad

HUT

bedekken, of waarmeê zij de opening
tot op een bezaaid land, toeleggen of
sluiten. In Vi. is kurde ook 'tzelfde al.
in Brab. denneweeg of dennewand, de
houten scheiding tusschen den dorschvloer en den graantas, in VI. schuurwinkel genoemd. Men heeft ook bie-

herde.
HURT, m., in Oostvl. en elders in VI.
hetzelfde dier als : hurts, uitgespr.
¡ints , stekelverken , egelveiken , fr.

hérisson; bij Kil. horts en hurts, lat.
hericius (Idiot. bi. 200).
hURTEN, o. w., 'tzelfde als hot-ten , fr.

heurter : tegen iets hurten.
HURZEL, uitgespr. huzzel, m., 'tzelfde in
Oostvl. als : horzel, uitgespr. in Biab.
heuzel (met korten ee -klank). In de
omstr. van Loven verstaat men door
horninel en horzel hetzelfde honigdiertje; daar zijn er twee soorten
rosse en zwarte hommels of horzels;
de zwarte zijn gewoonlijk wat grooter.
Wat men in andere streken, zoo als in
de Kemp.,00k horzels of hurzels heet,
zijn in de omstr. van Loven, dezelfde
als de wespen van eerie grootere soort,
ook wel pandoeren en peerdshurzels
genoemd, licht het lat. crabro. Licht
is dit hetzelfde diertje wat men ook

peerdeuvlieg, daus of dazerik noemt.
BUSSEN (de), waren de vrouwen der halverinannen in de fabelleer ; licht verwant met hessen, aanhitsen.
HUSTE, samentrekking van hoorsl de, bet.
hetzelfde als hudder voor : hoort bdj,
wordt in de gemeenzame spraak gebr.
als het savez-vous der franechen, het
zulle of zelle der Lovenaars , vooral
waneer men tot minderen spreekt
(Maastr.).
HUT, struik (VI). Z. huttel en hiil.
HUT, v., hot, dom, onverstandig wijf, een
Jut (Hageiand). In WTestvl. Kortrijk
bet. hut : iets dat slecht is, dat niet

gaat, gewis voor : hutschpot, hut cnt
hut, fr. pot pourri. Licht is 't voor
helse, wortel van : hutsen, liutselen,

IEM

(

133 )

¡ GE

Z. hul en hutteboon, hutiel.
HUTS of KLUTS, kleine hoeveelheid
een huispatateu (K1.-Brab.).
HUTSE, vleesch- of beendersop die met
koud te worden,een trillende lijvigheid
gekregen heeft, bever, daver, qelei en
lii genaamd, fr. gelée, glacé : hutse
van appelen , peren ; stekelbezen , is
gesuikerde gelei van appelen , enz.(Vl.).
FIUTSEKLUTSEN, o. gelijkvl. w., hutsen
en kiutsen, \vaggelerlde kiutsen : het

H EJTTEBOON, v., s ruikboon , stoelboon,
fr. haricot a la touffe (Westvl.). Waarschijiljk zijn ditde boo nen,welke men
in Brab. heet : booiien zonder staken.
IIUTTEL, m., mv. huttels, verki. huttelije,
halte/ken, hete1fde als hut, struik
het gers schiet hier en daar in huttels
op. In een huttelken vallen, bezwijrnen,
fr. tomber en défaillance (Westvl.).

I. De korte i wordt in Limb., althans op
vele plaatsen, uitgespr. als cene lange
i of ie, b. y. knipmes, gister, kind,
smid, klinkt kniepmes, giester, kiendje,
smid; doch voor dit laatste hoort men
er ook smeet, in Brah. smed; want
voor blik, schip, zegt men in Limb.
ook bleek, scheep, en voor Maastricht,
Mestreeg. Voor de i hoort men in
sommige ewesten u, b. y. schummel,
kiumpen, enz. voor schimmel, krimpen, enz., voor u cene i, b. y. din,
(linken, voor dun, dunken, enz.
lE klinkt in Limb. als ee, b. y. voor brief,
tien, zien , wieg, hoort men breef,
leen, zeen, weeg; zoo zegt men overal
veertien, veertig, voor viertien , viertig.
IET)ERENDEEN (ieder end een), voor
iedereen of : een ieder, een iegelijk,
fr. tout le monde (Brab. en Antw.).
EGEWELK zond men in , ik weet niet
van waar, als een notariswoord, in den
zin van 't lat, quicurnque, degnne,
aiwie. [tij Meijer staat iegeluelck, gewis een drukfeil, voor iegewelk, hetzelfde als tegelijk, en ook hij Kil. staat
ieghewelck, voor ie -ghel(jck, 1. omnis,
alwie, degeen die.
IEMAND. lemand komt voor in uitdrukkingen als : die jongen zou iemand

kwaal nuiken, en dan bet. het : mij,
u of welkdanig ander persoon. Als
men van cenen persoon zegt : het of hj
is iemand, dan het. zulks, het is een
groot, moedig, wonder, bu ten gewoon
man, of het is een groote deugniet,
een slechte kerel.
JEVERANDS en NIEVERANDS zijn overal
in gebr. voor ergens, nergens.
1G. De uitgang ig wordt soms achter een
bijv. ow. gevoegd als : droeeig,reinig,
onz., doch waneer men van bijv.
nww. zelfstandige vormt 'met achtervoeging van heid, dan komt er meermaals ig tusschengeslopen, als b. y.
zoetigheid , zurigheid , dunn'igheid
dikkigheid , ha'rdigheid , (lorriglleid,
nattigheid, groen'igheid, zwarigheid,
stoutigheid, vuiligheid, kleinigheid, en
deze woorden zijn zeer goed en welluidend, en dus in geenen dccle te
verwerpen, dan zelfs niet waneer zij
j uist dezel fde heteekelijs mochten hebhen als 't zeifst. ow. zondei dit íg, b.
V. reiiiigheid, StOtlliJ/lCi(I, is ('lat niet
schooner als reinheid, stooihcid..
IGE, IGGE, INGE, EGE, uitgangen van
vrouwelijke zelfstandige riaamwoorden met dezelfde beteekenis als de
uitgang ster of als de brabandsche

hutsekiutsen of het kiotsen van de zee
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uitgang rse of ook res, b. v. waschferigge tvaschteringe , kttischterige ,
schuursterigge, kaartekijksterigge, in
Oost- en ook in Westvl. voor : waschster, kuischster (wasch- en kuischvrouw), schuurster, kaartenkijkster,
in Brab. zegt wasscherse, kuischerse,
schures, kijkerse, babbelerse, en z.
IJ, klinkt in VI. en Limb. , als ie, men zegt
stief, wick, drieeen., smieten, kieven,
enz. voor stijf, drijven, enz. In Brab.
zegt men : bie niet b , maar ook kieken
en kijken, Sienion en Sij+non, enz.
De werkwoorden, waar, in den indific i tivus, Bene jf voorkomt, zijn onregelmatig en de ij verandert, in 't imperfectum en het verleden deelw., in
Bene zachte e : kijven, keef, gekeven;
lijden, leed, geleden ; strijken, streek,
gestreken, enz. Doch dit is niet altijd
het geval met werkww. van zelfstandige naamw. afgeleid, b. v. liken,
dijken, benijden, hebben : l fikte, d jkte,
benijdde; lijkt, gedikt, bend, enz.
IJDELEN, in Brab. uitgespr. glen en in
VI. ielen, is in 't zuiden, van dage
gebruik in den zin van : ijdel-lijksch
maken, ledigen of ledigmaken, rui men, bij Kil. vacuare.
I.1 DE L:MUTS, IJLTUIT, in Kl .-Brab. en
elders, hetzelfde als in Brab. ijltuit of
ijdeltuit , ijdel vrouwmensch; ijdel
staat bij Kil. voor lichtveerdig.
IJKEN, men zegt in Westvl. Benen hoek
ijken, d. i., hem bommen of Bene
kwade vouw in slaan ; geijkt gehoor,
juist, fijn gehoor; geijkt z jn, op de
maat gesteld zijn (\'l.).
IJLMUTS, IJLTRUT. Z. ijdel muts, enz.
I.1PENASCFFI, v., asch van ijpenhout om
mee garen te koken, of tin, koper; enz.
meè te kuischen (overal).
IJSDOT' (Isdop) bet. in Limb. 'tzelfde als
't fr. toupie, drijftol, werpdop, werptop, non. Kil. geeft ijs -dop, ijs -top op
als Lovensch, turbo jaculabilis, q. d.
trochas glacialis.
IJSGROND, m. , bet. te Turnhout en elders
,
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fijne kant, fr. dentelles. De Bo heeft
ijsgrond en verzendt op ielplat, hij de
kantwerksters : ijdelplat, plat werk,
clot niet gesloten is, maar ijdel zonder
bluemwerk in.
IJSZAK. IJSZAKKEN zijn, te en omstr.
(gent, slechte aardappels die men in
Westvl. glasende aardappels en in Br.
glazernans of glazen pattaten heet.
IJZERBIJTER bet. te Gent, nijdigaard,
ook ijzervreter genoemd.
IK, m., voor ijk : de malen en gewichten
naar den ik dragen, d. i., ze laten
ikken (ijken) (Brab., Kemp.).
IK HEB IK, met herhaling van ik, ook in
Oostvl. gebruikt.
IKKEN, b. en regelm. w., voor ijken : fr.
marquer, dtallonner : de maten en
gewichten ikken; onze gewichten en
halflieters zijn geïkt; hiervan : ikker,
ijkmeester ; ikking , ijking (Drab.,
Antw., Kemp.).
1MMEBS (ommers) voor : zeker, zeker waar,
vast, vast zoo : 't is immers (Brab.
VI.), bij Kil.: ie -raer, immer.
IMPER F ECTUMI. In VI. is 't imperfectum
sommiger werkwoorden ongelijk vloeiend, daar ze in Drab. en elders
gelijkvloeiend zijn, b. v., loei voor
lachte, woei voor waaide, mirk voor
maakte ; joeg voor jaagde, vroeg voor
vraagde; edoch in Brab. hoort men
ook hij joeg hem weg, ik vroeg, w y
vroegen en in de Kemp. zegt men ook
n ziek.
IN wordt in Brab., Kemp., VI. en elders
zeer veel gezegd voor aan, meest in
Holl., althans in de woordenboeken
gebruikt : in stukken, b. v. , breken,
slaan, zagen, vallen, enz.; leeraar in
het seminarie , kollege , de school ,
lien francs in koperen geld, zich zat
in cgen.ecer drinken, het papier in
snippers sniden, Bene peer in schij fkes
snijden.
INBELLEN, met de bel klinkend de kinderen, b. v. in de school roepen
(overal).
-
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INBOLI.EN, 't zelfde als inrollen (Brab ).
INBUSSELEN, INBOSSELEN, b. eelijkvl.
w., een kind, inbusselen, een kind in
den bussel of de luiers doen (Brab.
en elders).
INCARNATIOEN, o., jaarschrift of kro
Kil. heeft daarvoor-niko(Westvl).
incarnatie en vertaalt dit w. door
carmen chronicum, chronograph ice rrr,.
cl. í. het jaar na de menschwording
van Jesus- Christus, Ouzen Zaligmaker.
INDOFFELEN (zich) of INDUFFELEN,
dekken, zich zorgvuldig of warm
k•(eeden : do ffel u goed in, want het is
koud ; duffel het kind goed in, dat het
geen kou en krijgt (Brab.). Zie koffelen
(VI. Idiot. G2 70), dat dezelfde bet. heeft.
INI)OFFEN (o als korte oe uitgesproken).
Zie indoffelen.
INDUFFELEN. Zie indoffelen.
INEENKA.VELEN, twee stukken hout met
inkaveling ineen doen passen (Oostvl.).
IN EN UITKLAPPEN, nu dit en dan dat
zeggen, dezen keer zoo en later weér
al anders spreken : ge kunt op dien
kerel geenen staat maken, hij klapt in
en uit. Van eenen zieke, die niet meer
bij zijn verstand is, zegt men ook
hij klapt in en uil (Brab. en elders).
1NEGGEN of 1NEGGENEN, b. regelm.
werkw., met de egge, b. v. het graan
onder eggen of onder dekken (Brab.).
Zie bij De Bo inslepen, met het sleephout het zaad of graan onder dekken.
INFINITIVUS. Men hoort in Brab. en
Autw. meermaals uitdrukkingen als
deze : ge staat en droomt ; hjj zat en
las, voor : ge staat te droomen, hij zat
t.e lezen. In Westvl. gebruikt men den
infirnitivus met al, waar men elders
overal het tegenw. deelwoord bezigt :
b. V. hij ging al zingen, voor aizingende.
INFROTSEN, b. en gelijkvl.w., eene frotse
(stopvod, handvol hooi), ergens in
steken om het te stoppen : frots er wat
hooi in (VI.).
INGE, uitgang. Zie ige.

ING

ING. De uitgang ing achter een zelfstandig
of Lijo. naamw. gevoegd om namen
van appels aan te duiden, en deze
narren zijn dan altijd rn.; zoo heeft
men in Brab. en elders : gernating,
groereng, kwanting, jjzeriing, bellef'eurilig, korpenduring of koppen during, rabauw of rabauwing, zfiting,
zoeting of zoeteling, zuaring, rabboeling, en in V1. geuzing, pinting, pon ding, rabauwting, walling, grauwing,
wilding, strieping, enz.; achter zelf
gevoegd, dient ing-standigemw.
en in VI. finge, wn collectiefs te maken
van 't vrouwelijk geslacht, b. v. bedding, gerzinq, keldering, huizing,
stalling, brokkelinge, snippering, enz.
INGE, INGEN, 1NGHEN. Deze uitgang
komt voor in een aantal plaatsnamen
als in Edingen, fr. Enghien, Luttel
fr. Petit Enghien, Pepingen,-in.ge,
Dellingen , Herfelingen , Oelingen ,
Del, ftingen, Sarlingen, Willebringen,
Budingen, enz. enz. Nu wat bet. inge,
enge of ingheer, inga? Volgens som migen zou 't : gemeene weide beteekenen ; doch dit kunnen wij niet
aannemen ; inge, in 't meerv. inga of
Ingen, dat eene verbastering schijnt
van jung, jongeling, bet. eigenlijk :
zoon, afstammeling, en dit is, volgens
't angelsaksisch, in 't welk inga afstammeling bet. ; ook, volgens Schilfer
en Grimm, bet. ing, inge, inga, achter
een eigen naam gevoegd, zoo wel afstammeling als zoon : zoo heeft men
Carlovinger, Merovinger, Kapetingen,
afstammelingen van Carlus, Merove,
Capet ; Bruggelingen, Oosterlingen,
Hemelingen, Aardelingen, zonen, afstammelingen ofinwoners van Brugge,
enz. Ing is verwant met het lat. gena,
gina. Zie Chotin, Etymologie.
INGEMIJND. Zie inmijnen.
INGESPANNEN. Zie inspannen.
ING RITSELEN, 'tzelfde als ondergritselen,
b. regelm. w., met de gritsel, b. v.
het gezaaide graan al gritselenle
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de aa'rIe dekken (Brab Elders
zeL rneïi jera/ce/di. in/,a.rken.

Ofl(ler

).

INUAKKEN of ONDERIJARKEN, met de
hak (akkertuig) onder de aarde kappen
of dekken : hi hakt de aardappels in
(hieb.)
INFALEN, o. en b. w., hij de a:kerlieden
den oogst van de velden in de schuur
halen, fr. engranger: den oogst inhalen; hedde al ingehaald? zijde al
aan 'I inhalen? neen 't graan is nog
niet droog ; vandaag is 't goed orn in
te halen; inhaling (Brah.,Eemp.,V1.).
Een lUk, eenen doode inhalen is als de
Priesters in koorgewaad den doode
tot aan de lijkpoort te gemoed gaan,
om hem dan in de kerk te geleideii
(overal in Belgie). in/talen, o. w., bet ,
ook korter maken : uw kleed is te
lang, haal het wat in, met er eene
koppel in te naaien , of er eenen
omslag aan te maken.
1NIIARKEN, met de hark onder den
grond dekken.
INF1EJJBEN. Een vat geeft uit wat het inheeft, zegt men van eenen onbeschofterik of lompert, waarvan men geene
beleefdheid verwachten mag (Biab.).
JNKALKEN in Brab. 't zelfde als in VI.
inkalven.
INEALVEN, Q. W., instorten, invallen,
gezegd van eenen muur of van wat
anders dat instort (VI., Brab.).
INKAVELEN, b. regeim. w., timmermanswoord, in een stuk hout eenen kavel
(keep of groef) maken om er een ander
stuk in te voegen ; inkaveling, de
groeven, fr. entailles.
INKLIPPEN en INILEPPEN, 'tzelfde in
Biab, als in Westvl. : inkloppen, b. y.
de mis inklippen, met de klok.of 'I
klokje kleppen, onmiddelijk voor dat
de mis of de kerkdienst gaat beginnen
is de mis al ingeklipt ? Ja 't is al lang
ingeklipt. Men hoort soms ook in tampen en intinken in Braband.
INK LOPPEN. Zie inklippen.
INKOFFELEN. Zie indoffelen, waarvan 't
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hijia dezelfde heteekenis heeft en
koffelen (Idiot. 1)1, '270).
INEOMEN, o. vr., omstr. Loven bij de
boeren gebr. voor : aankomen, b(f
komen, in den zin van : aangroeien,
-

ingmoeien, invullen, gezegd van het
vructitgewas dat ongelijk en hier en
daar vermagerd en kwijnend staat,
zoo zegt men : het goed weder doet
het graan op eenige dagen veel inkomen.
INKOOPEN komt voor, b. y. in deze spreekwijze : ik verkoop het u zoo als ik het
ingekocht heb, d. i., ik doe er niets bij
noch af, ik zeg het u juist gelijk ik het
heb hooren zeggen (Brab., VI., Gent).
INERAVELEN, o. regelm. w., kravelend
inkruipen, gezegd van een insekt dat
werkt om ergens in te kruipen
(Westvl.).
1NlR1JGEN, in \\Testvl voor krijgen, inhalen, fr. atteindre.
INKUNNEN, o. w., 'tzelfde als : binnenkunnen, kunnen ingaan, kunnen ingedreven of ingeplaatst worden : ik
kon de kerk niet in; dal kan er niet in
(overal).
INKWAKEEN, o. w., inzakken (Westvl.).
INKWELMEN, o. regelm. w., inzakken
door den kwelm of opbor'relende bron,
die de aarde stillekensaan wegspoelt
(Westvl.).
INLEG, o„ in Vi. jonge hopplanten van 't
eerste jaar en ook de plaats daarmed
heplant.
INLEGIiOTER of BUTTER, y., 'tzelfde in
Vlaanderen alsin deomstr.van Loven
opsleekboler, opgesteken boter.
INLEGGEN, b. ei o. ss' , met den klemtoon
op in, gebr. voor afdokken : ze gaan
met de schaal rond voor de scholen,
ge zult goed mogen inleggen; een
nieuw bed asperges planten leggen
of inleggen.
INLEGGER, m., brevier, waarin slechts
de officies staan die dagelijksch en
gemeen zijn en niet degenen die aan
vaste dagen eigen zijn ; deze laatsten
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zijn tot afzonderlijke boekjes geplakt,
en als de priesters deze moeten lezen,
leggen zij ze in hunnen brevier, inlegger genoemd (Brab).
INLEGGING, v., ook voor : inleg. of inleg
fr. enjeu (Brab.).
-geld,
INLIMPEN, b. regelm. w. b. v. een glas
bier inlimpen , d. i, in eenen teug
binnengieten, ook heimelijk in den
zak steken (Westvl.).
INLUIDEN, met de klok luiden om 't volk
naar den dienst te roepen : is het lof
al ingeluid (Brab.)?
INMELKEN, o. w., in Vl. gebr. in den zin
van iets behendig en in deelkens
nemen of inpalmen, b. v. h ij ging voor
de armen rond, maar hij molk er zelf
een goed deel van in.
INMIJNEN, b. regelm. w., iets, in eene
voorloopige verkooping, op prijs stellet, inzetten, eene zekere som bieden,
een eerste gebod doen : ik ga dat huis
inmijnen; ik heb dat stuk land en weide
ingemijnd, samen voor 6000 francs;
dat kasteel is ingemij nd voor 4 5000 fr.,
dat is, dat er zulke som reeds op geboden is. Inmijning, inzetting, op
prijsstelling (Brab.) ; in VI. en ook
elders zegt men instellen.
INMOETEN en BINNEN MOETEN, o. w.,.
moeten ingaan of ingedreven worden :
die plaats is maar klein, doch wij
moeten er allemaal in (overal).
INMOG-EN, BINNEN MOGEN, overal gezegd voor mogen ingaan : niets dat
bevlekt is mag den hemel in (overal).
INPLAKKEN, INPLEKKEN, b. w., een
muur inplekken, de rijten en kloven
toeplakken met kalk; o. w., aanplakken, opplakken : den doek bleef er inplekken, dat is, b. v. in de wond;
ook ergens plakken of vlekken inmaken (Brab.).
INPLOEVEN, inploegen (Westvl.).
INRIJDEN, met de ploeg, B. v. aardappels,
onkruid , mest onderrijden of met
de ploeg dekken : slooren inrijden,
met de ploeg sloorpla n ten zetten
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of planten (overal).
INSCHAREN. Zie inscheren.
1NSCHEREN, INSCHAREN, binnen scharen of binnen scheren, inzamelen : hij
scheert alles in of binnen (Brab.); in
Oostv7. bet. inscheren zoo veel als 't fr.
en filer; eenen reep inscheren; zich
inscheren, fr. s'insinuer, s'introduire;
zich ergens weten aangenaam te maken, ergens weten binnen te geraken,
om aan iets als een ambt, of wat het
zij te geraken. Hij heeft zich daar
ingeschoren, hij is daar binnen ; ook
bet. het zooveel als : hij is binnen,
hij heeft zijne schaapkens op het droog,
bij is rijk geworden ; zich inscheren,
zich rijk maken.
INSCHOPPEN of INSCHUPPEN, b. regelm.
w., met eene schop of schup inscheppen (Brab. en elders); inschoppen heeft
in Brab. ook dezelfde het. als die men
in de * woordenb. vindt; in Westvl.
bet. inschoppen, o. w. : invluchten,
ergens inloopen om te schuilen of om
zich uit de voeten te maken. Zie inslibberen.
INSLIBBEREN, o. regelm. w., snel ergens
in loopen : verwant met ' inslippen,
insluipen, die bijna dezelfde bet. heb
-ben(Bra.Atw)
)NSMEEREN bet. ook : inslikken. binnensmullen, binnenspelen : Die kerel
smeert maar alles in wat op tafel
komt (overal).
INSPANNEN, b. w., iemand, b. v., eenen,
die eerst in zijn huishouden is, inspannen, d. i. : hem voorzien door 't
schenken van 't eene en 't andere
huisgerief, en z. (Brab. ). Ingespannej
zijn of goed ingespannen zijn bet.
in Brab., Kemp. en elders, en in N.Brab. ook : aangespannen zijn, van
alles wel voorzien zijn. In VI. zegt
men : die pachter is wel ingespannen,
hij heeft wel vier peerden, d. i., hij
heeft een schoon gespan,of gerij met
iemand ingespannen zijn, met iemand
gehuist , verbonden , bevriend of
;
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van haren man, als zij er bij inuwoont;
de bruidegom trouwt in bij de ouders
,zijner bruid, waneer hij bij hen gaat
inwonen.
INVALLEN, o. w., gezegd in Brab. voor
in de loting vallen : min zoon is er
ingevallen, hij heeft een slechten n €mmer getrok/ en (Braze) : in Vi. en elders
het. invalle a- ook : bevallen, believen
of greien.
INVE íRVEN, met verve inzetten of opverven : de letters zin er ingeverfd
(Brab.).
INVETTEN, INSM E EREN, vet over iets
strijken of wrijven : vet de kachel in,
of ze zal beroeslen ; iemand invetten,
iemand een goede smeering, klopping
of les geven (Brab., Vi.).
INVOLGEN, b. w., toegeven, vleien,
iemands begeerte voldoen , jegens
iemand medegaande zijn (overal).
INZAKKEN, b. regeim. v., zakken of in
Benen zak doen, steken of storten
het graan inzakken (overal).
INZET'T'ING, v., hoort men voor : inzet,
inzet geld , inleg , instel , fr. en jeu
(Brab.).
¡NZWELGEN, iemand ingez?woiv1en (inzweigen) hebben : dire enthousiaste
de qucelguc'un, bijna het;,ulfc.le als : hij
ziet door griene andere oogen, 't is z j n
rechtere arm, enz. enz.
IPBERt3REEM. Zie hippebraaem.

doende, in handel zijn.
INSPIT, hout aan eene . ploeg waar de
ploegscharre in stee k t (VI.). Zie bij
De Bo en hij ons : inspet.
INSPRENKELEN, hetzelfde als besprenkelen, b. w., woord bij de strijkersen.
gebruikt en bediedende met water het
te strijken goed een weinig natmaken
(llrab., Anew.).
INSTEKEN, b, v., een proces insteken, is
een proces of geding ingang zetten :
h*j hee jt zijn proces verloren, maar hij
gaat het wederom insteken (Brab.
en elders).
INSTEL, m., het eerste gebod of de opprijsstelling, inzet dien men geeft op
Bene verkooping, b. v., van goederen of huizen, welke, na twee of drij
zitdagen, eindelijk verkocht zullen
worden. Zie instellen en inmijning
(Brak., VI. en elders).
INSTUIKEN, o. w., stuiken, (VI. Idiot.
bl. 699) , intuimelen, invallen : hij
stuikte de gracht in (Brab.).
INSMIKI:REN, 'tzelfde als suikeren, in het
suiker leggen (overal).
lNTA IPEN'(Brab.). Zie inkleppen.
1N 1'iNtiEN bijna 'tzelfde als inkleppen,
'twelk men zie
IN FROUWEN, wordt overal in I;elgie ge
nieuw getrouwden, die in 't-zegdvan
ouderlijk huis van de bruid of van
den bruidegom gaan bijwonen, b. v.,
de bruid is ingetrouwd bij de ouders
;

4

JA. Waneer men bekennend met ja, of
ontkennend met neen an twoordt, dan
voegt men gemeenlijk, vooral in Vi.,
het voornaamwoord achter ja en neen
en 't versmelt hiermee tot een. Zoo is
ja ik : jaaik, jaak, jale; ja gij : jaag,
jage ; ja hij : jaai. jaan, Jane ; ja wij :
jauw, jame; ja zij : jaas, jaz'; ja het :
jaat. — In Brab. , waar men zelden
-
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pers. voornw. in de antwoorden ach
hoort men soms ook : jaak,-tervog,
jaat of jags, en jade, voor ja gij. Zoo
ook neen ik : neenk, neenke, neink ;
neen gij : neeng, neeg, nieg ; neen hij :
neene, uien; neen wij : neemv, neeme,
niew.v; neen zij : neens , neins; neen
het : neent, neint ; in Brab. boort men
soms neenk (neen ik), en neent, neens
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(neen het). Ja en neen is lange k jven,
hoort men in sommige streken van VI.,
om te zeggen dat, als men niet klaar
en duidelijk zijtie redenen of bewijzen
geeft, men nooit tot een bescheed
komt.
JAAG, ja gij (V1.) ; in Brab., jade.
.TAAI, ja hij (VI.).
JAAIK, .ZAAK (jook), ja ik (VI. Brab ), jaak,
uitgesproken in Brab. : sjouk, verkort.
van Jacob, wordt ook gezegd voor snul,
sukkelaar, onnoozele : ge staat -daar
lUk ne jaak, hier voor zegt men ook :
ge staat daar Iijk ne kul, lijk ne sub-

bèdeits.
J AAN, uitgespr. jooi, voor : ja hij (VI.).
JAANT.JE voor Joanna (11. en d. in 't
Noorden).
JAAR. Zestien jaar zig ra, weten wat men
doet : ik ben ook zestien jaar, ik zal
mij niet laten bedriegen, ik weet wel
wat ik te doeii hebt (Gent en elders).
JA ARSCEIOOL, hoorde men vroeger in
Brab. zeggen voor : jaarschaar, b. v. :

dat huis is op jaarschool gebouwd,
d. i., op eens anders eigendom, mits
eene jaarlijksche voldoening in geld
of vruchten.
JAAS (uitgespr. joos), in Vl. voor : ja zij;
in Br. voor : ja het; omstr. Loven
hoort men soms es voor : het.
JAAT, voor : ja -het ; in VI. joot ; in Brab.
juut, uitgesproken.
JACHT, in., in `Vestui., 4° voor : jak, kort
vrouwerThoveukleed gebr.; 2° voor :

zenuwaanval, fr. attaques de nerfs;
o., voor : blaker, fr. chasse feit,
klip die men voor 't vuur hangt om
het beter te doen branden.
JACHTKOM F OOR, komfoor met eene opening van ouder, langs waar het vuur
door _ den wind wordt aangeblazen
(VI.); in Brab. zegt men eenvoudig
30

kont foor (koffoor).
JAC1ITVISCII, wisch die, zooals de snoek,
andere visschen vervolgt (V1.).
JADE, voor : ja-de (gij), omstr. Loven
gebr. voor zoode, siete, d. L, zoo dan,

JAN
zie dan ; uitroeping van verwondering
evenals het fr. liens, tiens done, tenet

done.
JAFFA. 1Vaar ja ffa gaan, zegt men h. en,
d. in Limb., voor : gaan sterven.
Licht heeft deze spreekwijze baar outstaan te danken aan de kruistochten,
dewijl er te dien tijde voor Jaffa ontzachlijk veel mefnschenbloed gestroomd

heeft.
JAGEN, o. w., (jaagde, gejaagd en ook
joegen, in VI. gejogen), wordt soms,
gezegd voor : visschen , met kleine
vischkens vischvangen : h j stond naar

snoek en brasems te jagen (te en
omstr. Gent), jagen wordt ook overal
gezegd voor : trekken, tochten : liet

vuur jaagt niet, daar is geene jacht
in 't vuur.
JAKNIKKEN, JAbTNIKEER. Jaknikken
bet. eigenlijk : door buigen van tiet
hoofd, het jawoord geven, goedkeu
toestemmen ; een jaknikker is-ren,
eega die maar alles gemakkelijk, goed
-keurt
(overal).
JAME (joom), ja wij (VI.).
J AMER, JAMEREN, enz., in VI. gehoord
voor : jammer, jammeren.
JAN. 't Is ne jan, het is wat grootsch, of
wil zulks schijnen, het is een pocher,
stoffer , een ambrasmaker , een die
niet te bet€routiw ein is (bijna overal);
in 't Land van Waas bet. : h j is een
jan, ook, het is een dommerik. Jan
uit z jn, in 't kaartspel, slagen genoeg
hebben om te winnen ; en jan uit zijn,
gewonnen hebben, uit den nood zijn.
Hij is jan boven op, bij is er boven op,
hij is boven alles, hij zegepraalt.
JANA, voor Joanna (h. en d. in N.-Brab.).
'JANE (jooj), ja hij (VI.); in N.-Brab. voor :
-

Joanna.

JANNE, m., jak, fr. jacquette : Mie heeft
haren janne aan (St-Truiden).
JAN OOM, meest is 't mv., Jan oomen, in
N.-Brab. en Breda gebruikt om aan
te duiden : de werklieden, als pikkers
maaiers, die in den oogst in N.-Brab.
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komen werken; in deMeierij zegt men:
hannu- of annemaaiers.
JAPPE, JEPPE, m., sukkelaar, sul, snul,
dommerik (Oostva.).
JAPZODER, m.,'t zelfde als :jappe, sukkelaar, sul (Oostvl.).
JA SPEERD, m., dezelfde als : jappe, jeppe,
jappe of japzolder (Oostvl.).
JASPER, JESPER, voor Gaspar. Hiervan
de familie naam : Jaspers, Jespers.
JAUW, JOOM, voor : ja wij (Vi.).
JEER, JEERBEES, voor : eer, eerbees en
dit voor : aarde, aardbees (Brab.).
JEERNE, andere uitspr.van Herne, Heerne,
Brabandsch dorp, fr. Hérinnes.
JEERPEL, aardappel (Limb.)
JEF, voor : Joseph (Brab., N.-Brab').
JEMES (een mensch), iemand (Roerm.).
JEN, JENNE, JENNEKEN. Joanna (Brab.,
Kemp.). Zie verders j.
JENEVERGAT, o., jeneverwijf (Grab.).
JENEVERMUIL, bijna 't zelfde als jene
of vrouw die veel jenever-vernus,ma
drinkt (VI.); in Brab. hoort men ook :
jeneverbakkes, jenevermondje, jenevergat, enz.
JENNEMIE, verkort. van Joanna Maria,
ook voor : sukkel, onnoozel vrouw
: doe Jennemie, ge staat daar-mensch
of ge geen drj kost (eilen (Brab.).
Zie jen en jo.
JENZE, endvogel (Waas).
JEPPE, in Brab., Antw. en Kemp. gezegd
voor : Joseph, Jeppe II, Joseph ii,
keizer van Oostenrijk ; ook zegt men
Jeppe en Seppe, voor : sul, sukkelaar,
snul, kul, onnoozel mensch ; 't is nen
eerste jeppe. In Kl. Brab. djeppen.
JERROEKEN, DJERROEKEN, uitgespr. :
tserroeken, b. regelm. w., smijten,
werpen, zenden. Djerroekt hem maar
beneen (V1.).
JERTSVL00I of ERTSVLOOI, voor aardsvloei, klein zwart diertje dat vliegt en
ook springt gelijk eene vlooi (Brab.).
JEUDIG, jeugdig (V1.).
JEUK, Limburgsch dorp, in 't fr. Go yes.
JEUMENEES, in Brab. , en ook seeumenees;

)
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in Vi. jeumenis, uitroeping van ver
licht voor : Jesus en Maria;-wonderig,
in Westvl. heeft men jemeni, jemenis,
jemens menschen.
JEUVIK, 't zelfde . wit-vischje als : jeuf,
geuf of geuvik (h. en d. in Brab.).
JESUSKEN en SINT JANNEKEN van
klappen, veel van heilige personen en
zaken spreken : hj klapt altid van
zeeuzeke en van Sint ,Janneke, maar
betrouwt hem niet (Brab.).
JEZUSKENS EIK, parochie dicht bij Tervueren, in 't fr. Notre-Dame au Bois,
wat men dan ook wederom verduitscht
heeft in : Onze-Lieve-Vrouw tenBosch.
JEZUSKENSFRUL, kwezelaar (Brussel).
JIBBEREN (sjibberen), met eenen jibber
(aardenknikkers) spelen (Antw.).
JO (j uitgespr. als in 't fr.), voor Joanna
en Joke (Antw., Kemp.), omstr. Loven
zegt men :Zwan,Zwanne,Zwanneken,
omstr. Mech. Waingne, Waignke, op
zijn fr. uitgespr., elders Jen, Jenneke,
Waintje.
JOBBE, JOBE, uitgespr. sjobbe, goede snul
(Brab.). Zie boven djoep.
JOE, JOU, voor gij (VI.), engl. you.
JOELDAG, woeldag, vermaakdag, vreugdedag (VI.). Joelen, zich vermaken en
jollen. Zie jolijt.
JOEP, JOEPKODDE. Joep, uitgespr. t joep,
tsoep of djoep, bet. in Oostvl. : mansslaapmuts en joepkodde, djoepkodde
is eene kodde of kwispel van die
mansslaapmutsen. Zie djoep.
JOKKEN, DJOKKEN, o. regelm. w., zuigen, trekken, hangen, houden : aan
zijnen duim staan d jokken ; djok een
beetje aan uwen vinger. Zie fokken
(VI. Idiot. 13-1). Bij de kinderen te
Antwerpen bet. het, in 't knikkersspel,
zijne hand wat verder uitsteken dan
de gestelde plaats om, alzoo doende,
wat verder te kunnen schieten : houd
in, ge djokt.
JOLIJT, v., oud woord nog in gebruik te
Edingen, Geertsberge en elders voor :
openbare feestviering, vreugde. Jod en,
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is zich vermaken ; jollen, bij Sleeckx,
kreunend geluid maken ; jolijd bet. bij
Kil., feestviering,vrolijkheid,en jogen,
jokken, zich vermaken.
JONGEREN, in Oostvl. en Kl. -Brab. voor
het Brab. jongelen, jongen werpen, fr.
mettre bas: voor 't meerv. jongen,
zegt men in Brab. en omstr. Loven
ook : jongelen : ons kat heeft v f jongelen.
JONNEN, zoowel als jonst, wordt in Brab.,
VI.. en elders nog, gehoord voor : gunnen en gunst.
JONST, v. , gebr. voor gift, met liefde gedaan. Waneer men iets geeft met een
goed hart, zegt men in Oostvl. : is de
gifte klein, de jonst is groot.
J.00S, JOOSDEK, m. en v., of ook djoos,
djoosdek met den klemt. op dek, 't
zelfde als jool, djool, goedzak, domme ri k (Idiot. bl. 210); djoole, v., eene
sukkel : doe djoosdek; hij ziet er een
djoosken uit (Oostvl.). Zie boven ook
djille.
JOU, bl. 211. Zie ook sjouw, 614 en boven
joe.
JU, JUI, JUT, JUUT. Om een peerd doen
voort te gaan, zegt men in Brab. ju,
jut en juut; in VI. ju, jui; men gebr.
ook ju in Brab. voor weg : hij is ju,
hij is weg gevlucht, hij is weg; z ne
fortuin is fu, is op (Brab., Hagel.).
JUBE DOMINE. Den jube domine spelen of
uithangen, zegt men op vele plaatsen
in Nederland, van iemand die den
beleefderik, den gehoorzame speelt,
die vleit en zoekt te believen : ah ! wat
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valschaard, hij speelt weer den jube
domine om die plaats te krijgen ; Het

zijn lat. woorden, ontleend aan de
completen der kerkelijke getijden, alwaar een priester voor den officiant
neêrgebogen gaat staan en begint te
zingen : jube domne benedicere, d. i.,
wil, heere, mij zegenen.
JUBILARIS, m. en v., de persoon wiens
vijf en twintig of vijftigste jaar huwelijk, priesterschap, professie of ambtsbediening, plechtig gevierd wordt, is
een jubilaris (overal).
JUDASSERIJ, v., verraderij, valschheid,
valsche of snoode handelwijze (bijna
overal).
JUITSOM (licht Bene verbastering van
rechtsom), roepwoord om een peerd
langs den rechten kant te doen afkeeren. Om 't peerd langs de rechte
zijde te doen gaan roept men : feit,
juitho of juilhouw (recht om), (h en d.
in Westvl.); in Kl. -Br. Horri, hoorriweg, her.
JUFFERKENS ZONDAGS, meisje dat tegen
niet veel kan, dat klaagt over koude,
regen, enz., dat slechts zeer zuiver,
gemakkelijk werk wil doen, bv. dat is
een jufferken 's zondags, maar 't zal
geen duur hebben (Gent en omstr.)
JUKKEN of JOKKEN, jeuken (Westvl.).
JUKSTE, JOKSTE voor jeukte (Vi.).
JUNNEN, jonnen, gunnen (Br.,VI.,Antw.).
JUT NOCH HER. Van jut noch her weten
van toeten, tutten noch blazen weten,
God noch zijn gebod kennen (omstr.
van Loven).

K
K wordt meermaals op het einde eener
lettergreep voor g gehoord , als in
gank , hank, lank, zank, spronk,
sprinkhaan, enz., voor : gang, hang,
lang, enz.; soms vervangt zij de g

teenemaal als in konink rijk , begankenis, enz., voor begangenis, enz.
(overal). In VI. vervangt g soms zelfs
de t als in : workel. spelke, voor
wortel, spelte, fr. épeautre, enz.
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KAAIBROOD, o., broodorrnige klomp van
samengedroogde kaden of kanen, hij
de liesvetsmilters en keersmakers
als men de verkens mest met kaaibrood,
zijn ze spoedig vet (ornsr. van Loven).
KAAMPST, (Kemp., Vi.).
KAAN, KANE, in Vi. voor oorveeg : korn
hier ik geef u eea kane. Kaelse bet.
bij Kil. ook : oorveeg, kaaksiag.
KAAR zegt men hier en daar,, omstr.
Mechelen, voor : kar, cii elders : keèr
( uitgesproken als het fr. vers) en ker,
Kil. heeft karre, kerre; haar bet. in
Hull-Limb. ook korf, biekaa7', bijenkorf (Idiot. hi. 2i) ; kar of kaar kan
verwant zijn met het fr. char, I. curros, en met charge, 1. carga, last, of
met carina. Bild. zegt dat het perzisch ker ezel bet., cii dat onze oude
taal canoe heeft voor : pakkaadje.
KAART. De kaarte missen, zegt men in
Westvl. voor : cene schoone gelegenheid laten voorbij gaan : ik heb

leelijke de kaarte gemist. De kaarten
doorsteken, zegt men te en omstr.
Loven, voor : de kaarten doorschieten
of doorschudden ; in lernands kaarten
spelen, zegt men in Brab., voor
iemand voordeelig Zijn ; de kaart is
gekeerd, het is heel en gansch anders
( Loven en omstr.).
Ic AAS. Zijnen kaas laten, sterven, het leven
laten of verliezen : h(j heeft er zijnen
kaas aan pelaten, hij is er van gestorven (Brab.). In VI. zegt men daarvoor : hfj heeft er zijnen kakelare
(roeper, larynx) gela!en of hg* heeft er
zijnen kraag gelaten. Een hol in den
kaas eten, machtig veel eten (omstr.
van Gent).
KAASMEES of KEESMEES, fr. fccuvetle
biene a tête noire (Brab); men spreekt

het ook keesmusch , keesmuske uit.
KAATS, KAATSCEI. Z. kouts.
KAATSEBALLEN, o. w., kaatsen, met den
kaatsbal spelen ; Bild. zegt dat kaatsen
kwalijk afgeleid wordt van 't fr.
chasser, maar dat het keeren bet., dat
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mcii spreekt van de wederkaatsing
van het licht, dat is, dat het licht terugkeert.
KABAAS, m. en o., mv., kabazen , voor
kabas ; omstr. Loven ook uitgesproken

kalbas (Westvl.).
KAIIABBEL, V., klontjes gemaakt van gebakken suiker ; ook nog : hetzelfde
als klats. Z. habbelaar (Vi. Idiot. 25).
KABBAND, KABAND, gedraaide kempen
koord, zeer sterk en dienende om
pakken meO te binden (h. en d. in 's
L. van \Vaas). Het is licht voor : kabelband, band of koord waarvan men
de kabels draait, zakke band.
KÁBI3ERNATS, ons uit Kortrijk toegeZ()fldeu met de bet. van : gering, gemeen : ik draag dal kleed niel, het is
le kabernats. Licht van kapper en
vat. Een kapper nat of water is van
gori nge waarde. Zie kabbernoesch.
KABERNOESCII (kahernoensch) , dit hoort
men te Gent en elders in gezegden als
volgt : het is kabernoesch, en dit het.
het is wis, het is kwalijk uitgevallen
hij is kabernoesch, hij is dronken
licht is kabber voor kapper, en 't laatste
gedeelte des woords : noesch, nuesch,
voor schuinsch, van ter zijde, fr.
oblique; dus een die niet klaar meer
ziet om te veel in 't glas gekeken te
hebben (Z. Idiot. bi. 214).
KABERN1J verbasterd van 't fr. carbonade,
karbonade (Brab.).
KABASSEN, b. regelm. w., dooden, binnen spelen , b. V., kiekens : het is

kermis, laat ons een koppel kiekens
kabassen. Zie kabazen.
KABAZEN zegt men in VI. voor kabassen, behendig stelen, heimelijk wegnemen of liever behendig in de kabaas
(kabas) steken.
KABOESER, m., gezegd van peeren, appels, pompoenen, enz., die zeer groot
zijn in hunne soort : 't is ne kaboezer
van nen appel, 't is een groote dikke
appel (Westvl.).
KABOUTERMANNEN. Zie alvermannen;
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bij Kil. : kabouter manneken, 1. cobalus; een duivel die den mensch
nadoet; ger. Kobel., Gal. Gobelin.
Bild. acht (Geslachtslijst) het woord
verbasterd van gebolderman, d. i.,
gestommelmaker ; van bolderen dat
stommelen is.
KACHAAIEN, o. en regelm. w., een groot
gedruisch maken met te roepen en te
schreeuwen, schaterlachen, in 't 1.
cachinnari (Westvl.).
KACHTEL, o., wordt ook, in Oostvl. (Land
van Waas), gezegd voor veulen ; men
zegt elders in VI. nog : Icachsel en
kassel.

KADEUNEN. Zie kaduinen.
KADIEZEN, 't zelfde als kardiezen (Idiot.
bl. 22), eten, smullen ; van kadtj
(Idiot. 21 ti.), smulpartij ; kadiezen of
kandiezen en kondiezen bet. te Antw.
ook : te zeggen, in te brengen hebben
gij hebt hier niets te kad Pezen ; in VI.
bet. kadieäen, kcadlij,Len : verruilen,
verwisselen, fr. troqucr.
KADI.IL, lawijt, leven, gelier. .
KADI.IST i REN. Zie keisteren.
KADOTTEL.EN, KADOTTEREN, o. en regelm. w., sterk daveren, waggelen :
de wagen kadottert; als b. w. bet. het:
heen en weer wiegen, troetelen, koesteren, fr. dorloter, b. v. : een kindje
kadotteren ; ook afrossen, een pak
slagen geven : ze hebben hem daar
wel gekadotterd ; hiervan kadotterinag
of kadotteren.
K.ADOTTER, m., katijvig mensch, fr.
ho ame chéti f : zijn vader is maar een
kadotter (Westvl.). Zie kadodder.
KADOTTERAAR, stamelaar.
KADOTTEREN. Zie hoven : kadottelen.
KADUIN, KA DUN, o . , vernepen of leelijk
mensch , gebrekkelijk of versleten
mensch, anders ook gezeid : krikalaam , hornme rabougri, machine d-traquée. Ook : een wakker kind, anders
ook spook genaamd, d. i. : een vlug
kaduintje (Westvl.).

KADUINEN of K.ADUNEN is te Gent en

KAF

omstr., bij de slachters en vleeschverkoopers, het ingewand, afval of penserij (zooals men te Lotten zegt) van
geslacht vee, b. v. de long, de licht,
lever, de maag, de mook, de darmen.
al wat van de ingewanden der dieren
eetbaar is : de beencn en kaduinen z jn

goed -voor de arme lieden (VI).).
KA Dli INI N, K ADEL'NEN, b. regelm. w.,
doo aslaan, doodstampen, doodwurgen,
doodwringen, doodc i, 't leven benemen, kapotmaken : h ij hee ft Z nen
hond gei^aduind; een kieken kaduinen
is - een kicken opeten : een flesch kaduinen, een flesch uitdrinken ; een

boek kaduinen, cenen boek kapot doen,
in stukken scheuren (Westvl.).
KADUL, I^ADULLETJE, zoetaardig en bevallig kind dat geerne gekadu.tld wordt
(Westvl.); kadul en ook kadulle, y,
bet. ook : stoofsel van gestampte
aardappels met surkel (Westvl.). Idadulsiaan : zijne tong slaat kadul,
hij is dronken (Antw.).
KAD'U'LLEN, b. en regelm. werkw., troetelen, fr. choyer, plagen uit dertelheid
kullen of voor den zot houden, bedotten (Westvl.).
KADULLIG, bijv., goedijk, inschikkelijk,
zacht en verdraagzaam (Westvl.).
KADUTFEL.EN, KADUTTEREN, kaddutering,'tzelfde als boven kadottelen, enz.
KADUTTELTJE, o., een katijvig kindje of
schepselken (VI.). Zie kadotteren.
KAFE T UUR. te Roermonde voor omslag
eens books, gewis van 't fr. couverture.
Te Loven heeten de kinderen zulk een
omslag, een couvert, en, in mijne jeugd
gebruikten wij, in Brab. daarvoor het
woord spaarsel (spaassel), dienende
om den boek te sparen. In 't hagel,
koffetuur; in Kl. -Brab. Spönse.
KAFFENBED, bed met zak kaf daarin of
wiens zak met kaf gevuld is (Brab.).
KAFFOOR, KOFFOOR, voor vuurstede,
schouw, fr. cheminee; van daar : kaf
voor schouw--forvage,k
vager (Westvl.) en te Poperingen :
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kom foorvager.
KAFKOEN . o. , schouw , fr. cheminée
(Westvl.); bij. Kil. : kafkoen, flandr,
kave, schoude ; ka(koen-vaegher of
schoudvaegher.
KAFMOLEN, m., molen waarmee het kaf
uit het graan gewaaid wordt (Brab.).
KAGADE, onverwachte schade door een
ongeluk of toeval veroorzaakt (h. en
d. in Oostvl ).
KAGUILE. Zie hierna kajut.
KAJOETER, KAI.IOTT ; R, m , bijna 't
zelfde als : kwade jongen.

KAJOETEREN, zeker kaartspel (Antw.
pr. en Hag.).
KAJODDER, vermaak, vermaking (Lier en
omstr.).
KAJOUWEN, 'tzelfde als kasjouwen.
KAJUIT, KAJUT, KAJUTE, v., oud ver
-sletnprd(Mechlnomstr.);in
Westvl. noemt men een slecht peerd
ook : kajut, kaguille (kagule), en ook
nog : knol, luike, fr. haridelle; in de
Kemp. h. en d. djek ; in Brab. h. en d.
hecht of kaveet; in Oostvl. h. en d.
kaveete; djek is hond in Kl. -Brab.
KAKE BREED LACHEN. zeer hard lachen,
fr. rire aux éclats (Westvl.).
KAKELAAR, m., volgelken met zwart
kopje, fr. fauvette à fête noire (VI.);
licht hetzelfde wat men in Brab. kees of kaasmeesken heet, fr. fauvette bleue
à tête noire.
KAKERNESTJE , 'tzelfde in Oostvl. als
kakenestje (Idiot. 215).
KAKKEDEUR, KAKKEDOOR, naam van
een zekeren. vogel (Antw.).
KAKKERNESTJE, 'tzelfde te Gent en elders in Oostvl. als : kakkenestje of kakenesije (VI. Idiot. bl. 215).
KAKKESTOELMEIJEN. Iemand kakkestoelmeen of kakkestoelmeyen dragen,
is te Maastricht, een kindervermaak :
twee kinderen geven elkander de hand,
en dragen een derde op hunne samen
banden gezeten kind. Het-gevod
w. is gewis samengesteld van kakkestoel en meyen voor feesten, iemand
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als op eenen kakstoel in triomf rond
dragen. In Brab. hoort men soms als,
men een kind zoo draagt : kakkestoelmenneken, Jesusken zit in 't kapel leken.
KAL, v., is ook de naam dien men h. en d.
in K1.-Brab. geeft aan het stop of den
kurk of hout en blokje, dat men op den
grond recht zet met eenige geldstukjes
daar boven op liggende, en waar heen
men met andere muntstukken werpt.
Zie kalleken schieten (Idiot. 2 17).
KALANDEREN, het graan van de kalanders (graan wormen) zuiveren (VI.).
KALDJOUWEN. Zie kasjouwen (VI.).
KALEIEN, KALEITEN, met kallei, klei of
kaleite (een soort van kleit- of klijtaarde)beplaasteren of bestrijken (Westvl.)..
KALF. Een kalf werpen, braken, geubbelen (Kemp. en elders). Men geeft
ook den naam van kalf aan jonge
eiken, die in een blekbosch moeten
blijven staan, als men de dikke heesters
uitkapt om geblekt te worden. In
Westvl. noemen de timmerlieden kalf
de hei of den heiblok. fr. mouton, híe.
KALFATEREN. Zie Kil. Het woord is wel
geen idiotism doch bij de kempenaars
wordt het toch overgedragen van zijne
echte beteekenis tot die : van iets aan
timmeren in 't algemeen, en wel-en
vooral van klein frutselselwerk, waar
men geen timmerman voor ontbieden
kan.
KALF(JT. Zie kalfshoofd.
KALFSHOOFD, o., kalfskop, botuil, ossekop, domkop, -botterik (Oostvl.). Men
gaf ons het woord kal f jt nog op gewis
voor : halfhout of kalfshoofd in den
zin van : dommerik, lompstuk hout.
In Brab. immers bet. hout of wishout
en lompstuk hout, zoo veel als : lompe
kop, domoor, bottekop.
KALIJNACHTIG. Zie kalijnen.
KAI.IJNEN (kalinen), b. en o. regelm. w.,
vleien, fleemen, de mouwvagen, fr.
cajoler, meest gezegd van vertroetelde
,
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kinderen. Een cal yne, mauwvager,
fleemer, fleemster, goedaardig vrouw ken of meisje; kalijnachtig, flouwachtig, fleemachtig.
KALK, in Brab., Antw., alsook bij Weil.
en Kramers, M., bij Heremans en De
Vries, V., in VI., onz., en in deze
streek wordt kalk ook genomen voor
het wit der oogen, fr. le blanc de l'ceil.
Zoo zegt men : iemand het kalk uit de
oogen kijken, voor : iemand sterlings
bezien, hem van onder tot boven, van
kop tot teen bezien.
KALKEN, b. en regelm. w., met kalk
besprooien : het land kalken; de tarwe
kalken, d. i., tusschen de tarwe die
men gaat zaaien, ruwen kalk mengen,
om zoo de maaikens, die er mochten
onder zijn, te dooden (Brab.).
KALLEMOE[, v., moeial, vrouw die zich
met alles moeit zonder er verstand
van te hebben (Oost- en Westvl.).
In Westvl. bet. kallemoei, een bundel
strooi dien men openspreidt op den
top eener graanmijt ; 20 bloem van de
waterlelie, fr. fleur de nénuphar;
30 spook, tooveres, kol, kalle.
KALLESLAGEN , kallekenslaan (L. v.
Aalst). Zie kalsla en.
KAI.LEWAAIEN,'tzelfde als : kallegaaien,
snappen, babbelen ; kortswijlen, dertelen, fr. badiner, frutselen, lanter
tijd aan beuzelarij beste -fante,d
-den(VI.)
Zie kallewauten.
KALLEWAUTEN, in Oostvl. 'tzelfde als
in Westvl., kallegaaien, kallewaaien,
luid en veel klappen en snappen.
KALLOOI, KALOOI, m., bij De Bo : kansel, bolronde paander; en, verders
overdrachtelijk : iemand die zich kinderachtig gedraagt, die geen verstand
heeft : h is een rechte kallooi, een
groote kalooi; dus, bijna 'tzelfde als
kallernoei; te Hakendover : het is Bene
felle kallooi, het is een felle loef of
misslag. Kil. heeft kalluyte, kluyte,
hetzelfde als kloot, klot, 1. globus;
kloot wordt ook voor sukkelaar, on-
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noozele bloed gebruikt.
KALOOI. Zie kallooi.
KALOSSE, licht voor klos, stopsel, waar
men centen op legt en met dikke
kluiten naar schiet (Zuid. van Oostvl.).
Zie kalleken (VI. Idiot. 2-17).
KALOTSE, v., kaatsbal, fr. pelote (Westvl.).
K.ALSEI W EG. Zie kalsei (VI. Idiot.,bl. 217).
KALSJOUWEN. Z. kasjouwen.
KALSLAGE en KALLEKEN SLAAN,
zegt men in Kl. -Brab. even als in 't
land van Aalst en van Waas, voor 't
Antwerpsch klinkaardspelen, en als in
VI. hellige spelen (V1. Idiot., bl. 183).
KALUTTEREN, loteren, loszitten(Westvl.).
KALVEN en KALVEREN zegt men eveneens voor braken, een kalf werpen of
kotsen (Kemp., Brab. en elders).
KALVERBLAD of KALVERKRUID, zoo
noemt men h. en d. omstr. Loven en
Mech., het weegblad of de weegbree,
fr. plantain, omdat men dit kruid of
liever deszelfs zaad kookt in melk om
dit den kalveren te laten drinken
waneer ze aan afgang lijden.
KALVERMUILKENS zijn in Oostvl. roode
fluweelachtige bloemen , dezelfde
hofbloem als De Bo kalvermuilen
noemt, fr. mufle de veau, 1. antirrhimum majus; nu, Blancardus vert.
anlirrhimum door : apenhoofd, knap
kalfsruit, gaperkens,-tandeksrui,
kalfsbek, kalfsmuil, kalfsneus, enz.
KALVERPEG-GER of KALVERPEGGEREER, koopman, of eer schacheraar
in platte kalveren ; zoo zegt men ook :
koeipegger, verkenspegger, een koopman die jonge verkens, koeien, veerzen koopt en verkoopt (omstr. van
Loven, Aarschot en Diest, Kl. -Brab.).
KAMBEITEL, andere uitspraak van kapbeitel (Loven); twaalf kam- of kapbeitels , van verschillende grootte ,
worden bij de schrijnwerkers en timmerlieden, te samen een spel geheeten
(Brab., omstr. Loven).
KAMEREN (ter), fr. La Cambre, vroeger
een vermaard klooster in Zoraiënbosch,
48
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nu is 't een openbaar sticht van oude
of luie lieden.
KAMAAI, KAMELE. Zie kamijs.
KAMERMILLE is in VI., dezelfde stinkende plant als't fr. camomille guante,
te Campenhout en elders eppelein of
epenlein geheeten, en in Vl. ook nog :
bondsdille, kantjoen, enz.
KAMILLE, v., is in Brab. en Vl. bij de
landbouwers, een akkerplant die bij
Kramers oliezaad heet, in 't fr. cameline cultivée; men maakt bessems van
't droog houtachtig loover dezes
plants.
KAMMEN, uitgespr. : klimmen , veel in
Limb. gezegd, b. v. voor : hooi bijeen scharren in hoopjes, in Brab. b ijeenschèren, beenkrabben, hooi in boopen zetten. Zie reken.
KAMMOES, KAMOES, mengeling van
bier, water en suiker (Brussel). Men
kan bier denken aan kan-moes.
KAMOES. Zie kammoes.
KAMIJN, uitgesproken te Godsenhoven
kamaai, kameie of kammei, m., en
bet. aldaar misvormde kareelsteenn, die
zeer hard gebakken en verbrand is.
Bij Kil. vindt men kamgin of kam nsteen, ger. sax. sic. hetzelfde als
kemeneye, nu dit kemeneye is een oud
woord dat schouw, heerd bet. 1. c^zminus, focus, ger. kaemin, gal., che
hisp. cheminea, angl. chymmey,-minée,
ital. caminos; Delfortrie heeft : kamin,
hgd. kamin, angl. chimmey, fr. che
neerduitsch schauwe, schoude,-minée,
VI. have, boll. schoorsteen.
KAMP, kam (Roermond).
KAMPEN, den top met geweld uitwerpen
naar Benen anderen, die op den grond
ligt, om dezen Bene muke te geven
(Gent). Zie muke en kampnon (VI.
Idiot. 219).
KAMPETESCH of KAMPTESCH, v. (Z.
VI. Idiot., bi. 2 ! 9), tasch om schoolboeken in te steken (Roermond).
KAMPTOP, tol om meê te spelen, of 't
zelfde als priktol (Gent en omstr.).
,
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Zie kampen , kampnon (VI. Idiot.
N. 219).

KANDELAREN (uitgespr. kandeleeren met
zw. e), vermooschen, bevuilen, vooral
kleedingsstukken. Zijne schoenen zijn
gekandeleerd, vuil of in slechten staat
(Gent). Zie kandelaren (V1. Idiot.
bi. 219).

KANDJIEREN, b. regelm. w., 'tzelfde in
't Land van Aalst, als omstr. Loven
korzieren (V1. Idiot., bi. 282), oulings
kalangieren, in de boet slaan : de stroppenzetter is gekandjierd.
KANIS (kannis) , m. , biezen vischkorf
(Antw.); kanis, dat van 't lat. canistrum schijnt verbasterd, is v. bij Bild.
en bet. : mand, evenals : kaan, kane.
Zie kansel (VI. Idiot., bi. 220).
KANKEREN, zegt men h. en d. in Westvl.,
van eerie pijp als zij niet goed wil
trekken, als de tabbak slechts langs
Benen kant brandt.
KANNIS. Zie kanis.
KANSELEN ook KANTSELEN, b. en o.
w., wisselen, door ruiling verwisselen,
schacheren, fr. trocquer : willen w ij
kanselen; peerden kanselen; hij kanse lt in koeien, is, zonder eigenlijk
koopman te zijn, koopen en later weer
verkoopen of verruilen (VI.).
KANT; aan den kant van, langs, omtrent.
Aan kant zetten of brengen of helpen,
verteren, verkwisten, opdoen : de
kerel heeft al wel tien duizend frs aan
kant gezet; híj brengt meer aan kane
als hij wint (VI. , Brab.). Ik kan er
geen rechten kant aan krijgen, ik kan
er niet mee klaar geraken (Br.). Zijnen
kant kuischen, voor zich zelven zurgen en niet met anderen. bemoeid,zijn :
dat elk zijnen eigen kant kuische
(Oostvl.).
KANTJAGER , stoute schooier , vooral
nachtroover (VI.); in Brab. vroeger
binder (binjer) genoemd.
KANTBED, o., h. en d. in V1., 'tzelfde als
in N.-Br., vooraart of vooroort (Vl.
Idiot., bl. 828), of als voorling (Idiot.,
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bi. 829), of als vorrel, vordel, vöddel
(V1. Idiot., bl. 831), d. i., zoombed in
de breedte , boven en beneden , van
den akker, waneer de voren of ruggen
in de lengte loopen, doch loopen deze
in de breedte, dan zijn de kantbedden
in de lengte. In 't Hagel. : hoofdbed.
KANTJOEN, o., wilde stinkende kamil,
'tzelfde onkruid in VI. als hondsdille,
fr. cammomille puante, quenneeon.
KANTOR, m., priester voorzanger, die in
plechtige kerkerlijke diensten vóórzingt, mv. kantors: daar waren vier
kantors in de processie (overal).
KANTSEL EN. Zie kanselen.
KAP, v., voor : z(/ne kap over de haag
smijten of werpen, zegt men in Holl. :
zijne kap op den tuin hangen. Zijne
kappe keeren bet. in Oostvl. : van
gezindheid veranderen. Op iemands
kap zitten bet. in Brab-.: op iemands
hals zitten of op iemands kosten leven
en in Oostvl. en Kl.•Brab. iemand lastig
vallen, hem op de teenen trappen. Kap
en kogel afloopen, alles, stad en dorp
afloopen (Noord-Brab.).
KAPBAK, KAPBLOK, bak dienende om
groensels, vleesch, enz., in te kappen
of bakken, kapbord (Westvl.).
KAPEEL, m., kapeeltje, o., tros bloemen
bloemtuil, ruiker, fr. bouquet (Westvl.); in de Poperingsche streek zegt
men : apeel; Kil. heeft hoepeelken,
appelken. appeelken; vgl. het fr. cha
i n gs, chapel en capel, un-peau,ol
chapeau de fleurs, bloemkrans.
KAPEELBLOEM, v., hofbloem, anders ook
bruisjonker genoemd, fr. bouquet parfait, ceillet des poètes. Men zegt ook
apeelbloem; bij Kil. hoepeelbloem, lat.
armeria.
L, KA PE L LE IAEN, kapelle of kalle
KAP EL,
wordt gezegd voor : domhoofd, dwaas
vrouwmensch : die domme kapelle(Br.),
kapelleken voor herberg. ik heb hier
geweest, ik heb daar geweest, ik heb
alle kapellekens naar geweest, komt in
't vlaamsch liedje : als hij van 't stad

KAP

)

komt, gaat in alle kapellekens nader
(Grab., Antw.).
KAPELLE TEN BOSCH of KAPELLEN,
fr. Chapelle au Bois, dorp in K1.Brab., statie op den ijzeren weg van
Mechelen op Dendermonde.
KAPITTELING, v., vermaning, berisping,
de daad van kapittelen, d. i., in de
kapittelzaal, bij de kloosterlingen, Bene
vermaning of berisping ontvangen
over het onderhouden der kapittels of
regels van 't klooster : ik kreeg eerie
duchtige kapitteling (overal).
KAPOT wordt ook in Oostvl. gehr. voor
gebroken, gescheurd, versleten, beschadigd, enz.
KAPPELEN, b. w., dooreensteken, dooreenmengen : 40 kappel de kaarten;
2° kabbelen , stremmen : de melk
kappelt; hiervan : kappeling, daad
van kappelen, stremsel ; 3° fijn gebakt vleesch, fr. hachis; 4° afval van
gekapt hout (VI.). Zie kabbelen.
KAPPER, m., is, in Brab.,'tzelfde als wat
Weil. houweel noemt , zijnde een
akkertuig om hard land mêe om te
kappen, en door houweel verstaat men
dat tuig, op dezelfde wijs gemaakt,
maar straffer en met korteren steel,
waarmee men zware boomen uitkapt.
In Kl. -Brab. : breek.
KAPPESINGEN, voor : kapucienen, fr.
capucins (Brugge).
KAPPEZEN, mv. van kappes, kappees,
kappus, en dit voor kabuiskool, witte
kool, fr. chou cabos (Roll.- Limb.). Zie
(Idiot., bi. 221).

KAPRUIN, v., hoofddeksel, tuig in stalen
draad, dat de biemans over 't hoofd
trekken, waneer zij aan hunne bien
werken (Brab. en Antw.) ; 2° hoofd
andere non--dekslvanbgij
nen, dat zij op het hoofd, hals en schonders dragen. Kil. vert. het door Be stamen hur.erale , cucullus humeralis ; 3° ook kovel der vrouwen, lat.
cucullus, mitra; ook 4° voor kruin of
bovenste takken van sparren masten.
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K A PEELING, o., kapsel, haksel, kleine
stukskens die van het houtkappen
voortkomen (Brab., Hagel,).
KAPSPAANDER, m., mv., kapspaanders,
groote lange spaanderen, voortkomende van het kappen met een dissel,
b. v., als men kepers of boomen, die
in 't lang tot berden moeten verzaagd
worden, effen en rond kapt; ook de
spaanderen van de dikke wortels van
uitgekapte boomen (Brab. en elders).
KAPSTOK, m., licht voor : schapsiok,
staande stok met voet waar de kleederen worden aangehangen. Uwe neus
is geene kapstok, daar moet niet alles
aangehangen worden , d. i., gij
moet alles niet weten, of, men moet
u alles niet zeggen (Brab., Loven en
elders). Zie van Dale.
KAPUCIENEKNIE, voor dikke, opgez wollen knie, eene kwaal aan de knie,
voortkomende van -veel te knielen,
zoo genaamd, van de paters kapucienen, die veel knielen (Brab., Kemp.).
KAPUCIENEN MOSTAARD is de naam,
in de omstr. van Brussel, langs Tervueren, gegeven aan een soort van
wilde radijsplant of wild raapkruid,
't fr. raifort sauvage, lat. cochlearia
armoracia; het is een ander kruid als
herik of wilde moostaard, fr. lortille,
lat. irio.
KAR, KARRE, zegt men tot iemand die
slecht speelt : ge zijt maar eene karre
(Kortrijk).
KARBAAS, v., mv., karbazen, 'tzelfde in
Westvl., als : kabaas, kabazen, en in
Brab. en elders, kabas, soms verkeerd
uitgespr. kalbas, biezen armkorfje,
fr. cabas.
KARB en KARP. Zie korb.
KARBOENS, KARBUNS, slaapkoof, muts
welke de vrouwen dragen (Hasselt).
Zie bij Weiland karpoets, kapuitmuis.
KARDOEZEN, van kardoes, fr. cartouche.
Hij heeft niets te kardoezen, d. i., hij
heeft niets te zeggen. Zie kadiezen of
kardiezen (Vl. Idiot., bl. 222).
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KARDUINEN. Zie kaduinen.
KAR EEL,
EL, wordt in Oostvl. gebr. voor 't
fr. corbeau, nu, bij Sleeckx bet. corbeau, in de bouwkunde : drager, kraagsteen, krolsteen.
KAREL, m., kleine schelf of mijt, dat is :
hoop, fr. petite meule de blé : het graan
in karels, dat is, in hoopen zetten, en
dit heet men : 't koren karelen, fr.
wettre le blé en petites meules. Karel
is hetzelfde niet als : stuik of mandel;
stuik of mandel is een hoop van omtrent twelf of dertien graanschooven,
in 't fr. trezeau, tréseau (treize, dertien), engl. stook, en in zulke hoopen
zetten, heet men : sluiken of mandelen
(Westvl.); in Brab. en Hag. is stuik,
stuiken, 't zelfde als, in \Vestvl. kapelle,
kapellen, d. i., in losse ongebonden
hoopjes zetten, bijv., vlas, haver, boek
klaver, enz., : in natte jaren zet-weit,
men de tarwe ook in stuiken of kapellen. Er eenen goeden Karel op zet
i., een goede pint of pot op-ten,d.
uitdrinken (Kl. -Brab.). Zie stuik.
KARELEN, in karels zetten : het koren
karelen ; de haver karelen ; de stuiken
konden nog drooger zijn, maar omdat
het weér onzeker is, gaan wij ze karelen (Westvl.).
KAREN, b. w. De deur kaart (crie) ze t
men te Baal ; in 't Idiot., bl. 26'1, staat
knarren.
KARETAAT, van 't fr. charilé, 1. charitas :
eene karetaat doen, fr. faire une cha rité, eene aalmoes geven (Oostvl. en
elders).
KARFIUIE, v., huif of wit overspansel om
over cene zekere kar te trekken, om,
alzoo, daaronder tegen zon, regen en
wind beschermd te zijn. Eene huifkar
is cene kar met cene huif daarover, en
een hui fkarreken wordt ook een speel
geheeten, zijnde een licht-kern
rijtuig, dat slechts voor menschen bij
dient.
-zonderlijk
KARHUIS, plaats om de karren en andere
rijtuigen in te plaatsen (overal), Men
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zegt ook : wagenhuis , koetshuis,
plaats om wagens, koetsen, enz. in te
zetten (overal).
KARJOUWEN. Zie kasjouwen.
KARLEWEI, kleine kruiwagen, waar de
kasseiers en andere werklieden aarde
meê vervoeren (VI.). Zie kerlevjj.
KARNOFFEL, KARNOEFFELNAGEL, 'tzelfde in Westva. als : kruidnagel,
grofnagel, fr. clou de girofle, in Brab.
geheeten : grofrelsnagelen.
KAIINTE, v., 'tzelfde bout als hernte,

heernte , herntril ( Westvl. ) of als
heister, herlaar (VI.) of als elders :
herenteer, harenteer, hardentecr, herzeleer of herzelenteer, of als in Holl. :
hagebeuk , hanebeuk , jokboom , fr.
charme, 1. carpinus betu.la; hiervan :
karnthout, karnthage en 't bijv. nw.,
karnlen, van karate : karaten hout,
karnten vlegel.
KAROTTENTREKKEN of eene karot trekken, bedriegen : hij kan iemand karotten of eene felle karot trekken, hij
kan iemand zeer vastnemen of bedriegen ; karottentrekker, bedrieger;
karottentrekker , bedrog (Brab.).
K.ARPELTONG, voor dobbeltong (Kortrijk).
In ons idiot., bi. 2, staat, haspeltong;
't is eene drukfeil. Karpel, en in Brab.
ook kerpel zegt men zaowel als : kar
even als kelver en kervel.
-per
KARRENOUWEN, o. w., in 't fr. jouer a
la crosse , spel bestaande in Benen
kei, steen of verkenspoot, zoo ver mogelijk weg te drijven of voort te slaan
(Hasselt); van kar en houwen.
KARREWIJTE, v., 'tzelfde in VI., als karhuif in Brab. Zie wife, wiette (VI.
Idiot., bl. 863) ; in. Kl. -Brab. : karwjjp.
KARSJOUWEN. Zie kasjouwen.
KARSOUDE, KARSOUWE (kassoude, kas
Zie kersoude of kersouw-souw),v.
(V1. idiot., bl. 235).
KARTABEL, KARTEBEL, v., soort van
geestelijke almanak, aanduidende de
getijden en missen die dagelijks moeten
gelezen of gezongen worden, volgens
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het Roomsch Ritueel of het gebruik
eens bisdoms of eens kloosterorden
(Brab.).
KARTAN, KARTEN, KARTON,m., peerdeknecht, voerman van wagens en peerde n (VI.), 'tzelfde als stalknecht in
Brab., waar men toch ook peerdeknecht zegt. Vgl. het engl. carter. Zie
harw jp in 't VI. Idiot., bl. 2 23 en Delfortrie, bl. 506. Kl. -Brab. hetzelfde
als karhuif.
KAS (uitgespr. als't fr. cache), bolle aarde
fr. chemin creux : langs St-Pee--weg,
Iers kas (Halle).
KASJOUWEN (zich), gelijkvl. w., tobben,
beulen, zwoegen, afmatten, werken
en slaven : g?j kasjouwt u dood
(Westvl.); men spreekt het w. ook
uit : kaiouwen, kaaisjouwen, kariou-

wen, karsjouwen, kalsjouwen, kaldjouwen.
KASMAREI, m. mv., kasmareien, 'tzelfde
als in 't fr. chasse mare, voiturière
qui apporte la maree, zegt Sleeckx,
d. i., ventjager, katse marei, vischjager, vischvervoerder, vischvoerman,
d. i., zegt De Bo, die met spoed den
verschen zeevisch naar de stad voert;
hiervan kasmareien, o., en gelijkvl.
werkw., het bedrijf van kasnrarei
uitoefenen ; kasmareikar; kasmareipeerd, slecht peerd.
KASPEREN, jagen ; buitenkasperen, weg kasperen zijn meer in gebruik voor
buitenjagen, wegjagen (Westvl.) ; in
Brab. zegt men buitenkaisschen, weg
licht voor : buitenkuischen,-kaischen,
weg kuischen en wegkaatsen, buitenkaatsen.
KASSEDEN, te Sint-Truiden voor kassedo,
marmeren knikker.
KA SSEE L. Zie kerstdeel.
KASSELEN. Zie kachtelen (Westvl.).
KASSEN bet. te en in de omstr. van
Brussel en Halle, en hetzelfde als't fr.
chasser, jagen‚wegjagen , en als bij ons:
kaisschen (Idiot., bi. 2 15), licht eene
verbastering van : kuisehen , of
,
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kaatsen ; in WestvL zegt men
Icasperen, buitenkasperen , weq kasperen ; hiervan heeft men : kassing,
anders ook kassade of kassaart;
iemand zijnen kassaad geven, iemand
wegjagen.
KASSEN bet. in Westvi. op cene bijzondere
wijze in den akker voren graven.
Zie zeeuwvore, zaaivoor.
KASSEN, b. en gelijkv. w., braden
aardappels kassen : gekaste aardappels, pomnies de terre [rites non
pelées (Land van Waas).
KASTEELHOF, pachthof staande hij een
kasteel waar het als deel van maakt
(VI.); in N.-Brab. : neerh'uis, neerho[.
KASTELEIN, m., is in de Kempen, niet
de beer eens kasteels, maar wel de
hovenier of pachter, die op 't pachthof
van 't kasteel woont, om dit te bewaren en om den tuin en 't land te
bebouwen,en melk,boter, kaas, eieren,
hofvruchten, enz. , te leveren aan zijne
meesters in voldoening zijner pacht.
Omstr. Loven zegt men enkel : de
hor'eiiier van een kasteel; in N.-Brab.
neerhuisliouder en n eerho[hocder.
KASVOREN. Zie kassen en kasvoren
(Westvl.)
KAT. De kat in den kelder vermaken of
sluiten, zegt men te Gent, voor de
Brabandsche uitdrukking : de kat den
kees (kaas) doen bewaren, en dit beteekent zoo veel als het fr. enfermer
le loup dans la bergerie, d. i., cenen
dief iets doen gade slaan. Niet weten
dat de kat kijkt, niet weten wat er
gaande is (Gent); het zonde de kat zijn,
het zou wonder zijn (Antw.); kalte
kolère, plotseling ontstane gramschap
zonder rede, opstuiving : hij schnot in
cene kalte gramschap (VI.). Heeft de
kat u gewasschen, zegt men als iemand nog zwart is, na gewasschen
te zijn (Gent en Kl. -Brab.).
KATELIJN, de r veranderd in 1, gelijk
't menigmaal gebeurt, in Brab.,gezegd,
voor : Katherien, Katherina, Catha-

rina; zoo heeft men de Kateljne kerk
te Brussel en te Mechelen : Kateljne
Waver; Kateljne Lombeek; Kateljne
vest, enz. , cuz.
IATEELEN, KATEILEN, o. gelijkvl. w.,
het eerste uitbreiden of uitstruiken
van alle plantgewas, als het meer dan
een stengel krijgt en als struik opgroeit, uitstruiken, takken of vertakkingen krijgen , tot een kocht of
struik worden : de tarwe, de haver,
de klaver kateilt, die boom kateelt goed
(Westvl .).
KATEBEN, o. gelijkvl. w., van kater,
mannetje der kat : gaan kateren, uitkateren gaan, zegt men in den tijd
dat de katten uit teelzucht, snachts
uitloopen (Brab. en Antw.).
KATOENGEVEN, zijn best doen, zich
ergens bijzonder op toe leggen : geef
katoen en ge zult lukken (VI.); men
zegt ook peper geven ; in Kl. -Brab.
bet. het : hard loopen om niet gevat te
worden.
KATOTTEREN. Zie boven kadotteren,
kadottelen.
KATR1ENWIEL, KATRIJNEWIEL, wurte,
velziekte, voor welke men de H. Catharina aanroept , fr. herpes cirCÍoé ou tonsurant (VI.).
KATTEB1ECHT, zoo noemt men h. en d.
in VI. de biecht van kinderen onder
de zeven jaar.
KATTEBOLLEN, zaadhollen van aardappéls (K1.-Brab.).
KATTEROP, m., soort van zoeten droogeri
appel, zeer groot als de kop eener kat,
(Brab., VI., Land van \Yaas); in 't
Hagel. is deze appel de dobbele belletier.
KATTEN, van kat, als b. gelijkvl. w., rond
Tienen gebruikt voor : bedriegen,
bedotten ; pakken van katten, zeker
kinderspel, vangen : ze zuilen mij in
dien u,inkel niet meer katten.
KATTENTIJD, teeltijd der kalten (Brab.
en elders).
KATTEPIS, y. als druif, soort van ijn-
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druif min of meer smakende naar den
kattepis (Brab.).
KATTEVLEESCH is in Oostvl., niet knor
of kraakbeen, fr. cartilage, maar 't
geen men in 't fr. tendon, tissu tendineux noemt, d. i. een geel wit vezelachtig en taai gedeelte van 't
vleesch.
KAUSCHIE zegt men te Poperinge en
omstr. voor : kalsy. kassei, kasseide
of kassi , fr. chaussé.
KAUWEN, voor knauwen bij Plantijn.
KAUWTJE ZETTEN, van 't school afblij ven
(Kortrijk), in de omliggende dorpen
zegt men : boschjes kappen.
KAVE, schouw, schoorsteen. Nauwelijks
den rook uit de have laten gaan, zegt
men h. en d. in Westvl., voor : zeer
gierig zijn , zeer standvastig zijn.
Eene have doen, aan den heerd een
pijpje rooken (Land van Waas).
KAVELANT, een oud rechtswoord, voor
kavelaar, een die in kavels legt.
KAVELLOTEN, o. en b. gelijkvl. w., ver
ruilen, fr. Iroquer, Behanger,-wiseln,
gebr. in Westvl., waar ook kavelooten
met scherpl. oo, en kavelotten gelijk
bij ons (VI., Idiot. 228) gehoord wordt.
De Bo, schrijft het w. met eene ,
wij met twee, omdat het ons als zeker
schijnt eene samentrekking te wezen
van : kavelen en loten; trouwens men
vindt in de oude Costumen van
Oostende, loten en de cavelen; de
scherpt. oo doet weinig ter zake.
KAVELOOTEN, KAVELOTEN. Zie kavel loten.
KAVELOTTER, m., ruiter, fr. cavalier,
b. v., van die te peerd rijdende mannen, met eenen sluier om den arm of
rond de lenden, gelijk men er ziet.bij
de plechtige inhalingen van pastoors
of borgemeesters (Westvl.).
KA.WAAIEN, v. gelijkvl. w., ledig gaan,
lanter anten, over en weêr gaan zon
-der
iets te doen (Westvl.).
K WAWE L, m., gekawawel, gebabbel.
Zie 't volgende.
-
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KAWAWELEN, o. gelijkvl. w., in Kl. -Br.
voor kawauwep of kawetteren (VI.
Idiot., bi. 227), babbelen, tateren.
KAWIKKELEN, b. gelijkvl. w., frutsel~
werk verrichten ; frutselen, peuteren
wat kawikkelt ge al weer (V1.).
KAZAK- KEEREN, van gedacht of meening
veranderen, eerie andere partij aan
: onze buurman is al tweemaal-klevn
kazak gekeerd : hiervan : kazak h„erder, ook tuimelaar ; kazakkeer°der(j
of kazakkeering (overal).
KAZAKKEN, b. en o. w., veel eten, binnevspelen : h . heeft al dat vleesch
gekazakt (Brab., Kemp.).
KAZAKKEN, aardappels met de schel
(kazak) gekookt of onder assche gebraden.
KAZAVIK. Zie kazevek.
KAZEVEK, m., 'tzelfde in Brab. als in
Westvl., kazavilk, o., soort van los
mouwen en-hangedvrouwjkmt
dalende tot aan den gordel, bij de
walen cache- avee geheeten.
KAllERS, mv., merrebollen (Werchter).
EE, KEN, SKE, SEIEN zijn uitgangen
van verkleinwoorden in Brab., Kemp.,
VI., N.-Brab., en ook in andere hol
streken gebruikten waarvoor-landsche
men oulings hin en thans in Holland
meestal je, jen, tje of tjen heeft, en in
't hgd. kein, Chen en lein. Men voegt ze
achter een zelfst. of ook wel achter een
bijv. naamw. en bekomt de verklein
Woorden die eindigen met-worden.
ch, g, k, eischen she, sken : lich(t)ske,
brugsken , rugsteen , wandelingske,
boekske, broksken, enz., enz.; alle
andere woorden hekben ke, ken, maar
men hoort soms weleens, doch zeer
zelden, door het echt dietschsprekend
volk, lampske, verkske. Hier zullen
wij aanmerken dat het gehoor een
grooten rol speelt in de verklein
dat de welluidendheid-worden
letters doet invoegen, verwerpen of
wel veranderen in andere letters of
klanken, zoo bijv. : 1 ° zegt men : her-
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leken, hondeken, woordeken, beeldeken, enz. en niet heriken, enz.; 2° men
laat ook letters weg, zoo zegt men
toreken, lieken, honneken, woreken,
beleken , enz; 3° maar zou een woord,
dat een korten klinker heeft en dezen
behouden moet, door de invoeging der
stomme e, lang worden, dan verdubbelt men de laatste letter : b. v., potteken, putleken, paddeken, stemmeken.
manneken , sl ill ekens , enz. ; doch
wordt de klinker in het meerv. lang,
als b. v., pad, rad, weg, slot, dan
wordt de slotletter niet verdubbeld
en er heeft meermaals eene klankverandering plaats in het verklein
zegt men b.v., padeken,-word,enz
raëke of rolke (rad), sloteken of sloke.
Wij zullen hier eenigszins gaan toonen hoe de klinkers en tweeklanken
veranderen ; althans in de omstreken
van Loven ; de korte a wordt e :
man, menneken; mand, mendeken;
pan, penneken; lam, lemmeken; allang,
allengskens; star, sterreken; kar,
kerreken; edoch men hoort ook :
lammeken, mandeken, starke en starreken, enz., enz.; staat er achter de
lange a eene d of t dan verandert ze,
in de verkleiningswoorden, in een
soort van klank die omtrent goed
overeenkomt met den fransche oi- of
oy- of een korte ooi- klank, b. v .: draad,
droïkke; zaad, zoïke; maat, maike,
,iàike; rad, roike; enz. De uitgang
aan wordt korter en verkrijgt, in de
verkleinwoorden, een soort van fransche aign of oign —. klank : baan,
maan, zwaan, is als in 't fransch
baignke of boignke,maignke, zwaignke
of zwoignke; de uitgang aar, aas, bij
het volk uitgeaproken : our, ous, worden eene korte o, or, os : haar, vaar
(vader), baas, maas, blaas, enz. is :
horke, vorke, boske, moske, bloske,
enz. Zoo ook heeft paal (poul), poilke;
zaag, zagske en zogske; raap, ropke,
lichaam, lichamke of lichoinke. De
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zachte lange e wordt veelal kort :
beek, beksken; peer, perke; heer
(ours), berke; dreef, drefke. De zware
e blijft onveranderd ; doch de scherp
lange e veranderd veelal in korte i :
weer, wirke; beer (verken), birke;
steen, stinke; teen, tinken; beeldeken
wordt bèlleken of billeken ; doch
men hoort ook : teenke, beenke, beldeken, enz. De lange ie verandert ook
in korte i : papier, nier, bier, mier,
zier, enz., enz., papirke, nirke, birke,
mirken, zerken ; doch men zegt bieken
van bie. De zachte lange o wordt kort
of verandert in een soort van oi- klank,
b. v., zool, zolke; lot, loikke; noot,
noikke ; de scherp lange o wordt eene
korte u of verkrijgt eene korte oei klank : evenals loop, lupken; boom,
bum.ke, ook bomke; zoom, zumke;
boot, boikke; loon, loeignke; boon,
boeignke; enz., enz. De lange u wordt
kort : schuur, muur, bunk, enz.;
schurken, murken, buksken, bruur
(brurken) ; de ui -klank wordt, in de
verkleinwoorden, een korte eu-klank
of stomme e -klank : buis, beuske; huis,
heuske; luis, leuske. De bijv. naamw.
en de bijwoorden hebben eene s op
het einde van het woord. : stillekens,
ziekskens, armkens, zachiekens, enz.
dit is ook in Holl. het geval met jen
of tje, b. v., zoetjes, enz. : het kind is
maar ziekskens. Zie verder ken.
KEÈKEN, Zie keken.
KEEL, komt voor in de volgende zeg wijzen : het hangt mijne keel uit, ik ben er
ten volle van verzadigd (Brab.); ik ben
het zoo moede dat ik het langs de
keel zou uitgeven, het walgt mij geweldig, het spant mij fel tegen (Loven
en omstr. ).
KEEL, KELE, v., de keel van een bolnet
is een soort van trechter aan den ingang eens nets om de visschens die er
in kruipen, te vangen, fr. goulet; men
heeft ook van die wissen manden met
eene keel of stroot, langs waar de
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visschen in kruipen of keelmande met
eene opening Jangs waar, b. y., de
oude mussehen inkruipen om de
jongskens eten te brengen, en als zij er
in zijn, niet meer uitgeraken (Vi. en
elders).
KEELMANDE. Zie keel, kele.
KEENSEL, o. (met zware e), voor kaanse
(L. van Aalst).
KEER, KERE. Zie keerne. kam.
KEER (blêtende e), voor ker, kerre, kar,
karre of kaar (Brab.).
KEEREN, o , gelijkvl. w., wordt in vele
beteekenissen gebr. voor : 10 veranderen : in 't keeren van 't saisoen;
2 0 veranderen, verminderen, verbeIeren : de ziekte is gekeerd (Brab.);
30 koopen : el/en aan keeren, d. i.,
koopen naarmate men verkoopt (Iseghem) ; ho overgeven : zijne maag
keert ; in dezen laatsten zin slaat
keeren bij Kil. reeds als oud vlaan-

dersch voor over - gheven, waarvoor
men in 't friescb : karen en koren
heeft, 1. vomere.
REERING. In de keering, komt voor in
uitdrukkingen als volgt : als men zijn
eigen goed, dat gestolen werd, wederom moet inkoopen, is een dobbel
verlies in de keering ; als eerie partij
twee mannen verliest en de tegenpartij wint er twee, dat is vier in de
keeriug (Brab., VI.).
KEERLE, m., 'tzelfde als bij ons : kerel
(VI. Idiot., hl. 23 4 ), tabbaard, lang
los kleed (VI.); Plantijn vert. keerle
,

door : une robe longue de bourgeois
ou de viliageois , 1. toga, pallium.
Vgl. keel, kedel, heden kiel, fr. sarrau,
blouse.
KEERLIJK, KEERBAAR, bijv., wat gekeerd kan worden ; dat afgewend of
verwijderd kan sorden : de kat is

niet keerijjk van de muis (Westvl.).
Zie verder keernlijk.
KEERMELK, KEREMELK. Z. keemnemelk.
KEERNE en, in eenigestreken van Vl.,00k:

keer, kere,

\T

kern, fr. baralle. Zie
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bij ons en De Bo keernen.
KEERNEMELK. KEERNMELE, KEERV1EL, KEREMELK, 'tzelfde in Westvi. als in 11011. : karnernelk; in Brab.
botermelk (Vi. idiot., bi. 7 en dit
Bijvoegsel, bi. 49), fr. lait balta.
KEERNL!JE , KERNLIJK , KEERLIJK,
KERLIJK(zware e),o.,de hoeveelheid
melIs die men in eens keerut (ka r t);
men zegt ook : keerote, kernte en keerte
(Westvl.).
KEERNTE. Zie keemuljk.
KEERS. Zoo recht als eene keers, zeer
recht; (Brab.). Dal zal ik doen, al hield
de duivel de keers, niemand of niets
za! mij beletten dat te doen (Brab. en
elders) ; de duivel licht (le keerse, de
duivel verhil]demt (ie zaak, fr. le diabie sen mfle. Eer ieder heilige zijnt
keersje of houìtje heeft , blijft er nie
veel over, waneer men iets tusschen
velen moet deden, kan er niet veel
overschieten (Brab) ; keerskenswijf is
't vrouwspersoon, vooral 't stoelkensvrouwke eerier kerk, dat er keersen
verkoopt, ook een meisje met een snotbellen neus ( Brab . )
KEERSEN, o. w., zegtmen van boomen
die recht, rond, effen en gelijk als
eene keers opgroeien of opgegroeid

zijn : die boornen keersen goed, d. I.,
ze zijn schoon recht, en effen rond, en
boven bijna zoo dik als onder (omnstr.
van Werchter).
KEERSENDOM PER (Brab.), keersendopper
(Vi.), domphoomn om de keersen uit
te doen, fr. ¿teignoir.
KEERSPOPULIER, m., de gewone popiiher, fr. peuplier d'Italie, de populier
zoo recht is als eene keers (\Vaas).
KEERTE. Zie keemnte of keemnljk.
KEERWIS, m. Zie Ducange, art. ¡Visa.
KEESPIEB, KESPIER, voor hunt (Kemp.).
Zie bunt (Idiot,.., hi. 85 en dit Bijvoeg
sei, bi. '7), misschienis keespier voor
keestpiel of keespiel, keestpijl.
KEESTEN, AFkEESTEN, b. gelijkvl. w.,
ook in Oostvi. gezegd voor : de keesten
-
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of scheuten aftrekken, te Loven : keesemen, afkeesemen : de pataten a fkeesemen.
KEESTEREN, te Gent en omstr. 'tzelfde
als : kesteren (VI. Idiot., bl. 236), hard
uitbakken of keusteren (V1. Idiot.
bl. 239), braden.
KEET, v., zegt men, h. en d. in Brab., zoo
wel als keting voor keten, in V1. en
Holl. gebr., doch in Hoil. hoort men
ook ketting, dat Weiland, De Vries en
fleremans als m. opgeven, doch keting
is in Brab. en Antw. v. Men zie Weil.
op keten, alwaar men leest dat men ook
het mv. keeten heeft.
KEETENIEREN, o. gelijkvl. w., den hommel (hop) verzorgen op dat bij (zij)
regelmatig drooge in de keete ; ook
overdrachtelijk voor : zich verlustigen,
zich vermaken met praten en liflaffen
in de hommelkeet, huisje of plaats,
waar de hop te droogen ligt : h j
brengt heele dagen over met te keetenieren (Westvl.).
KEEUWE, V., 'tzelfde als bloembot, bloemknop, fr. bouton; de bot of knop waar
van de bloemen op fruitboomen voortkomen : de keeuwen van dien perenboom staan open en bloemen schoon.
Halve keeuwe, bladbot of knop, waar
uit de bladeren komen (Westvl.), bij
Kil. is keeuwe een hgd., sales. en friesch
w., 'tzelfde als : kouwe, enge ingang
eeniger plaats.
KEEUWELAAR , KEEUWELAARSTER.
Zie keeuwelen.
K. EEU W E LEN, freq. van keeuwen , keuwen of kauwen, b. en o. w.. traag
eten, met lange tanden eten,-zam
knabbelen ; hiervan : keeuwelaar,,
keeuwelaarster, keeuweling (Westvl.),
Kil. geeft keeuwen, keuwen op als
bgd., saksisch, friesch, geldersch en
vlaandersch w. voor knauwen.
KEEUWELINGE, v., de daad van keeuwelen, ook afval, overblijfsels, brok
-keling(Wstv.)
KEFFEN, klinkhoutslagen (Werchter).
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KEFFERIJ, v., gekef, geblaf van eenen
hond ; ook gepoch, stofferij (Brab.,
Antw.).
KEGELEN, met een voorzetsel bij, bet.
dit werkw. overdrachtelijk : drijven,
jagen, werpen : iemand ergens uit kegelen, hem er uitdrijven; iets afkegelen is , iets afwerpen , afdrijven
(Brab.).
KEGELSPEL. Hij is daar op z j ne plaats
gel jk een hond in een kegelspel, hij is
daar in 't geheel niet op zijne plaats
(Brab. , Antw.. Vi.).
EE!, KEISTEEN,. Dat is een kei of steen op
Z j ne maag, dat is een zware steen op
zijne maag , dat is hard om te ver
straf om hooren, dat is een-tern,
felle slag (Vi., Brab. en elders).
KEIEN, b. gelijkva. w., met keien beleg
fr. caillouter : eenen weg keien;-gen,
de weg is gekeid (Westvl.). Z. keizelweg, kiezelweg.
KEIKEN, dat is een keiken, dat is eene
vod, eene loef (VI. Idiot., bi. 3'ER), dat
is eene lage, slechte zaak (Sint-Truiden).
KEIKOP, harde kop. stijfhoofd (Brab ).
KEISTEREN, b. gelijkvl. w., wegjagen,
wegslaan, dus in V1 'tzelfde als :
keieren (VI. Idiot., bl. 23); men zegt
ook afkeisteren, buitenkeisteren, weg
-keistrn,vokeistrn,ukeistren (V1.). In Kl. -Brab. is het kesteren.
KEIZEL, KEZEL, m. kei, fr. caillou, ook
'tzelfde als kiezel, keizand, fr. gravier,
cailloutis, steengruis, puingruis, fr.
pierraille ; ook : weg met keizand of
steengruis bedekt , grintweg ; bij
Delf. leest men keisel, kesel, keselsteen,
Vi. kei, fr. caillou; keselkijn, dimin.
van kesel, allem. kieselstein.
KEIZELING, KIEZELING, KEZELING, m.
en o., kei, kiezelsteen (Westvl.).
KEIZELWEG, hetzelfde als : kiezelweg
weg met kleine keitjes overdekt, ook
griendweg (Limb.). Z. boven bl. 106.
KEIZER. lets doen om den vriend van den
keizer te zijn , iets doen om wel te
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staan met eenen groote, om de gunst
te winnen van een hoog geplaatsten
persoon (bijna overal) ; zinspeling op
Pontius Pilatus, wien men toeriep :
indien gij J.-C. loslaat, ge zult de
vriend des keizers niet zijn. Keizer
zijn of geweest zijn, zegt men van
een buitenpersoon die met boter ,
eiers, enz., _op de markt te koop staat,
dadelijk den prijs krijgt dien hij vraagt
zonder dat er iets wordt afgedongen
(I3rab., Kemp., VI.).
KEIZER, KUIER, hetzelfde als koeier (V1.
Idiot. bl. 270), knaap of hulpjongen
in eene pachterij koeijongen. In 't Hagel. zegt men sopper.
KEKELEN (VI. Idiot. blz. 232), in sommige
oorden van VI. gebr. voor : in het spel
bedrog doen.
KEKEN (zware e), o. gelijkvl. w., in Belg. Limb., omstr. St-Truiden, voor : luid
schreeuwen, luid krijschen of grijzen :
hoor dat kind maar eens keken; stil
niet uw gekeek; zwijg stil, keker. Bij
Kil. bet. keken : babbelen, snappen,
tateren, en op kekelen verwijst bij tot :
kaeckelen , freq. van kaken, dat in
N.-Limb. bet. : hard klappen, dus
bijra 'tzelfde als keken. Zie Delf.,Anal.
blz. 26, waar to check, bekijven, fr.
reprimander beteekent.
KÈKÈ SPELEN, jongensspel te Gent en
omstreken. Een is er aan ; die moet,
met de handen te zamen gevouwen,
vooruit loopen om er zoo eenen andere
aan te slaan. Doet .hij de handen los,
dan slaan de kinderen hem tot dat hij
op zijn vr ij is (eene plaats daarvoor
aangeduid), en binnen mag hij er niemand aanslaan. Heeft hij eindelijk
eenen gepakt, dan moet hij met dezen
hand aan hand achter de anderen loopen. Zoo groeit hei getal aan en blijven
er hoe langer hoe minder vrijen over.
Als liet getal van degenen die er aan
zijn, aanzienlijk wordt, dan mogen zij
zich in verscheidene partijen verdeelen,
waarvan een enkele nogtans het recht
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heeft er aan te slaan ; de andere partijen mogen vangen en vasthouden tot
dat de hoofdpartij komt om den gevangene er aan te slaan ; deze is nogtans veeltijds reeds weggeloopen, al
moest hij er een stuk van zijnen kiel
voor in de handen laten zijner vangers.
Kèkè is de roep waarmede de partijen
de hoofdpartij tot zich roepen. In Kl.
heet dit spel : stomp doen.
-Brab.
KEKKELEN, KEKELEN, voor : kakelen,
babbelen, rellen, kallen (VI.).
KEKS. Het is keks, het is om te lachen
(Werchter). Men zegt : het is maar
kekkesspel, het is maar om te lachen,
bet is niet gemeend. Zie kattekensspel. Z. katjesspel (Idiot. bl. 226).
KEL, v., vrouw die slechten praat vertelt
(Turnhout) ; te Gent en elders in Vl.
bet. kalle : klappei, snapster; en daar
: kalle gaaien, babbelen, snappen.-van
KEL, KELLE, v., groef, diepte tusschen
twee zandplaten, bij Weiland kil genaamd. Men heeft : opperkelle, putte
en kruiskelle (Westvl.). Vgl. het-kel
Hgd. quelle, het Deensch kilde, het
Zweedsch käld.
KELDE, v., voor : kilte, killigheid, koude.
Kil. geeft kelde op als Geldersch voor:
vorst; en kilde voor : koude, en kilden,
keldenbet. bij hem : vriezen,.bevriezen,
door den vorst lijden of beschadigd
worden. Z. kelte.
KELDEREN, b. gelijkvl. w., in den kelder
doen ; 2° weeken, b. V. boonen, of in
den kelder laten week of wak worden.
KELDERHOOFD, o., soort van hooge tafel
binnen in een huis boven de kelderdeur, die langs buiten ingang geeft tot
den kelder (K1.-Brab.).
KELDERKEUKEN, v., keuken in een kelder, keuken onder de oppervlakte des
gronds (Brab., V1., Antw.).
KELDERVIJS, v., soort van hefboom, of
'tzelfde als 't fr. cric, hefwinde,windas, domme kracht om zware lasten
op te winden ; te Aarschot ook boschwin of boswin genaamd.

REM

( '16 )

KELEFITS, KALEFUTS, o., wordt gezegd
vary iets wat iuiet goed is, wat slecht
is wat afkeer of tegenheid inboezemt,
b. y. van siechten drank zegt men
het is kelefits, samengesteld van kaal
en fits, flits, fut, lots, iets wat slecht
en verachielijk is.
KELEN, b. geljjkvl. w., schenden, kwetsen, b. y. boomen kelen, de schoN
an de boomen aftrekken, en ze zoo
merkelijk hinderen (Gent en omstr.).
KELF, at, tuig aan den hals eener koe of
ander dier gehecht, om hun iets te
beletten, b. y. te gaan door de opefling eener haag, enz., of ook het zuigen : het is eene soort van halsband
met stekers voorzien, zoo dat ze den
kop niet kunnen verroeren of ze voelen stekingen (Kl. -Brab.). Bij Sleeckx
is keif, V., in 't fr. cremaillière (Zie
VI. Idiot. blz. 33). Kel[is waarschijelijk voor : kenne[(Vl. Idiot. blz. f37).
Bij Sleeckx kennewe of kenneve, houte n ring orn den hals van hoornvee,
fr. cerele de bois.
KELLE. Zie kel.
KELLEN voor killen, o. gelijkvl. w., koude
hebben, siddereu van koucle, fr. dire
iransi de [reid. Ilierran ook : kellig
voor killig ; kelligheid en kelling voor
killigheici (VI). Z. kelde en kelte.
EELL!GIIEID, KELLING, y., killigheid,
koude (VI.). Z. keilen,
KELTE, V., 'tzelfde als : koelte, in den zin
van : stil windje, zachte luchtbeweging, fr. air doux,vent Ithje'r (Westvl.).
lii Brab. is kilte iets meer dan koelte,
en het het. iets vochtigs en tevens
kondachtigs. Z. boven : keLle.
KEM, KEMME, hetzelfde als : boord, kirn,
kirnnie, gezichteinder, fr. horizoe, (VI.).
KEMELEN, kernels of misslagen begaan
ge hebt daar wedr gekerneld, gij hebt
weer gemist ; kemelaar, kerneischieter
(Brab., Antw.). Z. kernel (VI. Idiot.
LIz. 233).
IÇEMEIJOEPEL, KIMIJOEPEL, hoepel, reep
of band, die op den boord ofkim eener
)
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ton sluit, bovenste of onderste band
eener ton, band die met den boord
bijna effen en gelijk is (VI.). Z. kern
of kim.
EEMI'AAN, zaaddragende kemp of kennep, fr. chanvre ¡'deselle (Waas). Men
heeft ook kernpin, kemp zonder zaad
of main ekenskemp. Men moet bewonderen den uitgang aan om den wijf
jeskemp, en dien van in voor den
rnannekenskemp aan te duiden. Dit
komt omdat de zaaddragende kemp
veel greeter en groffer is.
KEMPST, KEMST, KAMPST, andere uitspraak van : kemp, kennep of bennep,
fr .. chanvre ; kempsizaad, kempzaad
(V J .).
EEN, verkleiningsvorm, ook : de uitgang
eenigerplaatsnamen, is in 't fr. Going,
b. y. Torreken, fr, Tourcoing, Wardeken, fr. TVarcoing, cuz.
KEN, KAN, vat en in Limb. wel dat vat
waarin men botert, botervat, kernevat,
boterstan, boterstand, en bij Kil. : hoterstande. Zie kennen, kannen.
KENNEFFE, y., in Westvl. 'tzelfde als in
Brab. : kennef, fr. iribart; hij Kil.
kenneve, bij Weil. kennewe, 'tzelfde
als wat men ook keif en beget heet.
Zie De Bo,. biz. 510. Te Lokeren en
elders in 't Land van \Vaas, hoort men
kennof en kenni[.
KENNEN, KANNEN , o. gelijkvl. w., boteren, keinen , in Westvl keernen, d . I.
door draaien en keeren, stampen en
slaan, de boter III 't melkvat bijeen
krijgen (Limb.).
KENNOF. Z. kenneffe.
REP of KIP, V., buierkip, schotel of kuipje
waarin men de verkregene boter bewerkt en tot klont vormt (Waas). Gewis van denzelfden oorsprong als knip.
LEPPELiNG, in. en o., 'tzelfde als : keppe,
lieveli ) g, troeteikid : een schooirnees -

ter mag peene keppelingen hebben

( \Vestvl ). Z. keppe , troetelkind en
keppen.

KEI>PEN, b. gelijkvl. w., troetelen, lief-
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kozen , ook bekukkelen , fr. choyer,
dorloter (Vi.); ook voor : kippen.
KEPPES. Hij is keppes, hij heeft alles verspeeki (Turnhout).
KEPS, soort van boom (\Vaas).
KERIIEULEN. Op blz. 2U van 't Alg. Vi
Idiot. gaven wij Jerbeatenop, hij misafschrijven, voot : kerbeulen, hetzelfde
als : krebeulen (VI. Idiot. blz. 9 0 ),
krabeulen en kabeulen, met iets morsen of heulen, knoeien, fr. tripo!ter.
KERDJÂKKEN. Z. Lerdjokken.
XER1)JOK (ker-djok, rn. harde schok
(Westvl.).
KERDJOKEEN, b. geljkvl w., zeweldig
schokken, fr. cahoter : de wagen kerdjokle ons dal wj er zeere Van hadden
(Westvl.( als o. w. schokken, wiegen,
wiegewagen, ook 0 1) en af, of heen en
weer schokken of waggelen ; men zegt
ook kerdjakkn (Westvl.).
KERDOES, o. , KERDOESE, y. 'tzelfde in
Westvl. als : kar(ioes , draagklomp
voor planhen, fr. fJOuSSet. Zie De Bo,
biz. 511.
KERDUNEN Zie kaduinen.
KEREMELK, KEREPAP. Zie keernlijk en
keernemelk.
KEREN, 'tzelfde in Westvl. als : keernen,
kernen, boteren.
KERlEN, IAI1JiN, het kakelen der hen
die wilt gaan leggen, fr. caqueter (Vi.).
IERKL3ALJ LJ\Y , eerste kerkhediende die
na den koIer komt (Vans).
EERKELI.lK, lijv., bet. in VI., godvruchtig kerkelijke 'ïec/iten is in Brab. hetzelfde als in Vi. kerkgerecht, kerkerechten : hij ligt onder jne kerkelijke
of kerkerechlen , hij heeft de idatste
heilige Sakramenten ontvangen.
KERKE RECHTEN, voor : laatste hilige
Sak ramen ten . Iemand z j'i e Icerkerechten drogen , iemand berechten;
. onder zijne kerke rechten zijn, berecht
zijn. Men zegt hiervoor ook : kerkelijk
en meer heilige rechten : ze ligt onder
haar heilige rechten (Brab. , pr. Antw.,
Oostvi.). In VI. zegt men ook : kerk:

.
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gerecht : hij is zonder zijn kerkgerecht
gestorven.
KERKGERECHT. Zie kerke rechten.
KERKLIJK, o., laat dat zinken voor een
kerkljjk, laat dat maar stillekens zoo,
en spreek er niet meer van (Brab.).
KERLIJK. Z. keernlijk.
RERMISMOT. Zie Kersrnismot.
KERMISSEN, o. gelijkvl. w., van : kermis,
feest, kermis houden, de kermis vieten , naar de kermis gaan : laat ons
maar kermissen, eens weelde is altijd
geene armoei (VI., Brab. en elders).
KERNEN. Zie keernen.
KERNL1.JKI. Zie keernlijk.
IEIiNTE. Zie keernlijk.
KERPSE. Zie kersp.
KERREKOOL, v., slekkenhuisjes, zeeslekjes , kleine zeediertjes in gekrulde
schelpjes, fr. caracolle (Vi.).
KERREN, ten scherpste zien (h. en d. in
Westvl.). In Brat). bet. kerren (uitgespr. kêeren, met bleetende e) : met
de kar aarde of iets anders vervoeren.
KERS. Er zoo veel omgeven als een boer
om eene kers bet. in Oostvi. en Gent
er niets omgeven, er zich in 't geheel
niet om stooren.
1( ERSM1SMOT. Te Geeraardsberge en omstreken ontsteekt men op de kersmisavonden een vuur, en men legt er een
dennen- of heukenboomkiomp aan met
de wortels in den heerd en terwiji dit
hout, kersmismot genaamd,verbrandt,
drinken de aanzitters geneyer en zingen lustige liedjes; is het hout opgebrand, dan giet men op de kolen den
overschot van den genever. Zie mollemot (Vi. idiot. biz. 39). In Ii.-Brab.
zegt men kestnot, voor Icerstmot.Voorlijds, toen er nog geene honillie gebruikt werd, legde men, met kerstnacht eenen overgrooten houtkiomp
aan den heerd, waar men zich den
heelen nacht kon aan warmen.
KERSOUDE , KARSOUDE , zegt men in
VI. ook even als : kersouwe, karsouwe,
kersouwken, wat men te Loven hoort.
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Kil. heeft kersouwe, maetelieve, nu
madelieve. Zie kersouw (V1. Idiot.
bi. 235), meezoet (VI. Idiot. 369).
KERSP (KESP), in V1. kerpse, v., bij de
huidevetters, werktuig waarmee men
het leder kerspt of malsch en plooibaar
maakt. Dit tuig is een afgerond houten
blokje, dat men met de hand gebruikt,
om het leder te kerpsen. Er zijn twee
soorten van kerpsen : de platte kerspe,
zijnde met een glad leder bekleed en
dienende om het leder langs den
vleeschkant te bewerken; het ander is
gekerteld en dient om den nerfkant
(grain du cuir) te ajieren of te behandelen (VI., Antw., Kemp.).
KERSPEN (KESPEN) , b. gelijkvl. w.,
huidevetterswoord , de getaande en
geschaafde huiden met de kerspe (kesp)
slap, malsch en lenig maken, plooien
(Vl., Antw., Kemp.). Kramers heeft

krispelen, fr. corro7npre le cuir.
KERSTBLOK, m., aardsgat met gemul omzet, dat men 's avonds voor kerstmis
in brand steekt om 's nachts er zich
bij te warmen, terwijl men opblijft om,
'S rnorgends zeer vroeg, naar de eerste
mis van Kerstmis te kunnen gaan
(Kemp.). Z. kerstenblok en kerstmot
of ke .smismot.
KERSTBROOD, een brood van deeg gekneed en gedaan in twee teilen die
men zet in het aschvuur van den ver
kerstblok of kerststruik, en-brande
waarmêe men 's morgends op Kerstdag
koffie drinkt (Kemp., VI.).
KERSTDEEL. Van kerstmis tot nieuwjaar,
gaan de kinderera in de buurt bedelen
bij rijke en weihebbende lieden, en
roepen dan overluid aan de deur : Hei
den klemtoon op seel,-ligenkas,mt
zeer lang uitgesproken ; het is 't deel
(lat men ter eere van Christus geeft.
K.ERSTENBRI i F. Kunt gij er den kerstenbrief van toonen, zegt men om te bedieden : kunt gij er met zekerheid
den ouderdom van bewijzen (Brab. en
elders).
,
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KERSTENJELEN, kastanjen (Roermond).
KERSTENPEET , dooppeet , doopmeter,
in tegenstelling van vormpeet, vorm meter (h. en d. in Brab. en Antw.).
KERSTENPETER, dooppeter, in tegenstel
vormpeter (Brab. en Antw.). -lingva
KERSTMOT, 't zelfde als : kersmismot.
KERSTSSTRUIK, KERSTVIER, struik of
vuur den avond voor Kerstmis in brand
gestoken, om er zich dien nacht bij te
warmen (Brab., Antw. en eldërs). Zie
kerstblok en kersmismot.
KERSTJOK, 'tzelfde als kerstblok.
KERTE, v., in 't Land van Waas kerf, bet.
te Gent : aars, gat : tegen uwe leerte
aan (Gent), elders : tegen uw gat of
bakkes of tegen uwen neus aan. Hiervan kertsmart, kerle smart (VI.). In
Westvl. bet. kerte of karte, ijzeren of
koperen ring of band gelegd b. V.
rond een vat of ton om het bersten te
beletten, fr. frette. Z. kerten.
KERTEEL, KAKTEE L, o. , trapje op eenen
muur, redan, redent : gevel met ker-

teelen. In den Spaanschen t d werden
de huizen met kerteelen of trappekens
op gebouwd (VI. en elders). Zulke
huizen ziet men nog veel in eenige
vlaamsche steden.
KERTELING, v., slaag, klopping : iemand

eene kerteling geven (VI.).
KERTEN (uitgespr. ketten), te Brussel
foppen, kullen, hoereeren. Z. ketten
(VI. Idiot. blz. 237), en kert (Idiot.
blz. 9.36).
KERVISSE,v., kavisse, soort van wit bier.
Liersche kavès. Vgl. 't lat. cerevisium
(Vi.).
KERV6'EIE, v., kertweitje, 'tzelfde als
karwei, kraweie (VI. en elders).
KERWEIEN en KREWEIEN, o. gelijkvl.
w., hetzelfde als mooschen (V1. Idiot.
blz. 390) of prutsen, prutselen, futselen, futselwerk verrichten : laat hem
maar kerweien (Gent).
KERZELEN, o. gelijkvl. w., hetzelfde in
VI. als in Brab. grizzelen, sidderen; het
is meest gebr. in Oostvl. ; de Westvl.
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gebruiken meer kr jzelen en gr jzelen.
Kil. heeft : gherselen, 1. horrere.
KESMOT. Z. kerstmot of kersmismot.
KESP,KESPE, KESPEN. Z.kersp,kerspen.
KESPIER. Zie keespier.
KESSEEL, KASSE IEL. Z. kerstdeel.
KET, voor kat : weu cie kelten oei zien, dan
dansen de m ens euver de beuk, in
Limb. voor liet Holl. : als het hek
van den dam is, dan loopen de schapen rond. Z. ook kert.
KETELAAR, KETELEER, m., ketellapper,
ketelboeter, koperslager (VI. en elders).
Kunnen drinken gel jk een keteleer,
zegt men te en Omstr. Tienen, voor :
geweldig drinken. Een ketelaar is ook
de naam eener zomerpeer, tamelijk
lang van vorm, geel en met donker
roode kaak.
KETJE, jongsken, kleine jongen (Brussel).
KETS, m., hoopje; hooikets, hooiopper
van een man hoog : als men regen
vreest, zet men het hooi in ketsen (VI.),
dus hetzelfde als in Br. : kleine opper
hooi, bij Weiland rook genaamd, in 't
fr. veillotte, buirette.
KETSEN, voor vuur slaan (Idiot. 237), ook
in Oostvl. en Holl. gebr. In Oost- zoowel als Westva. bet. ketsen of kutsen
(Vl. Idiot. blz. 310) ook : voorttrekken,
en het te malen graan rondhalen, en
loopen ; hiervan : kelserken, looperken.
KETSERKEN, fosfoorsteksken , fr. allumette phosphorique (Loven). Men zegt
ook in Brab. : kretser, kretserken en
kretsken (V1. Idiot. blz. 292).
KETSTURF, m., turf die licht vuur vat
(Gelder!.). Z. ketsen (vuur slaan).
KETTE, v„ groote slag, kaakslag. Hiervan
ketten (Westvl.).
KETTE LS,flarden,kwerdels, fr. lambeaux:
de kettels hangen er af (Hagel.). Zie
kettels (VI. idiot. blz. 237). Het is verwant met kertel. Kil. vertaalt kertetelinghe, fimbriae, d. i. franjes, zoom.
KETTEN, gelijkvl. w., als o. bollekelien of
met de ketten spelen, als b. w., slaan,
eenen slag, kaakslag geven, ook k.et-
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sen (Vi.).
KEU. Iemand den keu (fr. queue) vlechten,
iemand het gras onder zijne voeten
afsnijden,iemand onderkruipen (Gent).
KEUKENPEER , KEUKENKLOUWER
KEUKENFRUL, m., iemand die zich
veel met keukenwerk bezig houdt
(Kemp.). Zie keukenpiet (\'1. Idiot.
biz. 238).
KEUNTJE , o., wild konijn (Land van
Waas). Z. keun (VI. Idiot. blz. 238).
Keuntje is in Westvl. een verkorte
vorm van : keuningske, koningsben,
fr. roitelet.
KEUTE, bij Kil. kote, knoeselbeen, I. talus,
bet. in VI. : uitstekend gewrichtshoofd
van beenderen bij menschen en dieren,
als knoesels, enz.
KEVIETE, verbasterde uitspraak van kievit.
KEVEREN, peulen, polen, uitdoppen, uitpellen : erwten, boonen keveren of
uitkeveren (Limb.). Van noten zegt
men luiten.
KEZELING. Z. keizeling.
KEZEMANDJE, o., mandje om dik melk
in te gieten, om hiervan platten kaas
te maken (Brab. en elders); kezevat,
eng!. cheese fat.
KIDJE, KITJE, o., klokhuisje of zaad
appels of peren , fr. tro--huisjevan
gnon (Belg.- Limb.). Vgl. kit bij Kil.
kilte, ketel, en kiete, kietse, fl. heul kote. Zie k iete.
KIEBIG, bijv., gewaagd; wisselvallig, met
slechte kansen ; 't ès kiebig; het spel
staat kiebig (Gent en omstr.). Vgl.
kibbelig.
KIEKENDIEF, m., vos (Gent).
KIEK, hetzelfde, in 't Land van Waas, als
Brab., rond Loven en elders : kiks :
kiekdood, in Brab. kiksdood , d. i.
heel en gansch dood; men gebruikt,
het ook voor : dood : hij is kiek; iemanrl

kiep nijpen.
KIEKENFRETTERS, spotnaam dien men
aan de Brusselaars geeft.
KIEKENPOOT : h j is bij kiekenpoot, hij is
naar 't pierenland, hij is dood (Gent

kI1
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en omstr.).
KIEL, wig, kig, beitel (Noorci-Limb.). Kil.
geeft klei op als Saks., Gelderseh en
Friesch woord vôor : beytel , fr. coin,
1. cuneus, Vgl. kegel, fr. quille.
Kl)MEN, met den lotto spelen ; hiervan
kiemspel (Turnhout).
KIENEGAAN, op nieuw beginnen te sohleten, in 't marbolsspel (Gent).
KIESKASSEN, kiskassen (VI.).
KIESKAUWEN, o. w., hetzelfde als sjauwelen of sjouwelen, pispraat vertellen
(Noord-Limb.).
RIET, KIETEN. Kiel is het fr. quite, kwijt:
ik ben kiet, ik ben alles kwijt, ik ben
verspeeld (VI.); hiervan 1ieten, dat is
eenen, in 't marholsspel, een of twee
marbols geven om te kunnen voortspelen (Gent).
KIETE (kitte), kijie, kuit, braai : zijne
kitte komt uit, hij is uitgehongerd, hij
heeft grooten honger (Westvl.).
KIEVES. Z. kijves.
KIEZELWEG, ook gebr. in de Kempen
voor : keiweg, weg met keien belegd.
K.IEZIG, bijv., walgelijk , vuil (Westvl.).
Z. kiezig in 't VI. Idiot blz. 241.
KEFFELEN, altijd kijven, altijd ruziemaken ; kiffeleer, die kiffelt, ruziezoeker
(Aarschot). Het is een freq. van kjjven,
kiffen, keifen, en verwant met klevelen, bij Kil. hetzelfde als kouwen,
knauwen, 1. mandere, rodere.
KIJKEN. Ik zou in ?fl'ijfl hand niet kijken
om hun de waarheid te zeggen, ik ben
niet verlegen om hun de waarheid te
zeggen. 11(1 stond te kijken gelijk een
peerd voor de baillie, hij was in zijne
hoop bedrogen (VI.). [Jij stond er op
te kijken, hij deed niets, hij stond er
op te zien met zijne armen overeen
(gekruist) (Brab. en elders).
KIJKHOORN, hetzelfde als : kinkhoren,
soort van zeesohelp (Loven).
KJJVES (kieves), kijvagie, berisping, gekijf
(N. van Limb.).
KIJTE. Z. kiet.
lUKKEN EN HAKKEN : er valt hier niet

is

te kikken of te hakken, gij hebt u niet
te verschoonen, gij zijt schuldig (Gent).
KILLEN, o. w. , koelen, koel worden (Br.,
Kemp., N.-Brab.) , bij Kil. kilden,
helden, koud worden.
KIMHOEPEL. Z. kemhoepel.
KIMP, m., kemp, hennep (Vl.).
KIND; orn het kind cenen naam te geven,
wil zeggen : om ten minste eene rede of
schijnrede tegeven, een uitvluchtsel bij
te brengen : orn 't kind een name Ie
te geven, zegt hij dat hij geen geld
heeft om te betalen, maar hij zit warm
(Gent en elders). Dat is iemands kind
of manueken , dat is een deugniet
(Somerghem en elders).
K(NDEKEN van de oog, is het klein zwart
plekje in het zwart van de oogen,
opticus nereus (Brab., Land van Aalst
en elders).
KINDERAGE, KINDEIIAGIE, in Limb.,
Brab. en elders voor : kinderachtigheid,
ge zijt een kinderage, ge zijt cene kinderachtige.
KINDERDAG is, in Westvl., hetzelfde als
in Brab. alderkinderendag, dat is, de
28 december, feest der Onnoozele Kinderen door Herodes gedood.
KINDERS. Het eerste gewin is voor de
kinders of is kattegespin, of beteekent
niets (Gent).
KINNEBABBA, hetzelfde te Kortrijk, als
bebbe of babbie.
KIPPEN, o. w., in gemeen en gemeenzaam gesprek gezegd voor : baren :
heeft da wijf al gekipt (Brab.).
KIPS, pet, kink, muts, kindermuts (Limb.).
Zie kips, bi. 242. Kil. heeft kips, kies,
kiem. I. curiosus cibi.
IISCEI , KISCII , pak ze , houd ze aan•
(Oostvl.).
KIS-KAS , te Godsenhoven , een kinderspel bestaande in met een stoksken
van rond de 50 centimeters lengte,
meter gebeeten, een klein stoksken,
kis genaamd , dat op de uiteinden
puntig en rond de 40 centimeters lang
is, zoo ver mogelijk weg te slaan. Te
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Sint-Truiden heet dat : brisschen-.
KIT, v., is te Turnhout en omstreken : een
blekken kruik ; kitje of kitteken, blekken kruikje. Z. !Veil. op kit, en Kil.

op kitte.
EITSELWEG, in Limburg hetzelfde als
kiezel- of keizelweg , kei weg , ook
Griendweg geheeten. Kitsen beteekent
loopen, vuur slaan, enz.; bij Kil. bet.
grinde, schurft, ruig, en grindigh,
schurftachtig , ruiltachtig ; zoodat
griendweg eerie ruige, ongelijke, geknobbelde weg is.
KIVVIG wordt in de omstreken van Zele
in Oostvl., onder de ouderlingen nog
gezegd voor groot. lleri zegt, dat daar
nog overblijfsels zijn van de zoo geTnoemde Burgondische taal, en dat men
de pekens, als zij die taal onder elkander spreken, niet kan verstaan. Zij zeg
ook nog marelje (spreek de-genb.v
laatste lettergreep uit gelijk je in het
frausch) voor flesch : een kivvige mare/je.
KLA AR, KLARE, uitgesproken kleer, voor :
louter, zuiver, erikel, aleen, geheel,
gansch : uw kleed is kleer slik (Raab.),,
die kerel is gestorven van klare drinken, d. i. aleenlijk van het drinken
(VI.). Men zegt ook : puur (het fr.
pur), in den zin van : zuiver, geheel :
de kaffé is puur bitter (chicorée), de
sop is kleer of puur water (Brab.).
KLAARSEL, o., iets wat dient om iets
klaar te maken, te klaren (overal).
KLAARTE, v., klaarheid : in de kleerte
van het licht (overal).
K LAASMAN, BROODMAN, een slpeculatieman, een mannellen van gesuikerd
deeg gebakken (Gent); men zegt ook :
een Sinte-Niclaas, omdat men, reet
Sinten Nicolaasfeest, de kinderen met
suikermannekens besteekt ; klaas man, zegt men ook, voor klaas (V1.
Idiot. bl. 213), lomperik, stijve jongen,
enz. : ge staat daar lij k nen klaasman (Gent).
KLABBERDAATSJE, KLABEPDA ATSJE,
,
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plof (Roermonde). Zie klabolsen en
kladderadats (V1. Idiot. 43-244).
KLABBOTSKOP, m., jonge kikvorsch met
eenen steert (Hagel.); klabbots, is bij
Iiil. een viseb, 1. capito piscis, licht
de visch, in Brab. lompekop geheeten ;
men noemt nu ook klabbotskop pen :
een nieuwe soort van turf met korte
dikke strooaren gemengd (Brab.).
KLAßBOTSKOPPEN. Zie klabbots.
KLABBOTI'ER, KLABOTTER, m., kloef,
kloon, holblok : h komt op z ne
klabbotters a fgeloopen (Gent en elders).
ELARBOTTEREN, gerucht maken, bijna
't zelfde als klabbodderen (VI. Idiot.
2í3) : hj komt daar a fgeklabbolterd,
hij komt daar met gerucht aangegaan
(Kemp.). Zie klabbolsen (VI. Idiot.
bl. f43.).
KLADDERPAPIER, o., voor : kladpapier,
fr. papier buvard (Oostvl. en elders).
KLADJE, o., balleken dat men weg slaat,
als men met den kolf speelt (Kortrijk).
K L 4 DS, KLATS. Zie klas.
KLAGEN, putten in de eerde klagen, gewelIig, uit der mate, bitter klagen
(Brab., V'1., Kemp.). In de prov. Antw.
en elders zegt men steenen uit den
grond klagen : hij kloeg steenen uit den
grorl,d of uit de eer of 't jeer.
K LA GER, komt voorin de volgende spreek
: klagers hebben brood en-worden
stoffers nood , te Loven : geeft de
sloe fers een stuk brood, want de klagers en hebben geen nood; omdat er
vele menschen zijn die klagen putten
in 't jeer, hoewel zij niets te kort
hebben ; en dat er velen zijn, die geen
brood te eten hebben, en nochtans
stoffen als of ze alles in overvloed
helden (Brab.).
KLAKKE, v., kletsoor, zware zweep;
2 1 klakkebuis ; 3() klater, kladde, vlek;
41) mannenmuis, in Br -ab. geheeten :
:

,

klak (Westvl . ).
I LAKKEN, b. gelijkvl. w., smakkend
verwerpen : boontjes klakken(Oostvl.);
bij Kil, klacken, fr. clacquer, 1. ver 20
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berare resono ictu, quatere.
KLAKKER. Klakkers zijn twee plankjes
of stukjes hout of van iets anders, die
de jongens in hun eene hand tusschen
de vingers houden en, ze zoo tegen
elkander slaande, een aanhoudend
geklak doen hooren, dat klakkeren
heet (Oostvl.).
KLAKKEREN (klanknabootsend woord),
met de klakkers spelen, met deze
tegen elkander te slaan (Oostvl.).
K.LAMMOT, KLAMOT. Zie klei(n)mot.
KLAMOTTE. Zie klei(n)mot.
K LAMMOTTEREN (Kemp.).
KLAP, voor den vaak, ijdele klap, ijdele
praat, ook pispraat (Brab.).
KLAPMUIL, klapper, klappei, overdrager,
overdraagster (Oostvl.); bij Kil. klap
en klapper.
-paerd
KLAPPEGE, v., klappei, babbelares (VI.).
KLAPRIB of platte rib, het deel van os of
koe bij den steert (Mechelen).
KLAPVOET, m., verklikker (Roermonde).
KLARE. Zie klaar.
KLAS of KLATS, m., vochtige klad, pias;
ook voor : klets, klats, kleine hoeveelheid (Brab., omstr. van Loven).
KLATERBUS, in eenige streken, van Westvi. voor : klakkebus, klakkebuis, bij
Kil. : klaterbusse, 1. bombardo minor.
KLATERS, zijn te Roermonde en elders,
stukjes blik aan hoepels, sintels om
geklater o! geratel te'maken ; bij Kil.
klater, ook het zelfde als : ratel.
KLATS, v., 'tzelfde als : klets, slag, kaak
(Hasselt).
-slag,orv
KLATTEREN voor klateren (Vi.).
KLAUS, KLAUZEREN, stroof, stroofken :

een liedje van zes klauzen (Westvl.
soms ook in Oostvl.).
KLAUSEL, m., stroof (V1.). Zie klaus.
KLAVERBOOM, boom wiens bladeren op
de klaver gelijken en die goudgele
bloemen draagt, in 't fr. citise, 1. cbtisus, een boomken in 't nederduitsch
ook geiten blad, geiten klaver. heester klaver genoemd.
KLAVERKAT, v., zeker klein volgelken

)
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dat rond de boomen klavert of klautert
om de kerfdiertjes uit de schors der
boomen te pikken. Zie klefferkat (VI.
Idiot. blz. 248).
KLEDDEN, m., in Vi. 'tzelfde als in Brab.
klodde, weerwolf, fr. loop-garoe.
KLEDDEREN, o. gelijkvl. w., klauteren,
klimmen : hij kledderde op den boors
(Hasselt en omstr.). Zie klefleren (VI.
idiot., bi. 2!ß8).
KLEERLUIS, v., gebruikt, in gemeen gesprek te Gent, voor : kleermaker..
KLEERSEL. Zie klaarsel.
K LEERSCIIAPPRAAI, v., in de omstreken
van Loven gezegd voor : kleerkas ; bij
Kil. ook : kleer-schappraeye, kleer-

schap, 1. arca vestiária, vestiarium.
KLEERTE. Zie klaarte.
KLEIE, v., iemand die laffen voor luimigen
praat vertelt : 0 g j kleie (Westel.).
KLEINBIER, slecht bier, laatste bier van
't vat (Gent); in Brab. noemt men zulk
bier soms ook : middelbier.
KLEINEN, KLEINDRAATJE, m., onnoozele sul.
KLEI(N)M OT , uitgesproken klamotte ,
wordt, te Kortrijk en elders in VI.,
gezegd voor : genever, druppel of
klein glasje jenever ; te Geeraartsberge
zegt men, bij verrkortirng : mot, en te
Somerghem bet. eene klamotte slagen,
eene flesch druppel of genever uit
samengesteld uit-drinke.Htws
klein en mot, voor : gemot.
KLEINZEN, voor : verminderen (VI.). Vgl.
klein, angels. claen, engl. cíense.
KLETSOOR, o., vierde deel van een kareel steen : 9nuur van een kleisoor dik,
d. i., een muur gemetst van gebakken
steenen op hunnen smalsten kant gelegd (Oostvl., Gent). Zie bij De Bo,

kiesoor, klisoor.
KLEISTEREN, o. gelijkvl. w., een sterk,
scherp, geluid geven, snijdend klinken,
kletteren, klateren : het geschreeuw

en getier dier kinderen kleistert mij
dweers door den kop (Omstr. van
Tienen en Landen).
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KLEMMERS. Zie klimmers.
KLEMTOON. In Roermonde plaatst men
den klemtoon meermaals verkeerd op
de laatste silbe, b. v., moddèr, rnodèr,
kienjes.
KLEP, v., schertsend gezegd voor : tong :
zij heeft eene goede klep; men zegt
ill dien zin ook : klepel (omstr. van
Loven).
KLÉPER. Zie kieters.
KLEPPER, m., voor moedig man, straat
: hij is ne felle klepper (Kemp.-jonge
en elders).
KLERK , bode, knaap , dienaar (VI. en
elders).
KLESPE, v., hout dat schuinsch af den
bout met den keper verbindt (Gent).
IJLESTER, 'tzelfde als : klister.
KLETERS, soms ook klepers uitgesproken,
ijskegels, ijsspillen aan de daken der
huizen (Kl. -Brab.). Bij De Bo bet.
kleter, m., klap, lap, oorvage.
KLESSE, v., 'tzelfde als : klis, vlecht
(Gent). Zie kies (Idiot. bl. 249).
KL E TSEN, voor : klassen, klatsen, storten,
kladden, kladderen, smijten, neerstorten ; men zegt ook : uitkletsen, ui-lklatsen : klals dat water uit den ketel
(Grab. en elders) ; in Roermond smèzen , bij De Bo en Heremans bet.
kletsen : op den kerf of op den pegel
halen.
KLETSOOR GEVEN, zich fel weren, vuur geven, loopen en ketsen : toe geef
maar kletsoor (Aalst). Deze spreek
ontleend aan de voorlieden-wijzes
en koetsiers, die de peerden van de
klets geven, of met deze kletsen om ze
sneller te doen gaan.
h LEUF, voor kloof : zijn handen zijn vol
kleuren van den vorst (overal). K LEUT, m., kleute, v., klont, klontje(V1.).
KLEUTEREN, b. w. regelm., bedriegen
foppen, plagen, fr. coïonner (VI.), in
Brab. : iemand klooten of foppen.
KLEUTERGAT. Zie klotergat.
KLEUTERSPAAN, KLOTERSPAAN,KLATERSPAAN, K LATERTJ E, een kin-
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derspeeltuig waar men mêe klatert
(V l).
KLEUWE of KLEWE, andere uitspr. van
kluwen. Zie klouw of klui (Id. hi. 258):
klew uit, roepen de jongens in Oost
dat bet. : laat de kluwen, touw-vl.,en
of 't koordje afloopen, opdat de vlieger
hooger kunne stijgen.
KLÈWIEREN, andere uitspr., in Oostvl.,
van klawieren of klauwieren (V1.
Idiot. 24'), in den zin van woelen,
met handen en voeten geweld doen.
klauteren : die kinderen liggen in 't
zand te klèwieren ; het peerd lag te
klèwieren om uit de gracht te geraken.
Zie De Bo : klauwier, bl. 526.
KLIIBERTANDEN, o. regelm. w., voor
kieppertanden en klippertanden (VI.),
Planlijn en Kil. hebben ook : klippertanden, fr. claqueter des dents.
KLIEFHAMER, houten hamer om hout
rnêe te klieven (I3rab., Vi.), in de
woordenboeken : kloofhamer, dat min
goed is.
K LI EVER , m., een tenkiiever , gierigaard ,
die zeer nauw is (h. en d. in de Kemp.)
Vgl. haarkliever.
KLUSTER, in Oostvl. en Brab. 'tzelfde als
in Brab. klester of klister, bloembol ,
bloemknol van lelieén, look, enz. Zie
Kil. op klister, verwant met : klisse,
kies.

KLIKKER, m., oorvaag, slag : geef hem
een klikker op zijn kaak (hier en daar
in Vi.).
KLIMERWT. Zie klimmers.
KLIMMERS, KLEMMEIS, m. nw., soort
van groote erwten die hoog wassen,
ook : klimmerserwten, fr. pois ramés
(Oostvl. ).
KLINGSCH, hijv. : flink, schoon, wel gevormd (Waas). Zie klinksch (VI. Idiot.
bl. 252).
KLINK, voor tong : zijne klink intrekken,
zijne tong of woord intrekken, zwijgen
(Oost en Westvl.). Zie Vi. Idiot. bi. 252.
KLINKER, m., oorvaag, muilpeer, kaaksla , klap, slag (De Bo). Zie VI. Idiot.
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bl. 262, klink of flink dat ook bij Kil.
oorvaalt, oorlap, kaakslag beteekent.
KLINKERWEG, weg van klinkers of klinkaards, hard gebakken steen, gemaakt (Limb. en N.-Brab.).
KLIP of SMAK, klets, zweep, koord, veel
gebruikt door koeiknechten,als zij deze
naar de weide leiden (Kemp., Baelen).
KLIPPELEN, KLIPPEREN, KLUPPELEN.
Ge zult met mijne beenen geen noten
klippelen, ge zult mij niet overleven
ge ziet er goed uit, ge zoudt met mijne
beenen nog kunnen noten klipperen,
ge zoudt kunnen langer leven dan ik
(Oostvl., Brab.).
KLIPPEN of SVIAKEEN, kletsen, het gedat men met de klip of smak-rucht
maakt ; smakken heb ik ook nog gehoord voor het toevliegen (door den
wind) der deuren : pas op, de deur zal
smakken (Kemp., Baelen).
KLISSEN, haar uit den steert eens peerds
trekken (Hoogstraten). Zie V1. Idiot.
bl. 253.

KLODDEREN, o. gelijkvl. w., in het slij k
gaan, zich beslijken, zich door slijk
bevuilen (Vaas). Zie klodderen en
klod.
h LOEF : 4° holblok ; 20 dik, 'lomp mensch;
30 snuifdoos, in den vorm eens klofkens
(Oostvl. en Westvl.) ; 4.° te Gent het.
kloef ook : dikke grove naald. In de
XlVe eeuw, toen de naalden nog zeer
onvolmaakt waren, droegen zij , in
Duitschland, den naam van Glufen,
en de naaldenmakers dien van Glufenmacgers, naam die heden nog in sommige dialecten van Duitschland voortleeft.
KLOEFKENSBA L, armmenschenbal, bal
van vrouwlieden ondereen, veel geruchtmakerij (Oostvl.); kloe fbale. kloe fkensbal is in Westvl. een kroe^. bal,
danspartij van gemeen volk : bal op
kloefen.
KLOEESCHOEN, schoen met houten zolen
(Oostvl., Gent).
KLOK. Maar eene klok hooren luiden :
,
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maar eene partij hooren, maar eene
partij, en niet de tegenstrijdige, aan
: als ge maar eene klok en hoort-horen
luiden, dan kent ge den klank an de
andere niet (bijna overal); zijn klokshen klept altöd : breng in,, maar niet
draag uit, d. i., hij ontvangt geerne
wat,maar geeft riet geerne uit(Oostvl ).
KLOKZEEL. Jets aait 't klokzeel hangen
of aan de Inlok hangen, iets ruchthhar
maken : als gij 't aan dien babbelaar
vertelt, hangt gij 't aan 't klokzeel en
alleman zall het weten (Brab., Antw.).
KLONT, is m. in Brab., Antw. en Kemp.
en bet. een ronde klomp of bol : hij
deed een en dikken klont suiker inznen
ka ffé; een klont boter is eerie fraaie
rond gevormde langwerpige bol boter,
waarmee de boerinnen naar de merkt
gaan. Hij kocht eenen klont boter van
zes pond (Brab.).
KLOO. Zie kloot.
KLOOF voor : juist, vlak : kloof achter mij;
de wind komt kloof uit het westen.
KLOOIEN, b. regelm. w., slaan, kloppen
klooi er maar op, sla er maar op ; geeft
hem maar een goed pak slagen, hier
: plooiing, hetzelfde als pekking-van
of slaag, afrossing (Gent).
KLOOT, KLOO, m., overdrachtelijk voor
sill, sukkelaar, snul, bloodaard, dwaze
vent, een die zich gemakkelijk laat
bedriegen, bedodden of omklappen
(Brab., Kemp., Oostvl.); Kil. heeft
kloot en kloet, welk laatst in VI. bet.
stuk hout.
KLOOTEN, b. regelm. w., wordt ook ge
voor : boerten, lichtelijk plagen,-zegd
fr. Nadiner (omstr. van Loven). Zie
klooten (VI. Idiot. biz. 256).
KLOOTER. bedrieger (Brab.).
KLOPAARS. Zie kloppaard.
KLOPPAAR , KLOPPAARD , KLOP
schoof strooi, waar reeds-PARDS,
het meeste graan voorloopig is uitgegeeseld maar dat nog eens schoon zal
uit gedorschen worden (Kl. -Brab.,
Antw.). Zie aarslagen (Idiot. bi. 135),
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baarslagen (Idiot. bl. 25), kloppeling
(Idiot. 2.56).
KLOPPERS voor : kloefen, holblokken,
wordt ook in 't zuiden van Oostvl.
gezegd.
R LOS, E LOSSE, v., het dik houtje, de til
of hol, bal van den dop (jongensspeeltui), en ook den bol of dop zelf ; hiervan : klossen, doppen, met den dop
spelen, 1. ludere sphcarula (Brab. en
\Tl.) en klosse slagen, met de klosse
spelen (Oostvl.); in 't Land van Waan
zegt men van eerie vrouw : dat ze
eene klosse is, d. i., eene slonse.
KLOSSEN, fr. jouer a la boule. Zie klos.
KLOTEREN, b. gelijkvl. w., in 't Haspen gouwsche, gebruikt om het binden of
boeien van dieven uit te drukken :
de ,gendarmen hadden den dief fel
gekloterd.
K LOTERGAT, K LEUTERGAT, klein aardig
vrouwmensch (Waas) ; ook van een
klein meisje gezegd (Antw.). Zie kleuteren (Algem. vl. Idiot. blz. 250).
K LOTSBUIS, v., klakkebuis' (Turnhout en
omstr.); van klotsen en buis.
K LOTTE ICEN, K LEUTEREN , KLUTTE REN, met geratel schudden, roeren,
zoo dat het een gerucht maakt, klop
dus bijna hetzelfde als : ratelen,-pen,
kletteren, klateren, rammelen(Oostvl.).
in Westvl. zegt men : klus teren, en 't
bet. er nog : opschudden, b. v., afgemaaid gras met de schudvork klutteren ; bij Kil. is kletteren 'tzelfde als:
klonteren, en kloteren en kleuteren
bet. bij hem ook kloppen..
KLOTTLIEN, zoo noemt men te Geel, het
vechten tusschen kinderen die met
aarden klotten (kluiten) naar elkander
werpen. In Westvl. bet. kluiten -ook
met aardkluiten werpen.
KLOTTORF, m., soort van turf in klotten,
kluiten of klompjes ; men maakt hem
van de zwarte modderachtige turfstof, die ligt onder den gewonen turf,
men werpt dien turfmodder boven op
den droogen grond, men spreidt hem
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uiteen om stijf te worden en alsdan
slaat men er met eene ijzeren roede
doorheen langs tweekanten kruiswijze,
en zoo vormt men den klostur f of kluit turf (Kemp.).
KLOUWGEVEN, bij de zeeldraaiers, vlas,
kemp of henn nep uit den schoot lossen
hij het draaien van zeelen en koorden
(Brab. en VI.).
KLOUZEKEN. Zie klaus.
KLUCIITIG, bijv., aangenaam, lief schil
een kluchtig uit zich.t (h. en-derachtig:
d. in Oostel.).
KLUCHTIGAARD, m., geestigaard, kluchtige, geestige persoon (Oostvl.).
KLUDDE. Z. klodde, waterduivel.
KLUDSIEUS. Zie klutsieus.
KLUIT, v., in 't Meetjesland een stuk van
40 centiemen in de omstr. van Ondenaarde, stuk van 5 centiemen : een
dikke kluit, stuk van 10 centiemen ; hyj
heeft kluiten, hij heeft geld, kluite ook
gebr. voor : kloot, sul, sukkelaar (Vi ).
KLUITEN , slagen geven (Oostvl.) ; in
Westvl., met aarden kluiten smijten,
geweldig slaan om te dooden of te
steenigen ; ook kwellen, plagen ; klooten foppen. Zie klottijen.
KLUITER, KLUTER, m., vogel die in 't fr.
plumier doré heet en in Westvl. zeesnep (Kemp.).
KLUMMELKE, o., kleinigheid (Noord. van
Boll.-Limb.).
KLUNTEN, lomperik, dwazerik, onbeschofte kerel (Westvl.)
KLUTER. Zie kluiter.
KLUTS, m., in Oostvl. is een kluts aardappels, omtrent het derde van Benen
zak; in Brab. is 't maar omtrent het
vierde ; schoolkiuise is, h. en d. in VI. :
een kleine (schooljongen) ; ook bet.
het daar : sukkelaar, sul. Zie klust
in 't VI. Idiot., bl. 259 en bij De Bo.
KLUTSIEUS, klemt. op eus, bijv., zuchtig,
fr. malingre : een klutsieus kind; ook :
bijna versleten, waarvoor men ook
rnijkraas zegt (Westvl.).
KLUTSVOETJE. Klutsvoetje-springen, met
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gesloten voeten springen (h. en d. in
Westvl.).
KLUTTEREN, in Westvl. 'tzelfde als : klotteren. Zie dit woord.
KNAALDE, KNAALJE, slecht volk , in
Vl. gezegd voor 't fr. canaille.
KNAB, KNAP, stuk van tien centiemen
(Holl.- en Belg.- Limb.). Zie keep,
knebbeken.
KNABBEL, m., wat men te knabbelen of
te eten heeft, knabsel, knapsel of eten :
ik mag dien ouden knabbel nniet. Men
hoort ook knebbel (Brab.).
KNABBELEN, traag, langzaam lezen, zoodat men de mondbeweging des lezers
kan zien : h ij heeft zijne les afgekeabbeld (Brab.).
KNAKKEN, KNEKKEN : hij is geknakt,
hij heeft een knak of krak weg, hij is
gekraakt , het goed is er van af
(Werchter).
KNAKKIG, bijv. gestoord, slecht gezind :
hij is knakkig, hij is knak of knap af

(Vl . Idiot. , bi. 260), Antw.
KÑAKKIGHEID, gestoordheid, het slecht
-gezindj(Atw.)
K NA K SCH , KNA KSCHBE I D , hetzelfde
als :knak, knakkig, gestoord, slechtgezind, en knakkigheid, gestoordheid
(Antw.).
KNAPPER, van knappen, in den zin van
bijten, iemand die toebijt, inbijt, die
seffens 't woord afneemt en bitsig
antwoordt; men zegt ook knebber. Zie
dit woord.
KNEBBEKEN of KNABBEKEN, stuk van
5 centiemen. Zie keep of knäb.
KNEBBEL. Zie knabbel.
K NEBBER, m., voor lcnabber, van knabben, waarvan knabbelen, een oude
knebber, een oude knabbelaar of babbelaar, een oude vent, een versleten
man. Men zegt ook knebber voor :
knebbel, knabbel, voedsel, te Mechelen
gezegd van duiven eten, en elders voor:
koffieboom. Zie knabbel, knabber.
KNEEUWELEN. o. en b. w., freq. van
kneeuwen, gedurig kneeuwen, lang-
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zaam knauwen of knabbelen ; ook
herkauwen : de koeien kneenw.celen,
hiervan : kiieeuwelaar, kneeuwelege
(Westvl.).
KNEEUWEN (kneewen), b. o. en gelijk
hetzelfde in V1. als elders -vl.w,
knauwen, kauwen, knabbelen.
KNEKKEN voor knakken (Brab.).
KNEKKER, KNEKKERMES, voor knikker, mes dat niet meer vast staat, en
open en toe valt (Capellen).
KNEP, KNEBBEKEN of liever knap, knäbbeken, voor een stuk van vijf een
wat de Oostvlamingen een-tiemn,
halven kluit noemen. Om op het
hoogzaal te zitten, betaalt men een
knäp, een knäbbeken (Tessenderloo
in Limburg en omstreken).
KNEU, m., het neusgeluid van os of koe
die zachtjes -snorkt (Westvl.).
KNEUKELEN, met den marbol op de
kneukelen schieten, met den marhol
over den gebogen duim en den wijs
schieten (Werchter) , elders-vinger
heet dit marbolsspel tikken, ook : knip
(zie hierna), in Westvl. bet. kneu --pen
kelen : 4° de kneukels uitsteken in het
schrijven, de pen houden met kromme
vingers , hiervan : kneukelschri ft
schrift waarvan de letters in hoeken
en haken zijn ; 20 in 't marbols spel, bij
't welk bij die verliest, de geslotene
vuist op den grond neer moet houden
opdat de winner met zijnen marbol een
zeker tal keeren tegen de kneukels
aanschiete.
KNEUNEN, 't zelfde als neunen (Westvl.).
KNEUKELS. Zie kneutels , knuddels ,
knuttels, zoete bol van deeg gebak ken (Ronse).
KNEUT, voor knook, kneukel, knokkel,
knobbel, knossel, dik uitstekend been
ir) het vleesch (Land van Waas).
KNEUT, iemand die zeer nauw en gierig
is, zouttelder : pin, pinnekendun (VI.
idiot., bl. 4.80 en 4841).
KNEUTEN, waarvan 't freq. kneuteren,
knoteren, knnntterr°en, bet. in VI., vooral
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in Oostvl. : zijne misnoegdheid knorrend te kennen geven, al weenende
klagen, gelijk kleine kinderen doen.
KNEUTELS, soort van gebak bijzonderlijk
gemaakt met bloem, krenten, eiers en
suiker (Oostvl.). Zie verder knuddel
of knuttel.
KNEUZELEN, hetzelfde als kneuzen, waar
frequentatief is; hiervan -ván'te :

kneuzeling, kneuzing (V1.).
KNEVELWAS, wordt te Antw. op de
dokken veel gehoord voor jenever.
In de stad zegt men ook dikkop-borrel.

Kortnat, taterwater (Kemp.).
KNIBBEL , KN[BBELEN. Zie knippel,
knippelen, in VI. voor klippel, kluppel, kluppelen.
KNIBBELS, hetzelfde in Westvl. als aldaar
knuttels, of als in Brab. knuddels,
knoddels, De Bo heeft ook : knibbel koek, dunne platte peperkoek , in
Brab. en elders : klipper of klipperkoek, klupperkoek, kluppelkoek : Aar-

schotsche klippers.
KNIEDIEP, zoo diep tot aan de knieën
(VI.), in 't engl. knee-deep.
KNIESPENSE , KNiESPINSE , KNIJSPENSE, hetzelfde als : kniezer of
kn zer, plager, fr, taquineur (W est vl. ).
KNIESPOT, KNUSPOT , m., knorpot,
grommelpot, lastig mensch (Westvl.).
Zie kniezen.
KNIETSEN, andere uitspraak van knitsen
of knetsen (V1. Idiot., bl. 26k) de knik
vingers-kersofmabl,tuchnde
voort stooten in het bollekensspel.
KNIEZEN, KNIJZEN, en b. w., moeilijk
tot eene uitgave kunnen besluiten ,
gierig zijn, op iets kniezen, lastig zijn,
preutelen , tegenpreutelen , grollen ,
knorren , lastigmaken , kwellen , fr.
taquiner, agacer (VI. en elders); hier
-van
: kniezer, kn fzer.
KNIEZLR, KN[JZER, die nauw ziet in
alles, die vreesachtig is, gierigaard,
lastig mensch, grommelpot, een neuswijze (VI. en Kemp.); bij De Bo is
knjzer ook : 1° een muilband met
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buiten, dien men de kalveren aan
als zij met de koeien in de weide-doet
loopen, orn ze het zuigen te beletten ;
20 eene koortsachtige huivering , fr.

petite tièvre.
KNIJNSELEN, knabbelen, knauwen : zie
dien jongen eens papier staan kn j nselen (L. v. Aalst). Zie knijnselen

(VI. Idiot., bl. 263).
KNIJSPENS en KNIJSPOT. Zie kniespens
en kniespot.
KNIJZEÇ, KNIJZER. Zie kniezen.
KNIKKEBOL. KNIKKEBOLLE, m. en v.,
een die knikkebolt, die van ouderdom,
ziekte of krankheid, zijn hoofd niet
stijf en stil meer houden kan.
KNIKKER of JAKNIKKER, knikkebol,
spotnaam , ge.mneenteraadslid , stom
kamerlid (Brab., E(. -Brak. en elders).
KNIKKER, van aarde gebakken bolleken.
waarmeo de jongens spelen, welk spel
knikkeren heet, of omstr. Loven :
.

met de ketten spelen. Z ne knikkers
uit het spel trekken wil zeggen : niet
meer mee spelen, en verders, niet
meer meedoen, zich ergens uittrekken
([crab. en VI.). Zie ket of kert.
KNIKKOP, m., kleine kever die gedurig
knikt, of wiens groote kop gedu ri g
knikt , waneer men hem vasthoudt
(in een deel van N.-Brab.).
KNIPPEL, KNIBBEL, KNUPPEL, KLEB BEL, KLIPPEL, m., 't zelfde in VI.
als kluppel, fr. gourdin; ook de twee
platte stukken hout van een gareel,
fr. attel. Zie verders De Bo, bl. 541 .
KNIPPELEN, KNIBBELEN, in VI. gezegd
voor : klippelen, kluppelen, met kluppels werpen , hiervan : klibelsspel
en klippelsspel.
KNIPPEN (Kempen), schieten (Mech.) met
marbollen, dat is, den manbol tusschen
den top van den wij winger en den
kneukel van den duim leggen, en hem
met een enkel geweld van den duim
vooruifjagen. Men zegt in de Kempen
ook kneukelen, met dit verschil noch-
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tans dat hier de kneukel van den duim
door den nagel vervangen wordt.
Indien men niet aleen de macht van
den duim maar ook die van den arm
in het werk brengt, dare fokt men
(Mech.). Zie fúkken boven, blz. 81.
KNOBBEL. Zie kneut.
KNODDEL voor : kwerdel (V1. Idiot.
bl. 316) of klodde (V1. Idiot., bl. 253),
iets wat aaneen hangt, sleuren, stuk
-ken(omstr.vaWch)
KNOEFFE LEN, KNOFFE LEN, gebruikt
in Kl.- Brab. Zie betoe felen (Bijvoegsel,
bl. 3!).
KNOEI, vuilnis, vuiligheid : daar is veel
knoei uit den kelder gekomen (Venloo),
hiervan : knoeien.
KNOEIEN, zich met vuil werk bezig hou
zich bevuilen ; hiervan : knoeier,-den,
die zich met vuil werk bezig houdt of
zich vuilmaakt ; beknoeien , b. w. ,
vuilmaken, zijn kleed beknoeiën (Venl.)
KNOESELVOETEN of KNUIZEN, hetzelfde
als knoeselen, d. i., de knoesels in 't
gaan tegen elkander slaan (VI.).
KNOET, dat in de woordenb. : lompaard,
lomp mensch beteekent, wordt in de
Meierij, als ook knook, gezegd van een
gierigen , norschen , onhandelbaren
kerel : het is een knoet van een vent.
Hij heeft een knook in den kop beduidt :
hij is dwars, verkeerd. Zie kneu of
kneut. Vgl. kloot, klot, klomp en knods,
knoest.
KNOEZEI., KNOEZELEN (VI.). Zie bij ons
knoesel, enz.
KNOKKELEN, o. w., hoereeren (Hagel.).
Zie knokkelen, enz. (V1. Idiot., bl. 266).
KNOL, m., het slecht van het gezwingeld
vlas, waarvan men nog iets zeer grofs
weeft, voor inpakkingen of opneemvodden (Brab. en Antw.).
KNOLDORENS, stekelbezen of knoeselen,
dorens met knollen of dikke knoesels
(Ramsdonk en Noord -Brab.).
KNOLLEN, KNULLEN, o. gelijkvl. w.,
knorren, grollen : hij knoll als een

verken (Vi.).
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KNOLLENSARGIE, sargie van knol of van
andere slechte stof, grove stof (Antw.
en elders). Zie knol.
KNOMME L, KNOM M E LEN, hetzelfde te
Basselt, als : klommel, klommelen.
Zie VI. Idiot. bl. 258, dat is : knoei,
knoeien, klungel of klongel ; hiervan :
,

verknommelen.
KNONSELEN, ruw weg iets aaneenbinden,
opvullen : zijn kousenband aaneen
knonselen (Gent).
KNOOK. Zie knoet.
KNOP, voor knodse, kloot : het ding is naar
of aan de knoppen, het ding is vergald
of verspeeld, hij gaat sterven (Brab.);
in VI. hoort men : het ding is voor de
knoppen; loop naar de knoppen, loop
naar den bliksem (Brab.).
KNOR, KNORREN, uitgespr. : knúrren,
als korten euk1. uitgesproken, voor :
grommel, geknor, grommeling, grommelen (Oost.), grommelen.
KNORRELEN, o. w., voortd. van : knor-

ren, fr. grommeler (Westvl.).
KNOSSEL, bet. in 't Land van Waas
'tzelfde, bij Kil. : knoop, knubbel,
d. i., knoop, knobbel. Zie verder
knodden oud w. voor lubben.
KNOTSEN. Iemand laten knotsen, bet. in
Oostvl. : iemand laten betijen, iemand
laten loopen, zich van iemand ontmaken (Oostvl.) ; knodsen en knuidsen is bij Kil. een oud Poll., F'riesch,
Geldersch en VI., woord, dat slaan,
kloppen beteekent; dus is knotsen bij na
't zelfde als : knitsen, knetsen (VI. Idiot.,
bl. 264).
KNOTTEREN, in Westvl. ook : knutteren,
knoteren, en elders : kneuteren, babbelen, preutelen (Oostvl.). Zie kno teren (VI. Idiot., bl. 267).
KNUDSEL, dikke handvol of meer gebarnde (geoogste) aren ; dus bet.
knudsel hetzelfde als : zang, barn : ik
heb dezen morgend veel knudsels ge-

barnd (Tienen en omstr.), knodden of
knudden, knoopen, 1. nodare.
ENUF, m., 1 ° voor geknu f, o., of knu/Ter ,
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de daad van knuffen, geklaag, licht
geknor, ontevredenheid (Brab.); 20 in
V1. is knuf, m., korte, drooge hoest of
kuch; hiervan :. knuffen, een droogen
kuch hebben, kuchen. In Brab. hoort
men ook hoof voor knuffer en kauf.
KNUFFEN, o., gelijkvl. w., stillekens
grijzen, zonder eenige reden weenen
(Brab.). Zie knuffen (V1. Idiot., bl. 268).
KNUIFELEN, b. gelijkvl. w., freq. van
knuiven, bij Kil. : knuyffelen, 1. rodere, arrodere, knagen, bet. : druk
doch, omstreeks Landen,-ken,sto!
is 't gebruikt in den zin van grof
inwrijven, b. v. : ge ?roet mine schoenen goed knul felen ; het bgd is knöbelen, van knobbel, vuist. Zie knoffelen
(VI. Idiot., bl. 26(i).
KNUIKINGE, v., afval van geslachten os
of koe, zooals : kop, pooten, hert, long,
maag ; meest in 't hart van VI. of
Oostvr, gebruikt.
KNUIZE L voor knoezel in V1., voor 't
Brab. knoesel.
KNUIZEN, hetzelfde in Vl. als : knoeselvoeten of knoeselen, bij ons : knoeselen.
KNULLE, v., prul, beuzelarij, onnoozele
klap, dwaasheden ; fr. nialseries. Het
w. is meest in 't meerv. gebruikt
(Westvr.).
KNULLEN, KNOLLEN, binnen 's moods
spreken of zingen, mompelen ; knor
morren, grollen, preutelen ; hier-ren,
: knuller, geknul, knaller j (West--van
v l.).
KNULTE, v., knol, knobbel, knoest, hobbel, bult, bobbel (Weste i .).
KNUPPEL voor kluppel (Vi. en elders).
KNUPPEN of KNOPPEN, zaadbollen van
vlas (VI.). Zie knippen.
NUTSELEN, b. en gelijkvl. w., slecht
aaneen binden, aaneen flinken, aaneen
vastmaken, iels aan mekaar knutselen of aaneen flinken (Roermonde
en omstr.). Kil. heeft het oude knodden, voor knoopen. Zie VI. Idiot.,
knottelen.
KNUTTELS, hetzelfde woord als knuddels

)
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of boven, kneutels, bet. bij De Bo
deegbal van meel en krenten in water
en melk gekookt. Zie bij ons : knoedel
of knuddel (VI. idiot., bl. 265 en 268).
KNUTTEREN, 'tzelfde als : knotteren,
knoteren , kneuteren , mompelen
(Westvl.).
KNUTTIG , bijv. , misnoegd , knorrig,
lastig : ge zit van dage sti f knultig
(Westvr.).
K0, KOT.IE, te Gent gemeenlijk kotje gezegd, voor : druppel, borrel, sterke
drank, ook goeleke genaamd; het w.
kan wel verwant zijn met kop, koppe,
kopje, fr. coupe; lasse.
KOBBE, uit V1. kwam ons dit woord met
den zin van : mees, fr. vi.ésange. Zie
hij Weiland : (op kneu) koddenaar,
kodde.
EODDEN, mv. van kodde, boert, boerterij,
prul , vod. Men ze 7t in Westvr. cpn
elders in \'1.: kodden en fuken (fuiken)
vertellen voor : prullen en vodden ,
fabels of kluchten en snakerijen ver
Zie fuik bij De Bo en bij ons.-teln.
KOUDERIE, IkCODDERlETiE, bij de kinderen , te Gent , gezegd voor steert
(kodde) : pak het hondje met z(ne
kodderie. Weiland heeft kodderijtje
voor : snakerijtje.
RODDESLEPEN, KODDESLEPER. Kodde,
verwant het fransche queue, 1. rauda,
wordt in Oostvr. bij het gemeen volk,
nog al veel gehoord voor : steert; doch
het verkleiuw. koddeken (steertje) is
min gebruikt. Evenwel hoort men in
de omstreken van Gent, dikwijls :
koddeslepen, in den zin van : laf vleien,
de mouw vagen, en koddesleper voor
mouwvager, laffe vleier.
KODUINEN of KADUINEN, dood slaan,
dooden,van'tleven berooven (Westvr. 1.
KOE, KOEL In Brab. en ook elders ire
Belgie, zegt men : koei niet koe, en it
vooral in de samengestelde woorden
als : koeikreb (kribb.e), koeizeik (in
VI. koeale), koeidrank, koeikuip, koei.pool , koeiteen , koelvoeder , koeibilk
21
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of bulk (weide waar de koeien gansche
dagen op grazen). Voor Icoeistront
heeft Plantyn koeschitte.
KOEDEREN is, in het Hagel., bijna hetzelfde als : geudderen (in ons Idiot.
bl. '152, broddelen), martelen, suklkelen : ze Zullen allang koederen eer zij
met hun kar uit dat gat zin. Moderen,
koeteren ecn koteren , freq. kouten,
het. bij A. De Jager ( Freq. li , D.
blz. 279) : gebrekkig, slecht, verward
spreken, kallen en kotet en is 'tzelfde
als peuteren. 1 uideren (1h u fijen) is bij
hem (ib. blz. 295) sukkelen, kwijnen,
kuijen (blz. 296), kuiteren, kwanselen,
knoeien.
KOEIBOOR, m., bet, ook no : een man die,
in 't stad wonende, koeien houdt om
er de melk van uit te verkoopen
(Brab., Antw.).
KOEIPEGGE, KOE[PEGGEB, KOE[PEGGERAAR, koeituischer, koeikoopman
of -schacheraar die koeien koopt en
met winst verkoopt. Men zegt ook :
kalverpegger, enz. (Ornstr. van Loven,
Aarschot en Diest). Z. hierna peggen,
pegger, peggeraar.
KOETEEN, het mv. koeiteenen zijn cene
soort van aardappelen, rood of wit van
pel, maar langwerpig, oneffen of gebijna gelijkende aan de-knobeld,
teeneu eerier koei (Omstr. van Loven
en Brussel).
KOE[VERMAAK, o., sluitboom aan det..i
ingang van weiden om cae koeien Ixet
wegloopen te beletten (Oostvl., omstr.
van Gent).
KOE[WAGIITER , spinnekop met lange
beenen (Oostvl.).
KOEKESNOTTE, hetzelfde in 't zuiden
van Oostvl., als bij ons koekoeksnot
(V1. Idiot. blz. 272), het dik slijmachtig
sap dat uit kerse- of kriekeboomen,
pruimelaars, perzelaars of abrikoos boomen geloopen is, in Brab., omstr.
Lover, zegt men vogelsnot.
KOEKOEK. De koekoek verheugt zich Zoowel als de nachtegaal, zegt men, hier
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en daar in VI., om te beduiden dat de
kleinere geleerden of kunstenaars, zich
zoo wel vermaken of beroemen om
hunne kurst als de grooie. liebt gij
een koekoek hooren schuifelen zegt
men h. en d. in \VestvI., aan iemand
die al vroeg in 't jaar cene witte broek
aan heeft.
IäOE[KOET, KOEKUIT, KOKKUIT, in
Westvl. voor : koekoek.
KOELE MEI, hetzelfde als : mei, meilak,
doch ziet, als meiboom. Op meiavond
dragen de zal)gers, ten platten lande,
cenen koele mei of meiken in de hand
(Waas).
KOELEN, komt voor in dezegwijze : zijnen
pap koelen, zich met iets bezig houden
of te vrede stellen : waarmee hij
zijnen pap koeli ! Ik kan met al die
nester jen menen pap niet koelen. II j
zal wel koelen zonder blazen, hij zal
wel kalmer worden iOostvl.).
KOELKE, o., in Westvl. voor : koeike,
kleine koe, veers. Zie De Bo (blz. 549).
K_OE1ELEN. Zie kommelen.
KOENTER, m., kortsteert, stompsteert, in
zonderheid gezegd van honden en
verkenn van wier staart men een stuk
heeft afgekapt (Omstr. van Tienen).
KOEST, KOESTEN. Koest in V1. gezegd
voor koes, stil; hiervan : zieh koesten,
zich stil houden, koest u. Zie koets,
fr. couche, en koetsen, fr. coacher.
IyOET.1EKALE, o., voor dikvrouwmensch :
is dat een koetjekal f (Westva. ). Zie
koetje kalvetje, bij De Bo, blz. 550.
KOETS, ingemaakte bedstede of bedde koets, fr. alcove, te Loven alkóóf
(L. van Waas).
KOETSE(N)BAL , KOETSE(N)BALLEN.
Koetsebal, gewis voor ketsebal of kaatsbal, is in de prov. Antw. en elders,
een zeker bal waar de kinderen robe
spelen, en dit spel genaamd koetseballen voor kelseballen of kaatseballen, bestaat in het omhoog werpen
van den bal en hem dan weer zien te
pakken. Gewis is dit eerre andere
:
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uitspraak van 't werkw. kelsen, dat
bij Kil. beteekent loopen, over en weer
loopen , acht.erloopen , achtervolgen,
jagen. Ketsen met den bal i. kaetsen,
1. sectari pi/am, ludere pila.
KOFFELEN (o als korte oe uitgesproken),
frutselen, futselen : 'wat ko ffelt gij
daar. Biervan ko felwerk, frutselwer1;
koffeleer, futselaar, prullernan (firab.
en elders). Vgl. kofferen.
KOFFIE (kaffé). Men zegt in Brab. : kaffé
opschinken of maken, voor het Holl. :
koffij zetsen. Men hoort ook in Brab.
en elders nog : ka fJíklap, lea ffép raat,
ka fféw Jf, ka,féáaag (zaag voor gezaag, zagerij), ka ffégruis (koffiedik),
in Vl. ko f ernoere.
KOFFIEPRAAT, wijvenpraat, achterklap,
orierstige praoijes, leugens (Oostel. en
Brab.).
KOKEL1S, rn., kalissie (Omst.r. v. Tienen).
KOI(ELOEIIEN, 'tzelfcIe in WVestvl., als in
Brab. : koekeloeren- en kokeloerenhanen,'tzelftle als : koekeloeren hanen,
kraaien gelijk een haan.
KOLKEN. Is dat mu te koken, zegt men te
Roerrnonde, voor : is dat om er mede
te spelen.
KOKENETEN SPE LEN : kindersspel waar
een kind veinst moeder te zijn en-bij
de anderen te eters geeft (Conscience,
1,ambert I]ensmans, blz. 36).
KOIsKE REL, in., drijftol (Roermonde).
Zie koekerel (Vl. Idiot. blz. 27).
1^OLDEBEN, b. gelijkvl. w., iets oppakken en er mrlede gaan loopen : Jan
heeft al ons ka.ssedo's (rrrarbols) gek.olclerd (Sint-Truideo). Van kolder,
te Sint- Tauiden elder uitgesproken.
EOLJOONEMAKERT.JE, o., kindersspel,
ors het stoutste een gevaarlijk speeltje
doen. Van tiet waalsche couillon.
KOLLEBOUT, ni., plant of eerder zaadstok eerier plant die veel langs en op
de dijken groeit. Het is een dun steelken, van boven, op de lengte van
socos een palm , voorzien van een
mosachtig omhulsel, wel een strop dik,

en waarin de zaadjes zitten. Dit omhulsel wordt door het volk gebr. om
bedden te vullen (Assenede en elders).
Kol is treks. Het w. bet. dus heksen bout, waarschijnlijk om zijn zonder
vorm en pekzwarte kleur. Zon-linge
ook koll bloem niet heksenbloem. beteelseneu ? In 't Land v. A alst heet
men de zwarte kampernoelie : wol
-venbrol,ts d.

KOLLIEROOSL, zekere peer meer gekend
onder den naam van : mansuelle
(Brugge).
KOM. Zie hoven hem, heim, uitgangen
van plaatsnamen.
KOMMEEJREN, o. gelijkvl. werkw., van
't fr. corrmmère, co inrnér age, bet. in
Brab. en Oostvl. , hetzelfde als : lameeren (Vi. idiot. blz. 324.) d. i. blijven
staan praten, oude wijvenklap ver
-teln.
ROMMEL, m., kabel, dikke touw om zware
gewichten op te hijschen (Westvl).
ROMMEl, EN of R0 ''MELEN. Een spaar
maken (Meierij). Zie bij A. De-potje
Jager (frequent. 1. D. blz 284), het w.
kommeren, bij Elli. ook vertaald door
retinere, retentare.
KOMPST, h. en d. in Vl., voor : kemp
(hersnep.).
KONFESSOOR , omslag , band van een
boek : liet kon fessoor van ni. j nen boek
is los (Antw. st.).
FLONING. Met Drijkoningen avond of met
(Jon zesden januari, bestaat, in Brab.,
Oostvl. en elders, tiet gebruik van dery
koning te loten, en wie den koning
loot of trekt, die moet het gezelschap
een maaltijd geven of ze met lekkeren
drank heschenken. De kon-iog der
-

koningen is, bij de visschers van

\'estvl. , een lekkere visch, in liet fr.
rouget getheeten.
KONINGSKEN, o., kleine gladde meikever
(Gent).
FONKEL, spinrok, kolk, draaikolk, wordt
te Gent en in 't Land van Waas, ook
nog gezegd voor : doolhof , kleine
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donkere plaats, kot, fr. petit réduit,
place obscure, bij v., men zegt van een
klein gering huis of kameiken : dat is
eene ware konkel, dat'is eene konkel
van een kamer. Zie bij De Bo konkel,
blz. 55!•.
KONKELDEFOES, te Kortrijk hetzelfde
als elders in VI. konkelfoes (VI. Idiot.
blz. 2 76).
KONKELEB00M, m., tuimeling, tuimelaar. fr. culbztte, te Maastricht hetzelfde als te Gent : perle/boom (zie VI.
Idiot. blz. Jr-i l ).
KONKELFAZEN en RONKELEFOOZEN,
te Antw. 'tzelfde als konkel foeten en
konkelefazelen (VI. Idiot. biz. 275 en
76), in het geheim iets beramen.
KONNEN gaf men ons uit V). op, licht
voor kommen, hetzelfde als klilsen,
klutsen, kwanselen. schudden of met
de knikkers of marbols in een putje
stuiken.
KONTE RF00R, het achterleer van. schoen
of laars boven den polivie, wordt te
Gent en elders in VI., gezegd. Zie bij
De Bo konterfoord, blz. 555.
KONTEVL001EN, b. gelijkvl. w., kwellen,
plagen (Westvl.).
KOOF wordt evenals in V1. koove, in de
Kempen ook gezegd voor : oorvaag,
klap, lap.
KOOLBEESTE, v., zwarte kever, in Oostvl.
licht hetzelfde diertje als koolbrander,
bij De Bo ook loopkever, fr. carabe
noir, en kakkerlak of ovenbeest ge-naamd, fr. blatte pannetierre.
KOOLBRAND E RKEN , zwart doorrookt
pijpken, ook een kortstelig pijpje, te
Gent hetzelfde als in Braband baard
-brandek.
KOOLDERAAP is in Holl.-Limb., dezelfde
kool als in Brab. raapkool, en in de
prov. Antw. koolraap, fr. chou-navel.
KOOLKAPPER, 'tzelfde in Westvl. als te
Loven potagiehovenier, hovenier die
moeskruiden kweekt en ze op de
merkt verkoopt; koolkapperij, potagiehof, groenselhof, tuin waarin men
,
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allerlei eetplanten in kweekt.
KOORLAWERKE, v., leeuwerik in 't zuiden v. Oostvl. De Bo heeft koornleeuwerke, koornlawerke, wat beter
is, en hij verwijst tot hemelwerke.
KOORLLIK. lets laten zinken voor een
koorlijk, iets dood laten, er stil van
zwijgen (Brab.).
KOORNLA WERKE. Zie koorlawerke.
KOOT, voor kot, gat of kuil in den grond
(Meierij).
KOOTJE, o., hetzelfde als goeleke, drup
borrel (Zuiden van Westvl.). Zie-pel,
boven ko, kotje.
KOP, in mv. köp (keep), witte wolk, dondertoren (Limb.).
KOPACFITIG, bijv., koppig, stijfhoofdig,
en kopachtigheid, koppigheid, ook in
Brab. en Antw. gebruikt.
KOPPEJAGER, ook overdrachtelijk voor
ongekamd haar (Oostvl.). In \Vestvl.
zegt men ook koppel jager voor raagbol. Zie boschduivel.
KOPPEL, m., spinnekop, spinneweb (VI.).
KOPPELEN, b. gelijkvl. w., ragen of de
koppels of kobben en spinnewebben
wegvagen : koppel eens de kamer
(Westvl.).
KOPPE LEN bet. te Waasmond bij Landen,
gelijk stellen, ienmands gelijken vinden
in het eten zou men een werkman Knet
een kind moeil k kunnen koppelen.
KOPPELING, v., gewricht, fr. articulalion, joinlure (Westvl.).
KOPPENET, KOPPENETTE , v., spinne
ook koppelnet.-web(VI.),inWstvl
KOPPER zegt men te Gent voor kop, de
kant van 't geldstuk waar de kop op
staat ; in den zin van 't Brab_ kop of
letter, zegt men te Gent : koppers of
letters.
KOPPIGAARD, m., koppige jongen, stijf
-hofdigman(Ostvl.)
KORENBIJTER, gezegd van mageren wind
die, in de lente , nadeelig is aan 't
graan (E1.-Brab.).
KORB. Zie korf.
KORENPATER, zó noemt men een ge-^
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waand persoon, waarmee men de kinderen bang maakt, op dat zij zich
zouden wachten van in 't koren te
loopen en dit te beschadigen, of van
zich aan eenig gevaar bloot te stellen
kind, bl ij f van daar weg of de koren
zal n pakken. In denzefden zin-pater
zegt men ook bloedpater, pakkeman,
slokkeman (Omstreeks van Lo .ven en
Aarschot).
KORF, dit woord, langs de kanten van
Duitschl. korb, karb, karp uitgesproken, bet. aldaar niet slechts : korf,
armkorf, maar ook mand, te en omstr.
Sint-Truiden, bast geheeten. Eenen
korf tegen iemand hebben, bediedt op
sommige plaatsen, omstr. Mechelen,
het op iemand gemunt hebben, of,
gelijk men ook elders zegt, Benen pik
op iemand hebben, op iemand gebeten
zijn.
KORNEL, een tol (Meierij), in de Baronij
een halsdop geheeten. Zie verders
kornel (VI. Idiot. bl. 250) en kernel
(blz. 233).

KORNELLEN, o. w., snuiven : laat ons
eens kornellen (Eindhoven).
KORPENDURING, m., soort van appel, in
't fr. court-perdu en capeado (Brab.).
In `Vestvl. heet die appel korpendu.
KORRE, aars, achterste : mijn korre doet
zeere; ook groote zaknet om allerlei
visch mee te vangen (\Vestvl.).
KORT, even als lang, wordt meermaals
geplaatst voor een soort van verleden
deelw. gevormd van een zelfst. naam
om te bedieden dat de zaken-word,
door 't zelfst. nw. uitgedrukt, kort of
lang zijn, b. v. korlgeholsd, korthal zi kortgerokt, met een korten rok ;
korlgespoord, met korte sporen ;-kort gebekt , kortbekkig ; kortgevleugeld ,
met korte vleugels, kortharig, enz.
KORTELING, vleesch van den buik met
een e ribbe er nog aan of hetzelfde als :
kortelet, kortelette, ribbeken, fr. cótelette (Vi.). Zie korteling ( VI. Idiot.
blz. 281).

)
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KORTING, v., voor afkorting, verkorting :
iets op korting betalen (Brab.). Korting
maken bet. te Gent : het kort maken,
het niet lang trekken.
KORTOM ZIJN, 'tzelfde als kort aangespannen of ingespannen zijn , het
lastig, het moeilijk hebben, en daarom
grammoedig zijn (Kemp., Geel).
LEN bet. in de omstr. van Gent :
KOSSELEN
geene orde in zijne zaken hebben. Het
is licht hetzelfde woord als kunselen
of kwanselen, broddelen (Z. VI. Idiot.
blz. 309) of als bij A. De Jager (Nederd.
Freq. I. D. lhlz. 304), koúelen freq.
van kozen , morsen ; Kil. heeft bekoselen, be-keuselen, voor : bemorsen ,
bezoedelen. Zie keuzelen (VI. Idiot.
blz. 9239).
KOST. Voor den kost werken, arbeiden
en tot loon den kost krijgen (Brab.).
Op zijnen eigen kost werken, werken
en tot loon alleen geld ontvangen
(llrab., VI. ). Zijne oogera den kost
geven, alles goed nazien, nauwkeurig
nazien of bezien. Ik heb niemand vandoen, mijne handen zijn mijnen kost
weerd, d. i. ik heb goede handen en
kan er den kost mee verdienen.
KOSTEREGE, kosterige, in Westvl. hetzelfde als in Brab. : kosterse.
KOSTERS, KOSTERSE (keus(es) wordt
in Brab., Antw., Kemp., Limb., en
VI. gezegd voor kosteres, het Holl.
kosterin of kostersvrouw; in N.-Brab.
zegt men ook kustersse. De vrouwelijke
uitgang sse voor in hebben de Brabanders en N. - Brabanders gemeen
met het sehe der Neder -Saksers en
het ske der Friezen. De uitgang in
hebben de hollanders gemeen met de
lioogduitschers kokin, hgd.. kochinn,
Brab. kókèrse, Nedersak. koksche. Zie
Z. Hoeuftbl. 340.
KOSTIA.AN, kostgast, kostganger (Antw.).
KOT, o., voor slecht huis, boerenhuis :
hij loopt alle vuile koten af (Brab. en
elders) ; gevangenis : hij heeft zes
maanden in 't kot gezeten (Overal).
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Op sommige plaatsen der Limburgsche
Kemp. bet. het : gat, en 't meerv. is
kotter : ik word doornat, er zijn een
heel deel (eene menigte) kotter in 't dak.
KOTJE. Zie ko en kootje.
KOUKRIEP. Zie koukrimp.
KOUKRIMP, m. en v., te Turnhout en
elders in de Kemp. gezegd van iemand
die koudelijk is, die van koude huivert
en als ineenkrimpt, die steeds van
koude kriegt of klaagt. Koukrimp is
dus hetzelfde als bij ons kouwerik
(kouderik). Herenrans en Weil. hebben
krimpig in den zilt van huiverig, kou
fr. frileux.
-delijk,
KOUS, KOUSE, v., hetzelfde h. en d. in
V1. als in Brab. zok : eene goede kous,
eene goede .gok, een goedhertig men'sch,
iemand die altijd tevreden is ; in
Westvl. bet. kouse ook luí, zwakmoedig vrouwmensch ; ook een zwijn ,
licht is dit dan 't fr. cochon; ook bos
pluimen rond de pooten sommiger
vogels : gekouste hen.
KOUSCHES, bijv., hier is fleet kousches,
het is niet zonder gevaar. Her is neet
kousches , hij is riet te betrouwen
(Maastr.). Het is eigenlijk het woord
kuisch, zuiver, welk laatste men ook
in Brab. en Antw. gebr. : hij is niet
zuiver gevallen, d. i. bij is niet pluis
gevallen. Zie kouschen (V1. Idiot.
blz.
KOUTER , m., kouterken, gemeenzaam
gesprek, gepraat, fr. causerie (VI.).
KOUTER, m., uitstekende steen : men

heeft effene plinten, maar ook plinten
met kouters (Gent).
KOUTS (kaatsch), v., 'tzelfde in Limb. als
taats (VI. Idiot. blz. 708), iemand die
gedurig kout en tatert , babbelares,
krieuterse, van : kouten, praten.
KOUW, KAUW, vogelkooi, ook een houten
hek rondom eene kachel geplaatst om
te voorkomen dat de kinderen zich
branden (Meierij). Kil. geeft kouwe
op als een friesch, holl. en geldersch
woord voor : kevie (keef), 1. cavea.
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KOUWELIJK (kavelijk), voor : koudelijk
(Overal).
KRAAFSCH en KRAACEiSCEI, bijv., ave
verkeerd : het kraafsche-rechts,
keelgat , fr. trachée ; een kraafsche
vaute, een omgekeerd gewelf met de
holte langs boven ; de kraafsche zijde,
de linke zijde , fr. le colé gauche
(Westvl.). Zie keeraafsch (V1. idiot.).
KRAAG , uitgespr. kraai te Loven , en
aldaar ook pellerin genoemd, is tzelfde
als , te Antw. , krans , bij Sleeckx
verfr. door mésentère; nu, mésentère
verduitscht Sleeckx door middelti armvlies , darmscheel , darmscheidsel ,
middeningewand, en Kramers, door
darmscheil, darmscheel. Het heeft den
naam van kraag, krans, pellerin, omdat het eenige gelijkenis heeft met
deze voorwerpen. Te Loven noemt
men kraag, het net van het 1 iesvet, en
in Westvl. : de keel, de spijsbuis; bij
Kil. jugulus. Zie verders kaas.
KRAAI of PELLERIN. Zie kraag. ,
KRAAIBLIEK of KRAAIVISCH, een zeer
klein vischken, dat veel in beken en
grachten leeft, fr. épinochette (Vi.);
men noemt het in Westvl. ook nog
steke(r)ling en kraaisteke(r)ling, in
Brab. stekebakkes (Z. VI. Idiot. bl. 674).
KRAAIENESTE, DRAAINEST, v., te Gent
de dot, dots baar of haarbos achter in
den hals hangend, fr. chignon.
KRAAISNOT, droog sap dat uit kerselaars,
pruimelaars of andere vruchtboomen
vloeit , fr. gomme de cérisier, etc.
(Westvl.). Zie koekoeksnot, vogelsnot
en kraaierssnot (V1. Idiot. blz. 285).
KRA.AISTEKE(R)LING. Zie kraaibliek.
KRAAKIJS , o., hetzelfde als kelderijs ,
kuipijs (VI.).
KRAAKSALADE, in Vl. 'tzelfde als : veldsalade , koornsalade , veltekous , fr.
doucette, mache.
KRAAKWILG, KRAAKWULGE , wilg
wiens hout zeer sprok of breekbaar is,
ook klakwilg, bij Linneus salix fragilis (Westvl.).
,
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KRAAMAMANDEL, is bij De Bo biz. 567,
een slecht peerd, een peerd dat kreupel gaat.
KRAAMKARRE, v., kar waarop een rei
koopman zijn kraam op vervoert-zend
of ergens , waar hij ten verkoopen
stilhoudt, laat rusten (Guido GezeIle).
KRAB, KRABBEN. Te Godsenhoven ver
krabben de graankor--stamendor
rels die in leun kaf blijven steken en
bij de krinsen vallen : de krabben en

)
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KRAN, gewis voor kraam, slechte kerel,
beslagmaker (Gent).
KRANKU,metden klemtoon op ku, kranke,
zieke (Gent).
KRANS. Zie boven kraag.
KRANT , KRENTJE , stukje geld van
30 cents.
KRAB of KRAP, bijw., voor : schrap of
schrab (VI. Idiot. blz. 601), schraal,
gering, karig, mager, krabzitten : het

krinsen zijn voor de hennen. Te SintTruiden en omstreken heet men krabben : de verzengde of uitgebrande
steenkolen, elders ook zenders, singels

zit er maar krab of ze hebben het
krab , het is er maar armelijk , zij
komen nauwelijks toe. [let -is maar
krab goedje, d. i. het is maar gemeen
volk. .lien krappe vent , een mager

genaamd. Doch te Roermonde en in
andere landstreken heet men krabben
de kaantjes, uitgebraden stukskens vet
of hetzelfde als kaaien, kade (V1. Idiot.
blz. 212). Te Mechelen is krabbe zooveel ais het fr. colelette. Zie krap,
verkensrib (Vl. Idiot. biz. 288),.
KRABBE. Zie krab.
KRAFT, zegt men in Limb. voor : karaf,
fr. carafe.
KRAK, te Antw. en op meer andere plaat
gezegd van een slecht, versleten-sen
ding waaraan iets ontbreekt, waar
een krak of gebrek aan is ; ook zeit
men krak voor logen, scherts : hij

ventje (Gent).
KRANSELEWANSEL,
LEWANSEL, kaan hard uitgebrand, bruin stukske vet (Gent). Zie
krab en krap (VI. Idiot. blz. 288).
KRAVELEN, ook krevelen en kleveren,
krauwelen.
KRAWAAT, iemand die anderen fopt of
tergt (Antw.). Zie krawaat (V1. Idiot.
blz. 290). In VI. zegt men krawaat
voor cravat, halsdoek.
KRAWEI, v., de loos van een dier (Geel
en omstr.) ; kipkap of gehakt vleesch
(Mechelen).
KRANELEN, 'tzelfde te Gent als krauwelen, krauwen of krabben, krabbelen

heeft daar weer cene krak verteld.
KRAK , in den zin van juist , pront
nauwkeurig , wordt ook in Oostvl.
gezegd.
KRAKALAAM, krakende kar of wagen; ook
mensch die altijd ziekelijk is (leper).
Vgl. krakende karren ( Vl. Idiot.
blz. 287).
KRAKAMANDEL, verbastering van kramakkelachtig (Kortrijk). Zie bij ons
(Vl. Idiot. blz. 28 7) kramakkelen..
KRAKBUIS, v., in de omstr. van Tienen
voor klakkebuis of klakbuis. Z. kloef.
KRAKER, m., iets dat kraakt, dat klinkt,
bij V. een vloek, eene verwensching :
hij zet er cenen kraker (vloek) b ij .

Luister eens, krakers zin er niet bij
noodig (Gent).

de kat heeft mij gekraweld.
KRAP, lap, stukje, fr. morceau.
KRAS, m., grabbel : te kras smijten, in
den grabbel werpen : de bruidegom

smeet geld te kras (Westvl.).
KRASSELEN, o. w., grabbelen, zijn best
doen om iets te krijgen dat te kras
gesmeten wordt, veel moeite doen om
iets te winnen, om iets gedaan te
krijgen ; ook kwijnen, sukkelen, zie
zijn : ik krassel al dry maanden-kelij
(Westvl.). Zie kwalsteren en krees.
KREAS, o., te Autgaarde bij Tienen, hetzelfde als : schrabhoelie of schrabhielje
(V1. Idiot. blz. 599 en 600), hoelieasch :

wij zullen ons kréas in de dieptens der
straat werpen. Zie krabbe, zenders,
singels.
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KREBEUEN , KERBEULEN , heulen,
mishandelen. Zich krebeulen, zich
afbeulen , zich afmatten (Gent en
omstr.).
EREBKE, in Holl.-Limb. voor krakje of
kleine krab of schrab, schrabje, in
Vlaandr. : krauw.
KREES, l.REESCH , KRES, KRESCHE,
KRAS, bijv., ziekelijk, sukkelachtig,
krank en zwak, flauw, mager en bleek;
hiervan krasselen (VI.).
EREETZAK (ee als ei), kreèter, plager,
terger, lastigaard, valschaard : h j is
maar ne krecizak ( trab., Antw.,
Kemp.) ; men hoort ook kretsel (voor
kreetsel), in den zin van : plager.
KREITEN, hetzelfde als : kreten, knijzen,
lastig maken (Vi.).
KREISRE. Zie krikke.
KRELLEN (Turnhout). Zie kwerdel.
DREINT, meerv. van kram : het hangt aan
krent en augen (oogen) zegt-enmt
men in Lirrib. langs de kanten van
Duitschland, voor : het hangt met
haken en oogen aaneen.
KREMPER, die geen halflieterken of drup
durft drinken (Kapellen -ten--pelkn
Bosch), gierigaard, lafaard, bloodaard.
KRENG, v., versleten peerd (omstr. van
Turnhout). Kreng bet. : dood aas, fr.
charogne, bij Kil. krenghe, holl. voor
karonie, 1. cadaver.
KRETSEL, voor kreetsel, van krèlèn, plagen, verdriet aandoen, is van dage
-lijksch
gehr. in Belgie.
KRES, KRESCII. Zie krees.
KREWEIEN. Zie kerweien, karweien (VI.
Idiot. blz. 9-?3).
KRIEGEL, zierke, nietsleen, gremel, greumel, kruimel : geen kriegel kn/gen,
geen zierke, geen kruimelke krijgen
(St- Luiden).
KRIERETIENE, opperbest (h. en d. in
Westvl.).
KRIEK.GAAI bet. in de omstr. van Gent :
dommerik, dwazerik, waarvoor men
in Westvl. zegt garsgaai, gersgaai,
d. I. dom of lompe mensch ; in Brab,
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zegt men : kieken, dom kieken, Anne,
hannegat.
KRIELEN, o. gelijkvl. w., vonkelen, spartelen, fr. pétiller (Westvl.).
KRIELTJE.. Z. poel (VI. Idiot. blz. 493).
K[KIEMEN, o. gelijkvl. w., hetzelfde als
krielen en kriemelen, wriemelen, fr.
f oarmiller, ook pétiller, tïtiller ; ver
ook, zonder rede klagen,-dersbt.h
fr. pleurnicher (Westvl.).
KRIEPACI-ITIG, bijv., hetzelfde als in
Brab. : krempachtig, die kriept, die
altijd koost en klaagt van pijn, ziekte,
koude, enz. (VI.).
KRIEWELINGSKE, het klein vingerken
(omstr. van Cent); van kriewelen,
voor krevelen, kittelen.
ERIEZEL, kriezelte, hetzelfde als griezel,
griezeltje, greuzel, morzeling, wei
krizzelen voor griz--nigske.Zvrd
zelen, fr. frissonner, in VI. gr j zelen,
knarsen, huiveren, sidderen.
KRIEZELENI. Zie krijzelen.
KRIJ h ELEN, hetzelfde als kriebelen, kriewelen, krevelen (VI.).
KRIJEN, ro., te St-Truiden drank bestaande uit rooden win , suiker en
eierdojers : maak mij nog ?.vat kr jen,
dus hetzelfde als : wijnsuip in Brab.
KRIJGER. Kr jger heeten bet. te Gent en
elders : geerne krijgen : h j heet kr jger, het is een bedelaar of schooier,
een die geerne krijgt, ontvangt.
KRIJVELEN is te Hasselt 'tzelfde als
elders : knievelen, kriewelen, krevelen,
welk- laatste bij K il. bet. : jocken of
jeuken, kittelen, lichtjes bewegen ; en
krevelin rohe, formicalio, pruritus.
KRIJZELEN, DRIEZELEN, knarsen, fr.
grincer, kraken, kittelen, bijzonderlijk
gezegd, vooral in 't Land van Aalst,
van de tanden, waneer men iets eet
waar zandkorrels to zijn : mijne Ianden kr jzelen, daar is zand in de
salade. In Westvl. bet. krij zelen ook
nog : huiveren. Kil. heeft kr jsselen
en krijssel- tanden, 1. Trendere dentibus, en J. Heremans, kr jzellanden.

kit!

(

Vgl. kerselen, griff zelen en, bij ons,
griezelen (grizzelen) en krisselen,

kriszelen.
KRIJZELI VG , v., huivering , siddering
(V1. en elders). Zie krijzelen.
KRtKALAAM, o., iemand of iets dat ge
krank, versleten is : '1 es een-brekig,
krikalm van een mensch, 't is een k rik
wagen, in 't fr. patraque,-almvne
. machine délabrée (V1.). Zie hrakalaam
er) kaduin.
ERIKKE, KREKKE, v., soort van pruim
(Westvl.). Zie sleepruim (V1. Idiot.
blz. 618) en kriksken. In den Teuth. :
ereeken, pruym. Zie kriksken.
KRIKKEL, voor krijgel, kregel, bet. ook
nog sprok of sprokkel, fr. fragile, en
bij - Kil., stijf hoofdig, koppig•
K.R III KE LEN, o. gel ij kvl . w. , het spikkelen, sprikkelen, sprinkelen of spren kelen der pen (Roerrnonde ). Voor
sprenkelen heeft men in V1. ook sprietelen. Vgl. springen, sprank, sprenkel.
KRIKKELOOS , bijv., die zonder krik,
kruk of steun is, die steun noch kracht
meer heeft, zwak, lijdend : een krikkeloos mensch, een slap mensch (h. en
d. in /estvl.).
KRIKSKENS, 1KIRI KSKENS, soort van
kleine pruimen ; in 't Zuiden y. Oostvl .
zegt men : kruksken, in \Vestel. krikke,
hrelcke, soort van pruim. Crecken,
pruimen (Tenth.).
l„RIMINEEL, het fr. crirninel, wordt gebr.
voor : zeer, geweldig, buitengemeen,
irr gezegden als : krirnineel Zat, krimmirreel dronken, kkrimineel boos, enz.
(Brab., VI.).
KRINKEL. Zie kronkel.
KRINSEN, KRENSEN, o. w., krabben,
zich wrijven als het jeukt (Westva.).
Zie De Bo op krinsen..
KRISSEL, KRISZEL, KRISZELI+EN. Zie
kriezel.
KRISSESAP, KRISSAP, ERISSESTEK, te
Rasselt en elders in Límb., hetzelfde
als elders kalissesap, kalissestoh,, kal
Zie krissie (Vi. Id. bi. 297).-lisenhout.
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KREIS. Men zegt hier en daar in Limb. :
geeue krits krijgen, en in St-Truideñ :
geen kriegel krijgen, en dat het. : geen
zierken, niets krijgen. Kritse of krinse
bet. bij Kil. : stroopijiken, vlimken, lat.
acus, festtcea, en kritsen, sierken, een
morzelken, een zierke, 1. atomucs. Zie
krinsen (V1. Idiot. biz. 296).
KRIZZEL. Zie kriezel.
KROEG, koekpot ( Limburg). Kroegh ,
Krogh is bij Kil. een friesch, saksisch
w. beteekenende : vat, pot, soort van
kruik, fr. cruche, hgd. Krogh.
IaROEL, te Gent gezegd voor : slecht volk,
gemeen volkje, fr. crapul.
EROENE KRANEN, is de naam dien men
te Werchter geeft niet slechts aan
kraanvogels, maar ook aan Bene soort
van stekelbezen, die daar langs heen
de wegen groeien. Zie kroesbel. ie en
kronsel, kroosel (VI. Idiot. biz. 298
er] 299) .

KIROENSEL of STEKBEER, te en omstr.
Veruloo, dezelfde vrucht als elders in
Limb. kronsel of kroozel, in Brab.
kn.oesel of stekelbees. Z. kronsel (VI.
Idiot. blz. 299 en 300) en kroesel.
EROESEL, KROEZEL, stekelbeer, stekel bees (N.-Brab.). Zie kroensel.
KROET, stroop (Limb.); kjoete, van 't ff•.
croüte, iets wat slecht is (VI.).
I.ROKKE, in VI. 'tzeifde als in Brab.
krik, fr. vesee des inoissons.
KROKK :BAZE,NT, in tVest-Braband de uit
: krakebeizen, k;raakbezen-sprakvn z
bezen of heiers, die kraken als men ze
eet, fr. mbrlilles.
KROL, voor kruin van den boom (h. en d.
in Vi.).
KROLLEKEN. Een krotleken aan hebben,
een weinig bedronken zijn (13rab. en
elders).
KROMBEK, krombekken zijn Bene soort
van sluimerwten mot kromme hulzen
of sluimen, welke laatste samen met
de vrucht gegeten worden (Brab. en
V1.).
%RO dME IIAAS. Van krommenha,as gP-
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baren, gebaren dat men van niets
weet (Gent).
KROMZAG, zaag waarmôe men kromzaagt (Brab.).
KRONKEL of KRUNKEL, hier en daar in
VI. gezegd voor : krol, krul, rn. cene
ziekte die door de koude aan de hiaderen van sommige hoomkens komt,
als, van perzikboomen , zeebeesstrniken, enz. Zie 1ro1 (VI. Idiot. biz. 299).
!RONKEL, hier en daar ook gebr. voor
konkel, draaikolk (VI.).
KRONSELEN, o. w., hetzelfde als kron
waarvan kronselaar, m., kron--sen,
. wiege, iemand die kronselt (Westvl.).
KRONSEN, o. gelijkvl, w., wroeten, morsen, futselen, futseiwerk verrichten,
met prullerij bezig zijn ; foffelen, met
foffelrij bezig zijn ; onbehendig te werk
gaan, knoeien, met broddeiwerk bezig
zijn (Westvl.).
KROONBEESTE, koe of kalf die men vetmaakt om in een veewedstrjti hekroond te worden of prijs te behalen
hij is gesierd geljjk cene kroonbeesle
(Gent en omstr.).
KEIOOT of MANGELWOBTEL, in Limb.
gezegd voor beet, fr. beilerave, licht
verwant met het fr. carolte.
KROPPENSVOL, ook gehoord voor kroppende vol of propvol (omstr. van
Loven).
KROTBAASKE, haas of iemand die maar
eerst begint of begonnen is zijn bedrijf
of stiel uit te oefenen (Antw.). Krot
het. in den Tenth. last, moeilijkheid,
verdriet, benauwheid, pijn.
KROTTEN , siechten voortgang doen,
knoeien (Oostvi.).
KRUID, wortelsiroop, perensiroop (Limb.
Venloo).
KRUIDEN, het onkruid uittrekken, nitwieden : spreek V(Lfl anderen niet, ge
hebt in uwen Iwf genoeg te kruien
(Westvl.). Z. bij ons kruiden, kreiert
(VI. Idiot. blz. 302).
KRUIN of KROON van eenen boom, is niet
slechts het sop of de top, la rime, maar

78

KUI

)

in KI. -Brab. de uitgebreide takken,
het gezwaai des booms, en in VI. dat
gedeelte des stams waar aan de takken
staan ; bij Kil. coma arboruin.
ERUISEFIKS, o., kruisbeeld, fr. crucifix
(bijna overal).
KRUISJAS, KRUISIASSEN , zeker kaartspel (Overal).
KRUiSKENSBOEKSIEN , o. , abéboek
waar boven of voor het ab. c. een k ruisken geteekend staat(Overal). In Brab.
Jiuisken a (VI. Idiot. Hz. 30 1.).
K B k ISKENSDAG, aschdag of aschwoens(lag, omdat men op dien woensdag
in de kerken een kruisken op het voorhoofd krijgt (Overal in Belgie).
KRUISLIEVENFIEER , voor : kruivefi/s
(RI.-Brab.).
RHUISTHEM SPELEN, jongensspel bestaande in over elkander te springen.
Zie hier hoe het gaat : één moet gebukt
staan, en de anderen springen over
hem heen.
(Turn,
KRUR, v. , voor, : staff,bisschopstaf
hout). Op St-Marbnusfeest zingen de
kinderen
vafl(ulg is t Sin Merte
•

En niorgell

,

i S t de kruk,

\Vij komen uit goeder 1)ere.
Korn, help 0115 uit , (1(11 druk ,

KRURKE, y., voor : krank, flauw, ziekelijk mensch (Gent).
KRURSKENS. Zie krikskens.
ERUFTEN, b. gelijkvl. w., voor krotten,
schenden,bederven,beschadigen (VI.).
KUIEL, lomp, vod, lap, of bijna hetzelfde
als wat men in Brab. : kicerdel (VI.
Idiot. btz. 316) noemt : dit zijn geen
kleeren meer, het zijn kuiels ; ook : verwarde zaak, verwarring : zjjue zaken
zijn kuiels waar niemaiid kan uit wijsworden. Hiervan 't werkw. : kuielen;
verwarren, in den war komen : wind
heler op, of 't garen kuielt ; gekuield
garen. Euielen bet. ook 't zelfde als
mooschen , pootelen , verfrommelen
vermorsen (Oostvi.).
KUIELEN. Zie kuiel en kuwelen.
RUlER. Zie boven keizer,
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KUILAART, een vogel in Westvl., ook nog
zeesnep genoemd, en in de Kemp.
k,íilder, kluiler of kinter en zandlooper, in het fr. heet hij : count of pie-.
vier (lore.
K UIL[)ER . Zie kuilaart.
KUIMEN, o. gelijkvl. w., bet. in de woordeub. : zuchten, doch in Oostvi. ook
hoesten zonder dat het noodig is
kwmen en kuchen gaan dikwjIs le
amen ; hij doet niet als kuinen en

kochen. Kuimer, die veel kuiînt en

kucht. In Westvl. bet. het ook : achter
iemand roepen met te hemmen.
KUISCH, m., daad van kuischen, of voor
kuischen als zelfst. naamw. genomen
ik ben aan mijnen kuisch, d. i. ik ben
bezig aan te kuischen. Zoo zegt men
eonsgelijks . ik ben aan mijnen wasch,
aan mijnen schuur, eet, onz., cuz.
(Brab., VI. en elders).
KUIWELEN. Zie kuwen, kuwelen.
KUIZELEN, o. gelijkvl. w., spelen niet om
geld, maar om zich te vermaken
(Autw.). Zie bij Kil. keuselen, kuyse
met bollekens of nootjes spelen,-len,
en bij ons kuizel (Vi. Idiot. biz. 308).
KUIKAMMEN , o. gelijkvl. w. In vele
streken van Nederland gebr. voor
haarklieven, over nietighede o zanik ken of zagen, uitpluizeo.
KULLEBFIOER, KULLEBROEDER ,
topper, bedrieger (Brab. cu elders).
KULLEKEN, o., verkleinw. van hol, snulleken , klootje. sukkelaarke (Brab).
Kil. vertaalt keuchen door : mentula;
testicules.
KIJLS, KNlK1ER (Roerm). Zie kul (VI.
Idiot. biz. 308).
F: LLT, KULTE, siechte vrouwen rok.
KCLTEDOER , m. , doek of broekje •dat
men aanheeft om zich meè te baden
of te zwemmen (Oostvl.).
I1JLVOD of KULBROER, fopper, bedrieger (Limb).
KUM, uitgang Zie (leo uitgang hem, heim.
KUNST. Een boer zijn kunsten a/vragen,
is : iemand alle dingen vragen, iemand
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over zijne zaken willen uithooren
(Westvl.).
KURINGEN, fr. Curange, dorp in Limb.
KURKESTOP, kurk (berm.).
KURVER, KORVER, m., korven maker,
mandenmaker ( Noord. van Limb.).
Vgl. het VI. korf, het bgd. korb, korbehen, I. corbis, fr. corbeille.
KUSSENTLUG, K USSENLOOP, kussenovertreksel (Roermond en omstreken).
Zie kustiek , kussentijk ( VI. Idiot

luz. 309).
KUSZWENGEL , voor : kussenzweiigel,
oorkussen, of 'tzelfde als : kusflawijn
(Vi. Idiot. blz. 309).
KUTSEBOTER, boter van een kutse of
hutser afgekocht (Oostvi.).
IiUWELEN, freq. van kuwen, knabbelen,
Hiervan Jniweling (Westvl.).
EUWEN, b. gelijkvl. w., in Westvl. en
ook bij Kil. voor : kauwen, knauweii,
f. môcher. Hiervan kuwing, kitiwehog, kuieling.

KWAAD. Voor kwaad is het tegenovergestelde van : voor goed, d. I. ernstig.
om geld; voor kwaad is dus : niet erostig, niet voor geld, niet omte winnen.
Kwaad , ook voor : boos, razend
kwade houd (Brab., Antw.).
KWAADWILLEN, o. w., gezegd van cciie
ziekte of wond die zeer verergert als
de kieuzing kwaad wilt, verzeert
voor lang; ook zegt men : als die valling het kwaad wilt, dan wordt zij
eene tering of, verandert zij in cene
uittering (Brab. en elders).
KWAARTJESMIS, de laatste mis die gauw
uit is, mis van half-twaalf of twaalf
uren ( Antwerpen).
K\VABBE, V., dik en hard gezwel (Kl..Br.).
Zie verders kwab in de woordenboe
ken , en bij ons kwats (VI- Idiot.
luz. 3131.); bij Kil. heeft quabbe nog
meer andere beteekenissen, als b. y.
een soort van visch, kwabaal, fr. lotte,
baveuse, t(itard, en ook : pad, vorsch.
KWABSCII , bijv., papachtig , gewo ll ig,

log : kwabs zijn (Kl -Br.). Z. kwab,
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kwabbe en kwapsch, ziekelijk, kwalijk
te pas, ontsteld. Hiervan kwabschheid,
fr. indisposition.
KWADDELEN, w., te Overwinden, hetzelfde als : kwastelen. Hiervan kwoddelaar, en het bedrijvend verkwaddelen . Zie kweddelen, kwadselen.
KWADE JONGENS zijn : eene soort van
lance stevige graspijlen, waarmêe men
de holte der lange pijpstelen zuivert
(Prov. Autw. ).
KWADE iiSAAR, uitgespr. kwaa mare,
iemand die altijd met kwaad nieuws,
met slechte tijdingen afkomt, of die
alles in het zwart ziet (V1.).
KWAKKEN, inzinken,doorzinken (Westvl.
Idiot.). Zie ook kwikken.
KWALUJKTE of K`VALIJKIJEID, bezw jming, flauwte, fr. defaillance : hij
viel of was in eene kzvalájkte (kalekte)
(Overal in Belgie). Zie kwal. jkvaart
(Vl. Idiot. blz. 3 t 2).
K SVA LIJK VAREN, veel gezegd voor
ongeluk hebben, met iets slecht uitmeten, van iets slecht afkomen, bedrogen
worden : ik ben daar kwalijk gevaren.
Dochter, pie wel toe dat gij niet kw.valijk en vaart, dat ge uwe eer niet ver
-liest(Brab.)
K WA K E T t R E N, zelfst. nw., plaats,
waarin men op 't slijk, moerassigen
grond dabbert om er in te zakken
(Werchter). 1Mlisschien van kwakken,
zinken, en terren (terden, treden) of
van kwade terrein.
KWANTE , beete koek of pannekoek.
Hiervan kwantebak, kwantenbakker
(Westvl.).
KWARZELEN (kwazzelen, kweszelen)
o. w.. te Werchter en elders, hetzelfde
als : kwa.stelen (Vi. Idiot. blz. 313) of
stuiken (VI. Idiot. blz. 699), d. i. met
de knikkers in een putje spelen.
KWATERTEMPERB1ECFIT. De k:ww atertemperbiechten gaan hooren is : op
de kwatertemperdagen als buitengesvone biechtvader, de biecht van kloosterlingen gaan hooren (Overal).
,
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KWATS. Zie kwak, in den zin van uitstorting (VI. Idiot. blz. 344), en kwatsen.
KWATSEN, speeken. spouwen, overgeven
(f 1.-Br.). Zie bij Kil. quasten, met
geweld uitgieten, uitstorten.
KWEDE, KWEDDE, wordt, hier en daar
ook gezegd voor : kneu , kneuter,
kneuterken, fr. linot, liraolle. hiervan
kwedelen of kweeleri., fr. gazoniller,
alsook kneuteren
zingen als eerie
kneu, en kwetteren, van kwedde of
kwetter (kwetteren). In Limb. heet de
kneu : laats, licht voor : tateres, van
tateren. Z. kweddelen.
KWEDDELEN, o. gel ijkv l . w., te Godsenhove en elders gebr. in den zin van
veel weten te vertellen , schertsen ,
lachen en oabberen : Sus houdt niet
op ran kweddelen. Het is Iicht maar
een andere uitspraak an kwedelen,
(lat in Westvl. en in de woordenb.
voorkomt voor : kweelen, fr. gazouilIer, zingen als eene wedde of kneu.
K\V1'.EK, voor kweker, mond ( Loven) .
KWEEK en KWEEIIEN, hetzelfde als
kweern en kweernen.
KWEEREN (met zware c), uitgesproken
kuwd'eën, in 't Plageland gehoord in den
zin van : draaien, voegen, gaan, b. v.
waneer men Benen nagel wilt slaan
in een hout dat niet vast, ligt, of dat
men den nagel nietergens in kan krijgen, dan zegt men : het kw ee(r)t. Zie
hij Bild. kwern, alwaar men leest dat
kwern, van 't Got itch quairn, eigenlijk
kuwerinng is, van kweren, dat draaien,
in 't rond wringen, is.
KWEKKEN EN KWAKKEN. In sommige
streken van V1. veel gezegd voor
babbelen , tegenpreutelen , kakelen
tegenzeggen, dubben, twijfelen : er
valt hier niet te kwekken of te kwak
Men zegt ook k nikken en kwak --ken.
ken, en in 't Laud van tiV aas : kuwekke n
voor h iv ken of kwaken voor kwak
fr. coasser, criailler, faire du-ken,
bruit. Hiervan kwekker of kweker,
,

)

schreeuwer.
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KWEREELEN , o. geljkvl. w., herkauwen,
als koeien, geiten, schapen doen, fr.
rurniner (VI.). Het is een freq. van
kwerren of kweernen : met de kweerne
( handmolen ) malen. Zie De Jager's
Frequentatieven (Hz. 354).
KWESTIE, ruzie, geschil kwestie krijgen,
;

geschil krijgen in oneenigheid komen:
dat u'ff heeft seffens kwestie (Brab.,
VI.).
\YESTlE, voor misschien, mogelijk, Ik
hen wet zeker of 't is waarschijnlijk
voor : ik wes niet, Ik weet niet of.
¡Ves of wis wortel van wissen, bgd.
w. in 't nederlandsch, weten, waarvoor men oulings zegde, en nu nog in
Noord -Brab. en elderswitlen. gothich
en angelsaks. witan, in 't aflernanisch
icizan. Ook hadden de eneischen
vroeger to wit en witness,en wij nog :
verwittigen.
KWIK, verkeerde uitspraak van : krok,
kruk, krik, fr. t'esce seewege (Noord.Brab.).
KWIKKELAAR, ni.. die kwikkelt, habbelt,
een knorpot (Gent).
KW'IKKE LEN. habbelen. kijven, l<norren.
Hiervan kwikkeigat, enz. , babbelaarster : kwikkeibeeste, babhelaar (Gent
en ornstr.). In Westvl. bet. kwikkelen
bewegen op zekere wijze, b. y. de kat
kwikkelt haren steer. Zie kwikken of
kwekken waarvan het een freq. is. Vgl.
kwikzilver, kwiksteert.
kW1K1ELGAT, o., vrouw die kwikkelt of
babbelt (Gent).

K\V1
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K\VI1KELKERTE, K\VIKKELKONTE, te
Gent en elders in VI. bij het gemeen
volk gezegd voor : vrouw die kwikkelt,
gronimelaarster. Z. kerte (VI. Idiot.
biz. 2 36).
KWIKKELPOT. m., iemand die kwikkelt.
knorpot (Gent).
KWJKKELWLJF, o., vrouw die kwikkelt
(Gent).
K\ViIUEN EN IWAKKEN. Zie kwekken
en kwakken.
K\VIKEEN wordt heden nog in BraS. en
elders geboord voor kweeken ; zoo
zegt men konijn ekwikker, boomkwilcher, ook Kil, heeft quicken, quechen,
queecken, voor : voeden, ophouden.
1. evInce. alere. educare.
KWINKELEEBEN. in Noord -Brab. nog in
gebruik voor : heen en weer trippelen,
heen en weer gaan, hij Kil. vertaald
door motitare, dubio et tremulo motu
fern.
KR!NK\VANKEN, o. w. (spel), een hout
ergens met zijn middenpunt opleggen.
dan getweeën op heide uiteinden gaan
zitten, en zoo , op en neêr wiegen (in
heel de Kemp.). Te Loven noemt men
dit wegen en wiegen, elders weegscha keien , wiegscho/eien , weegschalen,
wiegewagen, wiegeleu'aqeien. Kwinkwanken is misschien voor kwikkwakken. d. I. wiegewagen.
KWISPELEEII, m., een die in en nit, over
en weer loopt zonder rede (Antw.).
KWISTEKOLLE, v., vrouw die veel verkwist (Gent).
:
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L. De letter 1 vervangt in de uitspraak nog
de r, h. V. Calheljne, Cathetjnekerk.
voor Catharijn : onerstiel, voor overstier ; karpel, kelper, keiner, kernel,
ook met p , b. V. streulen, stroelcu of

voor : strippen, pissen, dretsen of dresschen.
LAAG. Met iemand in de laag liggen of
niet in liggen, met iemand wel of niet
wel zijn, in iemands gunst staan of, er
strolien,

L\
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niet in staan (omstr. van Werchter).
LAAt. Zie lei.
LAAK. Men heeft in de Baronie van Breda
de Ettensche Lank, de iJoe'censchu
LaaI en de flaarlaak üük vindt men
aldaar een gehucht Attelaken genaamd, alsmede een gehucht cii hofstede de Laak geheeten. In Gelderland
vindt men watertjes de Laa1 genaamd.
In Neder-Saksen is 't woord lake mede
niet onbekend van plaatsen waar
water is, en nutlake het. : het staande
water dat met een rivier in verband
staaf, en toch geen arm van dezelfde
rivier is. Tot dus verre Hoenift., wiens
Naainsuitganyen men zie biz. 'A. In
Brahand heeft men de rivier de Laak,
die achter Aaischot loopt en zich
beneden Werobter in de Dijl stort,
ook de aanzienlijke koninklijke gemeente Laken, bij Brussel ; Schip- of
Sc/ieppelaken, gehucht tosschen Elewijt en Hofstade bij Mechelen. Vgl.
lack, laeck, bij Kil. een duitsch, ecksiech, gelderseh, Iriesch en hol!. woord
dat nicer bet., I. laces, fr. lac, engi.
lake. In Vi. is laai, iaie eerie gracht
om het water van den akker af te leiden. Bij Kiamers is 't eerie beek die
ergens uit een broek of weide begint.
\Tgl. ook aken, water.
LAAN, LANE, reeije, kleine gracht tussehen twee stukker1 land, ook rek en
schemel en
(VVestvi.). Zie laan
hij De Bu blz. 601. Vgl. lei, leid, lele,
fr. conduit. Wij hebben in Brab. cene
beek genaamd de Laan , Lane of
Laneii, die in de Dijl loopt, eri, waar aan
het waalseh dorp Lasne of Lane, en
het dietsch Terlanen hunnen naam
ontleenden.
LAASTENS, LAATSTENS, bESTENS ,
zegt men in Brab., pr. Antw. , en, in
N.-Brab. , lestend, voor laatst, onlangs,
hij Kil. laelsi, leEst, en ook let steal,
luetstens, onlangs.
LABBAAI. Zie over labbaai J.-Fr. Willerns. Belgisch Museum, I, biz. 318.
;

,

LAM

LABBEELE of LABBIERE is de vlaamsche
naam van het waalsch gehucht Labblau onder Marcq of Mark, dorp ui
. Henegauwe.
LABBER, in. , zegt men te Gent en omstr.
van een hedelaar die bij uitstek smerig
is. Het is dus bijna laetzelfde als in
Brab. : slobber, lobber, srneerlap, dordije straallooper. Men zag eertijds te
Genteen grooten en een kleinen labber.
LABBERLOT. iJIet zijn geld labberlot zijn,
zijn geld verkwisten (Br-ab., Mechi).
Zie labberiot en labberlei (VI. idiot.
Hz. 32,1.
LACHEÍ)INGEN fr. bagatelles, [null/es,
belachelijke dingen of zaken (Vi.).
LACtSPEL, o., 'tzelfde als lach'markt of
lacheliiiyeit : het is maar lacltspei,
het is maar om te lachen (Oostvi.).
LADE (laai), v., houten kistje of kasje dat
de kindeien in vroeger dagen in de
lagere scholen gebruikten (Oostvi.). In
Brab. heetten wij dit ¡cas of schoollca.s.
LAF. rlen noemt te Mechelen een la[ of
la/le, iemand die daar traag, lui en
vadeig komt acirgegaan, als of hij lam
va re
LAFHERILGAARD, m. , lafaard, lafhertige
(Oostvl.(.
LAII E (ai koit uitgeepr.). Zie leileloopen
L.AEEN-\VASCI i. Z/:'e lakens 'ecassc/ien
of ztne/i. laken -wasch doen, zegt reiei
wereer nn , rIa ' au sijne ziekte
genezen te zijn, een feestmaal houdt
waarop vrienden en rriagell verzocht
worden (Brab. en Waas).
LARKEN. in Antw. en Noord-Brab. voor
lekken (met biatende e) of likken.
LAKSIfE, o., ouwel om brieven te sluiten.
fr. pain â cacheler (\Vaas).
LAMIJNIG, LAMIJNACHTIG, bijv. (van
lam en ijie gewis voor aan), langzaam,
traag, flauw, slap : g(j spreekt zoo
lainijnachtig, gij spreekt zoo flauw en
traag, of zoo klagend (Land van \Vaas
en elders). Zie lamijoen (VI. idiot.
biz. 3i4).
LAMME, LEMME, verkort van : Gillarn.
)
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Willem. Hiervan de farnillenaam van
Lammens, Lemmens (overal in Belgie).
LAMPE , v. viseh , aalkwabbe , hij d
vlaamsche visschers no steeds gebruikt (Gent). Weiland heeft lam prei,
V. priI, zeker vsch aan borst noch
buik vinneri hebbcnde, lat. lam petra,
fr. lamproye, oud engl. lamprel.
LAND, o, bet. in Lmb. : een lan-gstuk laud.
LANDROL, wel, fr. rooieau.
LANDUITEN, 'Izeifde als aruduiten, nachfwakers (Halle en. omsf:r.).
LANE, LANEN. Zie laan.
LANG. 't Is de lange weei roer Sinxeii,
het duurt lang. [let !;omt uit de lange
muide, het gaat traag voort, b. V. als
ge hem wat gebiedt, 't komt vif de
lange munte, hij is er traag bij ; zinspeling Of) cene straat te Gent, die de
Lange Monte heet (Gent).
LANGELUITE , y., lang vrouwmensch
(Oostvi.) : Luit vooi lot.
LANGENSTEEI... Ze langsteel.
LANGEKAR , y., bakkar, kar die geen
stortkar is. Zieditwoord in VI. Idiot.
biz. 686.
LANGST. 't Langst leeft, 't langst heeft of
bezigi, spreekwijze in 't Land van
\Vaas gehoord voor : vruchtgebuuik of
locht, lijftocht. fr. usufruit.
LANG-STEEL. Het bijlje met den langen
steel zoeken, zien tijd te winnen, het
lang trekken. Men heeft peren, blocmen , enz. genaamd : langsteel 6. i.
langstelige peer; koristeel , diksteel.
peer met korten, dUcken steel (Brab).
LANTEERNEN. Zie beesten, boven tih.
LAP, woord eens jaarschrifts dat geen telletfer heeft : daar is een lap in dat

jaa'schrift. Lap staat hiervoor
plak.
LAPPEN (Vilvoorde) Zie kwazzelen.pippen, slagen co stuiken.
LAPPiS, EPIS,rn, kinderachtige co pen
(Limb.). Zie labbe, löbbe.
LATE LOOPEN. Zie leite loopen .
LATEREN, bet. in Noord -Brab. de pannen
van het dak van onder met riet bezet-

ten. Zie Hoeufft J3reda's taaleigen,
blz. 352.
LAURELS , LAURENS , LAUWEBIJS
LOTJWERIJS, en verkort : Reus, Bans,
Reintjes, familienamen voortkomende
van Laurens. 1. Lreureutius, fr. Lau.rent.
AyEE. Hier hebben de koeien eeoc goede
lard, d. i. cene goede voederplaats.
[lice hebben w(j eeoc goede (noei om /0
plukken, om te barnen, enz, (omstr.
van Tienen). Op lavei zitten of op

steek zitten om vogels te vangen
(omstr. y. Mechelen).
LAWERENTE, te Gent voor 't fr. labirinthe.
LAWIJNEN. Waneer de Sc h elde vastgevrozeru is, maken de visschers een kot
in het ijs, zetten daai naast een strooien
hutje, waarin zij zitten om van den
koude bevrijd te zijn, terwijf zij met
de hangelroede of met de poor in ciie
opening visechen, en dat noemt men
law(jruen ([kl -Br.).
LAZARUS, m. en v., wordt gezegd van
iemand die vol puisten en zweien
sf.aat : het is een ware lazarus, hij is
overdekt van puisten en zweren. Zoo
zegt men ook : het is een Job, hij is
zeer verduldi ; het is een Alot/sius,
het is een ailerkuischste jongeling ; het
is een ilïagdaleen, zij pleegt groote
boetveerdigheid.
LEDERENMAN. LEFtEMAN, stijve puno ekeek K(i.-Brab.). Te Geit zegt men :
slernpe, elders boekueit koek.
LEidIGE DAGEN. Zie leegdag (VI. idiot.
lilz. 328).
E.EE, LEEN, LEENS, voor leden en lenden : iemand in de leens pakken
(Oosfvl.). In Braband zegt men : hij
heeft lijf en ice (leden) om te werken.
Men gaf ons uit \Yerchter teilen voor
deuren.
LEELIJK, uit.gespr. tilL en lelk : c)j is
ieeljjkals eens doodzonde (A.ntw.). Zij
is te leeljk orn te helpen donderen
(ikortr., Meenen). Zij is te lee/jA om
voor den duivel te dansen. Alle die
g
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uitdrukkingen bet. : zeer leeljk. Te
Loven en elders : te leeljk om dood te
(lOefl, d. i. zeer afschuwelijk.
LEEMANS , farnilienaarn die voortkomt
van : leenman of leenhouder, 1. diens,
beneficiarias, liorna titlei, valgo vassus,
vassalus, zegt Kiliaan ; doch hij zou
ook wel hier en daar kunnen ontstaan
zijn uit leem en man, iemand die in
den leem of klei werkte ; immers men.
heeft ook den geslachtnaam Cleymans,
van kley en man.
LEEN , LEIN , verkort van Magdalena.
Hiervan de geslachtnaam Leinen of
Lijnen en Lens, Lijns.
LEENBANI(, voer beleenbauk (Loven en
elders).
V., meter die, in de plaats
van eerie andere, doopsmetei is (Turnhout en ornstr.).
LEENPETER, m., peter die de plaats van
eenen anderen in 't doopsel vervangt
(Turnhout en elders)..
LEEN- of LEUNSTOEL bet. te en in de
omstr. van Loven en Mechelen, niet
het fr. fauteuil, wat wij in het bra bandsch zetel noemen, maar een kerkstoel met de twee achterste pikkelen
heel hoog en waar boven op een plankje
tot leuning, als men knielt, op vastgemaakt is. Kil. heeft leyne of lene, in

LEENMETER,

't lat. sustentaculurn.
LEER, LEERTJE, LEER (scherpl. e), door

ladder : leerken klimmen, zich verheffen, in aanzien klimmen (Oostvl.).
Achter ons trekken zij de leere op, na
onze dood is het met ons gedaan (Gent
en elders). Leerken steken of leertje
steken, ophitsen, fr. chicaner. Leerije
staan of schortje staan of schouderije
staan, drij verschillende toestanden
om iemand tot ladder te dienen, b. y.
om iemand op eenen boom of muur te
helpen , ook tot iemands verheffing
mede helpen (VI.).
LEERDLI, zegt men in Noord -Brab., voor:
leering of leerwijze : de tegenwoordige
leerdf verschilt veel vait die der voor-

)

leden eeuw.
LEESTEN, dat Sleeckx verfi. door remplir,
en bij Kil. o. a. ook het. : doen, volbrengen, wordt te lieist.ten-Berg gebr.
voor lezen, rapen, oogsten, fr. glaner.

h. y. koornareu leesten.
bEET of LEIT, zegt men overal in Brab.,
Antw. en Noord -Braab. even als zeèt,
zeit, voor ligt en zegt, van liggen en

zeggen.
LEETEREN, b. geljkvl. w., binden, vastbinden : eene kar leeteren bet. te
Godsenhoven bij Tienen : het hooi,
graan of stroO dat op de kar ligt, wel
vastbinden : de wagen was zoo slecht

geleeterd dat er veel ,schoovcn afvielen. De stok dien men in 't leeleren
gebruikt, heet vrijstok. Gewis is leeleren verwant met het fr. her, oud fr.
loyer, bier, binden , subst. loyen,
thans lien, band; hij Kil. heeft men
beyer voor band, en begeren, luyeren
voor. binden, vastmaken. Zie bij ons
mieren (VI. Idiot. blz. 353).
LEEIJWERKE , v., Ieeuwerik,leeuwerikske
(Oostvl.) . Z. leewerk (Vi. Idiot. bi. 330).
LEG, m., de hoeveelheid graan of koren
die de pikker of maaier telkens in
losse hoopkens neéilegt, na dat hij 't
afgekapt heeft(Br.). Men noemt elk Jos
hoopje ook pikkeling, en twee pikkelingen , te samen gebonden , maken een
schoof uit. Bij Sleeckx is leg zooveel

als laag schooven , fr .. rangee de gerbe.s,
airée ; dit is het niet.
LEGEN (met blatende e), voor ledigen
(Brab. , Antw., Noord -Brab.).
LEGHOUT, o., mookhout, top die op den
grond ligt, om de jongens er naar te
laten kampen. Z. kamptol of kampdop.
LEG TILT (met den klem op uit), straatnaam te Antw. , een van die samenstellin gen waarvan Ltilofs spreekt
(G225) als : breekspel, slokop, leden-

breler, enz.
LET, m., wordt in Westvl. gebruikt voor
hetgeen men in Brab. en elders noemt
loop, fr. élan : zijnen lei of laai halen,
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zijnen loop nemen, fr. prenire son
élan Zie loop (VI. Idiot. biz. 349) en
(West!. Idiot. Liz. 600).
LEIBAAN, voo; leicibaan, een houten teig
waarin de kinderen leeren gaan (VI.
en elders). Zie leikorf en reusmand.
LEIDJE of LE1TJE,wegsken tussehen twee
muren of twee hagen ingesloten (Braband(. Z. lei of lei(J (Vi. Idiot. bi. 331).
LEIkORF, LEIKEEF, soort van keef om
de kinderen er in te leeren gaan
(K em pee ).
IEINE, LIJNE, y., te Gent en omstr. lui
vrouwmenscti : een lamme Leine is te
(eet hetzelfde al's little, uitgesproken
lente. Zie bij oils (Vi. Iliot. lOz. 30)
leen, lelo, ljj'n, of als lat (Vi. Idiot,
. biz. 356) en leute. Lein, lijn, verkort
van Magdaleen of van Kathelijn.
LEIS, LEISE en LEYZEN, verkorte uitspraak van Laurens, Laurentius. Zie

Ljjs, Lf ze.
LEITE LOOPEN of LATE LOOPEN, de
school verzuimen (Brussel). Het is misschien voor de leien of leiten (straten)
afloopeu, dat is : op wandeling gaan
langs lei en dreven. Zie Toekomst,
3e reeks, 2e jaar, bl. 8 1.
LEIWEG. aan sommige wegen geevemi, is
in de Kemp. en de Baromrie van Breda
niet onbekend ; lei of oulirgs lege,
bet. zoo wel weg, I. via, iler, fr. cliemin, als leibeek, waterloop, 1. ductus
aquae.
LEKKEN. Gj zult er gaan van lekken,
kerel, de roede ligt al in dee pis, d. i.
ge zult er dezen keei' niet gemakkelijk
van afkomen, ge zult er gaan van
krijgen (Brab., Mechelen).
LERKERS. Simoop op zekere dikte gekookt
en in papier gegoten voor de kinderen.
Zie piertotjes (Vi. Idiot. bi. 4 6'), bij
Sleeckx staat lekker, verfranseht door

friandise, patisserie.
LEKSPEK, m., spotnaam gezegd van een
jongeling, zooreel als : melkbaard,
beslagmaker, trotsche jonker, in 't fr.
blancbec ; te Loven zegt men : Snot-
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neus, bokkenbaard (Gent).
LELLEBEKKEN of SIELLEBEKKEN
'tzelfde in Brab. als in VI. : hellebekken, leelijk opzien.
LEMME, voor Willem (Brab.),
LIi\'1U', LllPEN. Lemp, y., 4' dikke streep
met eerie gespleten pen gemaakt
g) snede, strook brood of vleesch.
Hiervan lerrtpen, b. w., ovemstmepen,
overkruisen : Lemp het hem waar,
geef het hem maar, sla ei' maar op,
bekijf hem eens goed. Zie hij De Bo
blz. (ktO liinpen, en Vrgl. lompe, stuk,
lap, vod, aelquable, en lenigen, I. infl;gei'e, impingere, ruw behandelen.
LENGEN, o. w., verlangen : naar iets
lengen, naar iets trachten of reikhalzen : ik lenge iiaar hem te zien (OostvI.)
bij kil. lang/ren, hetzelfde als vemlangtien.
LENS, LINS, LINTS, is cene verkorte
vlaamsche uitspraak van : Lauren/ins.
Doch 't zou ook van Leenaard, Leonardus kunnen ziju.
LENSMEEL, fr. Linsmean. Zie Lijnsmaai,
een waaisch dorp.
LEPELEN, o. w.., gezegd voor drinken
hij kan goed lepelen (Brab.).
LEREMAN. Zie lederen man.
LERENSJOOT (lederen school), schootsvel
(Roermond) .
LESSCEIE , gewis voor tisch , soort van
strooi waarvan men in 't Hagelaud
stoelen viecht, genaamd : lesschenstoelen.
LESTEND, LESTENS. Zie laatstens.
LESTERBOSCU. Lessen is in 't waalsch
Lessine, maar het bosch van Lessene
of Lessenbosch, noemt men ook Les-

terbosch, fr. buis de Lessine.
LETSEKE of LETJE, weinigje (Westvl.,
Brab.). Let wortel van lettel, littel of
luttel.
LETTEL 1NGEN, fr. Petit Enghien.
LETTEN, o. gelijkvl. ve., wachten, vertoeven : let hier mat (VI.). Deze bet.
had het woord in VI. reeds van ouds.
(( Ende up die seice vaerd bleef ons
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qarsoen, leitende naer den bailliu van
Ghent omme aniworde van hem te
hebbene ( 1 36) - want hi ne dorste
niet langer letten, doen hi wiste. (Jan
van Heelu, 34e vers der Kroniek.)
LETTERVERPLAATSING, LETTERVERYANGING. Men boort : gegad voor
gehad ; gegeten voor geëten ; kerstengelen voor kastanjen ; sproot voor
sport; born voor bron ; borreput, Birquia en Brigitta ; KathelUn voor Katherien ; barnen voor bran(d)en, enz.
LEUGEN, LOGEN. Van de eerste leugen
niet gebersten ( geborsten ) zijn, wil
zeggen : nog al veel liegen : hij is van
de eerste leugen niet gebersten. Met
leugens achter de waarheid geraken,
met leugenen en geveinsdheid de
waarheid zoeken te ontdekken (Brab.).
LEUTE, v., bet te Con Lich en elders : lomp
mensch ; te Gent: traag vrouwrnensch.
Het is 'tzelfde, anders gesproken, als
in Brab. lot, v., sul, goeilijk vrouwmensch. Z. lurre.
LEUTEMAKEN, zich vermaken, zich verlustigen, zich verblijden (VI.).
LEUZIGAARI), in., iuiaard (Oostvi.) ; in
Kl.-.Brab. bet. leuzig ook lui, vadzig.
Kil. geeft als vlaandersch op legaerd
voor ledigaard, luiaard, en legaerden
of ledigaerden voor luyaeiden.
LEVAARD, gemeene visch, wat grooter
dan haring; 2 vischwijf of cene vrouw
die luid en gemeen klapt (hier en daar
in VI.).
LEVEND. Levende pluirnen noemt men in
VI. en elders : pluimen uit een versch
gedooden vogel getrokken ; levende
versch , heel versch ; in Brab. zegt
men ook springende levend, voor zoo
versch en levend dat hij (b. y. de
viach) nog spartelt. Springende levend
bet, ook : weer zeer vlug en snel te
been ( Brab. ). Er was geen levend
mensch of

geen levende ziel te zien, er

was volstrekt niemand te zien (Brab.).
LEZEN, b. w., bidden, biddende opzeggen,
ook bij de oude schrijvers : Ons Heer
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van zijn kruis lezen, wordt in Brab.
en elders gezegd van iemand die zeer
veel en hartelijk leest; in Oostvi. van
iemand die cene overdrevene gods
vrucht toont en bij wien men gemeenelijk min of meer schijnheiligheid
mag veronderstellen . Lezen bezigt
men ook te Ronse oneigentlijk voor
vloeken : en hjj begon me daar te
lezen (vloeken). Aflezen wordt in
Oostvl. veel onder bijgeloovige personco genomen voor : het uitspreken
van zekere woorden die gemeenlijk
niets beduiden, door welk uitspreken
men gelooft verlost te worden van
zekere ziekten en kwalen : het is de
bloem op de oog, ge moet dat laten
aflezen. Lezen wordt ook overal in
Belgie en Noord -Brab. gezegd voor de
mis lezen : de priester leest in SintJanskerk.
LEZER, verkenspiuim (Vi. Idiot. bl. 78 7) ,
soort van zeer slechte pruirn (Ronse).
LEZUU1t, bedrog, vervalsching in het
brood (Gent).
LIBBE. Zie lubbe.
LIChT of LIGT is in de Baronie van Breda
hetzelfde als : steun, steunpikkel of
stut onder een stilstaande kar of wagen
gezet om ze te onderschragen , tot
verlichting van het peerd. Zie verdeN
licht (Vi. Idiot. biz. 337).
LICEIT, o. In zijn eigen licht slaan of zjjn,
tegen zijn eigen licht zijn bet. : zichzelven cene hindernis of beletzel zijn,
tegen zijn eigen geluk ofvoordeel zijn :
ge wilt dat niet doen, he wel, ge staat
in uw eigen lic/it (Brab).
LICHTE KOE, LICEITE KOOI, lichtvink,
lokvinlz, slecht vrouwmensch (Oostvi.).
LICHTER, iets wat oplicht, spottenderwijze
in 't Meetjesland gezegd voor : schop
met den voet.
LICEITERBLOK of LICHTBLOK, m., ding
waai men 's avonds bet licht aanhangt
(Brab.). Zie boven hanger (blz. 413).
LICHTING, in 't Land van \Vaas voor
lichter of lichterschip, fr. allege; bij
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Kil. is lie/tier een boot.
L1EBAARD, is bij Kil. een vlaandersch
woord, hetzelfde als luypaerd, bij
J. Heremans bet. bet : leeû\v, fr. lion.
LIEF. Niemands lief is leelUk, zegt men te
en omstr. Tienen, om te beduiden dat
iemand of iets onbemind : slecht of
leelijk zijn moet.
LIEF. Zie lijf.
LIEGEN (er orn), lekkei zijn, goed smaken:
een goed sc/iürreken gedrooqde plaat
en mag er niet orn liegen (h. en d. in
(\Vaasland). Sleeckx vert. dat lieqt er
niet orn, door : cest bien., c/it, eest tr(s

bien,
LiEu. Zie lijk.
LIELA [WEN, buiken, e(„ ntoonig schieeuwen als een ezel : daar lielauwt een
ezel (Gent). Zie in De Bo's Westvl.
Idiot. lierelouw, Hz. 631.
LIEN. Zte ljjn.
LIERLAU\V of LIERELOUW. Zie sueroloiiw. Bij Sleeclx bet. tier/new . even
lauve, en is ir) 't fr. un pee tide.
LIETJE, voor : letje, beetje of leltelke tijds,
luttel tijds, weinig tijds, oogenbliksken : hij heeft er maar è helfe e weest
(leper en omstr.). Zie boven bitje.
LIEVEND of LIEWEND, uitspraak van
lijwaad of lijnwaad, te itoermond gezegd voor : waschgoed.
LIEZEVET, vet van de lies, gewoonlijk
gezegd van afgesmolten varkensvet,
fr. saindcoa, graisse de lame (Brab.
en elders) ; of reuzel, reuzelvet.
LIGGEN, verblijven, zijn : een soldaat ligt
ergens in een dorp of steal. In het
kamp liggen, in het veld liggen (overal).
Ter school liggen, fr. dire en pension.
Een student ligt ook ter school als hij
ergens in eenekostschool verblijft (Vi.).
Een haas ligt, als hij ergens in een
veld Zij!) leger heeft.
1, 13 (lief). Die zien lief bewaart, bewaart
gien douve neute, zegt men, te Roermond, voor : die zijn lijf bewaart,
bewaart geen rotte appeben, bewaart
iets wat het beste is.
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LIJK, voor gelijk, wordt ook nog bijna
overal gebruikt voor : op het oogenblik dat, juist als, toen : lijk i' binnenkwam, stierf hjf. Daar lUk gezet, fr.
Venir d point, a l'lreure fixe : ten vijf
uren was hij er 1(1k gezet (Vi.).
LIJMEN, o. w., ook gebruikt, even als
lelleir (Vi. Idiot. biz. 333) of leipen
(blz. 331), vetachtig, oiieachtig worden : het bier ljfmt (Brab.).
LiJN of LEIN, LEINS, verkort van Gistefl115 of ook van Magdaleen of Cat heijn.
LIJNE. Zie leine.
LIJNE, Lijnken van Kathebjn, Catharina.
Ll.JNSMAAL, LINSMAAL, LENSMEEL,
ook Linchernael , Lysmael , Lisniael,
zijn allen namen die men ons opgaf
voor het vaalsch dorp Linsmeau, in
't Luikeriand gebogen, en in 't bat. gen.
L'isrnella of Mola Saudi Leonardi. in
Brab. legt er ook een waalsch dorp
genaamd Lismal of Limal.
Ll.JS of LI.JSTE, v. bet gestoeite of de
bunk der kerk- en armmeesters in
cene kerk ; men zegt ook zitlijs
(Oostvi.) ; 1)ij Kil. ljjse, ijs, flandr.,
u. scamnum, bank, zitbank.
Li.JSEM, fr. Lincent, iuíksch dorp, licht
samengesteld van : lies, lisch en hem,
en dus voor : Lijshem.
L[JSMAEL. Zie Lijnsmaal.
UiTJE. Zie ieitje of ieidje.
LJJZE, LiS, Ll.JZEN, verkorting van Elisabeth.
LINCUEMAEL. Zie Lijnsmaai.
LING. Zie, over den uitgang ing, wat wij
schreven op biz. 435 van dit l3ijvoegsei , en ook De Bo's Westvi. idiot.
blz. 640 op ling, welk, volgens hem,
niet steeds hetzelfde is als ing.
LINGELANGELEN , LINGELANGELEEREN, te Gent en elders gebr. VOOr
schongelen, zwieren gelijk iemand die
op cene koord zit en wiegelt. Zie
lengelen (VI. Idiot. blz. 333). Voor
Westviaanderen heeft De Bo, biz. Gil,
lingelootsen , bijzondere manier van
rennen, schongeien, touteren.
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1A NSMAL Zie Lijnsmaal.
LINT. Eene long van linijes Is eerie vrouw
wier tong zich aItij beweegt en n et,
stil houdt, die onophoudelijk habheit
(Gent).
LIPNELEE. In Vi. zegt men : 't is liphe-

lele, om te bediedeO dat iets goed of
lekker is. De lippen lek/een bet. er
ook : likkc- of lekkebaarden , tot tecleen
(lat jets, wat men eet of gaat eten,
lekker is.
LISMAEL. Zie Lijesmaci.
IAI'SEN, zeifst. ow. mcciv , ezed voor
listen, netten, handen : zie mane we
dal ge uit zijne liEven blUft, zorg maar
wel (lat ge u niet laat vastnemer
of iuwínkelen (l3rah.).
LITTELINGEN is de vlaamsebe naam van
't waalseh Petit Enqhien, eco dorp bij
ZUngen Lit/el en lettel voor luttel,
i voor 'u .
LO, LOREN, Barbara. Iliervan de famb

lienaarn Loheus (Brab. en Autw.).
LODDER, ook loer/er uitgesproken . lean
wel in verband staan met het franseh
' loutre, 1. l ira, ludria, lee/ra , india.
melca ( ital. ), een viervoetig zwart
dier, in 't neerd en hgd. oiler, engi.
otter en otter, deenech en zweedseh
Od(ie'ï. Nu, otter zegt men ook tot een
lOi'flJ) mensch (zie \'l. Idiot. 1)1 e 44 1
en hij Kil. vindt men lete VOOR
j!ompaad, dorn en bot mensch, en
leze teteekenis heeft het thans in VI.
(zie VI. Idiot. hIe. 315).
Id )L[)ER. Zie I)OVen lodder en loer.
L()Lt)ERACFI'l'IG, hjv. en hij vv., Ioi'np,
ongeschikt, los : wal spree/el /s(i loede roch tiçi , hl heeft een inederachtigen
gang (Land van Seht).
LUEDERDCE[)()E, rn , Ioeder, lochas, lorias, lomperd : dat is een loederdoedoc.
hoEF, V., windzijde : eilt zijne leef zijn,
uit zijnen scnle zijn, fr. dire dcurarigó

(Land van Waas).
I()EG, írnperfecturn van lacten.
LOEIE, LM EX Locic het. in \V stvl.
een Loopje of in ij tje vIes, een \'iaeboOp.
„

)LOK

Men legt het vlas, in husselleers gehonden, in lagen zóó lang het vies is.
en dit heet men : het v/os mdcii of
het vias in loeie'i'i leggen. Loeie is misschien cene verbaeteuing var iaçje, laag.
LOENSCET. Zie loesch.
LOEREN, o. gelijkvl. w., veranderlijk zijn,
wordt in Limb. gezegd van het wedet'
het wed'r loert. Zie loeren (VI. Idiot.
biz. 315) en luieren (VI. Idiot. Liz 353 .
LOES, LOEZE, n, iemand van Gent gaf
ons dit w. op met de beteel;enis van
,

mew, en boezem van vrouwen of dieren ; doch manenie het. meer den hoe-

zero eener moeder. VrgI. loos voor
long, lichte of lever. Loosse is hij Kil.
een oud woord dal zwijn of verSen
bediedt.
LOESCET, L2ENSCI-T, andere uitepraek van
loos, vaisch, dubbelzinnig : qe zjjt een
loesche pilcieelter, zegt men Ie Oudenaarde voor : een valsche en gevaarlijke

kerel.
LOETE, het. even als ioetefaai, haakslag,
oorvaag : 'iemaiei reite bete qe'e'e'n
LOETEREN is, in 't Land van Woes, hetzelfde als in Li nh. : i/(t!CÏCO (VI . Idiot.
Liz. 33).
LOETERS, denne boomen die dikker zijn
dan sparren en waarvan reeds kleine
plankskens kunnen gezaagd worden
(Werchter en omstr.). Zie loele, loeter
(VI Idiot. hlz. 335), en hij Kil. bete,

ratelstofe.
i)1iN in een vat is, hier en daar in l,imlr.
een soort van Op of le roan in een vat.
bOY. Zie hooi.
LOEKEBIJI', no., leni frl of lornper'ile , dornLO1), bloot, hotterik : ge zjt een groote
lokicebjIt (VI.).
LOKKIiREN, o. geljhel. w., voor loteren,
niet vast staan, los zijn : die hand
lokken (Gent).
L()KIhETET. v., in \'Vestvl. 'Izeifle als
lo/che (310) en faSSe. (131) Zie Iokhemamrne (Vi. Idiot,. b iz. 3i 6).
LOIhNET1S, v., bloedzuiger, echel (omefr.
van Gent). Lokken, al zuigende drin-
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hen zegt De 80 die ook lokkedjze
heeft voor zuigdotje, fr. nouet a sneer.
LOL LOLLEIEN LUL , LULLEKEN.
Lol, 101, wordt gebr. voor : klucht,
bedrog, leugen, volderij : dal zUn al
lollekens. Het zUn droeve loilekens die
iUU verkoopt, hij vertelt maar droeve
nieuwskens. Lollelensiteer, lollekensgeostigaard, kluchtigaari, vies
ruso , lulleman voddeman (Gent en
ornstr.).
LOLLEN, o. \V. aan de viners zuigen
(Werchter).
IX)lBEEK is het waalech dorp Lombize.
LOMMEL, LTJMMEL. Z. Lummen.
LONK, V.. vodde ; lonkske, klein doeksken
dat men rond cene wond windt
(Rouse). Zie lente.
LONTE, V. , 1110E] zegt le Ronse : iemand
cene bet ophangen, voor : iemand
leugens wijsmaken cene dwaasheid
doen gelooven. Zie ionic hij Debo,
blz. (346.
LOOB()K , tn., voor rijk man (Gent).
LOOt, voor Eloy of Eligius, hier van de
familienaam Loyens.
LOON is meest altiji in. in vlaamsch Belgie. iloontje komt om z(jn loonije, zegt
men voor een spreekwoord, orn te
hedieden dat iemana lijdt omdat hij
het verdiend heeft, omdat hij zelf de
oorzaak is van hetgeen er nu gebeurt
(VI. Belcie).
IÁXI)PE gebiedeede wijs van loopen, bet.
haast u van te loopen (Oostvi.). Loopt
er achier, zegt men hier en daar in Vi.
(1)01 te hodui len : ik geneer mij in u
niet, ik geef mij de moeite niet u te
antwoorden, ziet dat gij 't krijgt, (l atge
ei' achter geraakt.
LUOPERKEN, o, loopelíiig, kind datbecint te loopen (Kemp.) ; 2 jong versi, CII boven het half jaar oud (Brab.)
3,) jong verkea of bigge 'Gent).
LOOTS, m., te Gent voot' douanier.
LOOVE . helclerkarner, hovenkamet- ( \Vaas).
-Kil. vert. l o v e, o. a. door porticus.
L011 LO I RE LI 1 K oi OV( idioíbt lijk
7
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deugniet, cuz. ilIet lap en leni' loopen,
d. ï. geleurd en gescheurd loopen, roet
gescheurde kieedereu loopen, ook : met
slecht volkje aansi)an nen ( Brab.).
LORIAS, wordt soms in Brab. en Kemp.
gebr. voor lomperd, ook voor hoovaaraig, verwaand mensch. Iemand wiide
het afgeleid van het 1. laureates!
LOS, m., weg aan hijzooderen toebehoorende.en langs waar zij toegang hebben tot hunne velden, meersch en, en z.
(Vlaand). Zie los (Vi. [clint. bl. 351).
\Trgl. loch, lok, gat, opening.
LorEREN. 11(1 heeft een land de naar
iets lolert, hij is op iets verliefd, op
iets verlekkerd ; zffn tand lotert naar
een kicken. Ik heb ook al gehoord : hij
heeft een land die los staat (Riab.).
LO\VE , LOWEN, hetzelfde als : lohbe,
iubI)e, 1 loot, kul, sol, sukkelaar, kinderachtig mensch, Luifel : ge z'e)t een
groote lomen (ti. en d. in Oostvl.). In
\\T e st v l . heeft men lumen.
LUBI3E (libbe) , rn, een gelubde stier
(omstr. van Tienen). Er bestaat dit
verschil tusschen cenen libbe en een
os, (lat de os gelubd is van als hij nog
Jong was, en de lubbe is gesneden na
meer gevorderden ouderdom en ivaiieer hij reeds gesprongen heeft. Zie
verders löhbe.
LUCHTEN, voor ontsteken, in brand steken men moet (Irrt duivel een kee'rske
luchten al en meent men 't nie! (ernste.
Bin gge).
lUDSEN. Zie lutsen
LUll', wagenhuis (Kemp).
LUIF. Luif heet men, in de Kempen, de
bovenste laag bestaande uit zs'aar gras
en peesjes, die roen, op moergronden
of moerassen, afsteekt, en droeg zijnde
is dit cene goede brandstof voor den
heerJ. De tweede la,) dier moerassice gronden is de eigenlijke tua'f, de
baç'qert of hugger is het onderste van
den torfput , eerie natte drahbige stof
die men er uit haalt , dan op den
grondopen giet, en als deze stof bijna
-

,-,-

-
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droog is, slaat men er met eene ijzeren
roede vierkantig doorheen om alzoo
turf te vormen (Kempen).
LUIFE, Inierik (Eappelle ten Bosch). Zie
loflèr (Y!. Idiot. biz. 3.6)
LUiMEN. Zie Lummen.
LtJIMENDE (AL), hetzelfde als : asksks,
al<skaks, alsI<aks, kwausuis, als of,
doende als of.
LUIT, LUITE, LEUT, v., hetzelfde woord
als bij ons let (VI. Idiot. blz. 36),
w€irdt in Oostvl. gezegd van een slecht,
onbecluidend vrouwmensch : het is
maar eene leite; men zegt ook : babbe/iflite, dronleluite, cuz. voor : babbelaarster, zat wijf. Zie leite (VI. Idiot.
blz. 355).
LUIZEN (MET ZICH), gelijkvl. w., bet. zich
op zijn gemak zetten en houden : zich
in het zonneken luizen, zich op 't gras
of elders in de zon nederzetten en
koesteren. Zich zat luizen, stil in een
hoeksken neerzitten en drinken tot
dat men zat is. hij han zich 'aizen,
hij kan zich op een leunstoel of op 't
bed koesteren (Vi.).
LUL, LULLEKEN. Zie lol, enz.
LULLEBEENEN, spartelen , lillebeenen
(lil. -Brab.(.
L(JME, v., te Godsenhoven sleenkappers
, waardoor een lijn of klein-word
groefken wordt aangeduid, dat men
op de groote arduinbiokken dikwijls
ziet, en waar deze het best klieven.
Zie lom, bem (VI. Idiot. biz 3 1 7( en
link (blz. 3 12) . Omstr. Werchter hoort

-
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men : uit cle leume zijn.
LUMMEN, ook. LOMMEL en L(J\iMEL,
gelijk men oulings schreef, is in 't fr.
Larnay, Zetrud-Lumay. In den akt
van oprichting van het aartsbisdom
van Mechelen 1 559, leest men Luimen.
LUNDEREN, galmen, weêrgalmen, klm ken : hij zong dat de leerk lunderde
(\Vestvl.).
LURPE. Wij schreven hespe (Vi. Idiot.
blz. 356), het moet luriie zijn en dit
bet. deugniet , schelm , booswischt
(Westvl.) Zie lurre.
LURRE, m., hetzelfde woord als bij ons
(Vi. Idiot. blz. 351) Lörre, met korte
eukiank uitgespr. , bet. ook in Oostvl.
straatbengel , deugniet , iuiaard , onachtzaam mensch , slobber, slordige
persoon, in Il. -Brah. en elders bet.
het ook : lomperik, stommerik, botuil.
LUTSEBALLE, V., soort van speelbol.
Lutsebollen, o. w., met de lutsebolle
spelen (bier en daar in Westvi.). Zie
ha nebollen.
LUTSEN, wordt ook in Klein-Brab. en
Oostvl. gebruikt voor : waggelen,
schudden, lichtjesloteren, b. y. pieren
lutsen, al stillekens loterende met eene
vork de pieren doen uit den grond
komen. Te en ornstr. Werchter hoort
men leitzer voor zuiger
LUTSER. Zie lutsen.
LUTTELINGEN, in 't fr. Petit Enghien.
Zie Littelingen.
LU\VEN (Westvl.). Zie lowen.

11
M verwisselt zich soms jo met b als in
mecleen , bedeeti ; 'marn2el , marbel
misschien, beschien mmmcl, lomber,
van ombre ; dikwijls met n : sic bein,
ik ben ; bezeen, bezer ; bedeenien voor
bedeenen of meteexien ; hemp, kennip;

kanne, kann ; 'inispel, nè/le; omtrent,
on tre u t ; pelgriin , fr. pélerin . Zwairn,
zwaluw, cuz.
MAA1BLOOT of MA RREBLOOT, bijv.,
gezegd van dieren en vogelen, betzelfde als : paddebtoot, inoedernaalet.
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gansch naakt, zoo naakt of bloot als
eene maal, made, of als een marhol
(Meerhout). Zie 't volgende macis en

marrebloot
MAAIKE, MIEKE, vrouwennaam, voor
Mariake of Marieken (Overal in i3rab.
en Kemp.).
MAAINON, te Antw., top, blz. 73.
MAAIS, te Tienen en in 't Hageland, het
meerv. van : maai, marbol of knikker.
Zie maai (VI. Idiot. biz. 358).
MAAL, naam dien men de koe geeft tot
dat ze haar derde kalf draagt : eene
eerste maal is eene koe die nog maar
eens gekalfd heeft ; eene tweede maal
is eene koe die tweemaal gekaifd hp-eft
(Limb. omstr. van Venloo). Maal, o.,
is in Westvi. de hoeveeloeid melk die
de koe in eenmaal geeft : een maal

van ac/tI helers.
MAAL komt voor in verscheidene plaatsnamen, als in Vjjhmaal, TVijchmaal ,

Wezeniaal, Dormaal, Orsmaab, Maalhem, fr. ]t[ehin; Maleize, gewis Maalijsche, fr. Malaise, Meisbroek. Men
zie de beteekenisvan maal hij Weiland.
MAALDER, m., soort van grooten karper
levende in den Demer (Aarschot).
MAALDERIJ, v., plaats of gebouw alwaar
gemalen wordt, vooral met stoom;
ook : maalder- of molenaarsshiel (Br.
en Oostvl.).
MAALUEM is de vlaamsche naam van het
waaisch dorp Mehin. Zoo denk ik.
MAALTIJDEN, o. en gelijkvl. werkw., het
maal nemen, wordt ook hier en daar
gezegd, bijzonderlijk als het watkermis
is : van dage getan wij maaht(jden, het

is feest.
MAAN, MAANTJE, halve of \olle maanvormige ring van goud of zilver waarmde men de groote geconsakreerde
Hostie in de dusgenaamde Ilemonstrancie plaatst (Overal).
MAANBLIND, tijv., hetzelfde als in Holland, maanoog, ziekte aan de oogen
der peerden. Zie Kiliaan die maen
heeft.

911 )MAA
MAANKELPER, kelper ronder, dikker en
geelder dan de gewone karpe. Zie
moer- of moorkelper.
\lAANBLUSSCHERS is de spotnaam waarmêe men de Mechelaren betietelt,
omdat zij ten jare 1687, in den nacht
tusschen 27 en 28 Januari, Sint-Romhauts toren aan 't blusschen waren,
denkende dat deze in vollen brand
stond, en waneer zij al een tijd lang
aan 't blussehen waren, merkte men
op dat het de maan was die op den
toren schitterde. Dit voorval schijnt
echt en men heeft er menig kluchtig
kunstrjk dichtstuk op gemaakt,zoo wel
in 't latijn, franseh als in het vlaamsch.
Zie Foppens A[echhinia Christo aaseens el crescens.
MAANSCH ING, MANESCIHI ¡NG, in WestVI. hetzelfde als elders : maneschijn
of het schijnen der maan, ook voor
maanmaand, fr. mois lunaire.
MAARES (Brab. en Kemp.), in VI. maarres en maarreis gezegd en geschreven,
wordt overal gebruikt in den zin van
maar,, maar cenemaal , maar eenen
keer, maar eene reis, fr. une fois, sealement, clone, lat. solummodo, Ianlummorlo. Wij houden 't voor verkort
van : maar eens of maar ins, d. i.
maar cenen keer, b. y. doe het maar
es als ge kunt; 20 maar es, maar reis
bet. ook : nauwelijks, eventjes, fr. a
peine : hij was maar es binnen of
begon te schreeuwen.

MAAR iNS, maar-eens. Zie maar es.
MAARREIS, MAARRES. Zie maar es.
MAART.IE, MEERTJE, soort van leeuwerk,
vogelken wat kleiner en fijner dan de
gewone leeuwerk (Hasselt), licht hetgeen men te Campenhout en elders
boschleeuwerk noemt.
MAAS, MAS, vlaamsche verkorting van
Thomas.
MAAS, droogstaande koe (Boll. Limb.).
Zie manskoe (VI. Idiot. biz. 363)en
mansch (VI. Idiot. biz. 36). maal.
MAAS, y., in Oostvi. gezegd voor : gat,
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opening,vlek, wond; zoo zegt men : de
(het) net is vol rnctzen ( gaten ). In
Rrab en el(iers zegt men in lage taal
lek my de meas, kost nine maas.
Kiliaan heeft maese, maese/te, masche,
mase/id, voor plek, viele, I. macula
en cicatrix, en macsc/ic van het net,
lat. maciila retis, foramen re/is, en
maesdavm, niasdarm , voor mestda rm
of aarsdarm ; Lij Bild , maze, moze.
}[aschelen (masselen) het. heden no,g
in Brab. : zich beviekken vooral met
zoet of zwartsel.
MAASFIOUT, o., stukken hout in de sLel
lino
gebezigd en die van den eeneo
kant in den muur steken en van den
anderen op de scheerhouten en stoandert zijn vastgemaakt (Gent). Het w
is samengesteld uit hout en, licht, uit
mas , masse. Zie deze woorden bij
Kiliaan.
MAATJE, druppel, borrel, fr. poetic. Iemand zijn maalje stellen of iemand
zijn maalje vullen, overdrachtelijk
iemand zottigheden zeggen of hem
duchtig berispen (Oostvi). Zie maat je
(VI. Idiot. blz. 360).
MADE. Zie mateken, mèedeken.
MAFFELEN, is bij Kil. hetzelfde als : mo
felen de kaken roeren , den mond
bewegen, mompelen, binneiis monds
spreken. Zie A. De Jagers, frequentatíeven op eno/felen, biz. 40 1 , waar men
leest dat moffelen in Noord-Holland
ook knabbeten beteekent, en in dezen
zin wordt het soms ook in Belgie gehoord.
MAGAL, MEUGAL, na. en y., die alles
mag, dat is, die alles kan eten. Men
zegt overal ook magal en moogal van
iemand die alles mag doen, wien alles
is toegelaten.
MAGDALEEN. Zie Martha.
2MAGER1EMES, m., is te Maastricht de
verbasterde uitspraak van . magere
mensch, een mager man.
MAGISTRAAT, o., in Brab., Antw. en
Noord -Brab.
,
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MAK, V. , slag, kusje : geef moeder cene
mak (L. van Waas). Men zegt ook
kers, licht voor kerps, wafel. Zie mak
(VI. Idiot. blz. 361).
MAKELAAR, m., timmermanswoord, in
't fr. ook maclair, zoowel als barrean
geheeten, is in Brab. en elders niet
slechts de paal of standboom, waarop
de twee vleugels eener dobbele deur
sluiten, maar ook de lat of plaat die op
eene der halve deuren langs buiten in
't midden genageld is en tegen welke
de andere halfdeur sluit. Zie makelaar
(VI. Idiot. b!z. 361).
MAKEN. Van iets veel maden bet. 4 van
iets veel geld maken, iets duur verkoopen ; 2° iets zeer achten 3° veel
droefheid of verdriet van of in, of uit
iets maken : hfj maakt veel in zijns
vaders nood. Zoo zegt men ook : hij
weet er veel van, hij is er zeer bedroefd orn (Drab., Antw. en elders).
MAKKE, m., iemand die mak is, d. i. een
korte, dikke, stijve of trage jongen :
toe, makke, korn wat gauwer. Hij is
een eerste makke of luiaard (Brab. en
elders). Het woord is verwant met maf
en met gemak.
MALBROEK, kalf met dikke billen (Rood
Tienen).
MALDEII, in de omstr. van Breda en elders
bet. het : koornmaat, bij iil. ook vialter, bijna 'tzelfde als mudde. Zie malder bij Hceu fft, die zegt dat bij de
Nedersaksers malt of molt is : cene
graanmaat van verschillende grootte.
MALVE. Z. mienge.
MAM, MEM, y., grootmoeder (Hasselt). Zie
mcm, voedster, min.
MAMMELOIiER, te Gent voor gevangenis
hij zit in den mamineloker. Bij Jac.
Fleremans is mammelokker cene eche!,
fr. tdtard.
MAMMELORSE, 'tzelfde als lokkemamme,
lokke (zie dit w. VI. Idiot. blz. 340) of
0

lokske, gesuikerd doekje dat men den
kinderen in den mond geeft orn hun
't schreeuwen of schreien te beletten
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(VI.). Lokken bet. zuigen.
MANKE EN KALLE. In VI. gezegd in den
zin van alle soorten van lieden, alle
gebrekkelijke lieden, eeniegelijk, iedereen : alle man, manke en kalle,
worden in dat sticht aanzeerd. Manken en rechten 't is al op yang. Kalle
is licht voor : kaal, kale.
MANGELEN, b. o. en gelijkvl. w., van
dagelijksch gebruik in 't Zuiden voor :
ruilen, verwisselen, fr. troquer : wilde
mangelen. Zie A. De Jagers' frequentatieven, blz. 3O en volgende.
MANGELWORTEL, 'tzelfde als : kroot of
karoot, meerv. Icrooien, beetwortel,
fr. betterave (Limb.).
REN, b. w., van 't fr. manquer,
MANKEEREN,
ontbreken, missen, gemissen ; ook in
't Zuiden veel. gebezigd.
MANKEMENT, o., van 't fr. manquement,
gebrek, verminking : kwame er een
mankement aan, ik zou 't niet willen
(Brab. en elders).
MANKE PET JANKEN, o. gelijkvl. w.,
mank gaan , op krukken springen
(Oostvl.). Zie ijnke, petjinke (VI. Idiot.
blz. 2,02).
MANNEKEN, een hout in het timmerwerk
eens bouws, dat de vorstbalken ondersteunt : dr ij mannekens slut/en
den balk, Oostvl.
MANNEKENS (DE) bet. op vele plaatsen
van Brab. • zooveel als het fransch les
garnisaires, de wetboden : de mennekens liggen er in huis.
MANSMENSCH, m. en o., man, mansper
manskerel, in tegenstelling van-son,
vrouwmensch , meerv. manslieden ,
vrouwlieden : de manslieden zitten in
de kerk rechts , en de vrouwlieden
slings (Brab.).
MANTEL voor nmanndel, graanhoop staande
op het veld ( Hagel. en omstr. van
Diest). Zie Vl. Idiot. biz. 362.
MARBELEN, o. gelijkvl. w., met de marbols schieten of bollen (Vi.),
MARBOL, m., marmel of marmer (Brab.) ;
te Loven zegt men ook lavoor, licht
,

MAS

voor ivoor; in N.-Brab. ook marmbol,
marmeren knikker.
MARES , MARESKES , voor : maareens
(Brab.) . Zie maar-es.
MARK. Zie Merk.
MARKTKRAAI, v., vrouw die op de prondelmarkt met een kraam zit; ook gezegd van eene vrouw die al te luid
klapt, of die gemakkelijk aan het kijven
valt (Gent en omstr.).
MARS ZBO L. Zie marbol.
MARREBLOOT, ook MAAIBLOOT, bijv.,
zoo bloot als eene maai of marre, dat
is, moedernaakt, moederbloot, paddebloot, gezegd van dieren en vogelen
(Meerhout). Marre gewis eene andere
uitspraak van merre, moer, moeder.
MARROL, verkort van maricol, een soort
van geestelijke dochter of non, in 't fr.
maricolle genaamd, samengesteld uit
Maria en colens , dienares van de
H. Maagd Maria (Brab. en Antw.).
MAROTTE is de naam die sommigen van
Lier en omstreken geven aan den vo
fr. genaamd rale d'eau.
-gelin't
MARTHA EN MAGDALENA. Sprekende
van meisjes of vrouwen, waarvan de
eene voor het huis- en handwerk is, en
de andere voor het zittend leven of
voor de godsvrucht, of voor de ledigheid zegt men : de eene is Martha en
de andere is Magdalena (Brab. en
elders).
MASKELIER of MASSCHELAAR, m.,
mannekens eend, waard , erpel, fr.
canard (`Vestvl.).
MASSCHAART, m., is, in 'i Land van
Aalst, eene andere uitspraak van mas scher in Vlaanderen, en van Massel in
Brab. , d. i. zwarte stofaren in de
tarwe en ander graan ; men zegt ook
tooveressen koorn. Zie massel ( VI.
Idiot. blz. 365).
MASSCHELAAR, m., zie maskelier, massel
en masschelen.
MASSCHEREN, b. gelijkvI. w., in VI. hetzelfde als in de omstreken van Loven :
mr asselen, d. i. met schouwroet zich
24
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zwartmaken ; bij Kil. maschelen
mascheren, maeschen, p'ekken, bevlekken, bevuilen.
MASSEL. m., in Westvl. hetzelfde als
mannekenseend , erpel (Westvl.). Zie
maskelier.
MASSEME, hij de Walen Masmines, een
dorp tusschen Gent en Aalst gelegen.
MAST, m., naam dien men geeft aan een
zeer zwaren hamer, dienende o rn
dikke arduinblokken te klieven. Er
zijn van deze kliefhamers die tot veertic) kilo's toe zwaar wegen (Godserihoven en ornstr.). Kil. heeft masse,
massue, fr. massue, 1. clava. Zie Bild.
GesI. lijst, op masse. Mast, verwant
,

met metse, matse, stok, staf, en metsen, matsen, doodslaan, moorden. Zie
ook hij ons mats (VI. Idiot. biz. 366).
MATEKEN zegt men in Vi. voor het Bra
bandseh medeken of medeken, d. i.
maagdeken ; van made, meede, voor
maagd. Hiervan nsadekeers (VI). ; in
Brab . m!edeheers of n2edekenskeers.
Men heeft in Brugge ook de Madestraat voor maagdenstraat ; ten ware
dat het ook Beernd- of Weidstraat
mocht bedieden.
MATER, o., is, in Klein-Brab. en ook in
VI., een geurige plant , een soort van
alsem waarmee men ook koeken bakt,
hetzelfde als in de Woordenb. : moedèrkruid, fr. inairicaire, I. Ch rysa n

-themuparin.
MATJA, v., voor : klein tarwen broodje,
(Sint-Truiden).
MATJE, verki. van mat, malte, fr. natie.
MATTE en MAT, v., zit van eenen met
biezen gevlochten stoel (Westvl.). Zie
matten.
MATTEN, y., geronnen melk, ook zeer
slappe kaas (Oostvl.). In Westvl. zegt
men ook : matte, doch meest matten,
voor klonter van melk, stremsel, fr.
grumeau, cailleboite. Zie mollig (Vi.
Idiot. blz. 366).
MAZEN, b. gelijkvl. w , te Gent en omstr.
gebruikt voor : krijgen, opdoen, mede-
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deelen : gen zult niets mazen.
MAX, MAXKEN, Maccímiliaan.
ME, hoort men veel, in de gemeenzarne
spraak van Braband en elders, voor

men, we of wij : me weet niel of me
weten niet wat er kaá gebeuren. lYle
zien zulks niet dikwijls, voor : men
weet niet, we of wij weten niet, onz.
Zie verder mij. Me ook voor men of

mijn : me vader, me moeder.
MED. Met, verkort van mede, wordt bijna
algemeen in Belgie med uitgesproken :

gade med ons ; med eenen ; med houderden, onz. In Vi. hoort men zelfs
medden voor met : ik ga medden hem,
ik ga mede met hem.
MEDEENEN, bijw. , tenzeifden tijde, tegeljkertijde (Brab. en Oostvi.).
MEDEGAAN, MEEGAAN, o. w., medevallen, passen, gevoeglijk zijn, duren
dal gaat mêe. Dat kleed heeft lang
mée gegaan (Brab., Kemp. en Noord
Brab.).
MEDELATEN, b. w. Iemand medelaten,
geduld met iemand hebben, toegevend
zijn, uitstel van betaling geven (Baronij V. Breda). Het zal zijn voor : met

vrede laten.
MEDETRAFELEN, b. gelijkvl. w., yerbastordo uitspraak van : medetragelen,
medetraken, medetrekken, medelok-

ken : hij heeft my mee naar de kermis
getrafeld (Brab.).
MEDiE, o., meisje; ook geit (Roermonde).
Zie meisje (VI. Idiot. blz. 370) en
meedeken (VI. Idiot. blz. 368).
MEEDOEN, in Brab. en VI. gebruikt voor:

méedragen, mêenemen, méevoeren :
doe dien boek ne ; hij deed zijne papieren naar den predikstoel nsede
Mledoen ook mededeelen : ik doe niet
nse.
MEERTJE. Zie maartje.
MEERVOUD. Eenige woorden vormen hun
meervoud in Roermond en elders in
Limb., enkel door klankverandering,
zoo b. y. is hoed, my. hood, heuj;

stoel, stool, steul; muis, moes, mime.
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MEES. Zie meeus.
MEEUS, MEES, MEUS, verkort van Bartholomeus : hij weet van teezen noch
van meezen (eigenlijk van Mattheüs
iioch Barthelmeus), hfj weet van beten
noch blazen, van niets, hij kent niets,
hij is tot niets bekwaam (l3rab. Antw.
en elders). In VI. zegt men meeuwen.
MEEUWEN, m. • van Bartholomeüs : hj
weet van leeuwen ( Mattheüs ) noch
meeuwen, hij veet van toeteri noch
blazen, hij weet van niets. Zoo zegt
men ook nog : van teeuwes noch
meeuwes 2eeten (Vt.). Z. mocos.
MEEWES, Bartholomeüs. Zie meeuwen.
hiervan gewis de farnilienaam Jlïievis.
MEEZELEN gaf men ons op uit Gent in
den zin van : medelokken, mêedoen
gaan, en is licht hetzelfde woord als
miezelen, of verwant met naeuzelen
(snoepen). Vrgl. medetrafelen, medetrekken.
MEEZEN, V., mug (Anderlecht). Zie meens.
MEEZENVANGST is (]e vogelenvangst met
geteerde roede en met lokfluifje.
MEI voor : met (Baronie Breda).
ivlEi (zie Vi. Idiot.. biz. 370). Men zet overal
den mei op een huis of gebouw als het
geraamte en de daktimmering opgericht is, en dan is het feest voor de
werklieden die getrakteerd worden.
\randaar misschien dat mci to Maastricht bet. : feestdag van iemand en
ook het geschenk dat men met die
gelegenheid ontvangt : 't is vandaag
uwe mei. lic geef u een .schoonen mei.
Als't kermis is steekt men inYlaande
cenen roei op den kerktoren.
-ren
MEIBURG. Meyhorch staat in den Tenth.
voor Maaedenhnrg , hij Kil. is 't
Maeghden-horgh of Meyden-hocgh.
MEIDE. Zie muido., hondsdille.
MEYDE-BORGII. Zie Meiburg.
MELLAN, MEYLAN, is ook de oude vlaam sehe naam van 't waalsche dorp Melin.
MEISJESFRITTER , een die zich met
meisjes vermaakt (Kortrijk). Zie [ritten
(VI. Idiot. biz. 133) en [rjten of [rui-

MEL

ten, dat bij De Bo, foppen, bedriegen is.
MEKRAS. Zie mikraas.
MEL, wilde maluwe (omstr. van Loven).
ITeremans heeft : melde, fr. arroche,
bonnedame , en Kil. vertaalt melde
door atriplex, aureum outs. Vrgl. ook
mil (Vi. Idiot. blz. 379).
MELDAART. Zie Meldert.
MELDERT en soms ook Meldaart, maar
(lOOP 't volk Mellaart uitgesproken, is
een dorp bij Tienen, vermaard om de
FI. Ermelindis, en dat de waten Maillard noemen.
MEI.GER is de Maastrichtsche uitspraak van
mergel, wecke kalksteen, en niet van
melker (lloogl. Martens).
MELKDISTEL, y. Wij zullen hier, op hetgene wij geschreven hebben op bi. 374
van 't VI. idiot., 't volgende nauwkeurigor bijvoegen : 10 de verschillige
soorten van sonchus, fr. laiteron,
naelkrceye of konijnenkruid, hazenlattouw of latuwe, fr. laune, hazenstruik
( Dodoneus), hazenkool (omstr. van
Loven), van de familie der latouwpiant
met gele bloemen en melkachtig sap.
Eene soort van sonchus asper, met
stekende bladeren , is bij Dodoneus
dauwdistel en ganzendistel genoemd;
heden wordt ze in de omstr. van Loven
melh- of dauwdistel geheeten. 2' De
versehillige soorten van euphorbia, fr.

epurge, lithymale, zijn : duivelsmelk,
woifsinelk, planten met kleine bloemkens en een vergiftig melksap inhoudend. 3° De carduus marianus, fr.
chardon-Marie, een Lieve Vrouw distel, bij Dodoneus melkdistel, een ware
distel, wier bladeren met melkwitte
strepen geteekend zijn.
MELKEN wordt ook nog gezegd 1° voor
ergens melk in mengen, b. y. den
koffie melken (Overal) ; 20 te Gent en
omstreken voor : schreeuwen ‚weenen,
huilen, krijschen, hiervan : melkbeeste,
kind dat altijd krijscht en schreeuwt.
MELKEOM, 'tzelfde als meikteil (VI.).
MELKNETEL, in VI. ook melkniltel en
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meikhittel genaamd, is tilet de melhdistel die steekt, maar wel eene netel
of tingel met witte honingbioemen,
ook geheeten wille meiktinge, in 't fr.
orlie-blanche , bij Linneus , lamium
album, en de ronde mellcdistel of melklingel, fr. ortie-rouge , lat. lamium
purpureuni.
MELKSKEN, voor melker, mannekensvisch, als haring, enz. (VI.).
MELKTEIL, MELKTEELE, y., melIkom,
een aarden teil of ronde diepe kom
met eenen rand van onder en waarin
men de melk in den kelder zet, fr.
terrine (Brab. en elders). Meikteele is
te Gent eeoc vrouw die haastig aan 't
weenen valt. Zie boven melken, en bij
De Bo meikleil.
MELK\V1T, o., in 't Land van Waas hetzelfde als elders in Vi. mollesalaad,
dat is witloof van suikerij die onder
een moihoop staat, en soms als salaad
geëten wordt (Zie Vi. Idiot. blz. 387,
en De Bo, blz. 709).
MELLAART. Zie Meldert.
MEN, in sommige streken gehoord voor
iiijn : menheer en menne voor : man.
MENG, stopken of zweerke : uit m,n flit
zijn drij mengen gekomen ( Godsenhoven).
MENNEKEN. Zie manneken, mannekens.
MENSCH. In Brab. zoo wel als in Vi. cene
uitroeping van verwondering : wel
menschen lief. In Hollandsch Limburg
hoort men hier en daar mensch voor
lief, vrijer of dansgezel, of hetgeen
men in Brab. ook kcipp'ri (van 't fr.
caprice) heet. Zoo zegt bijv. een meisje:
ik heb mijnen mensch (jongen) verloren. In Gent wordt mensch gebezigd
als bijv. in den zin van goedhertig, en
menscher voor goedhertiger : de zoon

is menscher als de vader.
MER, heden nog veel in de Kempen, even
als ten tijde van Kil., gebruikt voor
maar, fr. mais, en in Brab. hier moe,
elders rnou, ook ma uitgesproken.
MEIIGELEN wordt, te Kapellen en op an-
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dere plaatsen van Klein-Brab., veel
gebruikt licht voor uitmergelen, en
voor (iemand) plagen, lastig maken
hiervan ook gemergel en inergeleer,
o uy erdragelijk mensch. In Westvl.
bet. mergelen ook baggeren. Zie meivelen .
MERK, MARK, een dorp in Henogauw, in
't fr. Marcq.
MERK, fr. son (Ilerlen).
MERKETON, V., perzik (Hasselt). Zie meikaton (Vi. Idiot. hlz. 373).
MERKT, markt. Van de merkt geraken of
zijn, verkocht geraken, getrouwd geraken : die dochter is eindelijk toch
van de merkt geraakt (Brab.).
MERTELEN, MARTELEN, o. w., in Brab.
uitgespr. mettelen, en in 't Land van
Waas ook bijna als meutelen, sukkçlen.
het zwoegeiid hebben,bet. indit laatste
gewest ook taimen, fr. la'mbiner : wat

staal ge daar te wentelen. All. gemertel, merteleer. me'uteíaar, sukkelaar, tairner, trage kerel.
iERVEL en MERGEL , n1.1 in Westvl,
voor bagger, slijk uit grachten of waterloopen, fr. bourbe. Hiervan mervelen en mergelen, b. w., baggeren, b.
V. cene gracht of vaart mergelen, d. i.
er den modder of slijk uithalen. Zie
niergel en mergelen.
MES zegt men in VI. voor mest, cii messen
voor mysten (vetten). In Brab. valt de
t ook weg in mespoel, rnespoeiwater,
mesput, voor mestpoel, enz. Zie messing (VI. Idiot. blz. 374).
MES, MESSEN. Mès wordt te Hasselt gezegd in denzelfden zin als zaag, fr.
scie, d. i. een zageman, een vervelend
prater, ook iemand die slecht iets verricht; hiervan messen, b. geljkvl. w.,
slecht iets verrichten, ook zagen, fr.
scier, door praten vervelen (Flasselt).
MESDAG, feestdag : het zat op uwen
mesdag luiden, ge zult bekeven worden (Kortrijk).
METS. Te Roermond en elders in die omstreken gezegd voor : mes, bet meerv.

1I1C

(

197

is Messer, messen, in 't vedersaks. ook
mest. Zie Weiland op mes.
METiELEER, METTELEN. Zie mertelen.
MEUGAL, van al en meug, wortel van
mengen (mogen). Zie ma gal.
MEUK, MEUKEN worden in Brab. muik,
ruiken uitgesproken ( zie V1. Idiot.
Metz,

blz. 3)6).
MEUKEN of MOREN, o., zekere aloude
maat om graan , appels en aardappelen
te meten, nu nog hier en daar in Belgie gebruikt vooral in Braband en
omstreeks Mechelen : een meuken gerst,
een meuken aardappels. Meukensmande, v., cene mand kunnende een
meuken inhouden : er gaanvijf meukens in Benen zak (Benen maatzak).
Meuken of rnoken bij Kil. vertaald
door modiolus, is gewis verkort van
muddeken, en muddeken is bij denzelfden schrijver rodios. Men treft soms
ook multe aan. Zie meuken (VI. Idiot.

blz. 376).
MEUKENSMANDE. Zie meuken.
MEURKE voor moorken, keteltje (Roermond en elders).
MEUTE LEN (Waas). Zie boven mertelen.
MEUTER, MEIJTIEB. is de Brab. uitspraak
van mortel , bij Kil. is mmzorter, fr.
mortier. Het w. is verwant met mor
De Teuth. heeft momorter voor-zel.
cement.
MEUZELAAR. Zie 't volgende.
MEUZELEN, hetzelfde in Westvl. als bij
ores moezelen, ook neuzelen, peuzelen,
langzaam eten, traag knauwen. Hiervan meuzeleer, die traag eet, lang aan
iets peuzelt; ook in 't Land van Waas,
de naam van zeker vogel.
MICH. Langs den Zuid - Oostkant van Braband, b. V. in 't Hagel., in Limb. eh
langs heen DuitschI. zegt men overal

'mich voor mij : wilde mich helpen.
MICEJKWARTIER is het kwartier of de
landstreek waar men mich voor mij,
ich . voor ik uitspreekt, b. v. van dengene die van de omstreek van Tienen,
miest of uit het Hageland is, zegt men :

11IE
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hij is van 't rnichkwarlier.
MICHOTTE, te Godsenhove en elders
klein tarwen broodje ; licht verwant
met het fr. miche, hetzelfde woord als
ons mik , bij Kiliaan mick, klein tarwe brood, Sleeckx vert. miche door
broodje, ponderken, tweeponderken.
MIDDEL en MIDDEN'worden in veel samen
woorden onverschillig gezegd-gestld
en geschreven, b. V. middelpunt en
middenpunt ; middeldeur en midden
middelnacht en middernacht;-deur;
middelweg en middenweg ; middel
en middenlandsche, enz. -landsche
MIDDELBIER, o., voor middelbaar bier,
soart van gering bier (Loven en omstreken).
MIDDELS. Sommigen zeggen in middels
voor : middelerwijl , middelertijd of
middentijds, ondertusschen (Brab. en

elders).
MIDDENS troffen wij aan voor : in 't
midden.
MIE, MIEKEN of MIETJE, vrou eennaam
voor : Maria, Mariake (Brab. en elders).
Zie maaitje.
MIED- of MIETPENNING. Z. miepenning.
MIEK zegt men ook voor : mik, kraamiek
(kramik) of witbrood , tarwebrood
(Limb.) en ook voor : mik.

MIEREN, Maricken (Brab., Antw.).
MIEMER, MIJMER, aalbes (Venloo). Zie
VI. Idiot. blz. 370).
MIENE, MIENEN, voor Dominicus (Brab.,
Tienen).

MIENEN, MIJNEN, Domis, Doms, 1. Dominicus, mansnaain.
MIENGE, MEENJE, MINJE, hetzelfde in
Westvl. als bladluis, fr. puceron. Men
zegt ook : malve, en, in Brab. hoort
men : milver, mulver, mul fer; elders
meluwe, enz., diertjes, 't zij zwart,
groen of blouw (volgens den plant),
die de bladeren zeer beschadigen. Zie
mijter.

MIEPENNING, huurpenning (Roll.-Limb.,
Roermonde en elders). Het is voor :

miedepenning of mietpenning, samen

:ii,ii:
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gest. van miele of injerte, dat is : gift,
geschenk , beloon i n g, fr. rcompense,
salaire d'vn messajer, drinkpenning,
hij Kil . munus, donum, stipendium,
Angi. Boyer, meed or reward, zegt
Delforterie. Z. rnijt (VI. Idiot. hl. 378).
\IIERENGERS, zegt men te Wespelaar tegen zeer mager gras.
MIEJIRLAVERKEN , ' ijtl een soort van
i<iaverkens met een geel hioemken die
langs heen den weg bisschen het gras
groeiei.
MIETPENNING. Zie miepenning.
MIEZEL, MIJZEL, wortel van : miezelen
of mijzeien, hetzelfde als morzelen,
(ills in VI. zooveel als : morzel, kruimel, klein brokje, stukje, beetje : een
miezel brood, een mUzeiken kèes.
MIGGELEN hoort men in Oostvl. ook voor
muggelen (VI. idiot. 396), frutselen,
neuzelen, klein, fijo of nietig werk
verrichten ; fJemiggel, gefrutsel ; muggeiwerk, frutzelwerk.
MIJ of WE wordt in den gemeenzamen
spreektrant veel met daar gebezigd,
om meer levendigheid of nadruk aan
zijn gezegde te geven, h. y. hij begon
me daar le toopen ljic nen haas : hij
begon zeer snel weg te loopen. Hij
strompelde tegen eenen steen en viel
me daar n en geweldigen slag op zijnen
neus. Soms is daar er niet bij, b. y.
hij zag me den vijand afkomen en liep
me weg, zoo spoedig hij kon (Brab.).
MIJDELIJK, bijv , omstr. Breda voor
gevaarlijk : mijdeljke mensch, mijdeljke weg.
MLJKEN, in Vi. gezegd voor wijken, zich
mijden, plaats maken, zich voor iemand of iets uit den weg ruimen.
MI.J1ER (miemer), aalhezie (Limb.. Venloo).
Zie VI. Idiot. blz. 370.
MIJNDER. Zie mijter.
MUT, 'tzelfde als het fr. mite, made, maal,
meluwe, schietworm, kleerworm, root,
kaaswormken Ze rnijter.
MIJTEN gaf men ons uit Vi. ook op voor:
mijden.

MIN
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MIJTF:lt of MIJNDER, m., mijt, worm,
kaasworm of maal ; houtworm of houtluis, biadworm of -luis (VI.). Zie mijt,
en boven mienije.
MIJTPENN1NG. Zie miepenning.
MIJTJE. Een mijtje krijgen bet. in het
een of ander spel, b. y. in het kaarten,
het hollen, enz, , nog niets behaald
hebben, waneer de tegenspeler reeds
uit is : hij heeft een mt7tje, hij heeft
niets behaald, hij heeft verloren. Zie
ro lIje.

MIK. Zijnen mik vóóreten heteekent in
't Flage!and 'tzelfde als elders in
Brab. : zijn witte brood voor eten.
d. i. eerst wel of lekker leven en later
moeten gebrek en armoede lijden : die
kerel heeft zijn mik vóór geeten en nu
zit hij in ellende.
MIKRAAS, bijv. , armelijk, armtierig, mager, flauw, slecht, gering, versleten
(Westvl.).
MIMI, waschkelel (marmite) (itoermonde).
MIN, v., bet. in de Meijerij ook eene geit
vooral in de kindertaal gezegd ; in
Brah. , omstr. Loven, is 't een soort
van ronden haren pels die de vrouwen
des winters om den hals doen. Minne,
v., ook tol of drijftol die zoetjes op de
hand draait : het is een minneken
moontje minne.
MINiE. Zie mienge.
MINNEREN voor minderen, verminderen
de koude minnert; .dat kan niet minneren, spreekwijze, dat kan niet anders zijn (Overal). De Bo schrijft mineeren.
MINNIGEEREN, verhasterd van miti geeren, van 't fr. miuiger, te en omstr.
Loven veel g ehoord voor : minderen,
verminderen.
MINSCET, bijna overal gezegd.evenals oudtijds, voor mensch.
MINZINE(, MINSJANK, soort van eed of
zweerwoord , volgens mij, verbasterde
uitspraak van miin zielke, op mijne
ziele : het is minzink waar (Ornstr.
van Loven).
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MIRREL, MIRRELD, in Vi. en ook hier en
daar in Brab. gehoord voor : middel,
midden : de mirreiste boomen.
MIS , vooraan hij werkwoorden , wordt
dikwijls onafscheidbaar, vooral als 't
werkw. onzijdig blijft, b. y. miszeggen,
als de kracht vooral op mis valt : gij
hebt miszegd, gij hebt misgezegd. Misdoen : gij hebt misdaan of misgedaan;
misantwoord : gij hebt misantwoord
of misgeantwoord (Brab. en elders).
MISHANDIG, bijv. , lastig, moeilijk, ongemakkelijk, van onpas : altijd vreemd

vol/c in huis is nogal mishandig (VI.).
MISJUNNIG, bijv., misgunstig, afgunstig,
nijdig (Westvi.). Bij De Bo staat misgunning, gewis eene drukfeil; want
elders, in de Woordenb., wordt misgunning verfr. door action d'envier.
Kil. heeft misgonnen, misgonste, en
misgonstigh, voor : nijdig, kwaadwillend of kwaadwillig.
MISPELAAR, MISPELEER, mispelboom,
mispeistruik, ook mispelen -leer (Brab.
en elders); bij Kil. mispeler, mispel-

tere.
MISSCHIENS hoort men overal in Biab.,
Kemp. en Noord -Brab. voor : misschien ; verbasterd van maggeschien;
en van dit laatste hoort men ook nogal
dikwijls masschiewe.
MISTER voor meester (Brab.).
MITJE, verkort van mietje, mij/je, in den
zin van : weinigske, een beetje, een
zierken (Vest- en Zeeuwsvl.).
MODDELEN, verward mengelen (Bagel.).
Zie modden, enz. (VI. Idiot. bl. 38).
Kil. heeft modden en moe/delen, in
den zin van : aarde of slijk roeren, uitgraven, hetzelfde als in de Woordenb.
moddereii. Zie De Jagers' freq. op
moddelen en modderen.
MODDER, in. In Brab., y. in VI., slijk.
Men zegt in Vi., Brab., Antw. en

elders : iemand door den modder trek
ken of sleuren, d. i. hem bekladden,
beklappen , beleedigen , belasteren

ieman(l.c eer en faam door den modder

trekken.
MODDIG, hetzelfde als modderachtig, mottig, vuil.

MODE. ifij is op zijne mode, hij wilt gediend zijn als een prins (Gent).
MOEF. Zie mof.
MOEÍALSTEERT, y., voor moeial, vrouw
die zich met alles moeit (Gent).
MOELDWORM, MUILDWORM, WROETWORM, voor mol (Limb., omstr. van
Venlo). De Tenth. heeft goere, ghoere,
moll, moiworm, moiltworm, 1. talpa.
MOER bet. hier en daar in N.-Br. het rot

hout dat diep in nat/en grond steekt
en nog geheel is. Z. moer (VI. Idiot.
biz. 38t). in Westvi. bet. moer, in
kofJiemoer, het koffiedik.
MOERBEIER, MOEREBELER, rn, in
Westvi. hetzelfde als : kraakbezie,
mirtebezie, fr. mauret, fruit de l'airelle; in Brab. zegt men krakebijzen
of krakebezie.
MOEREBOONEN, moerbloem (Limb.).
MOERKELPER, MOORKELPER, MOOSKELPER, m., te Loven soms ook uit-

gesproken maankelper , soort van
karper, wat dikker, ronder en donkerder van kleur dan de gewone witactitige karper der klare waters. Gewis
is hij zoo genaamd omdat men hero
visht meest in rotte vijvers of in
moerassige poelen (Brab.).
MOES hoort men op vele plaatsen in 't
Hagel. en zelfs to Loven voor : maar
hoes, en dit hoes is voor : hoe.
MOESJANKEN , mompelende heen en
weer draaien (N.-Brab.); bij Kil. mosejanken, (1. l. staan huilen als een
buitengejaagde hond, staan janken als
de hond aan 't mozegat om nog iets
van den afval te krijgen, enz.
MOESZAKKEN, m. mv. , in Oostvi. aardappels die, gezoden en murw zijnde,
tot meel of bloem vaneen vallen. In
Brab. zegt men soms ook : bloempat-

taten, meelachtige pattaten, die pattaten blommen goed.

MOF. MOEF , y., smaadwoord , (likke
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vrouw, machochel (Gent). Zie mokkel
of moggel. In Brab. is mof, moef, m.
en v., iemand die molt, een knorpot,
knorster, grompot, iemand die pruilt,
zuurziet. Zie Bild. Geslachtslijst op
mof; men leest daar dat mof, mo ffe
'tzelfde woord is als mouw, zoo dat
moffelen, in den zin van bedriegen,
zooveel zou zijn als in de mouw stoppen, en dus schrijft Cats wegmoffelen,
en wij, Brabanders, wegfofelen. Zie
moffelen.
MOFFELEN, o. w., in 't spel bedrog doen,
bedriegen ; ook stibbelen , stubbelen
(Hasselt). Elders in Limb. zegt men
ook foeleleni, en licht ook foeteren voor :
valsch spelen, fr. tricher; in Brab.
hoort men daarvoor ook : foffelen, foefeien, 'twelk ook gezegd wordt voor :
bedriegen. In Westvl. bet. moffelen,
muffelen, maffelen: smullen, smakelijk
eten , en is verwant met mokkelen.
Kil. heeft mocken, moffelen, ma ffelen,
voor de kaken roeren, bewegen. Zie
boven ,: mof.
MOFFELS of MOFFELIIOONEN, in Noord
en de Kemp. de boerenboonen,-Brab.
ook boerenwanten, ook nog genoemd :
,

labboonen, platte boonen, boeren teenen, fr. [eves de marais.

MOK, MOKKE, v., platte peperkoekbol,
rondvormig gebak : hij koopt mok skens met zijn spaargeld (VI.).

MOK, m., putje, kuiltje, nest, holte, legerplaats; ook voor mook of muik (Westel ; men zegt ook mokker en mot.
Zie Mook.
MOKEN. Zie meuken en muiken.
MOKER, m., mokertje, iets dat goed is of
uitmunt in zijne soort : het is een mo.)

ker van eene peer (Vl.).

MOEKE, v., klein rond koeksken met veel
stroop in, fr. draguée (Waas). Mokken
bet. in Groningen (Taalk. Mag. 1V,
blz. 681) een zeker gebak, hoekster mokken.

MOKKEDAUW, zeer dik vrouwmensch.
Zie bij De Bo : mokke, mokkel. en mok-
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kelen.
MOKKELEN, tegenmompelen, tegenpreutelen : dat bommelen en mokkelen
steekt mij tegen (Oostvl.) . Zie moffelen.
In WestvI. bet. mokkelen bijna 'tzelfde
als : lustig en smakelijk eten, smullen.
Mokkelaar is een smullebroeder of een
die lustig eet ; en mokkeling , verfrommeling.
MOKKEN, o. gelijkvl. w., inwendig ver
zijn, een wrok opvatten (Brab.,-stord
Kemp., N.-Brab. en elders). In NederSaksen heeft mukken ook de beteekenis van : gestoord zijn en uitwendig
zijne ontevredenheid laten blijken. Zie
bij ons monken, pruilen.
MOKK.EPOOT. Het mv. mokkepooten of
ook groetjepooten bet. : vuile handen.
Van mok of mot, roodde, wat mottig,

morsig of vuil is. Vrgl. smodse, mokkel
of moggel. Groetje, gruit, is slordig
werk, en gruizen, morsig werk doen.
MOKKER, m., mok, putteken, kuilken
(Westvl.).
MOKLOCEIT is in de Hempen te Turnhout:
eene vochtige, nevelachtige lucht. Van
locht en mok, wortel van moken, men-

ken, muiken, dus eene lucht die nat,
week, zacht maakt.
MOLEN , oud Vlaandersch woord , hetzelfde als meluwen, dat is vermolmen,
door boutwormpjes verteerd worden.
In loll. vermolsemen, omstr. Loven
vermemelen, elders in Brab. soms ook
vermaaien.

MOLENKOT. Zie rossekot , orskot (VI.
Idiot. blz. 557).
MOLENVAT, oude graanmaat tusschen
Loven, Mechelen en Brussel nog gebruikt, zijnde de helft van een Brabandsch halster. Er gaan tien meulenvaten of vijf halsters tarwe in eenen
(maat)zak van rond de honderd kiloos.
Kil. geeft molen-vat op als Lovensch,
een soort van kleine graanmaat, zegt
hij. flatster, bij Sleeckx verfranscht
door demi- mesure, is bij Kil. vert.
door semodius (halve mudde of half
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sister, fr. demi boisseau), eerie maat
die, zegt hij, overat verschillend is.
MOLFERT voor molter, moister (Baronie
van Breda). Zie deze woorden en ook
mulfer.
MOLLEKEN, o., een klein mol, bij toepas
gezegd van een klein, lief kindje,-sing
zooveel als poezelken. Men geeft ook
dien naam aan kleine dikvormige
hondjes (Brab., Vi.). Zoo zwart als
mollekensaarsgat bet., te en omstr.
Gent : heel zwart, pik zwart.
MOLLEKOT, o., mollegat (Brab. ). Zie
mollevoor.
MOLLEPIJP, MOLLEVOOR, pijp, voor of
spoor door Benen mol gemaakt (Brab.
en elders).
MOLLEPBOOI, de rouwmaaltijd, maaltijd
die gegeven wordt ter gelegenheid
eener begrafenis, fr. repas des fu?uTailles (VI.).
MOLLEVOOR, v.., voor of pijp door een
mol gemaakt : de mollevoren doen veel
schade in 't vlas (Brab; en elders).
MOLSHUL, m., molhoop (VI.).
MOLSTERMEEL, o., het meel of de hoeveelheid meels door de maaiders voor
't loon van hun malen geëischt (Brab.).
Zie moister (V1. Idiot. hlz. 387).
MOMMER, MOMER, in., te Maastricht en
elders in Boll.-Limb., voor mombaar,
voogd.
MOND. Uit den mond leeren, gezegd van
talen die men leert door ze te hooren
spreken : hij heeft zijn fransch uit den
mond geleerd (Antw., Lier).
MONDKRÈTEN (met zware è), iets lekkers
eten, zonder daarvan aan de omstanders een deel te geven, en ze aldus
te tergen.
MONKE, v., vrouw die monkt of pruilt,
fr. boudeuse : het is eene leelijke monke,
eest une vilaine femme (V1.). Zie monken (V1. Idiot. blz. 388) .
MONST, mos (Vl.). Zie most.
MONSTER is ook gebruikt op sommige
dorpen van rond Aarschot, enz. bij de
verkooping van boomen of ander hout-

moo

gewas : men schalmt het te koop gestelde hout, met er wat schors af te
kappen en op deze plaats een merk
getal te slaan, aanduidende-teknof
den hoeveelsten koop, en dit heet men
het monster.
MONTJOUËR (van monjoie), te Maastricht
een leelijke zwarte en vreesinboezemende man ; hetzelfde als : moontje of
mondt jepek (VI. Idiot. blz. 388 en 362).
MOQGAL, m. en v., die alles doen mag.
Zie magal.
MOOK, MOKE, MUKE , putje, kuiltje,
diepte of kap die een dopspeler geeft
of kapt met de pin van zijnen dop, in
den op den grond liggenden top zijns
medespelers : wij zullen hem eene
moke of mookhout gaan geven (Gent
en omstr.). Mook is ook voor moot en
dit voor mot, oorveeg, kaakslag : hij
kreeg eene moke dat hij niet wist waar
hij stond. Zie, boven alsook bij De Bo,
mok en mot, muck.
MOOkíiOUT of ook hout, de top of dop of
tol, dien men leggen moet in het dop
om er de andere doppers naar-spel
laten te kampen of kappen niet hunnen
dop (Gent). Zie leghout.
MOONTJEPEK, MONDTJEI'EK, het zwart
manneken, heint jepelJ, het pakman
allen namen waar men den-nek,
duivel mee beduidt en de kinderen
mede bangmaakt (VI., Brab., en elders). (Zie Vi. Idiot. blz. 362.) Kil.
heeft moon voor duivel, 1. daemon,
genius.
MOOR, m., waschketel, meurke, keteltje
(Roermond). Zie moor (VI. Idiot.
blz. 387).
MOORBAD of MOOSBAK, modderkar,
mooskar, waarmee men de vuiligheid
van de straten haalt (Brussel).
MOORBEEST voor moederbeest, het wijfje
van 't konijn (Roermond).
MOORDPOEL, m., moordkuil, fr. coupegorge (Westvl.).
MOORELEN of MOORLEN of MORLEN,
andere uitspraak van : morren, een
2h
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dof gebrul of geloei maken, zoo als
varkens koeien, enz., mooning, gemoorel (Vi.). Zie morkelen, murkelen
;

(VI. Idiot. blz. 39-1).
MOORKELPER, MOOSKERPEI, (Loven).
Zie moerkelper.
MOORLEN. Zie moorelen.
MOORTELEN, o. gelijkvl. w., in Westvl.
gehr. in denzelfden zin als in Brab.
martelen, mertelen, moeite doen, arbeiden en zwoegen om ergens op of

uit te geraken.
MOOS, o., moes, fr. légumes (Limb.).
MOOSKELPER. Zie moeskelper.
MOOSMAKEN, met de voeten in 't slijk
dabberen of spelen (omstreken van
Aarschot).
MOPPELKEN, o., pepernootjes, koekskens.
Heremans heeft mopje voor koekje,
fr. petit bonbon rond.
MOPPEREN is in Noord -Brab. eene ver
uitspraak van mompelen,-basterd
doch bij Heremans bet. mopperen zooveeI als pruilen.
MORGEND. Te morgend of gemorgend,
gezegd voor : dezen morgend, fr. ce
matin (ßrab.) ; te Loven zegt men

negen mergend.
MORS, straks, seffens, aanstonds (V1.).
MOSROOS, v., en in VI. ook mostrooze en
monslrooze, fr. rose mousseuse, lat.

rosa muscosa (Overal).
MOST, op vele plaatsen, vooral in VI., voor
mos, fr. mousse; men zegt er ook

monst.
MOT. m., nevel, mist (Limb., Venlo).

Hiervan mottig weer.
MOT, v., voor stuk, wordt ook gezegd van
een vrouwspersoon die slecht gezind
is (omstr. Aarschot en elders).
MOT, v., in de omstr. van Aalst flog gebruikt voor : kasteeltje, buitengoedje.
Zie motte (VI. Idiot. blz. 39-93).
MOTJE, in N.-Brab. 'tzelfde als in Brab.,
Antw. en Kemp. : moeike, moeilje,
vaders of moeders zuster.
MOTSTIJN isin Groningen; een diertje dat
men elders noemt pissebed en ook

)
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muurluis ; in Brab. wildverken, ijzer verken, kelderverken, duizendbeen,
in 't fr. cloporte.
MOTTEROP, koppig meisje of vrouw. Zie
motte, kalf (Vi. Idiot. blz. 393).
MOTTEN, van mot, slag, slagen, slaag
geven, slaag krijgen (Brab. en Elders).
Zie mot (Vl. Idiot. blz. 392).
MOTTIG, bijv., koppig : ge ziet er zoo
mottig uit, d. i. zoo koppig. Zie mottekop.
MOUD, MOUDE, MOUT wordt in de omstreken van Halle, Aalst, Ninove en
Edinghen gebruikt met de beteekenis
van vet. Monde is een zeer oud woord,
dat in 't oud engt. mould luidt en
daar ook, even als bij Kil., mul, ghemul
is, en stof, aarde bet., lat. pelvis, in 't
friezisch is i)-„olda ook aarde, stof, fr.
terre, poussière. In de oud vlaamsche
Gedichten en bij J. Van Maerlandt
komt bet in denzelfden zin voor, in 'tt
Gotisch luidt het inalmnint.Vrgl. malen,
fr. mondre, molm, vermolmen.
MOUT. Zie mood, monde.
MOUTL3 O i R, m., in Brouwerijs naam van
den werkman die met de zorg van het
mout gelast is (Loven).
MOUTER. Te Boermonde gehoord met de
beteekenis van : goed, zacht.
MOUW Dat is een ander paar mouwen,
zegwijze beteekenende : dat is wat,
anders, dat is wat beters (Brab. en

elders).
MUFF ELEN,
LEN, b. w., hetzelfde in VI. als in
Brab. moffelen, binnensmonds eten,
smakelijk eten, lustig binnenspelen.
MUGGELEN, o. w., peuzelen, traag- en
langzaam eten , futselen , broddelen.
(Westvl.). Zie meuzelen, en ook bij

ons muizelen (V1. Idiot. l.)lz. 397).
MUGGENBLUSSCHERS is een spotnaam
dien men den Turnhouters geeft, omdat zij hunnen toren begonnen te
blusschen, denkende dat zij in den
maneschijn uit de galmgaten hadden
zien vlammen komen, en het waren

dikke zwermen muggen.
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1MUlDE, v., stinkende kamil, hondsdille,
fr. camomille puanie (VI.); in Brab.
eppelein, elders in VI. meide, kantjoen
MUIKE. Mager is niet muike, hoort men,
te Gent, om te zeggen : mager is niet
dood, is nog niet sterven, bij Kil.
muyck, zacht, murm, maisch.
M IJIRSE L, o. , uitgespr. meuksel, zegt men
in Noord -Brab., evenals meuk, voor
het Brab. : een muik appelen, peren,
enz. Zie muik (V1. Idiot. blz. 396).
MUILBRANDERKE, o., kort aarden pijpke
om te smoren (h. en d. in West l .).
MUILKORF, m., het wissen of teenen
mandje of korfken dat men, bij voor
kalveren of veulens voor-beld,n
den muil aanbindt om hun het weiden
of aarden eten te beletten (Kempen,
Geel en elders).
M[TILWOIIM, mol. Zie moeldworm.
MUIS of SPRINKHAAN is te Antwerpen
een kinderspeeltuig zijnde eene noteschelp met een klein stokje er op ge
dat piept aIs men het beweegt.-bonde,
MUIZEGATE,, MUIZEKOT, in Westvl. hetzelfde als in Brab. en elders : muik,
meuk , plaats waar men het fruit,
appels, peren bergt om ze te laten
muiken of murw worden.
IUIZEL is in Westvl. een speeltuig, in 't
fr. cornemuse, een zakpijp, windschalmei, een doedelzak. Z. Muis.
MUIZELEN, in 't Meetjesland, cene andere
uitspraak van morzelen : brood mui zelen voor de kiekens. Hiervan ook
mui,z tiling en m,oizelingske, rnor; eling,
jnorzelingsken, b. V. van brood. Mui
te Gent de naam van een-zelaris
zeker vogel. In Westvl. is muizelen
ook een zeker kaartspel. Zie De Bo op
't woord.
MGR, mug (Roermond).
MIUKF, v., gat, kap of slag op den liggen den top met de pin van Benen anderen
top (Gent en omstr,). Omstr. Loven
wordt den kap of schending heun of
hoon geheeten. Zie Mook.
MULFER, MULVER, hetzelfde als milver,

meluwe of memel (Brab., Loven) .
MULTI N, MOLK, GEMOLKEN, melken,
molk, gemolken (Westvl.).
MIJLLEGEWIN of MULTER, de hoeveel
heeft tot-heidmlsnar
zijnen loon (Vi.). Zie bij ons moister
(VI. Idiot. blz. 387).
MUNIGEN of MUNNIGEN, de Communie
geven (Langdorp en elders).
MUNE of PONK, hetzelfde bijna in V1. als
in Brab. : muik, looze plaats waar men
fruit, geld, enz. wegstopt om het te
bewaren of te laten murwen.
MUNKEN, b. gelijkvl. w., ook ponken,
ergens loos wegsteken , verbergen :
,

zijn geld, appelen, enz. m.unken; gemunkte appels (VI.). Vrgl. muiken,
meuken.
MUNTE, MUNTEN. Munten is de letter of
slinkerzijde van geldstukken. Hiervan
't werkw. munten, een jongensspel :
kop of letter werpen, elders kruis of'
munt werpen (VI. en elders).
MUNTE, in VI. cene koe waarin geen kalf
te krijgen is en die altijd droog staat.
Vrgl. muntige koe (Brab.).
MLTRIK, MURKE, in VI. 'tzelfde als in
Brab. moer, fr. mouron, Neerd. muurkruid.

MUS, E LMUS, LERMUS, Muske zegt men
in Brab. en Antw. voor, Guiliëlmus,
Willen,, voor welk laatste ook Lemme,
Lamine, vanwaar : Lemmens, Lammens. Mus Dekeyser was min peter.
MUSSCI IENSCHUW, o., strooman die op
een bezaaid land geplaatst is om de
musschen af te schrikken ; ook vuile
vrouw (Gent).
MUTS, v., een kapje, lapje of stuksken dat
de schoenlapper zet op schoen of laars
(Brab.). Muts is te Werchter een
steunte of ander voorwerp. Mutserollen.
MUTYEN, dezelfde graanmaat als meuken
(VI. idiot. blz. 376).
MUTTEN, nuchter kalf ; overdrachtelijk
voor laffe mensch (Zuiden van Oostvl.),
het Eng!. heeft mutton, in 't fr. mouton.
-
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Zie motte (VI. Idiot. biz. 393).
MUTTIG, bijv. , hetzelfde in Brab. als molti11, vuil, natvuil, slordig ; het woord
kan ook wel afgeleid zijii van modde,
in Nedersaksisch mudde, van waar ons
modder, en hiervan modden, modde
aarde of slijk roeren.
-len,
:iUUK, MUKE, verkleinw. muukske, bij
ons, in Brab. : muik, elders meitic of
moo k , is in Westvl. een schuilhoek of
geheim plaatsken orn geld en andere
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kostbaarheden weg te steken. Zie
munk, munkeis, ponk, pouken.
MUUNKE (mandje), kus, zoon : gee(1) me
een maunke (Roerm.).
MUURPLAAT, y., hout dat boven eenen
muur gelegd wordt en waarop de kornis moet komen (Gent).
MUUSJE voor mnnkske, verkleinw. van
muuk. Zie dit laatste.
MUEJSKE BELLEN, belleljes trekken

(Roermond).

N
N. EuphonLsch in zonrlenondergafJ g, ten
allen tijde, ten eerste, onz.
NAAD, rn., wordt in Brab., heel VI. en
elders gezegd voor : het naaien, de
naaikunst, de naaistiel : dat meiske
leert den rutad ; ze kent al heel wel
(10fl naad ; ook voor : naaischool,
naaiwinkel : die ju[vrouw heeft tien
meisjes op haren naad. Uit den naad
zijn is waneer de naad of de plaats,
waar twee stukken aaneen genaaid
zijn , los is. In VI. en gewis elders
zegt men naai voor naad : op den

naai zijn.
NAADSTEREGE , NAAISTERINGE , y.,
I1aaister (VI.).
NAM. Zie naad.
NAA1ERSE, y., naaister ( 13rah.).
NAALIGE, NAAIEGE, NAAIINGE, y.,
naaister (Westvl.).
NAMSTIEL, m.,stiel of bedrijf van naaien,
zoo als kleermaker, kleermakerse,
naaiei of naaister doen : dal .meisje
leert den naaisliel. Die jongen doet
den naaistiel (Brab. en elders). Zie
naad.
NAAITIJIG, o., mecaniseb getuig waarmede snel genaaid wordt, fr. machine
a coudre (Overal). Zie naaiwiel.
NAAIWIEL , o., amerikaansch naaituig,

fr. m a chine â coudre (VI., Brab., en
elders).
NAAKS, bijv., naakt (Roermond en elders).
NAAM DES VADERS, in., voor voorhoofd,
hoofd, 1<op, 1)01 : hij heeft het in zijnen
naam des vaders , hij heeft het in
zijnen bol, hij is hoovaardig, hoogmoedig (Brab.). Men denke bici aan
het teeken des Kruises dat men begint
met de rechte hand op het voorhoofd
te stellen en alsdan te zeggen : in den
naam des Vaders, onz.
NAAR, NARD, verkorte mansnaam van
Bernardus, Leonardus (Brab.).
NAARGAAN of NADERGAAN, o. w., ergens in 't voorbijgaan een huis binnentreden om er een weinigsken te vertoeven (Brab., VI. en elders). Men
zegt in VI. ook : naar kunnen, naar
moeten, naar mogen, onz. . maar dan
is gaan of komen hieronder verstaan.
NAARKOMEN, NADERKOMEN, o. w.,
binnenkomen, fr. enlrer, in het voorbijgaan eens eventjes binnengaan
,

go langs ons huis voorbijgaat,
kom dan eens naar (Overal in Belgie).
als

NAARRATEN, kinderspel dat met noten,
kastanjen of steenkens gespeeld wordt
als volgt : een kind werpt zijn steentje
voorop, een ander medespeler poogt
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met het zijne den eerstuitgeworpen
steen te raken of te treffen , enz.
Naarraten is licht voor : naar raken,
na raken, naar rijden , na rijden,
naar reiken. Zie naartikken.
NAARROEPEN of NADERROEPEN, b. w.,
roepen achter iemand dat hij eens zou
naar- of binnenkomen (Overal).
NAARTII KEN, NATIKKEN, is te Contich
en elders, een marbolspel bestaande
hierin dat men in 't werpen of rollen
met den marbol een anderen marbol
die reeds voorgeworpen is of gerold
werd , tracht te tikken of te raken.
Te Keerbergen en elders heet men dit
marbolspel : tokken (korte oeklank)
te Mechelen aangrjpens doen of spe len, ámdat men wint niet aleen als
men den anderen marbol treft, maar
zelfs als men met de hand van den
eenyen tot den anderen marbol kan
grijpen. Z. narengelen.
NAARWENKEN, b. w., wenken of teekendoen van eens nader te komen ; men
zegt ook binnenwenken (Br. en elders).
NAAT, NAET, NAUT, NOUT, verkort van
Arnaud, 1. Arnoldes. Hiervan de geslachtsnaam Aerts , Naets , Nouts
uyts (grab., Antw.).
NAAS, m., neus (Limb.). Nase in den
Teuthonista.
NACHTLANTE , v., voor nachtlamp of
nachilample. In Oostvl. te Gent zegt
men van iemand die lang uitblijft :
het of hi is Bene nachilante of nacht
-lanter.
NACHTRIDDER, in., nachtlooper, nacht
een die 's nachts-raf,nchtkoeg
laat uitblijft (Oostvl. en elders). Zie
Vl. Idiot. blz. 4.04.
NACHTZWALUW, m. en v., geitenmelker,
fr. Lette- chevre; overdracht. : nacht
-loper(Wstv.)
NADERGAAN, NADERKOMEN, NADERROEPEN. Zie boven naarga an, naarkomen, naarroepen
NAFFEL, AFFEL, van ouds in VI. gezegd
voor navel.

NAIl

NAGELBUIK, voor navelbuik, en dit enkel
voor navel, fr. nombril, ombilic (Brab.,
Mechel en Loven).
NAGEVEN, b. w., van iets verdenken, iets
van iemand denken, voor iets aanzien,
vermoeden, beschuldigen : wie zote
hem zoo iets nageven; ik had hem dat
nooit nagegeven, ik had zulks nooit
van hem gepeinst (Brab.).
NAGREVEN, ACHTERNAGBEVEN, b. w.,
nazeggen, achternababbelen : als men
dien kwaden jongen iets zegt, hij zal
u altijd nagreven (Brab. ). Zie VI.
Idiot. blz. 463 op greven.
NAGROEN, noemt men 't voeder dat na
den zomer, in den herfst, aan het vee
gegeven wordt, zoo als stoppelklaver,
spurrie, wortels, rapen of knollen, enz.
gegroeid op het veld waar het graan of
de oogst gestaan heeft (N.-Br., Breda).
N, in de prov. Antw., N.NAMP, NAMP EN,
Brab. en elders, voor : nam, namen.
(looft heeft ook vernamp.
NAND, NANDER, mansnaam, verkort van
Fernarider, Fernand, Ferdinand, Ferdinandus (Brab., Antw. en elders).
Oudtijds zei men ook Nandes.
NANT, NANTJE. Zie Nand.
NAOOGSTEN, achternaoogsten, en : een
tweede maal oogsten (Brab.) ; in V1.
zegt men naoegsten en nazanten.
NAPOETSEN, b. w., andere uitspraak in
V1. van naboetsen, d. i. namaken,
nadoen, fr. imiter, waarvoor Kil. naboetsen heef t. Afleiding : napoetser,
napoetser j.
NARATEN. Zie naarraten en narengelen.
NARENGELEN, o. w., klits of knikkers spel hierin bestaande : twee jongens
schieten beurtelings naar elkanders
balleken; hij,wiens bal getroffen wordt
door dien des medespelers, moet een
klits, knikker of marbol geven (Hagel,).
Rengelen, gewis hetzelfde woord als
ringelen, freq. van ringen. Zie De Jager's freq op ringelen. Kil. heeft rangen voor rueren (roeren). Zie naar tikken,
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NARIJDEN of ACHTERNA RIJDEN, b. w.,
bijna 'tzelfde als nagreven, met scherpe, bijtende woorden iemand achterna
zeggen, toebijten, nababbelen : telkens

dat ik hem iets zei, reed hij my altoos
na (Brab. en elders)
NARINGELEN. Zie narengelen.
NATEN. Zie naat.
NATIKKEN. Z. naartikken.
NATTIGHEID, V., natheid, doch meest in
Brab. gebruikt voor : stofregen, regen:
daar is dees jaar veel nattigheid gevallen (Brab. en elders).
NAUW. Iemand te nauw spreken, iemand
toebijten, hij Plantijn vertaald door
mordere aliquem, wordt noch gehoord
evenals : iemand te nauw of ook te naar
spreken, iemand kwetsenderwijze antwoorden. De nauwste prijs is: de minste, de laagste prijs (overal).
NAVOND voor avond : goeden navond,
zegt men voor : ik wensch it nen
goeden avond (Brab. en elders).
NE, NEN. Ne wordt in Brab. en elders
veel gezegd voor : een, m. enkelv.
ne vader bemint zijn.kind. Nen, wordt
ook veel gebr. voor een en cenen, m.
enkelv. in al de naamvallen. En zegt
men voor eene, vr. enkelv. en moeder
mint heer dochter. Doch en wordt ook
gehruiktvoor onzijdige naamwoorden,
die met h of met een klinker beginnen
liert, ongeluk ; e bezigt men voor het
onzijdige een : e peerd, e kind : ik laat
e nuuf kleed maken.
NECFIEL, nn., in Westvl. voor echel, dat
il_i Brab. y. is.
NEDEN, m., hetzelfde te Eekloo, als elders
in Vi. en Brab. : neet, flete, ei eener
luis, jonge luis.
NEhERFLOKKEN (Zich), gelijkvl. w, zich
nederzetten of in Oostvl. bijna 't zelfde
als in Westvl. nederhukken. Zij flokte
haar neder in 't midden van de kamer.
NEDERFLOTSEN , b. w., nederfiansen
(Brab.).
NEDERIIELPEN, bw., helpen nederdalen;
overdracht : in den grond helpen (Br.,

NEE

VI., Antw.).
NEDERKLADSEN, NEDERKLASSEN, n.,
al kladsende, klatsende of kiassende,
uitgieten, nederstorten (Brab.).
NEDERKLETSEN, b. w., kletsende neerslaan (Brab.).
NEDERLEGGEN (Zijn hoofd), overal gezegd voor sterven : als ik mijn hoofd
zal nedergelegd hebben, vergeet mij
dan niet.
NEDERSTAPPEN, onz. w., stapsgewijze
nedertreden (Brab. en elders).
NEDERSTOMPEN, b. w., naar beneden
stompen , nederstooten , nederstam pen
(Brab.).
NEDERTERDEN , in VI., en nederlerre'n
in Brab. is slechts een andere uitspraak
van nedertreden,
NEDERTRAMPELEN, in Brab. en VI. hetzelfde als : nedertrappelen, en nedertreden.
NEDERTRAPPELEN, b. gelijkvl. w., hetzelfde als nedertrappen : den ongelijken
grond, het gras nedertrappelen (Br.,
Kemp.).
NEDERVALLEN. Waar is hij nederge
zegt men in N.-Brab. voor het
-valen,
Brab. : waar is hij ingevallen, dat is
waar is hij, bij zijne aankomst, ingetrokken. De Duitscher zegt daarvoor
sich niederlassen.
NEE voor neen (overal), in Oostvl. zegt
men : neen ik; in Westvl. neenke,
neink en ninke ; in Brab. neek. Is 't de
e pers, voor neen gij, zegt men in
Oostvl. neeëg; in Westvl. neeg. Voor
den 3en persoon neen hij; in Oostvl.
neeii;in Westvl. neeni, neehi, nei;voor
neen zij, in Oostvl. neeiis ; voor : neen
wij, zegt men in Oostv l . neem ; in
Westvl.neenw, neenive; voor neen het,
neent dal, nee't in VI. en neen'C. Z.ja.
NEEIK, voor neen ik (bijna overal).
NEEK, voor : neen ik (overal).
NEEL, NELE, y., troef negen in 't jassen;
fr. neuf d'atout, kaartspelwoord in
Westvl.
NEEL, NFELES, NELE, NELIS, en te
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Antw. NELLIS, verkort van Cornelis
of Cornelius. Hiervan de geslachts-

naam : Neels , Niels, Neus , Nieles
(Brab. en elders).
NEE LES. Zie Neel.
NEELS. Z. Ned.
NEEME, in Westvl. voor : neen wij.
NEENKE voor neen ik (VI.) .
NEENS voor neen zij (VI.).
NEERFLORKEN. Zie nederflokken.
NEERHUIS (nederhuis), bij Kil. hetzelfde
als neer/tol, fr. basse cour ; doch in
N.-Brab. verstaat men door neerhuis,
de gebouwen , afgescheiden van het
heerenhuis , buitengoed of kasteel,
zoo als 't hoveniershuis , koetshuis,
de stallingen , brouwerij , oranjerie,
serre, onz.
NEERLAAG, voor : manslag, moord : hij
heeft eene neerlaag gedaan, hij heeft
een groot schelmstuk of manslag begaan (Deinze en elders).
NEEJIWAVER, vlaamsche naam van bet
waaisch steedje Basse -Warre. Wouwer, ui tgespr. waver, is een oud dietsch
woord dat vijver heteekent.
NEERWESSELT, y., wezel (Hasselt en
omstreken).
NEGENWEKERS, zelfde aardappels te
Kortrijk als in Brab. : de negen wekenmans. Zie Vi. Idiot. blz. 404.
NEGLIEEN staat bij Maerlant, Meyer, Ruysbroeck en in den Vos Iteinarde voor
geen. Dat ghi negheen dine en tree

met ghenoedhten, mit last oft tiefden
Ruysbr. Ill, blz. 131, r. i. Samenst.

negh en een, niet een.
NEIEN, NEEDE, GENEJD, o. w., brieschen,
fr. hennir; 2 grjnzen, fr. faire la
,1

grimace : bier, azijn, wijn, alles wat
zuur is om eten of drinken, zoo als
ook onrijpe appels, enz. De azijn is

zoo zuur dal het (toet neien ; dat bier
neit (Westvl.).
NEfS, NEYS. Zie Nijs.
NEK, m., hals. Op ieniands nek zitten,
ergends hij iemand verblijvende hem
tot last dienen (Brab.). [Jij zal het in

)NES

zijnen nel krijgen, hij zal groote ruzie
krijgen (Drab.). Iets van zijnen nek
schudden , onkosten , een last, cene
moeilijkheid van zich afweren (Brab.
en elders).
NEKEN, o. w., licht verwant met neigen
en neuken, bet. te Hasselt en omstr.
ook wankelen , wankelmoedig, veranderlijk van gedacht worden of zijn,
van gedacht veranderen, uitvluchten
zoeken , dralen , fr. tergiverser. De
Teuth . heeft ii eecken , nahen, gen eken,
voor naderen, genaderen, genaken.
NEL, NELDE, NELDEKEN, verkort van
Relindis of Petronilla.
NEL, NELLE, NELLEKEN, vronwennaam
verkort van Petronella.
NELE, NELEN, NELIS. Zie Ned, Neeles.
NELLEBOGE, in Westvl. voor elleboog.
NELLIS. Zie Ned.
NELTEN, BELTEN, helften of in twee
deden, het geld helten. Ileltens het-

zelfde als deelens of hal/mijn ; een
gezel vindt cene hors geld en de andere roept : heltens. Men zegt ook
kitten en holten (Westvl.).
NEN. Zie ne, neo.
NENNE, moeder (Roeselaar).
NERGEND, NERGENS, men zegt ook vergendshands voor nergens (Breda). Wij
schrijven : nergens anders of in Brab.

nievers, nieverands, nieverands nietNES, NESKE, NIESKE, van Agnes, vrou
wennaam (Brab. en elders).
NEST. Men zegt van Herenthals spottende:

flerenthais is nen nest.
NESTEIER (uitgespr. nestaar), nesteiken
(O yeral).
NESTELAAR, die lang ievers blijft oestelen (VI. en elders).
NESTELING het. in El.-Brab. : 40 alles
wat den vogelen dient om mede te
nesten of hun nest te maken ; 2o vestel. Bij Vanderscbueren is nestlyng,
vert. door pullus, nesteling, fr. oiseau

niais.
NEJTELPEE, NESTELPEEN, ni., gras of
peengras met zeer lange pezen bijna
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aan nestels gelijkende, fr. chiendent à
racines longues el fortes (Brab.). Zie
peen (V1. Idiot. blz. 463).
NESTEPRAAT, hoort men te Gent voor
dwaze praat, flauwe zeever, onzin.
NESTKIEKEN, o., het kieken 'twelk het
laatst uitgekipt is, kakkenestje (h. en
d. in Brab.).
NETTE, NETTEKEN, vrouwennaam voor
Antonia, Joanna, Cathrina (Brab.).
NETTEL, NITTE L, ITTEL en HITTEL
zegt men in Westvl. voor netel.
NEU, zeer (Limb.) .
NEUKE, v., harde douw, stoot, slag ; hier
neuken (Westvl,).
-van
NEUKEN, b. w., stooten, een stoot geven,
douwen, een douw geven, een slag
geven : iemand in 't water meuken;
2° plagen, tergen, foppen, voor den
zot houden (Westva.). Zie bij ons neuken, VI. Idiot. blz. 407 ; bij Kil. bet.
nucke, astucia, doortraptheid, slimheid.
NEUR, in fransch VI, voor hear, haar :
neur moeder.
NEUR, m. In Vl. en Brab. hetzelfde als :
cur, uier, fr. mamelle de vache : die
koe slaat met den neur.
NEUS. Het voordeel aan zijnen neus han
hetzelfde als : het voordeel aan-gen,
zijne vingers knoopen, beteekent : wei
voordeel uit iets trekken. Met-nig
neune en monde instain-pen bet. te
Gent : veel moeite doen om iemand
iets te doen verstaan of leeren. Neus
bet. te Gent ook de bovenste monture
of lijstwerk eener kornis.
NEUSELI.IK. Z. nusselijk.
NEUSELDROP. Z. neuzeldrup (VI. Idiot.
blz. 408).
NEUSWARMER, pijp met korten steel, die
om zoo te zeggen, den neus verwarmt
(Brab., Mechelen en elders).
NEUT, NEUTE, v., nauw gezette vrouw
(Gent); te Loven zegt men daarvoor :
kneut, nauwziend of gierig vrouw
neut door-mensch,Slkxvrfat
une filie surannée; dit is het somtijds

eene oude kneu, kneut 0/ neute. Zie
verder notelaar.
NEUTACHTIG, nauwgezet, gierig, nauw
: dat wijf is neut -ziend,kutachg
(Oostvl.).
-achtig
NEUTEL, klein misvormd manneken; iets
wat verrimpeld of verneuteld is (Brab.,
Kl. -Brab.).
NEUTEL , NEUTELKEN , NEUTELTJE ,
vrouwken dat geen groot verstand
heeft, waar niet veel inzit, sukkel,
taffelers (Kemp., N.-Brab.); bij Kil.
neutken, neutelersken, oud neutken,
1. anicula curax. Z. neuteraar.
NEUTELEER, NEUTELAAR. Z. notelaars.
NEUTELEN. Zie keutelen, hutselen.
NEUTERAAR , m., dwergje , verneuteld
ventje (Westvl.); bij Kil. neuterer,
neutelerken, 1. homunèio frivolis. Zie
neutel.
NEUTKEN. Zie neutel.
NEUTS, bijw., nauwelijks (Herlen).
NEUZEDROP
DROP (oosdrup) : slaan zien gelijk
cene hen in den neuzedrup, niet weten
wat doen.
NEUZELAAR, m., iemand die door den
neus spreekt, ook neutelaar, dat is :
chipoteur (Westvl.) ; in Brab. is neu zelaar een futselaar, en beun elaar,
een snuffelaar.
NEUZELACHT1G, bijv., beuzelachtig,
kleinachtig : neuzelachtig werk (VI. en
elders).
NEUZELACH.TIGIIEID , beuzelachtigheid,
beuzelpraat , beuzelarij , klenigheid
(VI. en elders).
NEUZELDERIJ of NEUZELRIJ, v., fikfak
nesterij, prullerij, vodderij (Br.).-kerij,
NEUZELGAT, m. en v., die neuzelt, die
met neuzeiderijen zich bezig houdt
(Brab. en VI.).
NEUZELDE, o., smeerpoes (Roermond).
NEUZEN, o. gelijkvl. w., den neus vooruitsteken om te zien : ga eens neuzen
wat er geschiedt; 2° snuffelen , fr.
(ureter; 3° rieken , kwalijk rieken
stinken : ho, dat neust hier (Vl.).
NEUZEVAL, m., 'tzelfde als oordrop, hui-
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zedrup of oosdrup, plaats waar het
water van het dak valt of druppelt
(VI.).
NEUZIE, y., de onderste rei pannen van
een dak, waar de regen a fl elit (WestVI.). Zie neuzeval en hij ons heuzie
(Vi. Idiot. biz. 487).
NEVEN, voor nevens, hij Kil. nevenri, neffend en neven. Er neven of ne/fens
zijn bet. in Brab. : het niet getroffen
hebben, zijn doel gemist hebben, miszijn : gij zijt er neven, het is verkeerd.
NEWAAR voor niewaar of nietwaar, soort
van bijwoord, na de ondervragingen
gemeenlijk achteraangevoegd ( Brab.
en Vi.).
NG op het einde van een woord laat de
Limburger als twee letters hooren.
NICHEL, NIGCHEL, van 't I. niger, zwart.
Men heeft drij soorten van nichel; 4 ° de
lye/mis gil/tago der kruidkundigen, d.
i. de korenroos, negeibloem, fr. nielle
des bls (Dodoens), eene in de rogge
zeer gemeene plant met roodpurperkleurige bloemen en zwarte zaad jes.
In sommige gewesten van Brab. spreekt
men iggel- of egeibloemen uit. 2° De
nigella saliva ( der kruidkundigen),
melanihium, nardus, zwart komijn,
hgd. zwartz kummel (Dodoens), een
vreemde plant met witte of groenachtige bloemkens, eertijds in de hoven
gekweekt, doch than. --, bijna niet gekend ; 3 0 de nigella damascena (kruidkund.), juffertjes in 't groen, bloemkens in 't haar, vreemde plant met
schoone blauwe bloemen, die met een
krans fijn baarvormig ingesneden hInderen omringd zijn, en de tuinen versieren. Zie nichel (Vi. Idiot. tdz. 4 09).
NICHTEN, b. w., iemand nicht noenen
,

hg slaat die jongvrouw altoos te nichten (VI. en elders).
NIE, overal voor niet. Hiervan : niemand,
niemendal (niet met al), enz. Zie niel
hierna.
NIECHTEN, NIJCI1TEN, o. w., cene kleine
kniebuiging maken , bijna hetzelfde

)

NIl

als neigen of nijgen, waarvan het cene
andere uitspraak is ( Maastricht en
elders). Nijchl, niet ; vernjjchten, vernyelen bet. in den Teuth. vernietigen.
NIEG, neen gij (Westvl.).
NiEKOOH, V., schelpen uit de zee, waar
snuifdoozen van gemaakt worden;
2° snuifdoos van zeeschelpen gemaakt
(Gent en elders).
NIEKOOREREN, o. Zie eekhorenken (Bijvoegsel blz. 77) en 't voorgaande niekoor.
NIERSNETSER (niksnetser), in., iemand
die niets goeds verricht, fr. fainanl.
Z. snetsers (VI. Idiot. blz. 639), snabberen, veel habbelen.
NIELEN, NIELIS, NIELS. Zie Ned.
NIEMEN, in Vi. voor niemand.
N1EMEJI, NIEMERMEEB, veel gebr. in
Vi. voor : niet meer, nooit meer.
NIEMIN, veel (omstr. Maastricht).
NIEN, voor : neen hij (Westvi.).
NIENHOVE, bij Kiliaan voor : Ninove,
NIET, hijw., wordt dikwijls hij een negatief
gevoegd om dit te versterken : ik heb
niemand niet gezien, hij heeft nooit
niet het minste misdaan ; nieverands
niet (Drab., VI. en elders).
NIETI)EUGE , y., iemand die niets doet
wat deugt (Y]. en elders). Het verschilt
van deugniet , dat is, een I ulerik,
slechtaard, booze mensch, fr. vanrien.
NIET NA DAT, voor : niet naar dat, is een
bijwoordelijke uitdrukking voor : ongeloofljk, fr. on ne ¡ieut plus, sans
pareil . hij was kwaad niet na dalle:
dalpeercl liep niet naar dalle (Oostvl.,
Brab., Antw.).
NIETEN, in VI. voor : vernietigen.
NIEVERANI)S ANDERS, bijw., nergens
anders; niet'erands niet , nergends niet;
(Brab. en elders).
NIEUWELI.IK, voor : nieuwsgierig (N.Brab.). Zie Hceufft, blz. 408.
NIJFERAAB, m., iemand die niets kan
gerust laten , vernuftige knutsetaar,
neerstige kerel (Vi.). Zie nijferen, altiji
met iets bezig zijn, met het een of het
26
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ander te verzinnen of te knutselen.
NIJNEN o. w., in de kindertaal, slapen
Jantje zal seffens iijnen gaan.
N1JPEN, b. w., neep, genepen : ge moet
het mij aizoo niet nj/pen, d. i. afnijpen,
afpersen, ge moet voor mij zoo nauw
niet zien. TVe zollen het hem eens
nijpen, we zullen ons met hem eens
gaan vermaken. hij heeft het zich
wîer genepen, hij is wêer. dronken.
Hij nijpi het in den donker, hij verricht zijn deugnieterij in het donker
(Oostvi., Gent).
NIJPERL1NG of KPLEPELING gaf men uit
Kortrijk in den zin van : sukkelachtig.
NIJS, verkorte mansnaam van Denies fr.
Denis, Dionisius. Hiervan de geslacht
naam Nijs , Nfjssens , Denijs , Denis
(Brab., Antw. en elders).
NIK, m., in VI. voor : pik, wrok, haat,
afkeer.
NILTEN. Zie boven helten.
NIPPEN, o. w., hetzelfde als : knippen,
afspririgen (Westvi.). Zie De Do op
nip, nippen, blz. 743.
NIPPEN, o., knot van vlas, fr . Uke de im
(Westvi.). Zie knippen.
NIPKE. Zie nippig.
NIPPIG, bijv., licht geraakt of gestoord
het is zoo'n nippig ding dat meisje;
een nippig meiske of een nipke (N.-.
Brab.). Nippig, zegt Hceufft, wordt
gebr. voor : tegenstrevig, krakeelig,
barsch, vinnig. Een nippig wijl is een
ongemakkelijk, lastig, boosaardig wijf.
Een nippig meisje, een nippig ding, is
zooveel als een vinnig ding. In Brab.
zou men ook zeggen : een kneppiq,
knabbig meis1e of ding. In Brab. zegt
men ook : 't is nippig koud, bijtend
koud, iijpend koud. Nipp'ig van nippen, nij pen.
NIPS, NIPTE, bijw. , op het uiterste punt:
het staal ZOO nipte, 't zal vallen (Vi.).
In Brab. nippens of knippens, op het
nippeke of knipken. Z. Vi. Id. bi. ¡si 2.
NIPSTAAN, zoo nauw op het nip of uiterste punt staan dat het gemakkelijk kan

vallen (Brab., Antw., VI).
NISCH, N1SCHHE1D, dat in Vi. ontevreden, gemelijkheid 'beteekent, kan wel
'tzelfde woord zijn als in Brab. nusch,
nuusc h, scliuinsch. Zie noens, noesch
(\Tl Idiot. blz. 413).
NITTEL, neId, fr. arije (Westvl.).
NO, NOKE, NOKEN, verkorte vrouwenu.
in Brab. en ook in Holland van Anna.
NOBEL, bijv., lekker, goed, uitmuntend

nobel biek of bik (h. en d. in Oostvi.).
NOENEN, noenslaapje doen (Vi.).
NOENETUK, in., slaap na het noenmaal
(Westvi.).
NOENETEN, o., noenmaal, middagmaal
(Brab.).
NOENLUIKER of BOSCHTYLOOZE, h. en
d. in Westvi. dezelfde bloem als elders
sieuteïbloern, fr. irimevère.
NOENS, NOENSCH of KABERNOENSCE!,
hijv. , andere uitspraak van noesch,
nuusch (aus), schuinsch ; doch te Gent
geeft men er ook de beteekenis aan
van: scheef, scheel, mis, krom, oneffen,
gesneden : het brood ís noens. Noens
of kabernoensch zien, dat is : scheel
zien, en hij toepassing ook : zat, dronken zijn. Zie nisch.
NOENSPEEL, m. Zie noenspelen.
NOENSPELEN , NOENSPEEL, middag
slaap, middagrust : binst (gedurende)
het noenspelen of

binst het noenspeel,

zegt men overal, ten platte lande, in
Oostvi., en dit is de rust die de werk-

lieden, na den middag, genieten.
NOENZON, middagzon : de venster mijner
kamer is vlak in de noenzon (overal).
NOERS, NOERSCFI, NOES, bijv., in VI.
andere uitspr. van : noesch, schuinsch,
scheef ; noesch en dwarsch, in bet hgd.
kreuz und quite. Zie ilmuift op noesch.
NOK, hoop : het hooi in nokken zetten, het
hooi op gi'oote hoopen zetten (N.Brab.). Zie hok blz. 424.
NOKE, h. en d. in Brab. voor : Anneicen.
NOKKE, y., voor : nootje, verkleinw. van
noot, nokke (Brab., Loven).
NO1lL1 \AR NORK1 I I 1 II m note-
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laar of okkernotelaar, okkoinotehoom,
nokkelaren of leeren, bijv. (Brab., Lo
ven en Mechelen).
NOKEENOOT , NOKKERNOOT , 'tzelde
als : okkernoot; nolcLenotenboom, ok-

keinotenhoorn, onz. (Brab.).
NOKT, in Brab., prov. Antw., N.-Brab.
de uitspraak van : naakt.
NOLLE, verkleinw. NOLLEKEN , vlaamsehe naam van Arnoldus, Arnold, fr.
Arnaud Hiervan de faniilienaam Nd-

lekens (Brab).
NON of KAPNON, te Contich pindop; te
Mechelen en op vele andere plaatsen
zegt men dop. Men onderscheidt drij
soorten van doppen : kampdoppen of
/)iflCtOJ3pefl, zeidoppen en kleisdoppen.
Kampdoppen zij [s doppen waarmede
men kampt of kapt, gelijk men elders
zegt, dat is te zeggen , die men bovenarms uitwerpt. Zeldoppen zijn platte
doppeii met koppen die men zet, d. i.
onderarms uitwerpt. Kleisdoppen heeten diegenen , welke men in draai
I100dt met de kiets, d. i. een licht
zweepke uit cene enkele dunne koord
bestaande. Het hout van de twee eerstgenoemde soorten, noemt men kio.
NONNEVOT, o., zeker gebak (Limb). Zie
vot, nonrievotten (heilen).
NOOD. Spreekwoorden. Nood zoekt list.
Nood zoekt troost (Brab. en elders).
N000DORST, NOODLUST, bet. in VI.
even als oudtijds bij Kil. ssooddruft,
en ook in Westvi. dringende dorst.
NOODIiOST. Dat is geen noodkost, dat is
geen kost, woord orn u op uit te nooden.
lets dat onaangenaam is om doen : het

is geen noodkost door zulk weder te
qaan(h. en d. in Noord -Brab. en
Kemp). Bij Kil. is noodkost vert, door
alimenturn, alinsonia.
NOODSTER is in den Teuth. noitstern en
vertaald door cornEta, steertster.
NOPPEN zegt men ook voor : ?noppen, een
pasteigebak of rond koekje (Antw.,
Vi. en elders).
NOB, NORKE, NORRE, verkorte manso.

NUL

van Norbrecht, Norbertus (Brab.).
NOTELAAII, noteboom ; notelaren hout,
notelarenta[el, noteleeren stoelen, enz.
voor noteboomenhout (Overal) ; Kil.
heeft not voor : noot, note, foute, en
notbooin , noteler, notel -tere voor
noteboom.
NOTENSLOTSE, -SLUTSE, -SLOOTSE en
-SLOSSE, 'tzelfde als in Brab. en elders : n.otensloester, fr . bron de noix,
de buitenste schil van okkernoten
hazelnoten, arnandelen,kastanjen,enz.
NUCI-1ThBMONDE , NIJCEITERN1ONDS,
.met nuchteren mond, nuchter, zonder
geöten te hebben : hij ging nuchter-

m oods van Gent naar Brugge. Zijde
nog een nuchtermonde, hebt ge nog
niet gebten? Sommigen, in Kortrijk,
zeggen van een nuchter kalf, het is een

nuchtermon de.
NUDDEREN, o. gelijkvl. w., frutselen,
prutsen, prutselen, traagzaam bezig
zijn, broddelen : wat zit te (ge) daar
zoo lange te knudderen. Vanhier nod-

deraar, nuddering, nudderwerk (VI.).
NUFS, NIFS, te Antw. en omstreken voor
het elders gezegd nos, nuusch, noesch,
noers, schuinsch.
NURKER of HUKKER, m., iemand die
lang uitblijft; van nukken, ergens lang
blijven zitten (Vi.). In Brab. zegt men
een plekker, een plekpiaaster ; elders
cene nachtraaf.
NULDER voor hulder of hun, fr. leur

eten is hulder eerste werk (Westvi.).
NULTEN , HULTEN , 'tzelfde als boven
nelten, helten, andere uitspraak van
helften, of als in Brab. :in de helft
doen , in twee halve deden doen
(Westvl.). Nultens : twee jongens zijn
met de marbols aan 't spelen, en als
die van den cene achter een steenke
gerold is en de andere, die zijn marbol
gaat heen schieten, uitroept huttens,
dan mag hij het steenke weg ruimen
doch antwoordt de eerste zonder holtens , dan moet het blijven liggen
(omsti. van Kortrijk).

oi:
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NUNNEIIOUSE V. dc slcutelbloem, fi.
priinevre (Veurne-Ambacht).
NUSSELEN, o. w., hetze li de als neuzelen,
of als knudderen, knutselen, frutselwetk verrichten, broddelen, fr. chi¡oler (VI.).

o, \Vordt iii sommige woorden uitgespro-

)

OES

NIIJSSELIJK, NEIIJSELIJK, N1)OZELLJK,
bijv. en I)ijW, droevig, treurig, bedrukt, aardig, onnoozel : je moet my
zoo nusseiijtc niet bezien ( Kemp.,
Turnhout). Zie nooselik, nooseijlc (VI.
Idiot. hlz. 4 14).

is de o dikwijls u, broer, broerke,
bvuur, brunike ; zoet, zoeken, zout,
ken als u, P. y. locht, lucht ; kennen,
zuicen : zn/ct eens ; koeksje, kukske;
funuen ; koster, koster; schop, SChop
vroeg, vroeger, woog, vruûer ; moede,
jongetje, jiiigel/e; kommetje, h'urnpke;
muuq ; groen, gruun, coz. , onz.
kopie, Ipjc. In Limb. bestaat er geen
rerschil tusscheii de scherplange en OEE, OEI i\IIJ, ()EE At, Al (JEt, onz., uitroeping in pijn of smert, angst of
de zachtlänge 00 ; doth woorden als
schrik, en hiervan : ocien, oei ajen, ai
boom, koopeua, ioopeii, enz. , spreekt
neUen, (ti oci roepen : wat staal ge
men erop zijn hoogduitsch uit : baum,
daar zoo te oeicn (Brab., Antw., VI.
h(LU])Cfl, laiipen maar meestal neemt
en elders).
de o den euklauk aan als : pent, heuOEKAAN, hetzelfde als orkaan (VI.).
ren, zeun, cuter, reumer, veur, enz.
voor : goot, hooren, zoon, enz. In OEKEREN. Zie hoekeren (Vi. Idiot. b1.190).
verkleinwoorden wordt de o altijd eu: OELEGtIEM is een Vi. dorp der pr. Antwerpen, en in lienegouw ligt er een
hoomke , bcutnke ; oogske , euqshe
waalsch dorp met name Oeleghem, dat
ooike . curke ; pontje , peutje ; doch
de walen 011ignies beeten en dezelfde
jood isjoed en jeud. In Brab. is boomnaam is, alsmede OoIen.
Le, bumke; loop, lupke; loon en boon
hebben soms ook lenke, brtnke ; oog, OELEKE, OENEKE. Zie onneke.
OELEN. Zie hoden, boven blz. 436, toeeeuqslce; koning, honig, molen, coz.
wringen ; afleiding : oelkoorde, zeel
1euning, heuninçTj , ni eulen .
om cene lading toe te wringen ; hodOALIG, m., oaligsmohle. Zie oelig ( VI.
stok, oelstok, wringsel om te hoden,
Idiot. blz. 417).
fr. tortoir (VI.).
OCHT, OCUTE, OFTE, voor of, bijna overal
OELKOORD, OELSTOE. Zie oelen.
gezegd.
0E. In Limb. wordt de oe-klank veel als . OENEKERF, m., bij Kil. aarskerf, aarsgat,
1. podex, fr. lames.
00 uitgesproken, b. y. bloed, hoed,
boca, hoek, roep, roepen, roet, snoek, OENSDAG, in Vi. voor woensdag, dat men
in Brab. ook : goensdag en goinsdag
onz. klinken er : blood, hood, /ioon,
uitspreekt.
hook, roop, ropen, root, snook, enz.;
doch in verkleinw. gaat de oe-klank OES, OESE, OESKE, in VI. hetzelfde als
aihe, aïhi, ai mij. Zie oeseme.
tot den eu-klank over , als b. y.
hloempje, bleumke; broerke, breurke; OESCHAART, weerwolf (Waas).
OESEL, HOESEL, m., rug van een mes
koekje, keuksice ; maar vroeg, voelen,
(VI.).
woest, zoet, coz. spreekt men uit
OESEL, v., akkertuig met korte, dikke
vreug, veden, accost, zeut. In Brab.
,
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tafl(Iefl of soort van eggewaarmóe men
het land al sleurende en slepende fijn,
eilen en mu l maakt; dit gerief heet
ook oeselaar, en ermede arbeiden ocseien; het werk zelf oeselinq (Westvi).
()ESELAAR en OESELEN. Zie oese!.
OESELHOUT, o. houten oeselaar, een
hout waar mee de akker fijn en mu l
gemaakt wordt (Westv!.).
()ESEL!NG. Zie oese!.
OESEME, OESEMIJ, uitroepiog in pijn of
smert, droefheid of verdriet : oesernij
wat doet het zeer (Brab. en elders) ; in
VI. is 't ook oese, enz. Zie od.
OESKE. Zie oes.
OEST is ook de uitspr. van oogst of oogst
oestrnaand , oestt(jd , enz. (VI.) ; in
Brab. ust, duslinoind.
OESTETI, v., overdracht. voor oorveeg
iemand een oester geven (Oostv!.).
OE, voegw., 4 0 voor dan en als : i/c heb
weer geld of q(; h(f is zoo arm of
Job. 2 Waneer : hij stierf juist of ik
binnenkwam. Of zoo goed, het. : omtrent, bijkans, 't schut weinig, fr. ou
/)CU S'3fl [act. hoe laat is 't, zes uren
of zoo goed, d. i. bijkans zes uren. In
Brat). zou men daar voor zeggen : zoo
goed als , het is zoo goed als zes uren.
:i° Of voor : af In ofdoen ofsnijden,
voor afdoen, afsnijden, enz. Voor
indien en abf wordt ook in NoordITo!!. gebr. : of het ook zoo was.
OFFERMES , mis waarin men ten offer
gaat (overal).
OFTA1N en OPHAIN. Zie Ophem.
OIRIIEEK of OORBEEK beantwoordt aan
't waa!sch Orbais, dorp in de dekenij
van Perweis (Perwez). IJais, biez, bize,
uitgangen van waa!sche plaatsen gemaakt van ons beek, beke : Molenbais,
Molenheek ; Piètrebais , Steenbeek;
Tubize, Tuheek.
OISJE, OISSEME, uitroep van cene verrassende aandoening, als van koude,
heette, pijn (Y!.). Zie al/ic.
OR voor ook, hgd. auch (Diest en omstr.).
OREN. Jemand in 't oken trekken of hot0
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den, iemand voor den aap of voor den
zot houden (Antw.); elders bet. dit
iemand in den draai houden.
OKERNEUT, in VI. voor : okkernoot.
OKKEBOOM, OKKELAAR, OKKENOOT,
zegt men ok voor : okkerboom, okkeinoot, enz. (Brab. en elders).
OKSE, IIOKSE, y., andere uitspraak van
aaks, bijl waarmêe boomen uitgekapt
worden. Men noemt dit tuig in Kl.Brab. ook : roeihouw en roeihout.
Spreekwoord zoo hot als en oks. Bild.
heeft ah.s, aaks en akst, vrouwelijke
uitgang van ak, aale, houweel, bijl,
verwant met hakken, kappen. Kil.
heeft aeckse, timmerbij!, 1. ascia, fr.
hache, oudengi. axe.
OLIE. 't Is in zijne olie, 't slaat hem goed
mOe, 't is in zijn kaart (Oostvl.) ; in
Brab. : 't is olie in zijne lamp.
OLIEBItOOD, o, , oliekoek (VI.); in Brab.
raaphrood (rohbrood).
OLIEKOP, m., pijpekop van meerschuim
gemaakt (Antw.). Z. Vi. Idiot. bi. !kifi.
OLIEDOTSEN , oliekoeken op de pan gehakken en van mindere hoedanigheid
(Oostvi.). Zie dotse of totse.
OL!EPTJL, OLIEPULLE, pul om olie in te
doen, oliepot, o!íekruik, oliestoop. Men
zegt van een dronkaard ook oliebroer,
otiepuile of oliekop (Oostv!. , Gent).
OLINGEN en OLINGIEN of OLLEGNIEN,
vlaamsche naam van een dorp in Henegouw, dat de waTen. 011ignies heeten. Zie de uitgang van plaatsnamen
inge, inc/en, b!z. 135 van dit Bijvoegse!, die beantwoordt aan den waalschen
uItgang ignies. Zoo hebben we Oetingen in Brab., en Ooteghem in y!., fr.
Ottignies; Oeleghem, 011ignies; Dottingen of Dootingen, waalsch Dottignies.
OLLEGEIEM. Zie Oeleghem.
OLMEN, dorp in de Kemp. Men heeft in
Henegouw Ormeignies, dat hetzelfde
is cii Olmenbosch beteekent.
OMAARDEN, OMEERDEN, b. w., aarde
rond iets hoopswijze doen, b. y. pataten, hoonen, kooien, selder, enz. om,

OMS
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(Brab.). Zie Orn/WOjwil aan-

/toopen.
OMBOUWEN, in N.-Brab. voor : omdoen,
omploegen, omgraven.
OMDRAAI, m. Op eenen oind'aai, op een
omzien of oogenbilk, aanstonds : op
cenen omdraai was hg* weg (Brab.).
OMEERDEN, b. w., omploegen, de aarde
omgraven of omdoen (Vi.). Zie omaarden, d. i. hoopswijze aarde ergens
rond en om aanbrengen.
OMENDWEER, bijw., in sommige streken
van Y!. voor bet Brab. over end weer
of heen end weer, d. I. heen err we. derorn.
OMGAAN, omkeeren (Brab.).
OMEIOOPEN, b. w., hetzelfde als : omaarden (Drab. en elders).
OMIiANTEN, omstreken (N. der pr. Antw.).
OMIiAPPEN, h. 'vV., al kappende omdoen
of omkeeren met een kapper, omver
of temeer kappen : kap liet onkruid
maar spoedig om (Drab.).

OMLAPPEN, b. w., klemt. op om, met een
lap of slag omverwerpen, neerslagen
lop het ding waar ow (Drab., Antw.,

Vi.).
O\lME, woord waarmôe men in 't Hagel.
en in 't ilaspengouw peerden en koeien
toespreekt om ze op zijde te doen
staan of plaats maken. Omine voor
keer orn, sta om, ruim u uit mijnen
weg.
OMMEVREEKEN , omwringeu ( Oostvi.,
Gent.). Z. openvreeken.
OMSLAAN. Van iemand, wie zijne talenten
misbruikt, zegt men spreekwoordelijk:
'1 is eene goede koe, maar ze slaat
haar melk om, d. i. hij heeft bekwaamheid, geleerdheid en vernuft, maar hij
weet er geen gebruik van te maken.
OMSLONSEN, OMSLUNSEN, b. w., met
eeoc slons of stukskens lijnwaad omwinden (VI.).
OMSLOOVEN, b. w., omslaan : z(fne mouwen , zUiie broek , enz. omslooven
(Oostvl.).
()MSIEKEN (klemtoon op om), b. w., sie-
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kende omgraven : den grond oinslekeo,
omversteken, b. y. plantgewas (Br.).
OMVEZEN, OMVEZELEN, b. gelijkvl. w.,
met vezels omwinden (Brab.).
OMZET, m. en o., handel, vertier, trek,
koop en verkoop : in garen is er heden
weinig omzet (N-Br.). Zie omzetten,
VI. Idiot. blz. 4.
OMZIJN. De tjid, de uur is om, de tijd, de
uur is voorbij (Brab. en elders). Het
land is om, het laud is omgegraven,
omgespit, omgeploegd (Brab., Vi. en
elders). Langs daar is het om of alom,
langs daar is het verder, men doet
langs daar- cenen omweg (Brab . , Antw.,
VI. en elders).
OMZITTEN, hetzelfde, in overdrachteljken
zin, als omslaan, omgaan, uit den weg
gaan, fr. se gdiier . hij moet voor niemand omzitten, hij moet voor niemand
plaats maken, hij is zoo goed als iemand
(Biab.).
ONBEDÉGEN, bijv. en nw. , onbedaagd,
jougman , ongetrouwd, fr. cdlibataire;
zoo leest men op cenen zark te Zwijnaarde bij Gent : Fr. J. Adr. Loenens,
geboren den Juny 4757, onbedègen,
gestorven den 18 Aug. 4807.
ONBEKWAMIGHEID, y., onbekwaamheid
(Brab., VI.).
ONBESCIHIAAMDERIK, m., onbeschaamde
ofscbaamtelooze kerel(Brab., Oostvi.).
ONBETAAMD, bijv., onbetamelijk : wat
hij daar gedaan heeft, is onbetaamd
(VI. en Brab.).
ONDANKBARIG, bijv. , ondanklaar ( VI.,
Brab.).
ONDERARMS, bijw. , bet tegendeel van
bovenarms : onderarms werpen is
werpen, slaan of schieten lager dan
de armen staan (Drab. omstr. Lover).
ONDERBLEVEN. In Brab., Antw. en elders zegt men steeds ondorbleven
met de koude en nattigheid is het graan
onderbleven, d. i. niet goed gegroeid.
Met de ziekte is dat jongske onderbleven. Z. onder-blijven.
ONDERDAAN, bijv. , onderscheiden, ver-
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schillig : loopen en loopen is onderdaan, men kan hard of stil loopen
(Hagel.). Weil. stipt aan dat het hij de
Ouden den zin had van verscheiden;
ook Kil. zegtdat het een oud vr. is, hetzelfde als : verseheyden , di/levens,
mixtos, cuz.
ONDERDUIMS, ONDERDUIMSCH, bijw.
en bijv, onder den duim , onderhandsch, in stilte, in 't geheim : iemand onclerduirns oph itsen, onderkruipen, enz. (Brab., V ) . en elders).
Zie onderkotig.
ONDEJIHALF, bijv., anderhalf : onderhalf
pond vleesch (overal).
ONDERKELDEREN , b , w., een kelder
onder een gebouw maken : rn/n kamer is onderkelderd (Brab.,Yl. en
elders).
ONDERKOTIG, bijv. en hijw, heimelijk,
bedriegelijk, geveinsd, behendig : hij
werkt in de kiezing onderkotiq (West'fl.). Zie onderduims.
ONDEROP, in 't geheim, heimelijk, bedektelijk, onopgemerkt : zij geeft hem
onderop geld en kleedsel (Oostvi.). Zie
Toekomst 'I 870, blz. 37k, ook onderduims en onderkotig.
ONDERSCHIETEN, o. w., hlemt. op onder,
onder water schieten , onderloopen,
overstroomen : onze kelder, onze hof
schoot drij voelen onder ( Brab. en
elders). Onderschieten ook voor : opschieten ; zie daar cene kudde patrjj
zen, schiet er eens onder ( Brab. en
Antw.).
ONDERSTAAN, o. w., onder water staan
(le weide slaat ci)-j voet diep onder.
In 4 880 hebben er vele lage steden, als
Diest, Aarschot, Luik, cuz. ondergestaan (VI., Brab, Antw. en elders).
ONDERSTEKEN, h. w., hetzelfde als
oplichten : als de ton bier half af is,
wordt ze ondersiehen, opdat ze weer
goed zou loopen (Westvi.)
ONDERVAUTEN of ONDERVOUTEN,
h. w., onderwelven , fr. vonter of
faire une vodle en couvrir dune cod/c.
-

ONG
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Een gebouw ondervauten. Die kamer
is ondervaut. 1 liervan cacle of vautekamer, d. i. cene kamer die ondervout
of onderwelft is. Van onder en vara of
voute, weifsel of geweif. Yele schrijvers hebben hiervoor : vaulle, in 't
engi. vault, bij Kil. saute, fr. vosUe
(Westvi.). Zie onderzullen. Voor het
VI. vaute, vautekamer, vautedeur zegt
men in Brab. keiderkamer, Jelderdeur.
ONDEPWATEREN, b. w., hetzelfde als:
overwateren, onder water zetten of
enkelijk : onderzellen (Br. en elders).
ONDERWERK, o., werk dat beneden, vanonder, onder den grond gedaan wordt,
in tegenoverstelling van bovenwerk,
werk dat boven, omhoog, in de hoogte
verricht wordt (overal).
ONDERWONEN, afwonen : een huis onderwonen het. in N.-Brab. : het buis
door slechte bewoning heschadigen of
in verval brengen, of, gelijk men in
Brab. zegt, ofwoonen.
ONDERZETTEN. Zie onderwateren.
ONÍ)ERZULLE, y. is in Westvi. bet onderste dwarshout of dorpel van cene
vensterraarn.
ONDERZULLEN, b. gelijkvl , w., van onder
en zullen (VI. Idiot. biz. 895) zullen
leggen,zullen metsen ; een muur onderzullen is : een steenen muur, die
onder in of tegen den grond verrot
is, herstellen door cene nieuwe metserij (Brab., Loven). Onderzullen is
eigenlijk ondermetsen, in VI. onder-

vacilen.
ONDRINKELIJK , hijv., niet drinkeljk,
ondrinkbaar (overal).
ONGEDOEF, ONGEDOEFTE, groot Jawijf,
gedruis, gerucht : het is een huis van
ongedoe/', het is een huis van groot
gedruis (Westl.).
ONGADIG , ongepaard of onparig , en
zaken die iiiet paar zijn of onpaar
zijn : ongadige kousen, schoenen, enz.
Men spreekt het w. in N.-Brab. uit
ongaaijie. Het is licht cene andere
uitspr. van : ongaljk, hij Kil. on-
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gaeyliek, 1. inconveniens.
ONGEDAAN, onopgeschikt, onopgetooid,
onopgesierd, met een slecht, slordig
voorkomen, gezegd zoo wel van kleed
sei als van ziekte (N.-Brab. en elders).
ONGE1JTJRIGAARD, m., een die nooit stil
zit, woelziek mensch.
ONGEDUURTE, v., jongen of meiske die
nooit stil zit (Vi.).
ONGEKOUSD, zonder kousen aan : dat
kind loopt onqekousd en ongeschoend
door sljjk en kou (overal).
ONGELIJK, bijv., van ongelijk of verschillig geslacht : de jeugd moet voorzichtig zijn te verkeeren met ongelijke
persoonen (overal).
ONGELIJK. Iemand een ongeluk slaan,
een gevaarlijken slag geven, iemand
zeer kwetsen (Drab. en elders); ook
iemand een ongemak slaan (Westvi.).
ONGEPROEFD BEST, zegt men in Westvl.
voor : ongekend best, iemand of iets
verliest, met geproefd of gekend te
zijn (Vi.).
ONGERADIG, bijv., niet geraadzaam, niet
aan te raden, ongeraden (Vi., Brab. en
elders).
ONGESCHOEFT, ONGESCI IOFT , bijv.,
'tzeifde te Gent en elders in VI. als
onbeschoft , onbeschaafd , knobbelig,
oneffen , en , overdrachtelijk , lomp,
-

plomp.
ONGERUSTIG, ONGERUSTIGHEID, in VI.
voor onrustig, onrust of ongerustheid.
ONGESCELOEND, bijv., ongeschoeid, zonder schoenen (overal).
ONGETSIEFER , o., ongedierte ( hou.Limb.), hgd. ungeziefer.
ONGEVLEERD, bijv., ongevleugeld, ongevierkt (VI.).
ONGEWASSCFIEN. Het iemand on gewassehen zeggen , het iemand iak af,
zonder omweg of omwegen zeggen
(Hagel.). Iemand iets op zijn brood
geven, zegt men in Brab. voor : verwijten of streng de les voorspelen.
ONGEWAST, niet gewast. (Overal).
ONGEWICI1T iets van geen gewicht of
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aanzien (Noord Drab.). Fliervan ongewichtig, niet gewichtig, niet aanbeIan gen d , en ongewichtigheid (overal).
ON[IEBBELIJK, onhandig (Breda).
ONKLAAR, o. en m,, dik bier dat op den
brouwketel l)lijft : in die brouwerij is
onklaar te koop (Loven).
ONNEKE, OENEKE of OELEKE, vragend
voornaamwoord voor welke : oeneke
kleed hebt gij gekocht (Meierij).
ONNOOZELE KINDEREN ( dag der) of
ALLERKINDERENDAG of VADERKENSDAG, dat is den 28 December,
waneer de Kerk de gedachtenis viert
van de door Herodes vermoorde kinderkens van Bethlehem. Op dien dag
verkleeden zich de kinderen in kleederen van groote menschen, van nonnon , paters en priesters (Brab., Kemp.,
N.-Brab.).
ONPROF1JTIG, onvoordeelig (overal).
ONRAAD, ontuig, vuilnis (Noord -Drab.).
Bij Kil. is 't een oud w. en bet. vuiligheid, enz.

ONSCHULDIGHEID, v., onschuld.
ONT, vuil, smerig, onkuiscb. Hiervan onterik, vuilaard , vuilbek, onk uischaard;
onligheid, voor onkuischheid, ontuchtigheid, zoo ook ontdoen voor : ontucht
plegen (Meierij). Men denke aan bond.
Doch volgens Hoeufft is ont waarschijnlijk cene verkorting of samentrekking van onnut of ontjjg. In liet
Zweedsch en Deensch is oud boos, in
den zin van kwaad, slecht, gestoord,
gram.
ONTBLOOT, o., in VI. voor weide waarvan
het hooi afgemaaid en weg is; ook

nagras, toemaat.
ONTBUNSELEN, de hunseis afdoen : een

onibunseld kind (overal).
ONTDOEN. Zie ont.
ONTERIK. Zie ont.
ONTERLAVEID, ontdaan, gehavend
(Gent). Zie ontharlewijen (VI. Idiot.
biz. 000).
ONTEUVEIIEN. Zie ontoveren,
ONTIGIIEID. Zie oat.
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ONTJUNNEN, ONTJONNEN, b. w., ont
(Vi., Brab. en elders).
-gune
ONTKLAPPEN, ontpraten, afklappen, afpraten : hy is vast in zfjn gedacht, ge
zult het hem niet onticlappen (Brab.,
VI. en elders).
ONTLUISTEBEN , o. w., zijnen luister
verliezen (Brab., Ántw., VI.).
ONTMENSCB is in de Baronij van Breda
een vuil mensch, en ook een slecht
mensch, een slechterik, horno malus.
Zie ont.
ONTNESTELEN, I). w., voor ontwarren,
losmaken, b. y. een garen streng, zegt
men ook in Oostvi. Zie Belg -Mus.
blz. 196) en ve'nestelen.
ONTEINNEN, in 't oude Brab. en elders
voor : ontkennen.
ONTOVEREN (onteuveren). in graad, weerdigheid, fortuin of aanzien verminderen : hij is onte?u'erd, tij is afgezet,
hij is verlaagd (Oostvl ).
ONTSLUITEN. Z. vermaan.
ONTSPABEN, dikwijls voor : sparen, uitsparen (VI. en Brab.).
ONTSTAAN, b. w., ontgaan, ontsnappen,
ontkomen : h(j zal het niet licht outstaan (VI.).
ONTTRAFELEN, ONTTROGGELEN, ONTTRUGGELEN, 'tzelfde als : aftrafelen,
aftrachelen, aftruggelen (Brab.).
ONTROUWIG, bijv., voor : ontrouw, wantrouwig, mistrouwig (VI., Brab.).
ONTU1G, omstreeks Breda veel gebr. voor:
onkruid en vuilnis.
ONUITSTAANLIJK, onuitstaanbaar, onverdraagljk (Vi. en elders).
ONTVESTEN, het tegenovergestelde van
vesten, en bet. den eigendom van
vaste goederen, die verkocht zijn, gerechtelijk van den verkooper tot den
kooper overdragen (N.-Brab.).
ONTWAA[ÈN. Zie ontwaden.
ONTWADEN , ontkleeden , wordt in de
Bar. van Breda en elders, gezegd voor
het afleggen van een lijk. Men spreekt
het ontwaaien uit, en licht is 't het-

zelfde w. als ontweyden, bij Kil. vert,

door eviscerare. Edoch Uoeufft kan 't
ook wel verkeerd voorhebben, en ontwaaien kan ook wel 'tzelfde zijn als:,
met den wind wegvliegen en uit het
geheugen gaan.
ONTWEIDEN, ONTWEIEN, bij Kil. : het
ingewand uithalen. Zie ontwaden.
ONTWERM1N, ONTWERNEN (zich), met
den groven kam zich kaminen om zijn
haar te ontwarren (Oostvi.).
ONTWERMKAM, m., ontwarmkam, grove
karo om zich te ontwermen (Oostvi.).
ONTWERRENEN, ontwarren, ontwerrelen
(VI.).
ONTWOON, ontwend (Brab. en elders), in
\Tl zegt men ontwoonen, ontweunen,
voor ontwennen.
ONVERLET. Jets onverlet laten, niet aanraken, er niet van spreken, er niet
van eten ; voor : onverlegd, onverleid
( overal). Zie vertel.
ONVERMOGEN (onvermeuge), zegt men
in Vt. even als ten tijde van Kil. voor
onvermogend, onmachtig; in Brab. en
elders onvermogen, onmacht, hij Kil.
on vermoghentheyd.
ONVERSAAFT, hij Kil. en in VI. nog
voor : onversaagd, onbevreesd.
ONVERSCIIIL, in Vi. hetzelfde als: verschil, oneenigheid, bisboel:
ONVERSTORVEN, niet verstorven, zinnelijk, Ir. immortifhí (Vi.).
ONVERWACE1T, bijw. Men zegt in Brab.
ook : op zijn onverwachts.
ONVERWEETS,onwetens, zonder dat men
'tweet (Guido Gezelle).
ONVERZICHTIG, 1)ijV. , onvoorzichtig, onverzichtigheid, onvoorzichtigheid, fr.
irnprh.'oyance, imprudence (overal).
00 -klank (de) verandert in eeu, ee : strookelen is streeukelen of streekelen
stroopen is streepen (Brab.).
OOG. Door ieazands oogen zien, iemandanders verlangen of wil volbrengen,
of zoeken in te volgen (Brab., Bagel.).
iemand een oogje geren is in N.-Brab.
en elders iemand toelonken. In Brab.
zegt men daarvoor : een oogsken of

oos
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OOR(
oogskens maJen , pinken , fr. faire
signe : een oogske geven , oogskens

vee niet kan opkrijgen, en oor -aetigh,
oor-etigh, (1. i. walgend van te veel

geven of maken.

eten, venced, oververzacligd. Zie ver-

OOG, voorkomen, aanzien, uitzicht : die
winkel heeft neen oog (Brab., VI. en

elders). Iets op de oog zien, iets opde oogen
merken of zien met er naar
,
te laten op vallen (Brab.).
OOGSLAG, m., oogopslag, vluchtige blik,
oogwenk (overal) ; bij Kil. is ooghopslag ook ooghenhlik.
OOGSTLEDDER? Elerlen.
001, v., cene handvod (Vi.).
OO11kER, m., nootlaar, noteboom, waaivan ooikernoot , okkernoot (N. vail
Oostvi).
OOKEN-TREK, OOT.JE-TREi, spel. Zie
ootje-versluis.

OOLIKAARDJE, y., vronw die oolijk is
(VI.). Zie oolijk (Vi. Idiot. blz. 430) en
De Bo, blz, 78.
OOMZEGGER, m., in N.-Brah. en sommige
Kempisehe cbr-pen voor : neef, nicht.
OOR. Hij is de beste oor van 't stei fhnis,
-

hij is er het best gevaren, hij heeft uit
die zaak het meeste voordeel getiokken (Oostvi). Bij Kil. en Me y er bet.
oir, oor, hoor : erfgenaam, aftammeJing.
OORDEEL, o., in den zin van : gerucht,
gewoel , geschreeuw,, lawijt , leven
enz. : is (lat hier 1CC/i CCfl oordeel
(Brab. en VI.). Zie hij Kil. oordeei,
or-dad, caz.
OORDJEDOOD SPELEN, spaarzaam zijn
tot in de kleinste zaken (Vi. Idiot.
blz. 43 ) (Antw.). Zie Consciences
Siska van Roozemael. 11)1 speelt oordjedood, hij gebaart zich doodarm, om
niet te moeten betalen (Oostvl).
OORENDUL. Ge zouclt iemand oirendul
maken, d. i. de ooien dul maken, ge
zoudt iemand dul of zot iazen, iemand
doen suffen )Oostvl., Brab.).
OOBÈTEN, hetzelfde als corten, orlen. Zie
VI. Idiot. bi. 4 32 en oort, ort, bi. 431.
Lii. heeft : oor-acte, ocr-etc, voor

overschot van eten of voeder, (lat het

ooretlere ii'.

OORLING, m., voor oorring (VI.).
OORLOF NEMEN, o w., afscheid nemen
(N,-Biab, Kempen ). Kil. vert. hit
door valedicere. Het bet. eigenlijk
oorlog vragen om heen te gaan.
OORLOOS, lijs'., die niet hoort, nutteloos,
vruchteloos : wat ge daar zegt, is oor

bozo klap; len oorlooze, vruchteloos
(VI).
OORM, ORM, m„ voor worm (Ko r trij k en
omstr.).
OOROET. Zie ooruit.
OORItE1, OORI4EKKE, y., rek, rekking,
trek met de oor : ih zal u eens wat
oorrekken geven (Gent)
OORU1T (cornet) zond men ons, uit Perlen
( Limb. ) , verfranscbt door hors de
vole, maiheureux. Bet schijnt samen gesteld uit oor, d. i. stam, geslacht,
afkomst, kroost, erfgenaam, en oct .
Limb. uitspr. van uit; oo'ruit is dus
zoo\'eel als iemand nit of buiten den
stam of de afkomst en dus buiten he f
erfiecht, een bastaard, een die ongeiukkig en beklagensweerdig is.
003E, 0051E of OOSDBUP, afdak )Waas).
Zie heuze (VI. Idiot. blz. 487) . Kil.
heeft deze woorden ook. Zie oosdrup
(VI. lidiot. LIz. 43 12 Oose is een Gelclersch en Saksisch vi. en is 'tzelfde
als gietcr ; hiervan heeft men ook
Dosen , hanrire , exauuire, scheppen
weipende gieten. In Brab. spreekt
).

men eeetzen, heeiizen uit.

OOSTEL, voor : Oosterloo. Zoo zegt men

ook : Castel, Tongel, lVestei, voor
Casterlee,Tongerloo,Westerloo (Kemp.
Aarschot).
OOSTER, hoort men veel in Drab. voor
oester.
OOSTKERK, vroeger Oistkerke ; daarvan
hebben ze nu Oisquerck gemaakt, een
dorp in de dekenij van Tubbeek of

Ti(l)eke Tubize).
(

OPI)(
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OOST\VESTER hoed der kooidragers

(Antw.).
OOTJE -BOT of OOT GESTROPT. Z. ootje
versltiis.
í)OTJE-STROP. Zie ootjo versluis.
OOTJE VERSLUIS. Oófje of óóke versluis
spelen is een spel met 9, 12 of 1 G oo's,
met 3 of 4 op elke rei gerangschikt.
De kunst bestaat in linies van de cene
o naar de andere die men ons aanwijst,
Ie trekken en dat zonder ooit door
cene reeds getrokken linie verhinnerd
te worden (Oostvi. Gent) ; in Westvi.
heet dit spel ootjestrop of oolje ge-

stropt en oofje -bot. In Brab., Loven
ooIen-trek. Zie oIentreJ (\Tl Idiot.

lIz. il3.
O O ZING. Zie lioziag. Bijv. bIg. 100.
OP. Op, als voarzelsel bij vele werkwoorden gevoegd, heeft, in Brab., VI. en
elders , de heteekecis van een beginsel
of van een voortgaan ; opspelen : toe
speel ?2100T op,begin maar '(e spelen ;
O])ZOaielr, toe zoet moor op, 1, oC begin
maar te zaaien; open/len, optie/ten :
toe bol mear op, d. i. hol maar voort:
Oj)SC1lriVe?i, schrIll man: voort of pa
maar voort met schrijven ( Bral)
Antw. , VI.). Op het. in Liïob. en elders, fr. haut, over en na : het kwart
op eier uren., (I. i het kwart na vier
uren.
OP. Zie over.
()PBARMEN, b. w. (Z. dit w), ophoopen,
ophoogen, hetzelfde als : opearden,
aanaarden canhoopen, ophoopen , bijv.
aarriappels , kooien , e u z . opbarrncn
(VI., Brab.).
')I'IIEKKEN, IT). W ., opbikl';en of oppild<en
(Brab. en el ( lá ers).
()I'BETALEN, bij Kil. : betalen, voldoen,
I. exsoiLere, assem salís [acere, wordt
in Dial), oOk geeegd voor : ten ein(le
betalen , u i thetalen : ik ben opbetaald,
d. i. ik heb niets meer om te betalen.
OPBOESEN, OIBOSSEN. b. w., is in Br.
'tzelfde als in VI. : opt)uischen, en het.
in beide gewesten door boessen (VI.
-

OPE
Idiot. b iz. 65) of buischen wekken,

opkloppen.
OPBRADEN, b. w., het vleesch een weinig
braden om het van bederving te bewaren : braud het vleesch op of 't zal
se /fens van de warmte weten (Brab.,
VI. en elders).
OPBRENG, m., het opbrengen, opbrengst
(Brab., 'VI.).
OPBRUSSEL, dorp en parochie, in 't fr.
Saint-Gilles, cene voorstad van Brussel
zu idwaarts.
OPBUISCFiEN. h. w. , tzelfde als : opboessen. oplloppen (Brab.).
OPDOFFEN (o als korte oc), b. w., een
dof, stoet of slag geven. opslaan : hij
dofie er goed op (Brab.). Men zegt ook

overdo/j '.-; n.
,

OPDOOVEN het. in Breda : wakker, Instig, vrolijk zijn.

OPDOPPEN, b. w., nat of vocht met een
spons, doek of vod opnemen (Brab.,
VI. en elders).
(i)PDTJIYELEN , geweldig uitvallen , opsl)anre11, OpSCiCfl (Brab. en elders).
OPENDEVOL is voor op ende vol, d. i.
gauech vol, hoordvol, tot boven toe
vol (Westvl.). Zie boessevol, boordvol,
o"erioopensvol of sieeptevol.
OPEENkOMEN, o. w., Op een uitkomen,
overeenkomen , overeen uitkomen
d0t komt op een (VI.).
()PEGGEN, en in Brab. ook opeggenen,
staat overal verfranscht door herser
de nou"eau; maar deze bet. heeft
opeggen bijna niet in de omstr. van
Loven, het bediedt er megst : het land
lichtekensmet de eggeoplichten, openeggen om het mul te maken, opdat de
regen er beter in en het zaaidsel beter
onder zon gaan.
OPENkOKEN, door koken opengaan ; zoo
zegt men ook : ()peflziedefl, openwassehen, enz. : de elers zijn opengekookt
of opengezoden (VI., Brab. en elders).
OPENLQOPEN,b. w., al loopende openen:
cene deur open loopen ; al loopende
opetikrijgen of gaande zich cene wond

MIG
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toebrengen : hij heeft zijn been openqèloopen (overal).
OPENSCUARREN. OPENSCEJAREN, openscheren, openkrabben (Br. en elders).
OPENTEN of OPGREFFELEN (klemt. op
op), eeiìe hot, scheut, takje enten of
qrefelen op een anderen boomstam
(Brab. en elders).
OP EN TE KOP (oppe te kop), hals over
kop, op den kop, het bovenste onder

hij viel oppe le hop in de grecht (Ha gel.,
Brab., en elders).
OPENVHEEKEN, met moeite opendraaien,
met geweld openstooten of -douwen
hij kon het slot niet openvreeken, d. i.
niet opendraaien. Men zegt ook e[
vreeken, met geweld afwringen : hij
heeft de handhaaf a[gevreekt (Oostvi.,
Gent). Vreeken is licht eeii verbasterde
uitspraak van : wringen of breken,
waarvoor men in Brab. ook wel breen.
ken hoort. Breken, brooken, breuk.
OP EN WEG, aanstonds, seffens, seffens
gedaan : het was op en weg (Brab..
VI.).
OPETEN (zich) zich opvreten van verdriet,
van verdriet verteren, vermageren
die jongen eet ze zeleen op, omdat hij
by die dochter cene blouwe scheen geloopen heeft (Brab. en elders).
OPFRETTEN, opvreten, oijeten, ook zich
opfretten, zich zeleen opeten b. y. van
verdriet (Brab., Loven).
OPFL1KKEN, b. w., opschikken, opsieren.
zich fraai aankleeden : als zij trouwde
was ze fraai opgeflikt (Brab., Kemp.
N. -Brab
OPGAAF, OPGEVING, y., ingeving, inblazing. opstoking : zeg dat gij 't gedaan hebt door mijn opgaaf(Westvl.).
OPGAAN, vooropgaan , aanheffen , vóórzingen, den zang ingang zetten (VI.).
Zie opgeven. Verders het. opgaan
een slecht lot getrokken hebben, soldaat worden : hij moet opgaan (Brab.).
OPGANG, m., lente, voorjaar (Hagel.); in
Brab. uitgang ; in de Kemp. uitkomen.
OPGEDREVEN DAK, dak waarop de stop-
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pelen van het strooi naar onder uitsteken. Dit dak kost meer, maar is ook
sterker dan een ander dak : dat dak

is wel opgedreven. Men zegt ook : een
dak drijven.
OPGEMONTERD, in Limb. gebruikt voor
opgeruimd, te vreden ; in Brab. zegt
men : gemonteerd, voor : opgeruimd.
opgeblazen , opgevijzeld , opgehitst
van 't fr. monter, opgaan.
o P G E S TAN G E N , voor : opgestaan . In
Limb., te Roermond en elders, zegt
men : opgestaagen, plaats vergangen,
d. i. die opstaat is zijne plaats kwijt of
wordt in zijne plaats vervangen.
OPGEVEN. OPGIETEN, b. w., ingeven,
door de keel gieten, wordt in Brab.,
VI. en gewis overal gezegd van een
geneesdrank dien men peerden, koeien, enz. bedient, In VI. wordt opgeven ook voor ingeven, inblazen, fr.
suçigórer, instiqer, gebr. , en opgever
voor : ingever, oorblazer OpfjeViflg,
coz. In Brab. en elders is opgeven zooveel als : den toon geven : hij gaf den
l o on 0 1 .
OPGEVEN. II. w., voorstellen : een raadsel,
een vraaq.s!uk opgeven (overal).
OPGEVOUWEN, van OpvoiJwen, gedaan,
;

)

geëindigd : het is opt]evouwen, b. v
het ammelaken, bet noenmaal is geëiiidigd, of het is met die zaak gedaan
(Drab., Antw. , Oostvl.),
OPGEZOLDERD, opgekieed, opgeschikt
wat zijt gij schoon opgezolderd
(Werchter).
OPGIETEN. Zie boven opgeven.
OPGPLEFF'ELEN. Zie openten, fr. greffer.
OPHALEN, bij zangers een zangnoot, die
zeer hoog of zeer laag is, juist weten
te vatten en te zingen : ik kan die

note niet ophalen, ze is veel te leeg
(Brab., Vi. en elders).
OPIIANG, m., de vlegelkap, strook ieder,
waar de eigenlijke vlegel mho aan de
geerde of roede is vastgemaakt (Tieneo).
OPHECUTEN ( zich ) , is een w. dat de
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speldewerksters gebruiken als het Iransijn (zie dit w. hij De 13e, hlz. 330)
afgewerkt is, den i<ant boven aan het
kussen bijbrengen en vastheebten (Vi.).
()NIEFFEN, o, w., voor : zich opheffen,
omhooggaan : ev zijn zooveel aarde»»eis in den kuil dal dc grond er van
opliefi (Brat)., VI. en eld („ rs).
OPHEILISSEM, [Iauheyiissern.
OPIIELDEREN, h. w, , opbeuren, tot heterstand hrengeu (\Tl en elders).
OPIIEM, het overgestelde van Neerhern of
Neerom, en de Dietsche naam aan vele
gelegen of plaatsen gegeven, heantwoordt aan de waalsche dor pnamen
(»win en Op/tam (Arr. Nijvel). Van
do Dietsche uitgang hem, heim, om of
001, hebben de walen pemaakt, vroeger
Gillen, cltiii , thans alo, hain, chain of
ook wel in, b. y. Houthem is lIoutain;
\Vaalhem, Waihain ; Bevecum , Baucee/den, nu Beauvechain; Gotecorn ei
Golechern, Golechien, nu Gottechain;
Molhem, Meihen, i11ellain, nu Melin.
Oi'HEULEN , met de heulhak opkrabben,
de aarde oplichten en zoo wat aanaardcn , B. y. aardappels als zij uitstaan
(VI.), opheuvelen. Zie opkappen.
(iPHOOIIEN, I). w, in Westvl. voor het
Brab. afiweren, d. i. zoo lang blijven
l)iecht hooren tot dat de laatste toe
gehiecht is (\'l.). in N.-Brab. het. op¡toaren, met verwondering hoeren
. wat heb lic daarvan opgehoord ! Fliervoor in Brab. ook a[hooren.
OP[100ZEN (opheenzen) , water op het
droog lin negoed hoozen , opgieteii : hebde al staler opcjehensci (Brab.).
OPIIU1SCIiIEN, h. gelijkvl. w., ophitsen,
opjagen : ee,ien hond ophuischen (VI.).
OP1TTER, in t waalsch Haut -Ittre, een
dorp in de dekenij van Nijvel. Het ander
Itter ligt in die van Tubeek, en werd
althans vroeger ook Basittre genoemd
Wij hebben ook de heide dorpen Itter
heeft, onder Laken, en Etterbeek, voorstad van Brussel.
OiE LAARSEN, o. w., opklareri (Westvl.).
,
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OPKA1PEN, b. w., de aarde kappende
oplichten met een kapper of houw
¡cap dien rjrond wat op, hij ligt zoo
stijf, de regen kan er niet intrekken
(Brab., VI.). Zie opheulen, ophakken.
OFREUTEREN. Zie opkoteren.
OPKLATJSTEREN, o. w., opklauteren
(Westvi.).
W, OPKLAWIEREN , o.
gelijkvl. w., opklauteren, oplimrnen;
opstaan (Oostvl.).
OPELAVEREN, o. gelijkvl. w., hetzelfde
in VI. al-, opkiefferen in Brab.
OPKLEEDEREN en OPFÇLEEREN (zich),
voor opkieeden ( B rab. en elders).
OÏ1ÇLEFFEREN, o. w., opklauteren. opklimmen (Brab., Vi. en elders).
OPKLOTSEN, OPKLUDSEN, opschuddeii:
kludst eens met de qel(lbeurs (Brab.).
Zie opklotteren hij De Be.
O1KNABBELEN, h. w. , knahbelende opeten, opknappen : h(j hee/t alles opgeknebbeld (Brab.).
OPKNASPEN, en in VI. ook OPKNOSPEBEN, b. w. , al knaspende of knospende
opeten : hij knasple die harde peer op
(VI.. Drab.).
OPEOTEREN, OPKEUTEREN,b. w., doen
opstaan met te koteren ; ook ophitsen,
aanporren (VI., Brab.) ; in VI. zegt
men ook op/co!teren.
()PKOTTEREN. Zie opkoteren.
0 i1(IIA\VELEN (korte a) , opkrahbelen,
freq. van opkrabben, uit het bed opstaan (Oostvi.).
OPKRIJGEN, h. w. , verkroppen, verdragen : zij krgt veel op (Vi., Brab.).
OPLANDEN, AANLANDEN, in VI. hetzelfde als : aanaarden, opaarden, aanhoopen of ophoopen , ophoogen of
omhermen.
OPLATEN, b. w., voor laten opvliegen
laat de duiven op ; 2o op laten loopen
of oploopen : laat het water op;
30 boven laten komen of opkomen
laat my maar op (Brab. en overal).
OPLEG, m., is in Drab. hetgeen men hijlegt of oplegt ; in Vi. bet. het : beta-
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ling van wat men schuldig is, en ook
aflegging eener rent. Zie opleggen.
OPLEGGEN, 1). w., betalen, ook afleggen
een rent opleggen, je de rent afleggen,
d. 1. die rent te niet doen. Hiervan
oplegsel betaling, aflegging (VI.).
OPLEVEN, b. w., leven zoo lang tot dat
alles op is, op doen, verdoen, venceren, verbruiken om le leven : /ijj heeft
zijn geld opgeleefd (Drab., Vi. en ellens).
OPMAAKSTER, y. cene die opmaakt of
aanhitst, opstookt (Overal).
()PMATSEN. Zie opmetsen.
M AKER , OPMAKERSE . iemanI die
opmaakt of opstookf, aanhitser, opstoker , aanhitseres , opstooksten of
opstokerse (Overal).
OPIMA EER U , OPMAKING, y. overal voor
opstoker(j, opstoking, aanhitsing.
OPMETSIN, h. w., opmetselen, te Bmugge
opmatsen . Hiervan opmet.sing, opmetseling Overal).
OPMOETEN, o. w., 1 moeten opstaan
ik moet morgen ten vijf neen op
(l3rab.) 20 moeten verleerd worden
ei mijn geld moet op, eer ik steel
(Brab. , Vi. en elders).
OPMOKKELEN, kianknahootsend woord,
smakelijk opeten (VI .). Vgl . smaldeen
(VI. Idiot. hlz. OP)) en smokkelen.
OPd()NTEREN, van op en naonter, bet , in
de Bamonie van Breda vervroljlen.
OLMUFFELEN , I). w., muffelend opeten
(VI.). Zie opmoleieelen.
OPNAAD, OPNAM, mu., opnaaisel in een
kleed, in- of opeeroaide plooi opdat
het niet slepe (VI ).
OPNESIELEN en DE BIU)EK OPNESTELEN , iemand scherpel(jk henispen
min vriendelijk tegensprehen of tegengaan (Breda).
OPOOGSTEN, b. w., de geslodderde aren
oprapen op het veld, fr. glance (VI.
Biab ).
OPPARDAFFEN, b. w., opslaan : hjj pardafte er goed op (Bmab. en elders).
OPPEEKEN , oppikken (VI.). Men zegt
0
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elders ook opbekken of opbikken.
OPPERBEST, hijv. , allerbest (Overal).
OPPERPAND, m., bovengaandemij, fr , ga
tecle galerie seiperieure
OPPEIIPASTOOB , de 4e pastoor of de
eigenlijke pastoor womdtalgemeen door
het volk de opperpastoor en ook wel
bovenpastoor genoemd.
OPPETE1OP. Zie op en te kop.
OPPETENG, m., kuiteibuit : Piet lice/i
daareen schoon oppelengsken gemaakt
(Goi (l senhoven).
OPPIRKELEN, maar altijd te been zijn
(Oostvl.). Pikkelen is in de \Voordenh,
I)ikkelell
OPPREBAIS. Zie Ovembeek.
OPPBUISC[IEN, in VI. voor : opbmuiseni,
opbomneien.
OPRAAD. Zie opraden.
OPRADEN, opruien, ophitsen (Bar. Breda).
Kil. heeft opraden, oproden, oprugden. Men hezigt meer opraad als oprutien, voor : opruijing, opstoking.
OPRANSELEN, h. w., opslaan : h(j ranselde er fel op (Brab.).
OPttAPELEN, h. ve., oprapen (VI.).
OPRIDSEN, OPRITSEN, o. w., wegridsen,
in stilte heengaan, wegvluchten (Br.).
Zie oprits.
OPRITS gaf men ons uit Kortrijk op voor
oprisp of oprisping, of opwerping der
maag, en ook uit Vi. voor : kreveling,
h. y. in den neus en dit laatst is goed.
immers wij troffen slechts hij twee
schrijvers opritsen aan , Eleremans vent.
bet door exciter, inciter, instiguer, en
Kil. op -ritsen, boll., I. instigore. Kramens schrijft opriclsen ., aanriclsen
a u deren hebben ríe/sen, ridselen.
OPRITSEN. Zie opnits.
OPB1TSEND. voor : opgenitst, grammoedig
gestoord (Westvl. Ii. en d.).
OPROEPEN, b , ongelijkv. vi. , b(j oproep
en afslag ter verkooping aanbieden
bij Kil. oproepen by verdieren, 1. proclama )- e aujctionem.
OPROOKEN. Zie opsmoren.
OPROSSEN, opslaan (Brab.).
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OPSCITAAR, m., voor opschaarder, bet. te
Maastricht : iemand die veel geld verzamelt en gierig is. Zie opscheren (Vi.
Idiot. b iz. 438), opscharen, opscheer-

der.
OPSCUAREN. Zie opscheren.
OPSCEIARREN. Zie opschèren (zware e).
OPSCEIARTEN, o. w., opkrabbelen, opstaan uit het bed (Oostvl., Gent). Zie
scharten (Vi. Idiot. b iz. 37fl.
OPSCHER EN, OPSCÏIERREN, en hij
Sleeckx OPSCITABREN, b , ww., oplrabhen, bijeenlerahben, bijeengntseion : schar de bladeren op en werp
ze in den put, ook rnedene rn en 1)10nenpaimen : hij scherde het ge/cl op en
stak het in zijne tesch (Brab., Antw.
en elders). In Vi. bet. opscherei'i ophijschen, fr. hisser avec ein système de
poulies 00 de mouffles : 'roet geschoren
touwwerk. Zie De Bo b iz. 797.
OPSCELOBBEREN in VI. voor : opsehoffe
haastig hijeenpakken en 't weg--len,
nemen, ook driftig opbomen.
OPSCIIOEPEN, b. ve., opsehoppen. Schop
spreekt men in Brab. schoep ( met
korte oc) uit (Brab.).
OPSCUOUDEREN, b. w., op de schouders
nemen : schouder dat helft CCOS op
(Oostvi).
OPSCIIUDDEN. Den wintervoorroaci van
aardappelen opdoen : hebt gij owe
aardappels al opgeschud (Melerij).
OPSCIIITJREN, h. w., door schuren verslijten (Brab., VI. en elders).
OPSLAAN, omkeeren , opwerpen , oprispen : mijne maag slaat op (Oostvi.).
OPSLABBEN, h. w., slabbende opeten of
opsiorpen of opsiurpen : de hond slabs/c
den bloedpias op (Brab. en elders) ; 't
freq. opslabberen heeft dezelfde Icteekenis. Zie opslohberen.
O1SLEUNEN, h. w., de onderste of de
groote takken aan de boomen afkappen
of snoeien, sleuven wordt gezegd van
boomen die in bosschen of aan kanten
staan zooals : kanada, populier, eik,
oboe!, olm, onz en ook van groote
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fruitboomen die men van de dikste
takken ontdoet (Brab.). Z. opsoocien.
ops LEUVEN , OPSLEUVEREN. Zie opslooven en opslooveren.
OPSLOBBEREN (o als korte ee), b. w., op-

sloi-pen : slobber op wat g(i geslorl
hebt (Brab., IY.-Brab.). Zie opslabberen en opsleuveren.
OPSLOO VEN, optrekken : zf/ne kousen

opslooven (Genl). Z. opslooven hi.
OPSLOOVEBEN, freq. van opslooven (opsleuven), opschorsen , fr. retrousser,
waarvan het ook de beteekenis heeft,
alsmede die van opslobberen, d. i. opslurpen (Westvl.).
OPSMEREN, b. sv., met smeren verteren
of doorbrengen, opsmullen , binnenspelen : alles was opgesmeerd, a/s i/c
meende te gaan eten (Overal).
OPSMIJTEN, h. ongeljkvl. w., iets wat
men gekocht heeft, niet willen aanveerden, het weigeren, den koop breken zijn v/as is o/)gesrneten (Westvi.).
OPSMOREN, smoren dat de tabak, de cigaar op is, ook Versflaoren : mifn broer

smoorde al mijn cigaren op; rn(fn laha/c is opgesmoord. In denzelfden Zin
zegt men ook oprooken.
OPSNOEIEN, de onderste takken van
friiitboomen of struiken uitsnoeien of
afsnijden. Seoeien wordt met een
snoeimes gedaan meest altijd aan holboomen en fruitstruiken, en sleunen
geschiedt met een hancimes of kapmes
(Overal). Zie opsleunen.
OPSNOREEN, gehoord te Kortrijk voor
opsnnffen, opsnuiven.
OPS1ELLEN, b. w. voorspellen : iemand
de les epspeilen, iernandernstig vermanen (Brab.), in Vi. is opspeilen
metspelden ophechten, d. i. opspelden.
OPSPRINGEN, o. w., zich vergenoegen,
zich behelpen : ziedaar een frank en
spring er mde op (\Vestvl.).
OPSTAAN, o. w., op het vuur staan, sprekende van spijzen die op het vuur, op
de stoof, op het konfoor staan te zieden of te koken : het vleesch is laai.
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het moet lang opslaan eer hei ?nalsch
is (Overal).

OPSTEEK, m., voorwendsel, fr. prétexie
(Vl.).
OPSTEEIi LiGGEN, met eene treknet op
. het vlakke veld liggen om leeuwerken
en trekvogels te vangen (Omstr. van
Loven).
OPSTEKEN. In 't Land van \Yaas zegt
men : duiven opsteken, d. i. ze ergens
verre wegzenden om ze aldaar te laten
opvliegen , gelijk de duivenmelkers
doen, die om prijs dingen met hunne
duiven ; 2o wegleggen, sparen, E. recondere of gelijk men in Brab. zegt

bovensteken, overhouden : die knecht
steekt jaarlijks 400 fr. op of boven
(Brab., VI.); 3 ingeven, influisteren,
willen doen gelooven (VI.). Men zegt
0

ook opsteker, opstoker, oorblazer.
OPSTOKEN, voorzeggen, opgeven, fr. souffier quelque chose c't quelqu'un . gij
rnoogtmalkander niet opsteken (Antw.
en elders). Zie opsteken.
OPSTOPPEN, VEBSTOPPEN, in 't stoppen
verbruiken , b. y. de sayette is op gestopt; 2 0 doen verstoppen, hardlijvig

maken, fr. constiper : die sp(js stopt
den cene op en den andere niet (Brab.,
VI. en elders).
OPTAFFELEN, o. w., opslaan : hij taffelde
er goed op (Brab.).
OPTAKEL- of OPTEKELRIJDEN of VAREN, schipperswoord (Werchter).
OPTAKELEN, opslaan, aftakelen (Brab.).
OPTREK. Het was cene verbazende optrek,
dat is elders : een verbazende omslag,
een verbazende toestel, een verbazend
leven of iets vat) dien aart. Zie optrekken.
OPTREKKEN, l 0 vleien : h(jtrekt hem, op om
iets te krijgen; 2 o optrekken, naar het
leger trekken, opgaan of soldaat worden : dit jaar moeten er vier jongens
van ons dorp optrekken (VI., Brab. en
elders) ; 3 opklaren, verhelderen : de
locht trekt op (Brab. en elders).
OPTREKKEN, ernstig zijn : hij heeft dezen
0
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a acht verschrikkelijk opgetrokken we
gens de pijn (Bar. v. Breda).

OPVAGEN, opvègen (VI.).
OPVERBRANDEN , in VI. hetzelfde als
elders ophranden, d. i. verbranden
zoo dat alles op is.
OPVELP heeten de Walen ffcrutefleppe, en
Neervelp , IJassefleppe ; de Velpe is
cene beek of waterloop.
OPVEUNZEN. Z. opvonken.
OPVOEREN, b. w., cenen grond verhoo
met er aarde op te voeren (Brab.,
-gen
VI.), het tegengestelde is afvoeren.
OPVONKEN, in Brab. 'tzelfde als in Vi.

opveunzen, op een zen , opvunzen, door
het vuur langzaam verteerd worden .

dat paksken katoèn is teenernaal opge
vonkt of opgeveunst.
OF'VUNZEN. Z. opvonken.
OPWACHTEN, b. w., hij de Hollanders en
hunne navolgers voor : afwachten.
OPWALLEN of OPWELLEN, o. w., op
borrelen, en ook 2o als h. w., het
vleesch en andere spijzen lichtjes opwarmen.
OPWERPEN, o. w., vochtig worden : de

grond werpt op ; de steenen werpen
op, es zal regen komen; 2 ook opwellen (Brab.).
OPZANDEN, b. w., met zand ophoogen :
zand den weg wat op (VI. en Brab.).
OPZANTEN, opoogsten, fr. glaner (WestVi.).
OPZEND, m., opzending (Vi.).
OPZETTEN, b. w., op het vuur zetten om
te koken of te zieden : zet het vleesch

op of 't is ten t'wel/' uren niet môrg
(Overal) ; o. w., hijbieden, opbieden
hoeveel francs hebt gij opgezet (Brab.
en elders). In N.-Brab. zegt men : een
knecht opzetten, en dit is zooveel als

nog een getouw opzetten.
OPZIChT, voor uitzicht : arme menschen
opzicht (Gent). 2 Voor ontzag, eerbied,
fr. égard : die kerel heeft voor niemand
0

opzicht ; ten aseen opzichte.
OPZICIITIG. Voor iemand opzichtig zijn,
iemand ontzien, voor iemand opzicht
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of ontzag hebben (Mechelen).
OPZIEN o , w., nauw, gierig zijn : hy ziet
er op, d. i. hij ziet op zijn geld, hij i
gierig ; hij ziet er op een nieuwen hoed
Ie icoopen; hij ziet er vandaag niet op,
hij is vandaag goed gesteld, geefachtig, mild, enz.; h. w., ontzien, te onachtzaam zijn, demoeite ofarbeid niet
doen die er vereischt wordt of nuttig
is omiets te verrichten : hij ziet erop
van zich wat moeite te qeven.
OPZWEEPEN, b. w., met de zweep opslaan, overzweepen : als 't peerd niet
trekken wilt, zweep er clan maar op
(Brab.).
OPZIJN, ten einde zijn, niets meer hebben,

niets meer zijn, niets meer kunnen,
opgedaan zijn, verteerd zijn : hj is op,
hij is arm, hij is uitgeleefd, hij is ten
gronde, hij kan niet meer; korn laat
er ons waar goed van leven, zoo lang
wjj• 't hebben; als hel op is, is het ko/ceo
gedaan. Men zegt hiervoor ook : ach(er ons vergaat de wereld, of achter
ons trekken ze de leer (ladder) op, cl
ook nog : laat zorgen die na ons homen (Brab., Antw., Oostvl.).
OBAANJE. In Limb. en elders zegt men
Champaanje, Oraanje, Spaanje, enz,
in stede van Champanje, enz.
Wltem van Oevanje
Brook cte mach van S'paaoje,

ORANJEKOEK (Brab.), in Westvl. oranjebrood, koek met oranjeschellen ingel)akken.
ORDER, o., wordt niet aleen voor : bevel,
last, gebod, maar ook in alle andere
heteekenissen van het loll. orde, gezegd geheel Belgie door.
ORDINGEN, dorp niet ver van St-Truiden,

in 't fr. Ore/avec.
OJIKEL is een oud woord dat men aantreft
in Werwiksche rentebrieven der Xlve

eeuw : om te houdene over hare propre erve in quite orkelgoed. Wat bet.
dit orkel? Bij Oudemans is arc/c zooveel als stijfhoofdig, weerbarstig; Bij
Kil. stijf, hard, gebroken, rouw.

ORMEGIT1EM, waaisch dorp, Ormignies.
ORSKOT, uitspr. ossekot. Zie rossekot.
OBTEN, mv. van ort, bet. in 't Hagel. en
elders in Brab. : kort strooi, dat door
dorschen, trappelen of rijden verbrok
kelci en verpietterd is, dus hetzelfde
-

als geinot of gemul. Orte bet. in 't
Engelscli : overblijisels ; ort, one/s, is
in 't Nadersaks. slecht voeder dat de
koeien in het eten wegstooten en laten
hggen. Z. oort, ort (Vi. Idiot. bI. 431).

OSCUÁAHT, OESCIIAART, ro., weerwolf,
fr. loup-qaroo (\Yaas).
OSKOT of OSSEKOT, voor : orskot. Zie
ro s sekot.
OSSAN, altijd (Westvl.).
OSSEKAR , OSSEPLOEG, kar of ploeg

waar men een os vooraan spant, en dus
wat lichter dan voor een peerd (Braben elders).
OSSEKOT, orskot of rossekot.
OSSENBOLLEKEN, vogelken, met blau wen hals, gele borst, vleugels bleekblauw, hoven de vleugels gele strepen,
het woont op de boornen in de mik
tusschen de dikke takken in, of ook
in rond- of bolvormi nest en het
zingt weinig (Kemp., Diest en elders).
OSSER, voor : als er (Westvl.).
OTTERSCEIIP, naam van een langwerpig
schip dat op Dvl en Demer vaart.
oU, oUw, AU, AUW zweemen in de
Limb. uitspraak naar de zachtlange o
over, uitnemingen zijn : brouwer, louter, rou-.' : broewer, beter, roew; hout,
g

goud, oud, koud, is holt, gold, cli,
kald of kaad; verkouden, verkaaien;
bouwelijk, haaveliele. - In de stad
Antw. luidt de ou -klank soms als aow,
zout, zaauwt, koud, kauwd, enz.
OUCHE. Zie oisje.
OUDE \Y1JVEN , verrirnpelde erwten en
vitsen (Gent).

OUD-VADER en OUD-MOEDER, veel in
Brab. , Kemp. en N. - Brab. gezegd
voor : grootvader, grootmoeder ; even
als men nog schrijft : oor/-oom, oudmcci.
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OUTER. Op het outerke zetten, verheffen,
prijzen. Op het outerke zitten, verheven zijn, geprezen worden om zeker
inzicht, om zeker doelwit te bereiken
(Gent).
OUWE, AUWE, meersch, weide, weiland,
land, akkerveld, grasveld, plein, bleek,
grond in de laagten of moerassige
streek gelegen (h. en d. in de prov.
Limb.). Hiervan landouwe, kersouwe,
en de familienamen Van der Ouwe,
Ouwermans, enz.
OVENKOEK, m., eierkoek in den oven gebakken (Westvl.) ; te Kortrijk heet die
koek paasclikoek; te Gent en elders
eierkoek.
OVER, fr. sur, au de là, 1. trans, is in
vele plaatsnamen bijna hetzelfde als
op, fr. sur of haut, 1. supra, en het
tegenovergestelde van neder of neer.
De plaats die langs den anderen kant
of boven ligt ; b. v. van een water-loop,
neemt over aan, die er op ligt, op, en
die langs dezen kant of beneden den
waterloop , den berg of een andere
plaats ligt ; Neder of Neer err zoo
heeft men : Overjsche en Neeríj -sche; Oplinter en Neerlinter; Opheilissem, Neerheilissem; Neder- en
Overheembeek; Neerhespen, Overliespen; Opvelp, Neervelp; Waver en
Neerwaver ; Woluwe en Opwoluwe;
Steinokkerzeel eñ Neerokkerzeel; Ophem, Neerhem; Opdormael, 1\Teerdormael; Overwinde, Neerwinde ; Over~
pelt, Neerpelt, enz., enz.
OVERARMEN, OVERVADEMEN,
RVADEMEN, d. i. met
beide armen en handen een boom
overgrijpen om te weten hoe dik hij
is : die boom is zoo dik dat ik hem niet
kan overarmen of overnêmen (Brab.).
OVERBABBEZAK.KEN, VERBABBELZAKKEN, b. w., verkwisten, verwoesters,
bederven (Westvl.).
OVERBAFFEN ( zich) , overeten (Brab.,
Antw .) ; elders zegt men overbö fferr .
Z. boffen (Vl. Idiot. blz. 26).
OVERBANEN, b. w., raset banen of wegen
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vullen, dekken : dat veld is ganschoverbaund; het is overbaand, daar
zijn allekanten baantjes (Brab.).
OVERBEKE, OVERBEEK, plaatsnaam in
VI., beantwoordt aan 't waalsche dorp
Opprebais, in 't arrondissement Nijvel.
OVERBEEIIEN, b. w., met beer (drek)
overgieten : het vlasland moet goed
overbeerd worden (Brab.).
OVERBLIJVEN, met den klemt. op over,
veel in V1. en ook in Brab. gebr. voor
blijven overnachten, fr. decoucher
hoe lang blijft gip over ? Ik zal twee
dagen overblijven.
OVERBOFFEN. Z. overbaffen.
OVERBRADEN, b. w. onafsch., te veel
braden : het vleesch is uitgedroogd ,
het is overbraden (Brab.).
OVERBRANDEN, b. w. afsch., in twee
stukken verbranden : de stok, de balk
is overgebrand; onafsch.: met branding
overdekt ; van den brand geschonden
zijn : het aangezicht, de muur was
overbrand (Drab. en elders).
OVERDE i'LEN of OVERVERDEELEN, o.,
is in Brab. onbekend in den zin van :
op nieuw deelen, maar men gebr. het
voor : meer uitdeelen, meer aan elk
geven dan men te verdeelen heeft
deel awaar niet over, d. i. zie toe dat
gij u niet dooddeelt.
OVERDENKEN (zich) , in VI. en elders
voor : nadenken, zich bedenken.
OVERDOOD LIGGEN, op sterven liggen
hij lag overdood (Oostvl., Brab. en
Kemp.).
OVERDOOVEN, b. w,, overschreeuwen,
overmeesteren , overheerschen, door
hard schreeuwen of kijven tot zwijgen
brengen : ik laat snij van niemand
overdooven (Brab.).
OVERDOUWEN, OVERDUWEN, b. w.,
iets douwen zoodanig dat het overgebroken is : douw niet te hard of het is
over (Brab.).
0 VERDRAGEN, o. w. , verdragen, uitstaan,
moeite en ongemak hebben : ik heb
veel met hein overdragen (N.-Brab.);
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in Kemp. en Brab. zegt men : ver
elders verduren.
-dragen,
OVERDRAGER.IJ , v., overdraging, verklikking, fr. délalion (Overal).
OVERDRONKEN, verl. deelw. van overdrinken, bedronken, teveel gedronken
hebben (Overal).
OVEREENUITKOMEN, o. w., op hetzelfde
uitkomen, geenszins verschillen : hoe
gij het doet of niet, het komt overeen
uit, fr. revenir au merne (Overal).
OVEREEUZEN, OV i RIIEEUZEN. Z. overhoozen.
OVEREIND, OVEREND, bijw., bet. niet
slechts : recht : overeind slaan, recht
staan, fr. se tenir debout, maar ook :
overhoop, verward : alles stond er
overend; hij stelde heel de school overe in d of cp een einde, d. i. in wanorde
(Oostvl., Brab.).
OVERGAALSCH, bijv., half inlandsch, half
nitlandsch, gezegd van verkens (Kl. Brab.). Zie gaalsch, blz. 13i.
OVERGAAN, b. w., overstrijken, streelen
met de hand : het kind overging de kat

met de hand; 2° iemand met den stok
overgaan, hein afrossen, slaan, slagen
geven (Brab., VI. ); 3° met strenge
woorden berispen : de vader overgong
den zoon (Westvl.) ; 40 over den tijd
gaan, op tijd niet kalven : de koe gaat
over (Westvl.). Zich overgaan, zich
afmatten door te veel te gaan (Overal).
Overgaan is ook in Brab. verl. deelw.
van overgaan, en bet. : waar veel over
gegaan is veel begaan : die weg is
veel overgaan.
OVERGEBSD, OVERGItASD, met gers of
gras begroeid, met gers overdekt : de
dijk, de plein is al teenemaal overgèst
(Brab. en elders).
OVERGERZEN , met graszaad bezaaien
(Brab.).
OVERGEVEN (zich), kotsen, braken (breken, breeuken) (loll.-Limb.).
OVERGEWICIHI,T, wat over het gewicht is
of er bijkomt, overwicht (Oostvl.).
OVERGOTEN , in Westvl. gebr. voor
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overladen, overdekt, gansch bedekt :
die boom is van vruchten overgoten;
de grasplein is overgoten van bloemen.
OVERGRIJPEN, meer nemen als men met
eene hand kan vatten, en vandaar
verrekken : zijne spieren verrekken
of overrekken; hij heeft zijn hand
overgrepen (Westvl.).
OVERGRUIZEN , met gruis overdekken
(Brab.). Zie overreuzen,
OVERHELPEN , b. w., iemand ergens
overhelpen, ondersteunen ; ook te veel
gelijk geven (V1. en elders).•
OVERGRITSELEN, met de gritsel krab bende overgaan (Brab.). Men zegt el ders ook overharken in denzelfden
zin.
OVERHABZAKKEN, b. w., overschreeuwen , verhabzakken. Zie dit laatste
(VI. Idiot. blz. 785).
OVERHALEN, b. w., van het een verblijf
tot het andere plechtig inhalen, bijv.
men zal eenen nieuwen pastoor óverhalen. Men zal zijne meubelen overhalen. Eene dienstmeid haalt men
feestelijk met de roozen of roozenlaarskar (V1. Idiot. blz. 557).
OVERHEFFEN, met iets zwaar op te hef
zich zeer doen : ik heb mijne hand-fen
overheft (VI., Brab.).
OVERHOOZEN, OVEROOZEN (overheenzen) , met eene hoos of waterhoos
overgieten, overstroomen : overhoos
het waschgoed, het lijnwaad eens, het
ligt droog (Brab.).
OV E RHIUREN, b. w., te veel van huur
doen geven of betalen : die heer heeft
zijn huisje overhuurd, d. i. hij doet
te veel betalen; als o. w., overhuren :
dat huis is overhuurd, de huurprijs is
te hoog, men moet er te veel voor
betalen (Brab.).
OVERJAARSCIH, bijv., overjarig : overjaarsche hond (V1.).
OVERYSCEIE, groot dorp tusschen Waver
en Brussel, in 't fr. Isque, Haut Isque,
1. Isca, Isca superior. Men heeft ook
het dorp Neerysche. De Ysche is eene
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beek die in Zonienbosch hij de oude
priorij van Groeneridaal haren oorsprong heeft en te Neerysche in de
Dy! loopt.
OVERJUNNEN, b. w., misgunnen, benijden (VI.).
OVERKAPPEN, b. gelijkvl. w., kappen
dat iets over of in stukken is : kap
dien stok, de koord, cuz. maar over.
Onafsch. : hiei en daar op de opper
vlakte kappen geven : z(jn aanzicht,
de deur, enz. was heel overkapt. Er
overkappen, in eerie redevoering uitvallen doen (Brab. en elders).
OVERKEEREN, omverkeeren, omvervallen, overslaan : de karre keerde over
in de gracht (VI.). Men zegt hiervoor
ook : overklaaien, naar den eenen of
anderen kant overkeeren en omvallen.
OVERKERVEN , b. geljksI. w. , onafscheidbaar, hier en daar kerven, afsnijden (Brab. en elders).
OVERKLAAJEN. Zie overkeeren.
OVERKLEFFEREN, overklauteren (Brab.).
OVERKOEID z(jn, meer koeien hebben
dan men voederen kan : met vier zijde overkoeid (Brab., VI. en elders).
OVERKOMS'FE, v., iemand die eens overkomt, vrienden of kennissen die ons
ten huize zijn komen bezoeken (VI.).
OVERKOOPEN, miskoopen, te duur koopen, boven de weerde koopen : ik heb
mijn peerd overkocht (VI. en elders).
OVERKRABBEN , b. w., met een tuig
krabbende overgaan : overkrab eens
het kelver zaad (Brab.).
OVERLAATST, OVERLEST, OVERLAAS
tijd,-TENS,OVRL bijw.van
klemt. op laast, onlangs, nog niet lang
geleden (Overal).
OVERLEG. Overleg maakt het werk, zei
brodder, en hij zette den lap naatt het
gat (Brab.).
OVERLEGGEN, o. w . , in 't schaatsenrijden
het eene been kunstmatig over het
andere leggen terwijl men rijdt (Br.).
OVERLEGGEN, b. w.,iets beleggen of
bedekken met er iets op of over te
-
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leggen : den vloer met planken overleggen; 20 overladen, overlasten : de
ezel is overlegd ; overleg uwe maag
. niet, verzwaard uwe maag niet.
OVERLEZEN, overzien, nauwkeurig overzien of met de oogen overloopen, b. y.
een boek, groensel, enz. overlezen
overlees eens de salaad om te zien of
er geen siekken inzitten (Y!. eh elders).
OVERLOOPEN (zich). Het werk overloopt
hem (zich) niet, er is geen overvloed
van werk, het eischt geen spoed : dat
overloopt hem niet , dat eischt geen
spoed ; de pataten zijn overloopen (van
den vorst), ze zijn een weiuíg bevro
na de vorst of zoetach--zen,smak
tig (Brab.).
OVERMETSEN, b. w., overmetselen
(Overal).
OVERMONDEN, b. w., overzeggen, over
dragen, overbren gen , ook overbrieven
(Vi.).
OVERNEMEN, heden, omstr. Loven, nog
gebr. in den zin dien Kil. aan dat w.
toekeride, te weten : mann complecti,
d. i. overvademen, overarmen. Zie
vademen (V! idiot. blz. 770) en over.
OVEROOGSTEN, b. w., onafsch., haastig
en in 't grof afoogsten, maar de meeste
haren oprapen of opoogsten : die plek
is al overoogst (Brab.).
OVERPEKELEN, b. w., met pekel overgieten, onder pekel zetten : overpekel
goed de boter dat ze niet sterk worde
(Overal).
OVERPOEFEN, b. w., bijna 'tzelfde in VI.
als in Brab. : overbo/fen.
OVERPOOTELEN, b. w.. met de pooten
(handen) te veel hanteeren, onzindelijk hanteeren, op sommige plaatsen
meer gebe. dan overpompelen (WestVi.).
OVERRAZEN, b. w., met iazen of babbelen, tot zwijgen brengen, overbabbe len : dat wijf overraast mij altijd, als
ik haar iets zeg (Brab.).
OVERREUZEN is in Y!. hetzelfde als in
Brab. : overrjzen, d. i. met reuzend
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(rijzend, afrijzend) zand, graan of gruis
overdekken : een teile hagelbui stortte
nêer op het drooge sloorzaad (coiza)
en de grond was overreusd van zand.
OVERRIEKEN, b. w., geheel berieken
overriek het vleesch of het niet bedorven is (Overal).
OVERlIJDEN, voorbij rijden, iemand al
rijdende voorbijgaan (Vi.).
OVERIIIJMEN, o. w., met rjm of rijp bedekt zijn (Brab. en elders).
OVERROMPEN, b. gelijkvl. w., overrompelen (VI.).
OVERSAI3ELEN, b. w., met den sahel er
overkappen : oeersabelt ze maar, of
sabelt er maar over. (Overal).
OVERSCEIAFFELEN, b. w., al te haastig
iets verrichten (VI.); in Brab. is 't
meest al : overschoffelen.
OVERSCHATTEN, te veel schatten, bet. in
N.-Brab. ook : overvragen, te veel
vragen : ik heb nooit overschat, nooit
overvraagd.
OVERSCHELFEREN, b. 'w., overschreeu..
wen, groot geschal in 't spreken maken
om de anderen te overschreeuwen
(VI.) ; in Brab. : overschu/felen.
OVERSCFIEUTE, y., overschot, m., overbljfsels (VI.).
OVERSCHOMMELEN, b. w., iemand eene
schommeling, ruwe en zware herísping geven, overschreeuwen (Brab.,
Antw.). Zie schommeling (VI. Idiot.
blz. 591 ).
OVERSCHROKT, geschrokt, fr. goinfré.
(Omstr. Popering.).
OVEBSCHUREN, iets zoodanig schuren
dat het over is of in twee stukken is
en schuur de handelaars maar niet
over (Brab. en elders).
OVERSJOUWELEN (oversjavelen), overs
b. w., iemand door sjouweln-jouwen,
overklappen. (Brab., Ant. en elders).
OVERSLAG , het tegenovergestelde van
instel, toeslag (Westvl.).
OVERGESLAGEN, slaan dat het in twee
over is: wie heeftdien stok overgeslagen (Overal)

OVERSLAPEN, o. w., ergens blijven slapen ; bij iemand overnachten ; den
nacht overbrengen en blijven slapen.
(VI., Brab. en elders).
OVERSMUJSTEREN, b. w., smuisterende
bevuilen ; bederven (Zie Vi. Idiot.
blz. 636).
OVERSNIJDEN, b. onafscheidw., afsch.
snijden dat iets over of in stukken is
snijd de koord over. 2 onafsch., met
sneden dekken , hier en daar eene
snede in geven : de knaap had ta/ct
en bank met alle figuren oversneden
(Brab. en overal).
OVERSNUFFELEN, b. w., doorsnuffelen,
snuffelend alles onderzoeken , alles
doorzoeken : die kerel is kurieus, hij
oversnu/felt alles (Br., VI. en elders).
OVERSNUISTEREN, b. w., oversnuffelen,
doorzoeken , onderzoeken ; alles nauw
nazien (VI.).
OVERSOPPEN, b. w., nat op iets gieten
tot dat het onder bet vocht ligge
(Westvl.).
OVERSTAMPEN (klemtoon op over), stampen dat iets over is : wie heeft dat
hout overgestampt (Brab.).
OVERSTAPPEN, 4 0 naderstappen, binnenkomen : stop eens over den dorpet
(Westvl.) ; overslaan, er over heen
zien (Brab. en VI.).
OVERSTUUR wordt ook in N.-Brab,
gezegd voor : overtijd, te laat ; men
zegt daar ook : de boel loopt over stuur,
dat loopt daar overstuur, d. i. dat
gaat daar niet meer, men zal daar
bankeroet gaan hij is al overstuur,
d. i. overboord. Z. overstier (VI. Idiot.
blz. 448).
OVERSU1KEREN, b. gelijkvl. w., met suiker overstrooien , of overstrijken
oversniker de rfjstpap eensgoed. (Br.).
OVEIITERDEN (VI.). Zie overterren.
OVERTERREN(Brab.), overterten en overterden (VI.), overtreden, overgaan.
OVERTIJD, OVERTIJDS, bijw. (klemtoon
op tijd), over eenigen tijd, eenigen tijd
geleden, onlangs; fr. ii y a quelque
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temps. (Drab., Antw., VI. en elders).
Zie overstier.
OVERTEJEEN, met tijk overtrekken : wie
heeft die matras overtfjkt (Overal).
OVERTORSCHEN, overtreden.
OVERTRAMPELENen OVERTRAPPELEN
b. w., overtredenbetrampelen, b. y.:

een bezaaid stuk land oeertrampelen;
eenen grond vastireden (Vi., Brab).
(Z. Vl. Idiot).
OVERTUITEN, OVERTOETEN, bw. overschreeuwen (VI. en elders).
OVERTWLIFELEN en BETWIJFELEN,
bepraten, listig omklappen. (VI., Br.).
OVERVADEMEN. bijna 't zelfde als : orn
vadernen; ook door een zeel omwinden,

b. y. eene hooilcaar overvademen,
(Brab.).
OVERVALLENDHEID , OVERVALLENHEIl), in gebruik, het eerste in Brab.
het tweede in Vi. voor : de staat van
overvallen of overlast te zijn : een

overvallendheid hebben van te veel te
eten , fr. avoir une indigestion (VI.,
l3rah.).
OVERVAMEN, OVERVUIMEN, overvademen (VI., Brab. en elders). Zie ook
bevademen.
OVERVEEUWEN , overy tuwen is te
Gent 't zelfde als : overvademen. Zie
vadem.
OVERVERVEN, b. gelijkvl. w., geheel de
oppervlakte verwen : overvcrf deuren

en vensters eens (Overal).
OVERVLIEGER, die gemakkelijk leert
het is geen overulieger (Brab. en eid.).
OVERVLAMD, met vlarn overdekt, van de
de vlam omringd (Brab.).
OVERVOEREN, b. w., afvoeren, door te
veel te voeren afmatten, doen afvallen;
20 met werk overlasten , fr. accabter;
30 overklappen, met te veel woorden
iemand overheersehen (VI.).
OVERVRIEZEN, overvrozen, een weinig
van den vorst geraakt zijn (Brab. en
elders).
OYERWASSCFIEN, b. w., bet. meermaals,
niet : op nieuw wasschen , maar
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eens met de gauwte of teenemaal wat
wasschen (Overal).
OVERWASSEN, met was overstrijken,
oversmeeren : de tijd wordt overwast
opdat er de pluimkens niet zouden
door komen (Brab. en elders).

OVERWASSEN en OVERGROE1EN zijn
ook bedr. Ww. : die boom wast zoo
[el dat h( al de andere die er rond
staan zal overgroeien of wel die boom
groeit ZOO zeer dat hij al die er rond
staan zal overwassen (Overal).
OVER\VEER, bijw., hetzelfde in Vi. als in
Brah over en veer of (over end weer),
heen en weder, heen en dweer, weg
en weder.
OVERWELMEN, b. w., overwellen, oversiroomen, overwateren (VI.).
OVERWERK, werk dat men boven peil of
taak of op den hoop toe doet : het over-

werk wordt afzonderlijk betaald
(Oostvl.).
OVERWI.IN, kussensloof (Meierij).
OVERW1NDEN, b. w., opwinden (Brab.
en elders).
OVERZAVELEN, b. gelijkvl. w., onafseh.,
met zavel overwerken, hedekken of
hestrooien : overzavel dat wegske
?naargoed (Brab. en oveial).
OVERZEEUWEN. Zie zeeuwen.
OVERZEIKEN, over iets zeiken ; of met
koeizeik overgieten (Brab.).
OVERZIJN, oversehieten : er is niets over;
o overgekomen zijn : mijn broeder is
over; 3° voorbij zijn, gestild zijn : de

vlaaq is over, de regen is over; de
gramsehap is over; 40 de koe is over,
d. i. de koe slaat over haren tijd, haar
katventjd is voorbij; het werk is over,
de taak is af (VI., Brab. en elders).
OVERZINGEN, b. w., over iets zingen, b.
V. over een lijk : een doode overzin gen,
een lijk overzingen (Brab. en VI.).
Overzingen staat in de woordenboek.
vert. door chanter de nouveau, opnieuw zingen ; maar dit is 't in het
geheel niet ; iemand overzingen wil
vooral zeggen : iemand door geweldigen
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OVERZOPPEN, b. w., iets geheel in water
of ander vocht zetten (Vl. en eflers).
OXAAL. Zie okzaal.
OZING. Z. [lozing 1)1, 4 30.

zang, door hoogeren en schreeuwenden zang tot zwijgen brengen ; zondatug zingen dat men hem niet meer
hoort.

FL
P is zeer nauw verwant met b en verwisseit zich meermaals met baar, als b. y.
ambt, ampt, fr. emploi, ambacht; »iklel en bikkel ; »ikkelen, bikkeien;
klipperlanden en klibberlanden ; rippen en ribbelen ; grijpen , grabbelen;
knappen , knabbelen, /cnebbelen, /inibbelen, knippen, knijpen; plak, plek en
bleik, blakte, blek; en hij Kil. pieken;
Flandr. Gand., blecken (de schors afdoen) ; puien (in Gent zwemmen) ; en
baden, baai en uitgesproken buien;
Pulli of buydel; pugie of buyle, bull
opzwelling ; Patavia, Batavia; Prezlau zei men vroeger nu Breslau, Prujsen , Borussia.
PAAIER, m.,ietswaarmêe iemand gepaaid
wordt, b. y. men geeft een speelding
aan hetkind, opdat het stil zou blijven;
of den bond een stuk brood, opdat hij
zwijgen zou (Brab., VI. en elders).
PAALDE, PAALDJE, in Vi. hetzelfde als
'tBrah, : peul, palie (poïlie),pel, bolster van mostaard ; sloor-, kool- en
alle andere zaad in pellen ; te Gent
beet men paalde ofkwaaipesle iemand
die zeer licht is en kwispelturig.
PAAMKOEK, 't zelfde in 't L. van Waas
als : pondkoek of peperkoek , fr. pain
d'épice.
PAANDER. Zie pander.
PAAP, PAPE, was oudtijds de Neerduitsehe naam van priester of pastoor ; zoo
leest men in Lod. van Velthem : ende
siede pape hierbinnen, d. i. : zijt gij
hier (in Veithem) pastoor? Hiervan de
familienamen Paeps, Pops, De Paep,
De Pape en licht ook Pozipe; in 't

hgd. is 't pfa/fe, in 't Russisch pope,
in 't Grieksch papa.
PAAR of OMPEN, paar of onpaar (Limb.).
Zie omp, en paar of ompaar.
PAARLING. Zie paroling.
PAARTELIZEEREN, PARTE LIGEEREN,
van 't fr. parlayer, te Gent en elders
gezeg.d voor paarten of deelen.
PAASCHBEESTE. Zie kroonbeest.
PACEITCOED, o., in Vi. voor pachthoeve,
pachterij , fr. ferme. Zie pachtbof.
PACHTHOF, o., of pachthoeve, v., fr,
ferme, nudairie (Biab. ea elders) ; in
VI. paclitgoed ; KU. heeft packi-ho[,
Flandr. villa, colonia. Men noemt
pachthof, pachthoeve en pachtgoed,
cene huizing met stallen, schuur van
eenea hoer, die ten miaste één peerd,
karren, ploeg, egge gebruikt; die doening en woning wordt pachiho[ of
pac/itgoed genoemd , dan zelfs waneer de bewoner er de eigenaar van
is en niet de pachter of huurder.
PAD, y. Waar mag hij nu op cene pacIdo
getorlen hebben, zegt men (in OostVI. Gent) van iemand die er vies gezind uitziet. In onze jeugd, en ook
vroeger en later, aanzag men de pad
voor 't dier in hetwelk de toeverheksen zich soms gingen ophouden om
zoo in huizen te kruipen langs moze
en alles af te luisteren en schade
-gaten,
toe te brengen.
PADDEBLOOT) -JONG , jonge vogel die
nog geen pluimen heeft en padde
is.
-blot
PADDEKEN, o., te Tienen : kleermakers woord. De ki nderbloezen houden
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soms vanvoor toe met een strookje
van dezelfde stof der bloes; dit
strookje, ter Iengte van rond de vier
centimeters, heeft aan elk uiteinde
een knopgat en verbindt, aan de keel,
door middel van twee knoppen, de
twee kanten der bloes. Dit strookje
heet paddeken.
PADDEKRUID. Men geeft dezen naam
ook aan een stinkend kruid, dat min
of meer gelijkt aan wild pepermunt
groeitop Bosch- en onbegane-kruid,en
straatkanten (Omstr. van Loven).
PADDEKULLEKENS,jonge zwartevorschkens (Tempen). Zie podshoofd (Idiot.
blz. 493).
PADDEVISCHKENS, jonge zwarte vorschjes eer zij de gedaante van den vorsch
hebben (Turnhout).
PADDEGERAK, PADDERAK. Zie paddegerek (V]. Idiot. blz. 452).
PA UI)E L®T, gewis voor paddeblot, paddebloot (omstr. van Tienen).
PADDEMOEDERNAAKT,bijv.,'t zelfde als :
moedernaakt of paddebloot (Oost- en
West-VI.).
PADDEN, o. w., wordt te Mechelen gezegd van kinderen, die op hun billen
vooruitkruipen als eene pad.
PADDENBROOD, o., paddenstoel (Brab.
en elders). Kil. geeft padden -hoedken
op als hollandsch voor : paddenstoel.
PADDENHAAR (hebben), paddebloot zijn.
(Brab.).
PADDESPRONK, te Kortrijk 't zelfde als
bij De Bo : paddepoot, paddevoet, voor :
misslag in het weven, draad die in de
stof getrokken is, dunne ijdele plaats
in het lijnwaad (Westvl. ).
PADDESTEERT. Paddesteerten zijn jonge
vorschjes eer zij de gedaante van den
vorsch hebben, nog zwart zijn en met
een steertje (omstr. van Loven). Kil.
heeft : papioen of popelioenken , 1.
Linea fontana.
PA DDESTEKER 'heb ik eens gehoord voor
steke bakkes, uit den mond van k.napen die zich vermaakten met die
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kleine wilde vischjes te vangen (Lov.).
PADJ, andere uitspraak van : pet, klak, te
Maastricht.
PADOUW, fr. Padoue, 1. Padua, eene stad.
PAGGER, PAGGERAAII, PAGGEREN. Zie
pegger.
PAK. Iemand het pak duwen of steken
(N.-Brab.); iemand in de kleeren sie ken; iemand in de luiers leggen; iemand in de doeken doen; deze zijn allen
uitdrukkingen in vele gewesten gebruikt voor : bedodden of bedotten. De
pak van iets niet hebben, niet weten
hoe eene zaak aan te pakken (N-Brab.,
Breda) ; in Brab. zegt men hiervoor
er geenen weet, geen bewaad (bewoud)
of bew ijs van hebben.
PAKKEBAL. PAKKEBAL spelen of pak
kinderspel waarin de eene-kebaln,
mede doenders trachten den do -bal te
pakken door een der andere partij uit
iemand, dezes-geworpn;akhm
partij wint (Omstr. van Loven).
PAKKEN, houden bij eene optelling, enz.:
ik wil eens pakken, ik veronderstel
eens (Roermonde en omstr.).
PALDJE. Lie paalde.
PALEUTE, o., parétmaker, parettemaker,
windmaker, beslagmaker (Waas). Zie
friete, friet en -vooral palleuter, palloeter (VI. Idiot. blz. 455) .
PALIJSTEREN, GLATTEN en PALIJSTERING, bij Plantijn voor gladmaken,
fr. polir en gladmaking.
PALING. Hi heeft daar een paling gevangen, verliezen in eene onderneming
waarmee men meende te winnen ; in
zijne onderneming mislukken (Westvl.). Palinge, van palen, staat bij Plantijn voor : afpaling, fr. bornement.
PALINGSKRUID, een hofkruid waarmeê
men de palingen stooft (Brab.).
PALIP, draaibord, draaispel (Z.-Limb.).
PALLAS, m., vierkantig kartonnen dek sel, boven met borduurwerk versierd
en van onder met lijnwaad overtrok
dat men in de H. Mis op den-ken
kelk legt, fr. pale, 1. palla,
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PA LLOETEREN, b. w., bedriegen, foppen
(Antw., stad en prov.). Bij Meyer is
ballouter : kloot, klootje, vanwaar
klooten, bedriegen. Z. palloteren (VI.
Idiot. biz. 455).
PALMHARING. Voor palmharing weg
goeden koop verkoopen-gevnis:
(Werchter); het schijnt verbasterd van
voor eene pan eieren, d. i. voor eenen
appel en een ei.
PALMTAhKEN, o. w., gewijde palmtakjes,
met den Palmzondag, gaan steken in
den hof, op het veld, in het graan of
koren (Brab.). Door palm, palmboom-,
pálrnhout verstaat men hier 'tfr. buis,
1. buxus.
PALOESTEREN, b. w., 't zelfde als paluffen, streelen, fr. cajoler (Vl.). Zie
palodderen, palloederen.
PALEN, b. w., palen inslaan : de dijk moet
gepaald worden (Overal).
PAMPIER, overal voor papier, fr. papier;
dan, het meerv. pampieren bet. in
Brab., VI. en elders : geschreven en
andere bewijsstukken, fr. documents
of papiers.
PAMPIERLING, papierlinge, snippers of
snipperlingen van papier (Westvl.).
PAMPOEN, m., pampoene, v., 't zelfde
als : papoen, pompoen (V1.)PAN, V. De pan bij den steel houden
(Oostvl.) , spaarzaam zijn of gelijk
men elders zegt : zijn duim in zijn
hand houden. [Jet is maar eene pan,
of maar eene halve pan, het is mis
maar een prul, het is-makt,heis
niet veel weerd, het beteekent weinig
(Brab., Mech.). Voor eene pan eieren
(aren), voor geringe prijs, goed koop
of gelijk men elders zegt : voor eengin
appel en een ei : ik heb dat voor en
pan aren gekocht (Brab,).
PAND, o. in Holl. , is overal m. in Belgie,
in alle beteekenissen.
PANDER, PAANDER, ronde, breede en
platte of ondiepe wissen korf of mand
met twee ooren of handvadsels, en dien
men op den kop draagt, fr. panier,
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1. panarium; iemand eene roos in
zijnen pander leggen bet. te Roeselaar,
zoo veel als te Kortrijk : een strootje
steken, d. i. vleien, gelijkgeven.
PANDERDRAGER, PANNEDRAGER, m.,
vleier, overdrager (h. en d. in Westvl).
PANDHOF, m., hof, tuin of plaats binnen
den pand eens kloosters (Vl., Brab. en
elders). Zie pand eens kloosters, Ir.
gallerie, I. peristylium, urnbulacrumn.
PANDMUUR, muur tusschen den pand en
den pandhof (VI., Brab., en elders).
PANDOERING, v., pak slagen : iemand
eene goede pandoering geven (Brab.,
VI. en elders). Zie pandoeren.
PANETARWE, v., soort van engelsche
tarwe wier graankorrels fuweelachtig
zijn (Westvl.).
PANNE, o., voor : pandeken, pand ke ,
pantje, in den zin van voetpad, gang,
Vgl. baantje en band, fr. bord.
PANLAT, PANNE LATTEN zijn latten Op
de kepers genageld om er pannen op
te leggen voor een pannendak; ook
een lang en mager mensch (Antw.).
PANNEDRAGER, m., in 't Veurn- Ambacht
voor : panderdrager, overdrager, fr.
delateur (Westvl.). Van pane of pan ne,
fluweel.
PANNELAPPER, m., rondreizend panneof ketellapper, fr, drouineur (VI..
Brab. en elders), men noemt ze i ti
Brab. ook pot -a -fairs , omdat die
Auvergnaten, aan de deuren komen
vragen : pas pots à faire (restaurer).
PANNELAT. Z. panlat.
PANNEMUSCH, v., is in VI., dezelfde
musch die in Brab. huismusch, steen
-muschofinVl.pa ,trmusch
tarwmusch geheeten wordt, fr. pierrot; in tegenstelling van boommusch,
die op de boomen nestelt, of rietmusch ,
die in het rietgras woont, of koren
haren nest hangt aan de te-musch,die
velde nog wassend staande koren halmen.
PANNEVOGEL, m., vlinder, pepel (Gent).
Zie spannevogel.
29
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zuiden,.al PANTOFFEL, y. en m. in
thans in Brab.
PAPE. Zie paap.
PAPEKUL en PAPEKULLEN. Papekul is
in Westvl. : ¡lo kiaverpriem, een woekerplant ; 92o roozenbottel, fr . gratieciille , hetzelfde als papenhiillekeuis
(VI. Idiot. blz. 458), de roode zaadbollen der bonds- en ook van sommige
andereroozen, en int Land van Waas:
de hondsroosstruik of egelenteer zelf.
PAPENSTEEN , soort van gebakken
steen of kareel, die men te Boom en
omstr. maakt ; soort van Boomsehen
steen ; men heeft ook klarnpsteen,
enz. Deze kareel is kleinei en wordt
beter geacht dan de Brabandsche steen
van omstr. Loven (Br., Vi. en Antw.).
PAP1EREUS, koordansen voor meisjes.
PA1IADIJSHOUT, bij Heremansvert. door:

bois d'aloès, is in Westvl. en ook in
Brab. hoot uit zaad voortgesproten en
niet geënt, fr. sauvageon : op paradijshout enten (Westvl.). Zie paradijsgoed
(Vi. Idiot. blz. 459).
PAREEL, PAREEL1E, zegt men h. en d.
in Brab. voor : prieel, prieciken, fr.
préau, I)aVil1O1 de verdure clans un
jardin, ook een lommerlLuisje. een
paviljoenke, rust- of lusthuisje, een
gloriet.
PAREERAPPEL of PARADE APPEL. Zie
pronkappel, appel die pronkt,pareert
of paradeert, Vi.
PARELING, uitgespr. : peerling; dit zijn
glazen voorwerpen van allerlei vorm,
kleur en grootte, dienende tot versiering van hoofd- en haissieraden, kleederen : haar mantel ís gans met
peerlingen afgezet (VI., h. en d.).
PARKAMIJN, PEItKAMIJN, perkament
(Vi.).
PABMAFOOL. Z. permafooi.
PARMANT, nog in gebr. in den zin van
sierlijk, schoon, als men van kleederen
spreekt. Zie parmantelijk (VI. Idiot.
biz. 459).
PARODEEBEN, min of meer wijdloopig en
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lang over eene zaak spreken zonder
voorbereiding of kennis, fr. pérorer
(Vi.). Vgl. parodie.
PARSVLEESCIJ, geperste kalfskop (Ven loo); pars voor pers, wortei van persen.
PASCFIEN, m., paaschfeest en ook paasch

,• b. y. den pase/len dragen,-comunie
aan zieken en kranken, die in de kerk
hun paschen niet kunnen houden, ge durende den paaschtijd het Hoogweer
dig Sakrament ter nuttig thuis dragen (Overal).
PASKOGEL, juist gepast (Vi.).
PASL000JE, te Kortrijk veel gezegd, bet.
hetgeen men afkomt of afslaat bij het
bieden.
PATAAT, PATAT, overdrachtelijk voor
oorveeg, pattée, kaaksmeet, kaaksiag :
ik zal a een patat genen, als ge u niet
stil houdt (Overal).
PATAV IA, zegtmen in Drab. voor Batavia.
PATEELEN, vuilmaken, bedriegen (Iseghem).
PATENT hEBBEN, wordt gezegd van
cenen leugenaar die veel liegt ; men
verstaat dan daar onder : om te liegeii
(Werchter).
PATENTOLIE, LAMPO LIE (omstr.Venioo).
PATERI.J, y. met minachting gezegd van
en voor de paters : de pater(j en non. nerjj, d. i. depatersen nonnen (Overal).
PATERKAMERKEN , PATERSKWARTi[l1, zoo heet te Mecheleu dat deel
van het vleesch 't welk tegen het nierstuk ligt.
PATER KLETSAF. By pater kietsaf te
biechte gaan, is : Zijne biecht spreken
bij een biechtvader die, gelijk men
zegt : cene breede mouw heeft, en er
licht overgaat (Overal).
PATERNOSTERBEEN,o., ruggebeen, ruggraad, fr. épine dorsale (Brab., Vi.).
PATERSVLEESCFI, is bij Fleremans een
stuk gerookt ossen vleesch, fr. cOte de
bmuf feinsée.
PATJAKKELEN, freq. van patjalcl:en. Zie
dit vr, en patjîkl<en.
-

-
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PATJ1KIEN, ook PATJAKIEN, o. w.
marikgaan, slecht te been of te poot
zijn : '?j paijikee er ook naar toe
(Westvi.).
PATRASSENBOEII, rn. de boeL op wiens
gehuurd land een burger van Turnbout zijne patrassen of aardappels
plant (Tur n hout). In Westvi. zegt men:

tegen cene beetraap of capucijnen
wortel ook patrasse.
PATRIOTTENTIJD, no. tijdstip van de
Brahandsche omwenteling onder J0seph 11, heizer van Oostenrijk, van
47 8 9 tot 479. De opstandelingen
werden Patrio/len of Vaderianders genoemd (Overal).
PATRONEEREN, b. en wederk. w. kleeden , aankleeden , opkleeden, opsehikben, opsieren : dat n,eislce was met de
kermis aardig gepatroneerd, kwam
als een aardige persoon voor den dag;
met alle feesten patroneen zij haar
,

om tee viesste, ge zoodt er waarlijk
moeten n'e lachen (Brab. I-laspengau

en elders). Ik denk dat deze uitdrukhing ook wel kan ontleend zijn aan de
vóórstelling of 't bleedsel van Patronon, dat is, van beelden van Heiligen.
Men stelt natuurlijk den Heilige voor
in het gewaad van zijne weerdgheid,
bedieniiig en gemaalet volgens den tijd
waarin hij leefde ; nu dit kostuim moet
gewis al aardig voorkomen, en vandaar dat men van iemand die vies of
buitengewoon opgetooid is, zegt : hij is
aardig gepatroneerd. Plantijn vert.

atroereia door patronee, faire
que/que chose sur le p atron modelwerk), 1. adumbrare aliq tul.
PATtJTTEN is te Brussel de naam van een
1< att rtspel.
PAULTJS. \YiJ hebben soms al van ieeerige geestelijken hooren zeggen : het
is een Sinte !attitis of hij is een Patties,
om te beduiden dat die priester een
groote, ievervolle, moedige, onversaagde en onvermoeide precbkant is.
P.AUW, voor : Paawel, Paules ; hiervan
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de ftmilienaani Pauwels, Pave/s.
IÂUWETTE, v., soort van duif, ook pauw
genaamd, fr. pigeon peon (VI).-ster
PAUWHAAN, zegt men in Limb. voor
vouw, als men het geslacht wil aanduiden, en ook pauwhen of pauwhin,
voor pauwin.
PAVILJOEN, in VI. 't zelfde als elders

hansel, draaghernel, baldakiju, fr. balclaquin, c/a/s.
IED1)E 1U N, 't zelfde als peuteren, pudderen, fr. tripoter, frutselwerk ver richten , frutselen ; pedderaar, die
prulverk doet (Westvi.); de wortel is
lieht pad, pat/e, poot, voet of hand.
['EEL, PÉLE, in Vi. voor pel of vel, schei,
b. V. van appels, peren, kileken en
ander fruit (VI.
IEELDEI1. Zie polder.
PEER, PEETER, Zie Pier, fr. Pierre.
IEERD. Men zegt van iemand dat hij het
peerd met den langen hals is, vaneeî
hij het moeilijkste werk moot afdoen
(Hagel.).
PEERDEBOER, boer die een of meer
werkpeeiden heeft; zoo zegt men ook
ossetoer, koe/boer, enz. (Overal.).
[EERDEKENSBROKSKEN?
PEERDEKOORTS, sterke, hevige koorts
(Brab., VI. en elders) ; in Brab , zegt
men ook : Ik kreeg de korst lijk een

peerd.
1EERDEROT, 't zelfde als rossekot. Zw
dit woord.
PEERDENFEEST, ,Iaarmarkt van peerden
(VI.).
l'EERDMOEiElIS, uitgespr. : perdmoeiers
voor paardmoeiers, zijn hij de laadlieden, omstr. Breda : torren of peerd
alzoo genoemd om dat zij deze-vliegn,
dieren zeer plagen en vermoeien.
PEERDSEL of IEERTSEL, perzik (StTruiden).
PEERDSKEVEli, kever die men in de
peerdekeuteIs aantreft, I. scarabeus

p ollar/es.
PEERGELEN , PEERGELWEG. Zie pergeleo.
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P EERJAAR, PERENJAAR, jaar dat er veel
,

peien zijn. Zoo zegt men ook : het is

fi oe(l appeijaar, d ruiverijaar, tarwejaar, coz. (Overal).
PEEFl1EN, o., kleine blekken lamp (Ant.),
ook verlleinw. van Peer, Petrus.
I'EERKENS, puistjes of neffelkens (Gent).
PEERLAAR. Zie peerelaar.
PEERLING, PERELING. Zie pareling.
PEERTS, PEERTSEN. Zie pitsche, pitsehen.
PEERTSEL. Zie peerdsel.
PEES. 't Zal de pees besch1en, zegt men

te Gent en elders, voor : liet zal mis-

lukken.
PEESKE, zwak, ziekelijk (Meieiij).
PEETERMANNEKENS, zoo noemt men te
Loven een kleinen zeevisch met veel
graten, bijna gelijkende aan den baars.
PEErERMANS, bijnaam der Lovenaars

(ie peetermans kunnen qoed dri)iken
(ornstr. van Loven). Er wordt te Loven
een bier gebrouwen dat peeterman
heet.
PEET, V., PETJE, o., voor : petekin(i,
doopkind (Brab. , Antw. err elders).
PEETERSIL, enz. Zie peterselie.
PEETJE of PEKEN, oude man, versleten
vent : een arm peeije; 1eelje de dood,

isvoor : de dood ; Peetje vriezenran, de
vorst, cuz.
I'EEUWEN, o. w., kijven, twisten (Westvi.). Zie ruse peeuwen.
PEEZEN (Scherpl,). Zie pees, 1<aaksmeet,
oorveeg (VI. Idiot. blz. 465).
PEEZEN (zachtl. e), afwinnen (h. en d. in
VI., l3rab.). Vgl. persen, afpersen.
1EGEL, ro., maat, prijs. iemand den pegel stellen of op den pegel zetten is
hem maat en prijs stellen van iets;
b. y. voor zull<en prijs zulke maat, of
voor zulke maat zulken prijk : dat

staat op zijnen pegel; gepegeld brood
(Brab., Antw., Limb.).
PEGELEN, b. w., iets op den hoogsten
prijs zetten : hij kan pegelen; men
zegt ook pelielen (Haacht, Aarschot,
Werchter). In Vi. bet. pegelen : zeer
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nauw zijn, scherp in de klok wegen.
PEGGEN, PEGGERAAR, PEGGEREN. Zie
pegger.
PEGGEE, m., komt voor in kaiverpegger,
koeipegger, verkenspegger, kieken- of
hinnenpegger ,, en het. • : een kleine

koopman, een tuiseher of schacheraar
in kalveren, koeien, verkens, enz. ik
denk dat men ook peggen, werkw.,
zegt, maan ik heb 't nog niet gehoord,
dochpeggeren en peggeraarzijn in geb.
en zoo peggert of drijft men kleinen
handel, de cene in koeien, terwijl zijn
gebuur een peggeraar is in kalveren
of verkens ; een peg,qeraar is dan ofwel een koeituischer of een verkensstouwer of een schacheraar in platte
kalveren. Wij denken (lit woord, in
zich, 't zelve te zijn als pangelen (van
pangeu), in Drenthe en Gelder. gebr.
VOO! : wisselen, ruilen. De Tenth.
geeft pang/en op met de bet. : van wisseien , tu yschen , mangelerm , ruilen,
buiten. Pangen, met invoeging van
fl ; is 't zelfde, zegt Dejager, als 't angelsaks bygan, wisselen koopen en
verkoopen, als 't Goth. bugfan of bauf/ian, 't Zwabisch beugen, 't Oudfriesch
biguer, EngI. to buy, Boll. buiten welke
allen koopen en verkoopen, ruilen bet.
Vgl. 't fr. payer, ital. pagaic.
PEGGEREN, baggeren, prossen.
PEISACBTIG , PEINSACHTIG, fr, pensil;
in Westvl. bij sommigen gebruikt
voor : nadenkend.
PEK, te Gent voor : pekking (slaag). Z. dit
woord.
PEKBROEK, voor : plekbroek, iemand die
niet weet van aan te gaan (Westvl );
omstr. Loven : plekpiaasler.
PEKELEN, 't zelfde als pegelen (Werchter).
PEIiKEL, cuz. In VI. voor het Brabandsch
pikkel, enz., fr. osselet, en Z. been.
PEKEELBEENEN, PIKEELBEENEN, of
PEKKELEN, met kleine rasse stappen
gaan, zooals kinderen doen (VI.).
PEKKELEN, PIEKELEN, kinderspel, fr.
,jouer aux osseles. (Vi. en elders).
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ÏEK KEN ineLpek ofpik bestrijken (over.).
PEKKEN voor : pikken of bekken, bikken,
met den bek stooten of bijten, fr. beciÏteler (\hJ).
LEKKEN, 1). W., slaan. afrossen : dekwaa
jongen werd qoed afgepek/ (Biab. , Y]);
hiervan pekkinfj.
lEKKING, slaag, afrossing, kiopping : c/c
/cerel kreeg cene fJOe(/C 7)e/king (Brab.,
Kemp., Antw. , Vi.). Men zegL ook
veiling, sme'ring, ramme/ing. a fr o ssing, cuz.
PEKKOEI, kalisseubrood
I>EKMANNEIEN ('t), de duivel (pr . Brab.
en Antw.). Zie hanske pek, nianneken
pek(Idiot. hlz. 362), 't zwart nannetje,
mandje pek, enz.
PEKPOT, rn. en v., zegt men van iemand
die vuil en smerig is : ge zift ne vuile
pekpot (Brab. en elders).
PEKSUIKER (peksoeker), o., drop of kalissiesap (Limb.).
PELDER komt voor in : bloempelder,
boekweitpelder ,, en bet. boek weitmaalder. Pelder bet. dengene die pelt, d. i.
die de pel, peul of pool, palie afdoet.
PELEN, b. w., zegt men in Westvi. voor
pellen, de peel of pel afdoen, aftrekken,
afsnijden, b. V. aardappels, nootfes,
boeleweit pelen ofpellen ; in Brab. peulen, polen, is : uit de pen], sluim of
hulsel uitdoen : erwten, boonenpeulen.
PELERWTEN, y. mv. , doperwten (Roermond); in Brab., omstr. Loven : poolerwten, pettlerwlen, fr. pois en cosse.
['ELLE, voor : pel, mv. pellen (VI.).
PELLEN, fr. Pd/ames, een Luiksch dorp.
Pellen.
I'ELLEN, pelen, o. w., de pel, scheI ,
schors of bast verliezen ; afpelen of afblotten : gezoden aarda.ppels pellen
gemakkelijk ; in de lente, als 'thout
begint uit te botten, pelt het goed
een oude boom pelt, als de sehers bef/if t a[ le vallen (Brab., Y]. en elders).
IELLERIN. Zie kraag.
PELLI. PELLEE : uitroep van kinderen,
als zij een jongen zien loopen achter
)

)

PEN

een rijtuig, dat hij vasthoudt en waar
hij wflt opklauteren : pet/i, pellee ! al
bachten den wagen (Westvi.).
PELS, V. , vlies of vel, hgd. pelz, fr. pewi;
Kil. schaepspels, schaepsvel. Men zegt
te Gent nog : pelisse, hgd pelz, pelsman tel , fr .. [ourure, mantean fourré,
ook gescheurde en versleten lap, sluns,
kwerdel (VI.).
JEMELEN, o. w., peuzelen, b. y. aan een
heenken ; met lange tanden eten
frutselwerk verrichten ; pemelachtig,
pemelend, pernelaar (Oost. en Westvi,).
I'ENE, PENNE, zegt men zeer veel, bij
verkortin g , voor : penewarjiwinkel
(Zie dit w., Y]. Idiot. blz. !i68), d. I.
een winkel alwaar men allerlei kleine
waar in 't klein, voor eenige centen,
verkoopt (Brugge en omstr) ; pene is
voor penning en waarj, voor waar,
(t j. koopwaar. Men zegt in Brugge ook
penekeers, pennekeers, hetzelfde als
elders, in Brab. : oordjeskeers. Zie bij
DeIf. bIz.3O,penneweerde,penninckweerd, aug!. sax. penega weorthe,
angl. penny worth, d. i. een penning
van weerde.
PENGELEN , m. Van beide kanten met
pengels voorzien om het evenwicht te
behouden : die leeren (ladders), moeten gepengeld worden, eer men de
muren begint te verwen. Zie pengel,
VI. Idiot. blz. 4.68. Bij De Bo is pin gel,
pinkel cene lange sterke koord, dunncr dan een reep, waar metsers, timmerlieden en anderen, planken of
andere houtstukken mede omhoog halen en vastmaken. Vgl. bengels, binden. bingsels,band, bendels.
PENNE. Zie pene.
PENNEER, m., te St-Truiden een rondachtige tarwen koek met boter en miker gebakken. Vgl. fr. pain, 1. panis.
PENNESTEKER, fr. filet (Mechelen).
PENSBEEST, scheldnaam, díkzak, rotsak
( Werchter).
PENSEELEN, b. w., voor : of- of uitschilderen (Overal).
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PENTEN, pinten, versieren (VI.).
PEPER. Zijnen peper geven, zich vermaken : wij zullen onzen peper geven,
Pez. , volksliedjo in Vi.
PEPERBOL, bijna 't zelfde als : pepernoot,
harde teerlingvorrnige of ronde hollekens van peperkoekcleeg gemaakt (bijna
overal).
PEPERDOOS. Sluiten lijk cene peperdoos,
zeer nauw de hors gesloten houden,
nauw en gierig zijn (Oostvl.).
ÏEPEREN (iemand), zegt men te Gent en
elders, voor duur doen betalen, vastnemen, pakken, pikken, nijpen : ga
in dien winkel niet, ze kannen daar
iemand peperen (Brab. en elders).
PEPER EN ZOUT, algemeen gezegd van
zekeren sayet of saaijet, of van kousen
met zulken saaijet gebreid of geweven.
SaaUet peper en zout is gespikkelde
saaijet, bestaande in draden uit witte,
zwarte en grijze draadjes samen gesponnen of gevlochten : peper en zoute
kousen zijn dan kousen van sayet,
kleur peper en zout of gespikkeld
(Overal).
PEPERVLEK, in Limb. 't zelfde als : pe-

perkoor (te Antw. peper/wol) , bij
Slecckx peperkoorn , fr. tâche de
beauld, d. i. moedervlekje, fr. tdchede
naissance. Zie peperkoor (Vi. idiot.
blz. 470). Men zegt te Gent en elders
ook : niekoor, niekoorens en eekorenken of eelchorentje (Bijv. blz. 77).
PEI'MUTS voor PIJPMUTS, 't zelfde te
Antw. als : pullernuts (\Tl Idiot.
biz. 515), peremuts, katoenen muts,

slaapmuts.
PERDSMOEIJERS. Zie peerdsmoeyers.
PERELAAR, PERELEER (zware e), perenboom ; perelerenhout (Brab.) , soms
ook gezegd b. y. te Lier, van eenen
sukkelaar waar men mOe gekseheert,
en dien men slecht behandelt. PlantijEl heeft : pereler, pereboom.
PERELGERST, y., geperelde of gepelde
gerst (VI.).
PERELNET, bijv., zoo net als een parel,
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zeer fraai en net (Vi.).
PEREN, o. w. Op iets peren is te Gent en
elders in Oostvi., hetzelfdeals in Brab.,
op iets dagen, tegen iets uitvallen, iets
hevig bestrijden ; 't zelfde als : pieren,
nauwkeirrig zien, bezien of zoeken.
In Westvl. bet. peren, b. w., de
schooven op den akker in kleine scheiven (hoop of mijtje) zetten , die van
onder wijd zijnde peervormig opgaan
het koren peren, als het dreigt te regenen en er geen tijd is om eene mijt
of groote scheif te maken, is het goed
te peren; dit is voor : peuren, moeite
doen.
['EItEPOTE, v., pereboom (Westv.1.), van
peer en pote. Zie dit w. (VI. Idiot.

biz. 500).
PERGELEN, PEERGELEN, door het siijk
gaan : het is onidooid, ge zult moeten
pergelen, hiervan : pergeiweg, peergeiweg , perreiweg , modderweg , slij k straat (Westvl.) ; in Brab. : baggeren.
PER1ENTJE, in Oostvi. te Berchem, ook
gebr. voor : omgang. VergI. het
grieksch : perieimi, omgaan, rondomgaan.
PERING, soort van appel anders ook peerappel en kaneeling genoemd, soort
van WI nterappei met geeigrau we
schei, een weinig iangachtíg en peervormig, bijna gelijkend aan den grauwen renetappel, of aan den ruischaard
(\yestvl .).
[>EIiN(l, zekere grijze peer met gerimpelde schel (Oostvi., Gent). Zie pering.
PEIIKA MIJN, perkament fr. parchemin
VI.).
PERIO, PEIIKOBOOM, voor : abrikoos,
fr. abricot, abrikozenboom (Westvl.)..
I'ERLOMIEN, o. w., plompen, in 't water
plotsen, piotsendvallen : h(jperloinple

in de vaart (Westvi.).
[ERMEFOOI of PARMAFOOL, gewis het
fr. par ma fbi of ma /01, d. i. in waartieid, waarlijk, waarachtig, bij mijne
ziel, wordt te en omstr. Brussei gezegd
voor : ziek, erg ziek, gevaarlijk ziek
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het is met dien man maar per ma ,fooi. PESSEM, ook genaamd wilde eher, omdat
de bladeren van dit onkruid min of
PERMENEEREN, o. w., verbasterd van
meer aan den s li er gelijken. De wor't fr. promener, wand&en.
tels of pezen van dit onkruid groeien
PERMISSIESCITIELLING, soort van scheifel voort. Deze wilde flier is met de
hag, oud muntstuk, licht in Oostvi.,
plant die men gewoonlijk verstaat
te Gent en elders zoo genoemd, omdat
door hadik, wijk of addick, fr. hihgle,
die schellirig toegelaten en gangbaar
1. ebulus, in verband.
was, schoon hij van elders kwam, b. y.
van Brab. De Brabandsche schelling, PESTEREN (peisteren biz. /613) , vertoeven, stilhouden aan cene herberg
die korts na 1830 werd afgezet (schoon
wij hebben onderwegen dry keeren
men, zelfs tot over eenige jaren, hier
gepesterd (Antw. Br.) ; van 't lat. pasen daar nog hij schellingen kocht, vercere; peisteren is bij Plantijnprendre
kocht en rekende) deed in mijfle jeugd
son repas á ¿'hoslelerie qaant on chezeven brabarische sl'uivers, eiken demine.
zer van vier oorden, dat is, rond de
64 centiemen of 30 hollandsche ceo- PET voor PIT, wick voor de lamp (Veulno).
PETAU of PETAW zeide men vroeger
ten.
zoowel als Passauw, een stad op den
PERRELAAR, pereboom (Vi.).
Donau gelegen, lat. Patavia, of gePERRELEN, Zie pergelen.
meenlijk Passania, van Passaw.
PERS, y. my., perzen, perzik, uitgesproken : pès, pèsze, pèszeboom, enz., PETERSELIE VAN MACEDONIEN, hij
't volk in Brab. soms uitgespr. : peeperzenhout, perzebioem , perzeblad
tersil van malsendoren, is een sterk
perzesteen, • perzeboom, enz. voor
riekende hofpiant, I. smp'rnium of
perzikkenhaut, euz. (Brab., Antw.,
levislicum, fr. maceron, groote eppe
VI.). Bij Plantijn perze, fr. pêche,i. ma(Sleeckx), en gelwortel (Kramers).
lom persicurn (perziesche appel) ; perzeler, perzeboom, 1. malus persics, PETJAPPEL, m., kleine jongen, jongen
klein van gestalte (Vi.).
perzesteen, flux persica.
PERSCHE, uitgesproken : pesche, pessche, PETJONKEL, y., sukkel, machocbel, cene
die slecht te gang is; ook kerkbezoek
v., in VI. voor : perscliebok, perzik(Gen t).
steen, pe(r)seheboom en pe(r)schelaar,
perzikboom , pesschelarenhout. Zie PETJONKELEN, y., sukkelend of manke.petjankende afkomen : meeije komt
pers (pesre).
daar afgepetjonkeld, d. i. al slepende
PERSE. staak, stang, lange stok, roede,
en stampende met de kruk (Oostvl.) .
fr. perche en verge : een perse lands
PETSE, voor pertse (Aalst) ; in Westvl,
(Vi.). Zie pertse.
perse, fr. perche.
PERTANG, PERTANK, nochtans, het fr.
pourlant (Brab,, VI, en elders); in PETTEREN, met vloeibaar mest, als beer,
koeizeik, enz. begieten (flagel.). liii.
Brab. zegt men ook : poriang.
heeft het w. ook in dezen zin en vert.
PERTSE, 't zelfde in VI. als : peers, pers,
het door forire, stercora liquida egeroede (Vi. Idiot. biz. 4 135).
rere ; petterer, !oriolus ; petteriughe,
PERWEIS, PEREWEIS, het waalschdorp
[oria, omm. Bij Sleeckx is het verfi.
Perwez. Men heeft nog een ander
door foirer,
Peruwelz in Flenegouw, en ZoerlePEULLE (polle), m., klein brood dat men
Parwijs in de Kempen.
bakt voor de kinderen. Vgl. pol, polle,
PERZELAAR, PERZELEER, perzikboom,
hand.
perzelerenhout (Brab., Antw.). Zie
PEUR, v., uitgespr. : pr're, korte euklank
pers en persehe, enz.
:
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gebr. in den zin van lastig werk
moeite, moeilijke zaak : wij hebben
d-aar eene peure aan gehad. 1k- laat
die peure liefst aan een ander over
(V1.). Het is licht voor porie, wortel
van porren, bij Kil. : geweld doen,
moeite doen, zijne krachten inspan
ook : stooten. Vrgl. ook peur en-ne,
peuren. Bij ons (473) en bij De Bo (849).
PEURBAK, kuip of bak waar men den
paling van uit het water in overwerpt
als hij aan de peure bijt (VI.)
PEURBOOTJE, PEURDERSBOOTJE, kaan
eens visschers, bootje van op 't welk
men peurt (VI.).
PEURDER, die peurt, palingvisscher (V1.),
peuren is met de peuren paling vis schen, bij Kil. : poyeren.
PEURE, v., tros pieren aan een peurstok
vastgemaakt om paling te vangen (VI.).
PEUREN, voor : PUREN, zuiveren ; a/peuren: de gezoden aardappels a fpeuren, d. i. het water er afgieten (WestVlaanderen).
PEURHAAK, m., haak of hengelhaak om
visch mbe te vangen (VI.).
PEURINK, drek ; appelmoes die rot is
(Kortrijk).
PEURSTOK, m., stok of roede waaraan de
peur vast is en waarmee de paling in
den peurbak gesmeten wordt (Vi.).
PEUTEREN, bedrog in 't spel of andersins
doen (Antw.).
PEZEL voor : PEZERIK fr. nerf, engl.
pizzle, iets van 't verken waarmee men
de schoenen smeert (VI. en elders).
PEZENWEVER, m., mager mensch; ook
mensch die weinig van zeggen is, die
nauw ziet (Waas).
PHLIPS, PHILIP, PHILIPPUS (Brab.).
PHILOZOOF, m., slimmerik, fijnaard,
valschaard, een die niet te betrouwen
is (Overal).
PIEKHOOG, PIJKHOOG , zoo hoog als
eerie piek (VI.).
PIELEWUITER, m., pier (Waas), voor
pierewuiter.
PIEP, iets dat flauw en gemeen is zooals
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flauwe koffie, flauwe thee, flauwe praat
(Gent en elders) ; in Westvl. is piep,
het piepen van een muis, ook : een
kus met piependen mond geven ; piep
spelen, fr. jouer coucou, engl. to peep;
kijk, blik, glans van de zon.
PIEPAUW, PIEPOUW, ook : pimpampoen,
piepoele, fr. coccinelle, een klein rood
kevertje (Zie VI. Idiot. blz. 478).
PIEPBEU, PEEPBEUTJE, in Westvl. een
kinderspel, fr. coucou, en bij Weiland
kiekeboe.
PIEPEDOL, m., spitsmuis, talpe, fr. musa
de piepedols hebben een ster -raigne;
geur, die de katten afkeering-ken
maakt (VI.).
PIEPELJOUW, m., meduwaal, popeliereloe (Westvl.), fr. loriot.
PIEPER, al wat dient om mee te piepen,
b. v. een gespleten stroohalm ; 20 piepende kus, zoen : een piepertje op de
wang; 3° pieper is in Westvl. ook de
volksnaam van een plant die in de
woordenb. Salomons segel heet, fr.
sceau de Salomon of grenouillet. Dit
zal de plant zijn dien wij, Brabander: ,
geneesbladeren heeten , een sterkrie kende plant.
PIEPERKEN wordt te Antw. gezegd van
een zeer zwak, onderkomen kindje :
dit manneken wordt nooit oud, 't is
zoo'n pieperken.
PIEPERLING, PIEPERTJE, naam van een
fluitje waarmee men vogels lokt om
ze te van gen (4'1.) ; bij l eremans pie per, fr, pipeau.
PIEPERTJE, fr. criocère des lis, een klein
rood kevertje dat veel in de rozen
zit (VI.).
PIEPERTJEDUIK-, PIEPKENDUIKSPE-LEN, 't zelfde in Westvl. als piepen
borg spelen.
PIEPOOG, PIEPOOGEN ; piepoog, eene oog
die half open en half toe is ; 2 iemand
die gewoon is zijn oog half open en
half toe te houden ; piepoogen, o. w.,
een oog half open en half toe hou- den (Westvl.).
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PIEPSPELEN, het fr. jouer coucou, engi.
to peep (Vi.).

PEER ook : PEER, verkort van Pieter,

Peeler, Peter, fr. Pierre, I. Petras.
Hiervan de famiiienamen : Piers, Piersens, Peers, Peerssens; Pieters, Peeiers, Peters, Peterssen, enz. (Vi , Br.
en elders).
PIER, V., DUIVENE1ER, duivenkijker,
bord en ronde opening langs waar de
duiven in en uit hun kot kruipen (VI.);
ook kot, hok, huisje, woning : ik ga
naar mijne piers (Oostvi.).
P1ERENLAND,o. , voor : na 't kerkhof : hij
gaat stillekens naar 't pierenlanci, hij

gaat stiliekens aan naar de dood op
(Overal).
11ERELING, rn, pier, aardworm (Vi ).
PiEREN, in 't kaartspel : cenen enkelen
slag halen (Vi.).
PIEREN, eigentlijkpieren zoeken, doch in
de omstr. van Loven gebr. voor : er
OP zien als een pier, sterlings bezien,
op een veld, waarvan de wortels uitge
daan zijn, de kleine overgesehotene
wortelkens zoeken ; en hiervan : pierschap, eene kleine schap waarrnée
men piert. Ziepieren, peren enpeuren.
PJEREWAAIEN, o. w., ook in Limb. voor:
gaan sterven (VI.). Zie Pierewaajen
(VI. Idiot. biz. 476).
P1ERHAAI, dikke stok voorzien van een
ijzeren pin en ijzeren haak, waarmêe
de schippers hun schip voortstooten
en trekken. Het is licht voor porhaaic;

van porren, stooteo, voortzetten eli
trekken, of voor : poerhaaic.
PEERSCHUP , schupken waarmêe men
piert ([,oven, Vilv.).
PIET, zeer nauwkeurig, pietrecht, zeer of
baatrecht. Piet ziere, sterlings iets be.zien zonder zich te bewegen (omstr.
van Loven). Z. pijfer.
PIETE, V., in Westvl. eene brug die men
over eene gracht maakt om op of af
een stuk land te rijden. Z. spicht.
PIETER, m., koopware en stoffe die hare
weerde niet meer heeft, of eetwaar die
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hare £rischheicl of verschheid verloren
heeft (Westvl.)
PIETEREN, b. w., plagen, tergen (VI.).
Zie boven : peren.
PIETJE PEK of ZWART PIETJE, rn. de
duivel (VI., Brab. en elders).
P1TSE, v. , kiets, fr. facet; piëlsen, kletsen
(Vi. , Brab., Kapellen). Zie pietsche,

pitsciw en peers.
['lEISEN (peertsen), o. w., kletsen (Kl.Brahj. Zie pitsche. Pietcen is, in 4
land van Aalst, 't zelfde als : plisen, fr.

pincer, in \Vestvl . pinsen.
PLIEBESTE, o., in Vl. gezegd voo' : op
zijn allerbest, uiterste best : zij ZOOS
haai p(/ebeste; in Brab. zegt men
op zijn paasclibesle zijn.

0/.)

PIlFER (pifer), m., hengst die niet kan
teelen, niet omdat hij gelubt is, maar
uit eene natuurlijke oorzaak. Men
noemt hem ook piel, pieten en pieting
(Westvl). Zie piel (VI. Idiot. blz. 476).
PIJK en PIJKANTIG, schrijft men in
Westvl. , voor ons pik (wrok) en
pilckantig of pikantig.
EN, PIEKELEN, b. w. , met een
PLJIEL
bik of piekhouweeleopeukappen : den
harden grond pijkelen (Vlaand.). Vgl.
bikkelen en bi/theo, dat bij Kil. bet.
kappen , houwen, breken, knauweii,
en bicken steenhouwen, bickeler, bieker steenhouwer, steenkapper.
PIJEENS en PIJKERS. Zie pikkens.
PIJEHOUWEEL, v., in Westvl. 't zelfde
werktuig dat in Brab. : bik, biek, biek
; het bestaat uit een ster--hamert
ken houten steel waaronder in steekt
een sterk puntig of tandvormig ijzer,
waarmêe men harden grond en steeneo opkapt, fr pioche, punihoiiweeí,
steenhoaweel, punthak , pik, biek.
PIJL wordt in Brab. gezegd voor paal,
fr. pien, pilolis,poteau, die men vooral langsheen bet water slaat om de
dijkkanten te bewaren: als men op
dien draai geen palen inslaat, zal de
kant door den stroom wegspoelen.
Hiervan 't werk pijlen. Kil. heeft
30
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pijie voor paal, puntig stukhout dat
men in de aarde of in 't water slaat,
1. pila,palus, sublica, gal. pilotis, angl.

pyle.
PIJLBOUTRECHT, bijv., gansch recht, ook:

pjjlrecht, boutrecht : hij slaat pijihout
(VI.).
-recht
PIJLEN, b. gelijkvl. w., is dagelijks gebr.
in heel Brab. voor : pijlen of palen inslaan, welk pijlen Kil. dan ook vert.

door : pilas sire sublicas alte in terram depangere.
PIJLDE, recht en dun als een pijl (Vi.).
PJJLSTEERT, visch, fr. pastenague; bij
Kil. ook : stekelrog, te Antwerpen
zeer bekend, even als depijlsleertolie,
die de zeelieden als een middel tegen
alle kwalen, maar bijzonderiijk tegen
blutsen en kwetsuren , aanzien. Zij
beweren dat indien men een lepel
dier olie's avonds inneemt, en men een
wollen lap op de gekneusde plaats
legt, 's anderendaags de olie in de wol
getrokken is, en, om zoo te zeggen, de
pijn mede uitgeslagen is. De visch zelf
dient niet tot spijs, men aanziet hem
als giftig, en de olie krijgt men uit
zijnen steert; zoo vertelt men.
PIJLTJESSTROO, stroo met dunne, magere
pijltjes of halmtjes, zeer klein en mager stroo : onder die boomen wast

maar pijltjes stroo (Brab. en omstr.
Loven) .
PIJN, V., moeite, fr. peine; de pijn niet
mogen, zich de moeite niet geven dit
of dat te doen (Vi.). Vgl. zich pijnen.
PIJNAPPEL. Een met deeg omgeven appel
in den oven gebakken (Meierij).

PIJP, pijp in den zak steken, er van uitscheiden, niet meer voort doen (Antw.).
PIJP. P1JPJE, PIJPEEN, ronde pijpvormige plooikens in vrouwenmutsen, halskragen, enz. door strijkvrouwen gezet.
P1JPIJZER of PLOOI1JZEIt, o., rond
ijzeren werktuig, roede of staaf, waarmêe de strijkersen in kappen, kragen,
jakken, rokken, onz. plooitjes leggen
(Brab. en elders).

PIJPMUTS, V., slaapmuts (Brab-., Antw.).
PIJPSCEIAAR, y., schaar waarvan de twee
armen rond zijn als pijpijzers, om mutsen, enz. tepijpen, of in pijpvormige
plooikens te leggen (Brab.).
PIKANT, bijv. : een pikante boer, een
rijke , goede landbouwer (Esschen).
PIKHAAK, sirkelronde, ijzeren haak met
een dunnen, langen eiken steel, waarmêe de pikker het afgekapte graan
bijeen houdt (Overal). In Vi. heeft men
't werkw. pikhaken, gezegd van rijp
graan, dat gebogen hangt als een pikhaak.
PIKHOOP. Zie pikkeling.
P 1 K K A A R D, litoogrechtstaande hemdskraag (Waas); elders in VI. bet. het
ook : nijdigaard. Zie piekaar (VI.
Idiot. blz. 4 4).
PIEKEEREN, van 't fr. : piquer ; het verl.
deelw. gepikkeerd wordt veel gebr. in
den zin van : gebeten, gestoord, vertoornd : hij was [el gepikkeerd, toen
ik hem dat zeide (Brab. en elders).
PIKKEL, in N,-Brab. omstr. Breda, voor
pik of korte seisen, waarvan : pikkelen, pikken, of maaien.
P1.KEELBEEN, fr. osselet, beenlje waarmêe de meisjes pikkelen of bikkelen
(Vi., Brab. en elders).
PIKKELING en in VI. ook P1KKERL1NG,
m., is een pikhaak vol, de hoeveelheid
koorn- of graanhalmen die de pikker
in zijnen pikhaak hijeen kapt en in-'
eens op den grond neerlegt, legge ; fr.
javelle, 1. merges (Brab., Vi. en elders).
PIKKEN, met de pik, (fr. faucile, [auchon)
afkappen; hiervan pikhoop, pikkeling,
enz,
PIKKEN, PIKKER, stelen, dief (Brab.,
Antw. en elders); in VI. luidt het
pijken, pieken.
PIRKENS (Brab.), in VI. pijkens en pijkers,
geld, penningen, schijven, de centen,
fr. picaillons ; dal oud manneken hee[t
veel pikkens of zit met de pijkers.
PIKETTER, m., schelm, judas, schijnheilige deugniet; men voegt er gewoon7
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lijk loensch bij : gij loensche piketter.
PIKKEWERF, m., houten geplooide steel
eener pik, la mange coudée de la sape.
(VI.). Zie piksteel.

PIKSTEEL, houten handvatsel waaraan de
pik vastgemaakt is, en dat men vasthoudt om te pikken (Overal).
PILAAN, o. nw., kinderspel dat met enen
bal wordt gespeeld (IHiasselt).
PILLE is, in Westvi. , eeoc lokviuk waarmêe
men andere overvliegende vogels
vangt.
PILLEN bet., bij de vinken- of vogelenvangers, aan het koordje trekken om
de pille (lokvogel) te doen opvliegen
(Westvl.) ; 2 o ook : hanen, kalkoenen,
enz., nauw opsluiten om ze te vetten
met pillen, gemaakt van zemelen en
boekweitmeel.
PILLEPATAAN, PILLEPATAANTJE, pareihoen, pevelhaan, in Brab. pintaan,
fr. pintade (Middelburg).
PILVOGEL, m., lokvogel aan het net vastgemaakt, en dien men, met een koordje
trekkende, doet opvliegen om de yogels toe te lokken (VI.). Z. pillo.
PIMPEEREN, een haarken uit het hoofd
trekken (Turnhout).
PIMPELJOENEN, te Werchter en omstr.,
't zelfde als elders : pipioens, pipioenIcons, ornpeljoenen, onz., d. I. jonge
vorschjes als zij nog maar nauwelijks
uit hun gerak of zaadsledder gekomen
zijn, zwart zien en nog de gedaante
niet hebben van een vorschje. Z. pompeloer.
PIMPERNELLEKEN, klein , haifbol en rood
diertje, met zwarte gevlekte puntjes,

ook : ons Lieve Vrouw beestjes geheten (Zuiden van Oostvl).
PIN of PINBIER , soort van klein bier
(Herenthals en omstr.).
PINKELEN, o. w., kinderspel, gespeeld
met twee stokken, waarvan men den
cenen stok met den anderen zoo ver
mogelijk van zich tracht te werpen;
hiervan pinkelstok (Hasseli).
PINNEKENSHOUT, 't zelfde als : sporken-
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hout, fr. anne noire, 1. frangula; in de
Kempen ook : hons, zwarten hons
geheeten (Br.). Zie hondsboom, hondshout (Bijv. blz. 425).
PINNEN, fr. tuyauter, in pijpjes leggen
een rok pinnen ; pinijzer om mutsen
en rokken met gleufjes, pijpjes of
ronde plooitjes te strijken.
PINPANPOEN, hetzelfve als piepouw (VI.
Idiot. biz. 478) en als Lieve Vrouwbeestjes, Vt. Idiot. biz. 38, (Westvl.),
De Bo, blz. 859, schrijft pimpampoen,
piempampoen, p(fmpampoen, pimpan pole, pingpanjpoenhje, enz., fr. cee-

cinche, zonnekever.
PINSEN, fr. pincer, bet. in VI. scherp in ij pen : toepinsen, toenijpen, knijpen
iemand in z(jn been piasen ; in Brab.
en elders zegt men pitsen. Hiervan
pinseband, braakband ; pinseling, afgeknipte of afgepinste punt van eeii
nagel (VI.).
PINSING, y. nijping, pitsing, smertelijk
geprikkel (VI.).
PINTAAN, gezegd, omstr. Loven, tegen den
vogel, die in 't fr. pintade heet, d. 1.
pereihoen, o. pintado.
PINTELEN zegt men in VI., in l3 rab. : pinteleeren, pinten pakken, goed drinken.
PINTESTEKKER, fr. un franc buveur, een
die gewoon is veel te drinken (Vi.).
PIOSSEN, PIOSSER, van 't fr. piocher en
piocheur, is de naam van het werken
en van de werklieden die op den ijzeren weg arbeiden (Brab. en elders).
PIOSSER of PIOSTER, punthouweel, fr.
pioche; hiervan piosteren, fr. piocher;
piosser schijnt van 't fr. piocheur.
(La n gs 't Walenkwartier). Zie pionnie ren (VI. Idiot. blz. 481).
P1OSTEREN, P1ONNIEREN, fr. piocher,
met het punthouweel (pioche) ar
beiden. Z. piosser.
PIPEKOLE of PIPEGOLE, andere uitspr.
van pijpegaal, rn, kruiwagen (Veurne,
Westvi.). Zie piepegale, p(jpegale.
PIPPE, PIPSE, PIPEYE, is hij Kil. hetzelfde als : sprouw (spra) een kieken-
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of hennenziekte, of ook als snot, en
hiervan : pipsigh, snotachtig, slijmachtig.
PIPPING, PUPPING, is hij Kil., een appel
genaamd conripenclu 1. curlipendiurn,
oud engi. pippine.
PIPSE, PIPSIG. Zie pippe.
PITS. V., hopstaak (h. en d. rond Tienen);
licht verwant met pertse, fr . perche,
I. perlica (staak) of liever met post,
stijl, bij Kil. 1. poslis, fr. poste, postean (pôteau), angi. poste. Z. pitsche.
PITSCHE, y., klets (Kl. Brab. , tij Kil. is
'teen saksischen gelderschw.,tzelfde
als : zweep. Vgl. pertse, roede.
1ITSC[1EN of PIITSCHEN, PIJTSEN,
kletsen, met de zweep of kiets (l.Brab, , Kapellen). Z. pitsche.
PITSEN, h. w. , steken (Huge'.).
PITSERS, knikkeis en marbels Zuid, van
Oostvl.)
[) I T T E K E N S D A G . Op vastenavonddag
gaan, in sommige omstreken rond
Tienen, de kinderen hij hunne peters
en meters ten eten, en die dag staat
daar bekend onder den naam van
Piltekensdag, gewis verbasterd van
peterkensdcig , peijesdag . Trouwens
Kil. heeft pille, pi/ t he. pilteken voor
grootmoeder (Lov.). en pitt/ic of pete
voor : meter, en pittheyken (Lov)voor
grootvader. Immers men pleegt de
grootvaders voor peters en de grootmoeders voor meters te nemen.
lLAAT, uitgesproken voor 't enkelv. en
't meerv. ploi, is te en omstr. Werchter, de zulle of 't onderste fondeersel
van eenen leemen muur.
PLAATS, y., (ple)ts, eli alskorteenilgespr.)
is in Vi. veel : de merkt, de groote
merkt of die plaats of breede straat
rondom cene kerk, en met huizefi omringeld, in 't fr. la place. Bij Kil. is
plaetse ook : area, spatiosa piatea,
/'rurn, campus. In Brab. heet men die
plaats veel, alhier het dorp, daar : den
k'rinq, elders den ring, de knip, enz.,
enz. In de omsti'eken van Venloo heet
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eene hofstede met een weinig lands
ook plaats,'twelkïn Brab. een hoefken
beet.
PLAATSIEB, m., plaatsnijder in cene fabrieke (Gent).
PLADOM PEN, hetzelfde als : plompen, met
geweld plotsen (Westvl.).
PLADONZEN, plonsen, met versterkte beteekenis (VI.).
PLAK. op de ])lak gaan, op den plak
staan, in de winkels iets halen, zonder
)te betalen : hjj heeft eenen grooten
j)lak staan (VI., Antw. en elders).
;
PLARHOUT. Zie plekhout.
PLAKKEN, op den plak halen, op borg
in de winkels halen, koopen zonder te
betalen : lijj slaat reeds ioor vel ge: ¡)iakt; plakboek, boek waar de namen
op staan van die hunne gehaalde winkelwaar nog moeten betalen : op dcii
plakl)oek staan (VI. en elders).
PlAKKEN, o. w... ergens blijven plakken
of hangen, d. i. achterwege blijven,
en te Gent : de school verzuimen : ge
) zjt weer bijeen plakken, ge hebt de
school geplakt.
iLAJiULl1, weeg of muur zonder steeneu, mi.tur van roeden of latten waarop klei of .leeni geplakt is, in Brab.
leemenm.uur, kleimuur (Westvk).
PLAMAASTER, PLAMMAASTER, pInasI ter. vuilmaking, bektadding (VI.), of
hetzelfde als : plammuister, oorveeg.
onz.
ILAMMAASTEItEN, 1LÁMMOESTEREN,
li. en. o. iv., hetzelfde in VI. als
plaminotten, en hij ons plammuisteren,
bekladdeovuilmaken : gen meugt dal
goed zoo niet plammoesteren (Gent).
Zie plammotten.
: PLAMMOTTEN, o. w., in 't water spartelen en geweld doen om er uit te geraken : die hond ligt daarle plammotten,
co 't beesfe kan er niet uit (Oostvl.).
PLANTGOED in Brab., en plantzaad in VI.
wordt gezegd van aardappels, erwten.
bonnen, enz, die men ter zijde legt
(om ze na den winter te planten. le

PLE

(612

Brab. zegt men ook : zaadgoed, zaai
(Joed; plantsoen wordt, rondom Logen,
meer gezegd van jonge planten als
kooien en vooral van jonge boomkens
als : eIs, doornlaar, beuk, olm, den, enz.
PLAT AF, VLAK AF, rond nit, zonder
omweg (Overal). Zie plataf liggen.
PLATGRAS, soort van gras, dat meest in
vochtige gronden groeit, en ook splet
gras geheeten wordt, fr. panic pied de
coq, I. echinochíoa; ook een ander
soort van gras, 1. ponicurn viride.
PLATEIOUW, groote soort van bouw of
houweel (Oostvl).
PLATLEGGEN, h. w., overdrachtelijk
iemand ten gronde helpen, iemand
arm maken : die slechte 1:crel heeft
zj/n ouders platgelegd (Brab. en VI.).
PLATLIGGEN, PLATAF LIGGEN, o. w.,
zoo ziek zijn dat men niet meer opkomt : over eenige dagen stond hfj nog
al eens op, maar van gisteren ligt hij
¡;lataf(Brah., Antw. en elders).
PIATLOOPEN, b. w., de straat plat loopen, veel op straat zijn ; iernunds huis
platloopen, veel in iemands huis komen
(Oostvl. en h , en d. in Brab. en elders).
PLATTREKKEN, b. w., iemand platireic ken, iemands beurs plat en ledig maken, iemand al zijn geld afwinnen
hij heeft hem daar weer platgetrokken;
hiervan : plattrekher ,, karotrekker,
herlrieger, aftruggelacir, vein zei (Br.,
\TI en elders).
['LATVOET, rn. laffe vleiei (Gent).
j) LE EN , bijv., effen, gelijk, fr. plane
(Waas) Jill. heeft pleyn, effen, 1.
pianos, aquus, fr. plain. In Westvl.
het. plein, klaar, zuiver, lauter. engi.
Plain.
PLEK, PLALi, y., plaats : doe dat eens in
mjjne piek. Ik heb dat gedaan in de
plek van u (VI. en Brab.) in Brab. en
elders zegt men ook : in stede of stte,
voor : in de plaats In Limb. bet.
piek ook : plaats of vertrek : een huis
met vier plekken. Kil. heeft piacke,
plecke, viecke en vert. 1 ° piaga, locus;
-
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als dorp, pagus, vicus, sax. bleek;
macula, labes, fr. táche, angl.
blacke. Vr l. vlakte en blak en blakte.
PLEKHOUT, PLAKHOIJT, hardhout, zeer
20
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dun in bladeren gezaagd, en dat dient
om ergers op geplakt te worden als
mahoniehout, notenhout (Loven).
Í'LENKEB, m., of banker, een die lang in
de herberg blijft zitten (Hasselt) elders
is 't : plekker, plakker, plekpiaaster,
coz. Kil. heeft plenker en vert. het
door erro, een die den tijd rondloopend
doorbrengt, en plencken bet. bij bem:
rondloopen, ronddolen, dwalen, bier
en daar zonder doel of nut rondwan
delen, divagan. Vgl. plenkeren (VI.
Idiot. blz. 4 89) en plengen.
PLETSE. Zie plaats.
PLETSEIEN of PLETSKEN SPELEN,
vuile manieren hebben, slecht spel
spelen : hij heeft pletseken gespeeld
(h. en d. in Vl.); bij Kil. plets, stuk,
lap, ved pletse, plaatse, pens, fietse
of struyve.
PLETSEB, m., dobbel bil of kalf met dubhele of zeer breede billen (omstr. van
Vilv. en KI. -Brab.). Pletsen, met de
hand kletsen, lappen. Zieplets en (VI.
Idiot. ibJO).
ILETTEREN, o. b., en wederkeerig w..
freq. van pletten, platmaken : pietteren
wordt overdracht, gezegd voor : 't fr.
ruiner, renueeren, ten on derbreri gen, ten gronde helpen, groote schade
toebrengen : ik zal mij door mijite
kinderen niet laten pletteren , met het
bouwen van dat huis is mijn gebuar
gepletterci (Brab. en elders). In VI. is
het plat/eggen.
PLEUTEVOLE . Zie plootvolk, slechtvolk.
PLICHT, in Brab. en elders alsook hij Bilderdijk. v.., in Roll. ten onrechte in.
en derhalve missen Onze Schrijvers
die zeggen : iP lieb mijnen plicht gedaait.
PLITSEPLETSEN , o. w., herhaaldelijk,
pletsen, gedurig pletsen : de zweni ni ei
lag niet zijne handen te plitsepietsen
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in het water (VI.) ; plits -plets bij al
plitsepletsend. Vgl. plisplassen en
plossen.
PLOD, PLODDE, sperwer (omstr. van
Aarschot).
PLODDERAAR,PLODDERES, die ploddert
(Brab., Kl. -Brab. en elders).
PLOEG voor't fr. charrue, is in Westvl. en
Holland alsook in de woordenb. m.,
doch in Brab., Kemp. en Limb. v. :
de ploeg scherpen. l3ilderdijk zegt dat
het m. slechts steunt op louter misverstand.

PLOI^, PLOKKEN, in V1. voor het in Br.
en elders gezegde pluk, plukken ; ^lok
pluktijd, tijd waneer de rijpe-tijd,
vruchten, de hoppe of hommel, geplokken worden. Zie plukken.
PLOOI. Op zijn plooien geraken, genezen
of hersteld geraken (Oostvl., Brab. en
elders).
P LOOIE LIJ D., plooibaar, dat geplooid kan
worden (Overal).
PLOOIZAAM, bijv., plooibaar (Vl.).
PLOOTVOLK, PLEUTEVOLK, schurken
en schelmen (VI.). Ploten is 't zelfde
als afblotten, vanzelfs zijn schors of
vel verliezen ; dus : ruig worden; ook is
ploten blooten : of den wol afscheren;
plotte was oulings ook een looden
munt van geringe weerde, en plot,
plodde is thans nog in Brab. een vuile,
gemeene, laffe kerel, een dronkaard.
Vgl. 't fr. poltron.
PLOOTZAK, PLEUTZAK, 't zelfde in VI.
als pleute, plote, en deze zijn 't zelfde
als in Brab, plot, plod, doch heeft in
V1. eene slechtere beteekenis, b. v. die
van 't fr. fripon, schurk, schelm, deugniet, lorias, loeder. Zie plootvolk.
PLOSSEN, b. w., pluizen, uitrafelen, tot
pluisjes trekken : een koorde plossen;
een vogel plossen, er de pluisjes aftrekken; o. w., in pluisjes losgaan of
afvallen (VI.) ; bij Kil. ploosche, fland.
pelle, 1. siliqua, en plooschen, fland.
't zelfde als : pellen, de pel, schel,
schors of bast afdoen,
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PLOSSEN, plonsen, plamotten; plammot-teren, in 't water plonsen of plassen
fr. plonger, angl. to plung (Oostvl.) ; bij
Kil. plonssen in het water, 1. demer -fiere. Vgl. plassen.
PLOT. Z. plod, plodde.
FLOTE, vent met dikken buik, dikzak,
lomp gevormd mensch (Poperinge);
elders slechte kerel ; in Brab. een plot
of plodde, in VI. pleute. Zie plootvolk;
bisj Kil. bet. plugghe, al wat slecht is,
wat niets weerd is, ook : een lodder,
lomperik, slechtaard, woestaard. Zie
ploot, plodde.
PLOTTE, ni., meest gezegd van een koop man die bedriegt, bedrieger (h. en d.
in VI.). Zie plod (VI. Idiot. blz. 490),
plote en plootvolk.
PLOTTEN of PLOSSEN, o. w., pluizen
(VI.). Vgl. afblotten, oud Vlaandersch :
plooschen.
PLUIERING, langdurige ziekte (Hoboken),
elders : kwalsterziekte en kmalsterzj.
Vgl. plodderen, ploddering.
PLUIM. Van zijne pluimen laten of er aan
laten, van zijn geld of van zijne eer
verlieren ; het voorwerp zijn der
kwaadsprekendheid ; er kan niemand
in dat huis komen of hij zal er van
z ijne pluimen laten. Bemoei u met die
zaak niet of ge zult er van uwe pluiareen aan verliezen (Brab. en elders).
PLUIMBORSTEL, m., vederborstel (Over.)
PLUIMEN. Iemand pluimen, iemand op
cene niet al te rechtveerdige wijze
zijn geld afwinnen, iemand van zijn
geld en goed berooven, plunderen
(Brab., Antw., VI. elders) : te Gent bet.
het : iemand slaag geven.
PLUIMSTEERT, m., langharige steert in
vorm van een vederbos ; 20 ook een
hondje met zulken steert (Overal) ; in
V1. ook voor 't fr. toupet, of haarbos
boven het voorhoofd.
PLUIMSTEKEN (de) is, volgens Snellaert,
kermis houden. Te Gent bet. het : de
school verzuimen : haagschool houden.
PLUIS. Hij is niet pluis gevallen, of : hij is
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niet pluis : hij is niet gemakkelijk ; hij
valt niet pluis, bij valt niet gemakkelijk, hij is streng (Brab. en elders). H j
is pluis bet. te Vilvoorde : bij heeft in
't spel alles verloren wat hij had ; te
Mechelen zegt men voor dit laatste
hj is rös, te Antw. hij is mot.
P LUIZELEN,'t zelfde als pluizen, waarvan
't een freq is, de pluiskens aftrekken :
wol pluizelen; hiervan pluizeling, de
daad van pluizen (Westvl.). Zie pluizen (Vi. Idiot. biz. 492).
PLUIZEN, b. w., iemand pluizen, of pluis
of rösmaken, bet. : iemands geld lang
afwinnen, of ook : ontfut--zamerhnd
selen (Mechelen, Vilvoorde). Zie pluis
en pluimen.
PLUK, halsdoek (omstr. Maastr.), plagghe;
bij Kil. sicamb. vodde en 'ook allerlei
deksel, en plugghe is iets van geringe
weerde.
PLUKKEN, b. w., ploek, met korte oeklank, plok en plukte , geploeken,
(korte oe-klank). Brab.
PLUL, v., dweil, vod, lap : geef die plullen weg (Oostvl. en h. en d. in Westvl.); voor : palul of prul.
PLULLEN, b. w., eene andere uitspraak
te Gent en omstr. van : pallullen (VI.
Idiot blz. 455), hetzelfde als : palloeteren, palu f en, d. i. bedriegen, ver
foppen. kullen, enz. : g j zult-neuk,
mij niet plullen , ik ben nog nooit gepluld ; hiervan : plulleman , plullegaarder, voddenraper, voddeman, vod
-devnt,prulmak (Oostv.)
PLUNTEREN, PLUNDEREN, PLONDEREN, PLUNTERING (VI.)
POCHEL, POECHEL, m., voor : rug : h j
kreeg een pak slaag op zijnen poechel
(Brab.).
POCHEL en POCEIELEN , hetzelfde in
Westvl. als in Brab. : rochel, rochelen,
d. i. veel kuchen en fluimen, vele
fluimen kwijtgeraken.
PODSHOOFD, overdrachttelijk voor : domkop (Vi.).
POEDELEN , PODDELEN , verwant met
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plodderen : in 't water poedelen, d. i .
in 't water plonsen of plassen (Limb.);
poedel, poel. Zie poeëren.
POEËREN, o. w., omstr. Tienen, gebruikt
in den zin van piekkeren (VI. Idiot.
blz. 489), d. I. overal rondloopen om geneesmiddels, dus : allerlei geneesmid
gebruiken ; plaasteren, meesteren,-dels
kwalsteren : men mag aan z jn oogen
niet veel poeëren of men wordt steek blind. Poeëren zal zijn : poederen, porren; bij Kil. poyeren, koteren, peuren,
porren stooten : poeërt aan uw voet
zoo niet of ge kunt ten lange leste

niet meer gaan.
POEF, POEFFEN. Zie pof, poffen.
POEIEREN of POOREN, o. w., visschen
met de poor, paling vangen (Brab.,
Werchter en elders). Zie poeëren.
POEIËRING, v., slaag, rossing : iemand
eene poeiëring geven , iemand een
pak slagen geven (Brab.).
POELDENIER, in Oostvl. kiekenkramer,
in Brab. poelenier, fr. poulaillier.
POEPER, POPPER, aarsgat : wat door
den roeper (keel) kan, kan door den
poeper, wat men door het keelgat kan
krijgen, moet door het aarsgat kunnen
(VI., Brab.).
POEPGAAI, m., mensch zonder talenten
noch verstand, luiaard, dwazerik, uil :
ge staat of zit daar als een poepgaai,
ge staat of zit daar als een dwazerik,
als een luierik, zonder iets te doen
(Westvl.).
POEPGAAIEN, den poepgaai spelen : wat
staat of zit ge daar als te poepgaaien,
wat staat of zit 'ge daar zoo dwaas to
zien, zonder iets te verrichten (Westel. ).
POERE, POER GEVEN, slaag geven : z j
wijs en stil of 'k ga joe poere geven
(VI.) . Zie porren, peure en vgl. poeder.
POES, liefdekus, minnekus (VI.). Z. poeren.
POESCH, POETSCH of RIPS, deel, scha meldeel (Limb., Iangs Duitscbland).
Putz bet. in 't hgd. optoeisel, versier®
sei vooral van vrouwen; verputzen, ons
poetsen, kuischen, sieren, opschik ken.
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POESJENELLENSPEL, van 't fr. polichinelle, is te Antw. heLzelfde als marionetterispel.
POETSCH. Zie poesch.
POEZEN, ID. gelijkvl. w. , kussen (Vi.); bij
Kil. is 't een oud w. dat kussen bet.
In Westvi. bet. bet nog : een gedeelte
der spijs in zijn teijoor laten
POF, POEF voor : po/fen, rn, poch, stof of
pochen, stoffen, als zeifst , nw. ge-

bruikt : Ik heb vandaag geenen poef,
ik heb vandaag geenen poch of pof,
d. i. ik kan heden niet stoffen of poehen, of ook : ik heb vandaag geene
goeste. Er is geen pof in mij, ik ben
moedeloos; op den poefdrinken, drinken zonder geld; op den poef helen,
in de winkels koopen zonder geld, of
op den plek halen : prendre â cródie
(VI. en Brab.) ; op den poef gaan, ergens gaan eten zonder verwacht te
zijn : a ice fortune du pot (VI.).
POFFEN, POEFFEN, o. geljkvl. w., bor
gen : prendre a credit, halen zonder
gereed geld, bij bakker of winkelier, in
de herberg drinken zonder seffens te
betalen (VI.); men zegt hiervoor ook
-

plakken of op den plek halen, drinken, enz.; in Brab. soms gehoord voor:
stoffen en pochen.
POII VIES is (in Limb., Herlea) wolfsveest,
bovist, duivelsbrood, soort van padde
stoel, duit, buit, fr. vesse de loop, I.

orbicularis, crepitus In pl.
POKER, m., koteraar om 't vuur te roeren (Vi.); van poken, keuteren ; 1i1.
geeft poke op als friesch, boil ([loll.),
Geiderseh en Vlaandersch en vert. het

door : pugio, culler,
POKEREN, 't zelfde als poken, o. w., keuteren, koteren, fr. remuer le feu (VI.).
POKKEBAKKES, o., pokaangezicht, iemand die van de pokskens geschonden
is (Brab.); bakkes voor : bakhuis.
POKKELEN, b. w. Pokkel, is in Limb.:
buit., rug, en zoo bet. daar pokkelen,
iemand den rug draaien. Pokkel is
voor : pochet, puchel, en dit voor
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boog, bogel, beughel, bughel, in de beteekenis van rug : bojhelen, boguen,
booghen is bij Kil. arenare.
PORKEMUIL, POIKESW)EL, in Oostvi.
't zelfde als in Brab. : pokkengezicht,

pokaangezicht (Oostvi.).
POLDER, m.*,eigenlijk afgesloten plaats,
hol, kiekenkot., hoenderpoider, en verders ook : bovenkamertje, zolderkamerken : Ik ga na 'mijn peulder, Ik ga

naar mijn slaapvertrek of bed (Kl.Br.).
POLDERSTIE'R. POLDERZIEKTE , polderkoorts, ziekte die ruco in de polders krijgt.
POLFERLA, POLFERLADE (Waas),eiders:
pulferlade, baanst, vuursiag, lade of
doos bevattende tintel of tondel, kei
en staal of vuursiag. Voor : polfer,
pulfer, pulver, zegt men in Brab.

vonk.
POLIJSTEREN, PALIJSTEREN, POLIJSTEN, oud duitseh, : polieren, fr. poUr.
rgl paileeren.
POMP, pompoen, fr. citronille, ernrge
(omstr. van Tienen).
POMPELEROER, eerste hoodanigheid van
den vorsch. Pompeloeren, jonge zwarte
vorschjes ofpipioenen (Lier en elders).
Zie pimjeijoemen en podshoofd (VI.
Idiot. biz. 493).
PONKERIGGE , y., ponkster, spaarster.
sparerse (spares); van ponken, sparen,
geld wegsteken (Oost en Westvi.).
POOIWEEG, POEIWEEG, POEWEE en
POEJEWEE, weeg, muui' of wand van
planken of gevlochten wissen, tussehen den dorschvioer en den tas
(Westvi.), of 't zelfde als 't Antwerpsch
pui en in Brab. dennewand of deane.

weeg en denneeceerd. Zie Vi. Idiot.
blz. 92; van : weeg en pui, bij Kil,
puye, poyde.
POOREITEN, zwarte krieken (Poper.).
POOREN. Naar iernands geld ofgoed p00ren of pluizen, is : moeite doen om
het te krijgen (Brab., Ântw.). Vgl.
poieren met de poier visschen. Z. plui.
zen.
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POOS, v., barenswee : valsche poozen; de
poozen breken altijd af (Meierij).
POOTEN, mv. van poot, hand of voet, fr.
patte : houd er uw pootera af, eer gij
het vuilmaakt ; pootvast, handvast. Ik
zal er geese pooten aansteken, ik zal
niet helpen. Hiervan : pootelen (Westvi . en Brab.). Zie poot (Vi. Idiot. biz.
504), Kil. poot, poote. Dote.
POOTJES. Iemand pootjes geven, iemand
handjes geven, d. i. middeltjes gebruiken , beleefd zijn om iemands genegenheid te winnen, vriendelijk zijn,
vriendschapsblijken geven om iemands
gunst stillekens te winnen (Brab. ).
POOTSTAAK is in Westvl. hetzelfde als in
Brab., omstr. Loven : poot, mv. poten,
afgeknotte tak dien men groen in den
grond steekt opdat hij wortels zou krijgen en opgroeien. Pootstaken zijn gewoonlijk van wilgen, doch in Brab.
ziet men ze ook nog van kanada's, abeelen, vlier, enz. Póótstaken kappen bet.
in V1. : dezelve gereedmaken tot het
planten. Men zegt ook : potstatie ; bij
Kil. : poote, pote, 1. surculus, d. i. de
scheut, b. v. van vlier. wisch, wilg, enz.
POOTVAST, 't zelfde als ; houdvast (hou vast), iemand die alles wel vasthoudt,
uit wiens handen niets te krijgen is,
een gierigaard (VI. en elders).
POOTWILG (potwulge), v., wilgen pootstaak (VI.); in Brab. : wilgepóót.
POP, POPPE, v., kruiden op genever getrokken (Waas).
POPELEN, bij Kil.: binnensmonds mompelen, stille, onverstaanbare woorden
uitbrengen, prevelen, de lippen bewegen, bet. in Westvl. : aanhoudend iets
vragen met een vleiend en smeekend
gemompel, gelijk kinderen en bedelaars doen ; popeling, vleiend en smeekend gemompel.
POPELIERENHOUT, m., een der vele namen die men den weduwaal geeft (Vi.).
POPELIERWIEDAUW , witte wiedauw
(wissen) om manden te vlechten (Vi
POPERTINGEN, dorp in Limb., fr, Poper-^
.).

tange.
POPPEJENNEKE, POPPELIJS, een kinderpop; ook soms gezegd van eene
lange, schrale meid (Meierij).
POPPELEN hoort men in Brab. soms
voor : popelen, het snelle bewegen
des harten : mijn hert poppelt .
POPPELIJS. Zie poppejenneke en 1íßs, ljns,
lins, lulls.
POPULIEREN JONGH.E[D, jeugdige leef
waneer men sterk opgroeit als-tijd,
de populieren (Gent).
PORRE, v., wrat, puist of knobbel op het
vel ; bij Kil. porreken, purreken, post vormige knobbel in 't algemeen ; ook :
kort en dik manneken dien men ook
puist heet (VI.).
PORREIT, POOREIT, zwarte krieken (Po-peringen).
PORSELEINEKRUID, o., soort van wilde
porselein, fr. montie naive, 1. montia
minor.
PORSELLE, v., perselle, peterselle, per.sijn, fr. persil (VI.).
POR.SELLEKRUID , o., wilde perselle.
bondspeterselie 1. cethusa cynapium
(V l.).Bij anderen is 't eene wilde kervel,
fr. cerfeuil enierant, 1. chocrodhyllum
temulam.
PORTANG, nochtans, eventwel, echter,
fr. pourtant (Brab., VI. en elders).
PORTIEREGE, v., in VI. voor 't Brab. :
portieres, portierster.
PORTUGAA.L, de naam van dit land geeft
men overal in Belgie aan het gemak,
't vertrek of privaat : ga met dat blad
naar Portugaal ; dat slecht boekje is
maar goed voor Portugaal.
POST. Eene post snoeten pakken , met
haast moeten vertrekken ; uit cenen
post weggezonden worden (Gent). Post
bet. in de Kemp., als te Balen : een
trunk ; bij Kil. post, stijl, fr. poste, poteau. Zie boven pits.
POSTELEIN, o., in VI. voor . porselein, in
't fr. porcelaine en ook : pourpier.
POSTEN, op trot loopen, op zwier gaan
híj post maar altijd op (Oostvl.) Dezen
34.
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de vrek potert z?in geld in den grond
zin heeft het w. ook bij Kil., gedurig
(VI.).
loopen, overal gaan, I. assiduo cursiPOTGRIJNSEL , zwartsel van eenen pot
tare.
(VI.); in Brab. : zoet, masschei of
POSTENAKEL (VI.), pastinak, pastenaak, I
fr. panais, 1. pastinaca.
massel.
POSTLEERS, groote laars die tot boven de POTHEED, heed of heide waarvan men
knie van den postrijder komt (Br., VI.)
bessems maakt om potten te zuiveren
(VI). Zie heedbessem of heidebessem.
POSTPAMPIER, o., postpapier (Overa]). I
POT. Laat dat potje gedekt, en zet er een POTJELiOKEEI, man die aleen woont en
zelf zijn hutsepot of zijn eten bereidt
schjj[ken (scheel) op, laat die zaak maar
en kookt (VI.)
dood en begraven, spreek er niet meer
van (Brab., VI. en elders). Ik heb mij POTJEROL, bijv., dronken hij is weeral
potjeol (VI.); eigenlijk is 't zoo dik
over den pot gedeeld, ik heb mij dood- I
gedronken als een rond potje dat gegedeeld, meer uitgedeeld dan in den
makkelijk rolt.
pot was (Vi,). Over den pot schieten,
niets meer kunnen krijgen (VI.). De POTSCHERF, overdrachtelijk voor : geld,
vijffrankstukken : die kerel zit niet
pot was, over jaren en oudtijds, eeoc
vaste maat om vloeistoffen, graan,
potscherven, hij is rijk, hij heeft een
zaad, meel, bloem en dergelijken, te
goeden spaarpot(Vl., Brab. en elders);
meten. Een pot was iets meet dan een
men zegt even zoo : potstuk en pottiefer, een pint of halvepot. iets meer
schjj[in deuzeifden zin : met potscliji (Jan een halve lieter ; een kapper is
ven of enkel : met schijven (d. i. met
een halve pint of 't vierde van een
vijffrankstukken) zitten , veel geld
pot. In mijne jongheid dronk men in
hebben (Brab., Oostvi. en elders).
de herberg met den pot uit glazen van POISCULJF. Zie potscherf.
acht in nenpot. Kil. vert. pot (maete) POTSTAKE. Zie boven : pootstaak. Wi/ge
door .sectarius. Hoeveel potten er in : poistaken zullen wilgen worden , eeiie
spreuk om te zeggen : van klein wordt
een molenvat gingen, heb ik vergeten
maar twee molenvaten van Loven : men groot, waarvoor men in Brab.
soms hoort : poten zullen boornen
waren een halster, I. sernodius, doch
worden. Zie VI. Idiot. op poot.
deze maat verschilde van stad tot stad.
POTAAT, POTATER, POTATTEN, aarap
POTSTUK en POTSCHIJF (\Vaas en elders';.
pel (h. en (l. in Brab., VI. en elders).
Zie potscherf.
POTE, zegt men in VI., nooit poot, maar POTSUIRER , poedersuiker,, meelsuiker
(Vij.
wel in Brab. met zachtlange e , voor
tak, scheut of stek van vlederhout, POTTEN, hijv. , dronken, fr. ivre : hij was
;)O1teJ (\Vestvl.; licht verkort voor
kanada, wilg of wis, eriz. en die men
potty vol.
in den grond steekt om er boomkens
van te kwikken (VI., Brab,; Kil. heeft POTTEN, een kaartspel te Brussel en elders,
poote, pole.
waarin men elk geld in den pot zet?
POTER, 't zelde als : potter, spaarderS, gie- PRAGHE, thans Praag (Prague), waarvan
rigaard, vrek (VI.). Zie ponker.
praagsche, pragenaar.
POTERAAR, POTTER, m., een die pot of PRAK, in Vi. gebruikt voor : preekic , van
preken of prediken.
geld vergadert, een wrek, gierigaard
(zuiden van Westvi.). Zie poter.
PRAKKEN, omzweven, rondloopen : hij
POTEREN, PEUTEREN, hetzelfde als
prakt den hee/en nacht om (Bildtschen
poten ofpotten, d. 1. ergens in steken
toogval, Arch. IV, biz. 65). Dit is gewis
of ergens wegst€ken. geld verzamelen
't zelfdew. als bij Heremans :prachen,
,
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pieuweit, stillekeus wegnemen, weghedelen, schiapeu, en als hij Weiland : ,
foffelen, suffurari, manticulari, im,Opragehen, gierig leven en bedden ; van
Ire.
bier : pracherj, alpraçjchen ; I)j Kil.
PH EILDE , y.pu ii ,beste soort (Oostvi.
prachen, pracheren, spaarzaam leven,
S. Martens-Laathern).
en spracherbet. bij hem : gierig, spaar-

zaam, gierigaard.
PRANGDIEF, bij Kil. vertaald door : recep!or fttruin, of een dievenberger,
komt in Brab. voor in de zegwijze :
waren er geen hangdieven, er «'aren
qeen prangdieven, of wel : waren er
geen prangdieeen er waren, geen hangdieven, d. 1. : waren er geen heulen
hangdieeo eE iouduook geen

prangdieven inoetetizijn, uien zoo
de dieven en hun gestoien goed niet
moeten verbergen, want men zou dan
niet veel te vreezen hebben. Men wil
eigenlijk zeggenì : dat er zoo vele dieven niet zouden zijn, indien deze dieven geene medeptichtigen hadden, die
't gestolen goed koopen of verbergen.
In 't fr. zegt men : sil n'y acailpas
de receleurs, ii uy aurati pas (le coleuis.

PREKSTOEL, is van ouds en beden nog
in Brab. de uitspr. van preekstoel of
/)redi/cstoel; Kil. preckstoel, voud stoel
- Men zegt ook : geprekt, voor : gepredikt.

PItENNER, bij Kil. voor : Pyreneba.
PflIJlMAARSELEN, PRIJEMAItSELEN,
o.w., den tijd verkwisten als er le
vrken 'galt ' V L); van pr-ken, hij hit
eenboll. w., 't zelfde als pronken,
zich te pronk stellen, 1. dare se spectandem.

l'RIJSBEEST, PRIJSEALF, FRIJSKOE,
cuz., een koe, kalf, zwijn, peerd, enz.,
zoo schoon en zoo vet dat bet den
prijs verdiend heeft of verdienen zou
VI. en elders).
PR1MKEN, verkort van priemken, gebr. in
den zin van : zeer weinig, bijna niets,
een zierken : hij is oo magar dal hj

geen primke vleesch aan 't lijf heefi,
PBATÉN. P'(Lttfl ofwel klappen zijn geen
zoo mager als een priem, als een graat
oorden, overal, in VI., Brab , en elders,
Brab.). Kil. vertaaltprirnel-naeckt
veel gezegd om te heduiden,dat, praat
door : prorsus itudus, heel naakt.
ofwoordenaleen niets beteekenen, i
maar dat men niet der daad, door wer- PuTS, voor : pruts, pm!, vodderij : het is
maar prits, het is maar e prutskc, d.
ken of geld, moet bewijzen of zijne
i. een nietmetal (Brab. en Kemp.).
woorden wel gemeend zijn.
PRATIJK, met prat(jk zitten, met, slimme. PROCESS1EFRAI, m., frak die men aantrekt om mêe ín de processie te gaan,
streken zitten, met bedrog en vaiscli- ,
bestekleedsel ,alsfrak ,jas ,coz.
heid omgaan, slim, fijn, doortrapt zijn
(Overal); eenpraciizijn isbij Kil.
Kempen).
ook : homo estalas, subdoles, 1 PROESSE, PROESSEN, PROESZE, y,
slemperj, zwier, loop, cuz. ; proessen,
PRATIZIJNS voor : praktizijus, d. i. p iao. w.. zwieien,slempen, op zwierzijn,
tijke,fr.pratique, profit, profijten,
kalandizie : die man heeft veel pratt- ï
op gang gaan, op rabot gaan of zijn, fr.
ribolter : hij is altijd aan 't proessen
zfins, d. i. heeft veel te doen (Oostvi,, 1
h. en d. in VI.). Het zal licht 't zelfde
(J ent).
w. zijn met eene andere uitspraak, als:
Ï'RAGELEN, ook gezegd van jonge vogels,
prossen en protschen (VI. Id. bi. 540),
die al stillekens aan beginnen te zinof als hij De Bo : pruischen, blz. 897;
gen (Waas).
l)ij Kil. : prossen, I. pullulare, bullire,
PIIEUWER, m., dief, bedrieger, wegpak- :
ebullire; bij Plantijn verfr. door : écukey, snoeiër, die stiliekens iets wegmer,bouillonnerpeuápeu,d. ikoken,
neemt(OostvI. en elders);bij Kil.
1
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en pruysschen, Flandr. , gerucht mavan cenen proost. De t van proost moet
ken als kokend water, ook : hikken,
bier in d veranderen, om den zwaren
den hik hebben.
uitgang ij, zoo zegt men ook abdij en
PROFEET, m., een die nauw gezet is in
niet abtdij. Sommigen schrijven ook
hetgeen hij doet of zegt (Gent). Vgl.,
kanoniksdij. bij Kil. kanonisjje, gewis
preetebees, te Loven een meisje dat
eendrukfaut voor : kanoniks- e, met
met wijze en gepaste woorüen of heieen s uit welluidendheid.
liglijk spreekt.
PROT. Zie sproot, sproots.
PROFIJTELIJK, bijv., spaarzaam, zuinig, PRUIMEN ; op iets staan pruimen, omdat
niet verkwístend : die meid kan promen het niet heeft, noch bekomen kan,
fijteljjk huishouden (Brab.).
preutelen, grommelen, fr. bisquer
PROLLEN, o. w., pruilen,pronken, monnu zit hij daar te prnimen ; laat hem
ken, fr. bonder : waarom prolt ge?
maar pruimen (h. en d. in VI.).
(Brab., Werchter).
PRUKEN, prutsen, knoeien, slordig schrijPRONDELEN, o. w., handel drijven in
ven : ge zit daar weer te pruken;
prondelgoed, in vodden, oude kleede
hiervan pruker, prutser, broddelaar,
en meubels, en daarmèe zijn brood-ren
knoeier, een die iets slecht verricht
verdienen : prondelen om kunnen te
(h. en d. in Vl.).
leven (VI.); ook : op de prondelmarkt PRUL, PRULLEMAN. Pral, m., vod, iets
wat niets weerd is, beuzelarj, beuzelgaan koopen (Oostvl.); ook in Westvi.
voor : brondselen, bronselen , knoeien,
praat; prulleman, lulleman , voddeknoeiwerk of broddeiwerk maken
roan, beuzelaar, een die beuzelpraat
„VI.) ; te Brugge en elders is het pronof slechten praat vertelt (Antw., VI.,
qelen; bij Kil. prondselen, knoeien,
Brab. en elders).
knoeiwerk doen, 1. nugas agere.
PRUTSEKEN, iets, een ding,eene duif van
PBONDELGOED, PRONDEL, PRONDEweinigeweerde(Vl., Brab., en Antw.).
LING, slechte huisraad ; en de hoek, i PRUTSEN, ook PRUTSELEN, slecht werhet kot, de kamer of plaats waar de
ken, verkeerd doen, knoeien. knoeiwerk verrichten ; prutser een die
prondel ligt heet prondeihoek, pron: prutst (Oost en Westvi.). Vrgl. frutsedelkot, enz. (Vi.).
PRONKEN , o. w., een feest bijwonen,
len, futselen, knutselen.
met een feest mèe doen (h. en d. in : PUI voor P1JID, vorsch, kikvorsch : het is
Oostvl.), een prouksteertjen bet. in
zijne schuld niet dat de puien geen
Groeningen : een pronkster of opgehaar en hebben, zegt men van een
schikt meisje ; pronken, zich opschikdommerik, die 't zijn schuld niet is dat
ken. Zie prontte en in de omstr. van
hij geen verstand heeft (VI.).
Vilvoorde bet. pronken, vrijen, ver- PULEN, zwemmen, goed zwemmen Wie
keeren (Zie Kil. op : pronken),
gaat er mêe puien (Oostvl., Gent). Vgl.
PROPPENDE VOL, bijv., propvol gansch baden, baaien.
vol (Waas en elders); men zegt in an- PUIREK (puiJrek) voo' : puiterek, puiderek, puitegerei, enz. , 't zelfde als bij
dere streken, o. a. in Brab., ook kropvol, kroppende vol, vol tot bovn aan
ons paddegerek, en bij Kil. paddengerack, bet siedderzaad of broeisel van
den krop.
padden en vorschen (VI.).
PROST, LEUNINGSTOEL (Limb.) voor:
prosistoel, bijzondere stoel voor den PUIST, afkeer : een puist aan iemand hebben, of gelijk men ook zegt, een mier
proost?
of het mier aan iemand hebben, van
PROSTDIJE, schrijft Kil. en meer anderen,
voor : proosdjf, weerdigheid of verblijf
iemand een afkeer hebben (Meierij en
:
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fiaronie).
PIjITENGEREL. Zie puierek.
PUKEL, in Roermond voor : pukkel, dat
men elders zegt : puchel. pochel, puist,
bij Kil. puckel, pockel. 3
PULLE, iemand die kort en dik is, pulleblazer, spotnaam van eenes die dikke
en opgeblazen wangen heeft (VI.).
PULLEBROER, PULLEBROEDEB, zatlap,
dronkaard (Gent).
PULLEKEN, klein henneken (Brab.).
PULLEM. Zie puim, peluw, pels, sluipra (VI.)
PULLEN te Antw. en elders in Brab. 't
zelfde als pulken of peuteren, VI. Idiot.
biz. 515 ; aan het brood pullen, in
z ij nen neus pullen.
PUNT, komt voor in deze zegwijze : daar
kunt gij nen punt aan zuigen, daar
kunt gij mede bezig zijn, op nadenken
en er het uwe uit trekken (Brab.,
Loven); 't zijn punten van naalden; I
bet. : het zijn scherpe, gierige men-schen (Oostvl .) .
PUNTJE, klein dik ventje (Pöperinglie) ; i
elders in W estvl. wroeter, en ook een
mandeken riet versehen haringgevuld.
PUPERLOTJE, o , kinderspel bestaande
in het afkaatsen met stokken , van een ,
toegeworpen houtje (h. en d. in W.-vl.)
PUPPELEN, pupelen, stameren, hakkelen ;
puppelaar, hakkelaar, stameraar (Zuid.
van Vi.).
PUSSEM, PUSSEN. Het is daar in de
pussen, zegt men te Nevele en in vele

1
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andere streken van V1., om te bedieden : het is daar veel te duur ; wij
dachten eerst aan 't fr. poche en zei den : nu hebben wij 't, 't zal zijn : het
is daar in de poche (dat is in de tesch
of zak) te gaan , daar moet men diep
in de tesch gaan, want 't is er duur.
Maar Kil. gaf ons't w. pusseme op als
Vlaandersch. w. te Gent voor : perssem gehr., dat is een woekeraarstafel,
-- winkel of huis --- want pussemier is
een V1. w. ,'t zelfde als : perssemier, een
woekeraar , 1. fcenerator; perssem,
woeker, usura ; perssemer, usurarius,
woekeraar, afperser en perssemen,
woekeren; perssen is ook een Geldensch
woord, 't zelfde als : perssemen 1. fay
nerari.
PUT. voor 't diepste, 't midden, het hert.
In 't putje van den winter, in 't midden, in 't koudste van den winter; in
Brab. zegt men ook : in het hert of in
het lderdste van den winter.
PUTSLAGENS DOEN. Zie Stuiken.
PUTTEN, b. w., in den put steken, in de
aarde begraven : een doode, bedorven
vleesch, aardappels, enz. putten (VI.,
Brab. en elders).
PUTTEREN, Vlaandersche uitspraak van
peuteren, frutselwerk doen.
PUUST, m., stuk hout in vorm van halven
hol boven den grond uitstekende in
't midden eerier boltra , te Vervick,
talo genaamd.

Il
R (de) valt, in de gesproken taal des v&ks..
meermaals weg voor Bene d of t en ts,
als ook voor s of z : weerd, weed;
steert, sleet ; veertel, vittel; eerder,
ceder ; voorder, vooder; eerst, eest ;
meerst, meest; kaars, kaas ; baars.
baas ; baarzen, bazen ; veers, vees

schaars, schaas ; meerst, meest; enz.
Te Mechelen zegt men : ik war, voor .
ik was. Men bemerke de r in : Tongerloo, Westerloo, Londerzeel; Wak
ook : Wakkezeel; Okkerzeel-ker.l,
en Okkezeel, Kasterlee en Kaslel. Men
heeft ook : Oostrem en Westrem voor :
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Oosterhem, Westerhem.
RAACFIELEN. Zie 'rache/en.
JIAADS, REITS. Zie rwils.
RAAD (naar). Zie ruat, ra/e.
JIAADSENEIOVEN of RAATSEMIOVEN.

Zie Raadshoven.

)HAA

RAAPLLNG, RAPELING, o., en in VI. ook
m. , afgevallen fruit, als appelen, peren,
pruimen, enz. , in Brab. ook afgevallen goed : geeft het rapeling aan de

kinderen weg (Overal).

RAAPSELDER, m. , knolselder, selder met
RAADSHOVEN, RAADSENHO - .
onder in den grond cene raap of dikVEN, RAATSLIOVEN. oulings
lin nods die men eet, fr. ce/en-rave,
Raitsenhoven en Raidsenhoven, is een
1. apiam rapaceiim (Brab. en elders).
dOrp van 't Flagelanrl. in de Luikcche
RA\PSELDERIJ. V., 't zelfde in Vi. als in
prov., dicht hij Landen. en dat men
limb. . raupselder, ir. cëleni-rave.
in t waalsch noemt : Raceourt. ook
HAAESOEP, RAAPSPIJS, y., in Vi. het
Racco'u'r en Racour, iat. .4 u/a Iawnis,
zelfde als in Brab. : gestoofde rapen,
flazèshof.
rciaprnoes, fr. potage aux navels.
IIAADZAMIG i)ijv. raadzaam, nuttig (\'l.
RAAPZAAD, o., bet. in Brab. en Vi. eigenB r ab. en elders), ook bij Kil. raedlijk het zaad van de rapen of knolsaemigh, is : gecaadzaam, vooiichtig, : rapen, fr. qna'iiie de navel, en niet
nuttig.
: grame dc nat'elle, welke navetle sloor
IIAAF, nn., soort van kraai, maar groUter
zaad of koolzaad beteekent.
'StTruiden en Tienen).
RAAR, bijv. , zeldzaam, zonderling. Men
IAA [C liet is raak, voor : hel raakt, liet
hoort dikwijks : raar of zelden, raar
is rakende of rakeni (Overal).
(jiI zeldzaam, te samen (Brab.). Een
.RAAITLJNG. Zie rakeling.
rare kerel, een vieze kerel ; rare
RAAKSEL, o.. opkrabscling, opraak.e mannen hebben rare baarcien zegt
fing, hetgeen opgerakeld is (VI.).
roen te Antw. , d. I. : vieze venteo
HAAL, hijv., raar (t voor r) : een ra/e gast:
hebben vieze manieren . vreemdelingen
(Vi., B rab. en elders). Zie ranen.
hebben eene vreemde levenswijze. ik
HAAN, verkort van : 'ranílen, overslaan.
ga eenswaarclewjjze raar zijn, d. I.
overschrikkelen : man gaan, achter
ik ga eens naar 't zothuis.
de haag naar de school gaan, haag- RAASHOVEN, 't zelfde als : raadshoven.
choien (Uasseit.
RAASKONT, v. , meisje of vrouw die veel
RAAP, V. In de rapen geka/et hebben;
raast, dus 't zelfde in Brab. als : raas't zelfde als : in de rapen geloopen
ka!, babbelares, snapster, klappei.
hebben, d. i. gemist hebben, bedrogen HAAT, RATE, RAAD : dat is naar raat
zegt men in Brab. voor : navenant,
zijii (omstreken van Werchter). Zie
raapbrooct, raap 0/ ie.
dat is te zien, ria te zien, a ralo, volRAAPBROOD , RAAPKOEK , RAAPgens, fr. se/on. Zuitgij morgen komen,
en men antwoordt : dat is naar raat.
SMOUT, RAAPOL1E. In loll. zegt
Bij De Bo leest men : rate, y., propor
men ook raap- voor : "wo/zaad (in
Brab. sloorzaad), fr. navette, co/za. in
tie, evenredige hoeveelheid, een deel
dat gerekend wordt, naar adveante
In Brab. noch ergens in Belgie gebr.
van de hoeveelheid, Ir. part proponloen raap in dezen zin : nochtans
tiond ll e, Ie prorata. Kil. in append.
raapbrood of raapkoek, fr. tourteau
en raapsinout of raapolie. fr. huile de
rata porlio. Volgens rate betalen, betalen volgens men gehad heeft. Hoeeolza, zegt men bier te Loven overal,
'

-

-

veel komt de rate ; de rate uitrekenen.
hoewel dat brood en die olie voortkomen van koolzaad of sloorzaad en :Dit rate of raat komt van 't 1. rata
(part), berekend deel. Kil. heeft ook
niet van raapzaad.

RAR(
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en rabols is bij hem een bijv . 1. repug
yhelande in dezen zin. Zie verders bij
nans, resistens.
ons geraad en geraak' (VI. íd biz. 418
BAllOT, voor 't fr. ribol, zwier, slemperij,
RAATSEJOVEN. Zie Ilaadshoven.
zatlapperij, zuiperij : op rabo t gaan,
RABAT, Ir. rabal. Rabatten zijn die febs
op den loop zijn (Overal).
of lapjes welke de priesters van de
meeste bisdommen en ook advokaten RAI3OTSELEN, RABOTSEN, o. w., ravof
-sen,
ravotselen (VI.).
en rechters dragen onder de kin als
zij opgeschikt of in hun amhtsgewaad RABOTTEEREN , o. w., voor : ' t fr. riboIer, op zwier gaan, gaan zuipen ; hierzijn.
van rabotleerder, fr. riboteur (Over.
RABAUWTING, flL, dezelfde zomerappel
in Westvi. als in Br., omstr. I.oven en RA BOUT, o., gafons iemand uit \'l. opals
een oud w. dat voortkomt in de WerMechelen, de raboeling.
wikscheoorkonden van 4409 tot lb!
RABBELEN, o. w., kianteren, klepperen,
in den zin 1° van eerie verpanding tot
fr. grimper; ook haastig iets verrichverzekering eener rente : stellen in
ten, met handen en voeten te werk
pande en verzekerthede ran raboute
gaan (Westvl.).
een hals en erre ; 2 van het verpande
RABBIS. ni., dief : ije zfjl nen rabbis (Gent).
Vrgl. raboest, rabaut, schurk, boef of
gebouw zelf : met rlen raboule dot er
ribauwl, schelm. deuguiet.
op staan sal.
o. w.. veel gedruisch maRABOEST, voor ruw. woest, struisch : '1 11 ABUSCF1EN,
ken,
slaan en huischen (VI.).
is een raboesie kerel (Vilvoorde). Vgl.
RA ACIJELEN. vooi' : rakehet fr. robuste. Raboest is 't zelfde als RA
len. reukelen (Limb.), bij liii.
te Brussel en omstreken, rahauwseh.,
k en, raee,kelen, harken. Z. weiland.
rabousch 01 rabauw. Zie VI. Idiot.
Ii ACHELIJZEB , uitgespr. , raockel(jzer ,
blz. 518.
rocheliezer, pook, rotelaar, ratel, koRABOESTIG, bijv., ' t zelfde als : raboest,
leraar, reukelstok orn 't vuur of de
rabauwsch, rabouscli, d. i. rouw of
kachel te koteren (Limb. , Roermondi
ruw, woest, onstuimig (h. en d. Brab,).
bij Kil . raecke, reecke.
RABOR. Als men te Ronse den oogst inRAD, bijv., voor : glad, effen, heel en
baalt, roept men gemeenlijk : rabor,
ganscb, ook rat : hjj sneed zijne keel
rabor. Dit kan niet anders zijn dan
rad af(Waas. Zie rat.
't fr. a boire, omdat er, te dier gele- '
RADETOE. Zie rattatoe.
genheid, nog al eenige potten gedronken worden , En den rabor inh alen, RAETSENFIOVEN, RAATUOVEN, RAIl'SENHO\'EN. Zie Raadshoven.
is daar 't zelfde als in Brab. den mei
inhalen, of bet laatste voer of de laat- RAF 't zelfde als rof (550) of snoic (64),
of als rad of glad.
ste kar vrucbtgraan. inhalen. Ook
heet men rabor die bekroonden tak RAGALIG. Zie regalig.
RAKELING, RAAKLING, o., 't geen men
die de kinderen, op het voer zittend,
bijeen gerakeld, gebracht of geschaard
vasthouden. Zie mei(Vl. Idiot. bI. 370).
heeft, raaksel, krabsel. scheersel, bv.
RABOT, o., soort van sluis waarmêe men
een hoopje afgernaaid gras of hooi,
't water tegenhoudt in beken. In 't
noorden van Vi. zijn er nog al vele
een hoopje bijeengegritselde bladeren,
stroo, kleine takjes. enz. : doe al de
zulker rahotten om 't water, in beken
rakelingen samen op eenen hoop (V ) .).
en zwinnen, op te houden. Zie De Bo,
RAKKELAAR, RARKELEN, breken, verblz. 909. Kil. geeft 't woord als VlaanstOoren,
verbrijzelen, Ir. briser, déderseh op in den zin van : 10 obex,
20
Iroire. llakkelaar, een die rakkelt,
beletsel, schof. sluise. 3 0 teghenheid
-
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RANK, bijv., Zie ranking.
RANK, v., met ranken liggen, valsch zijn,
met listen of streken omgaan (Brab.
en elders).
RANKEN, b. w., eruten, boonen, enz.
ranken, is in Brab., de ranken van
dit gewas rond reishout of staken opleiden en vastmaken. In VI. bet. ranken, 't zelfde als in Krab. : reesemen,
of aaneen vastbinder, b. v. ajuin,
boonen. tabak ranken om hen omhoog
en te droogen te bangen.
RANKIG, RANK, hijv., onrijp, rijnsch,
zuur, scherp, wrang van smaak gelijk
onrijpe vruchten, fr. rance (VI.) ; bij
Kil. ranst, ranstigh. hetzelfde als :
garst, gal. rance.
RANNEN. Zie ranen.
RANS. Zie renk.
RANSELZAK, m., ransel (Overal).
RANTEN, o., gelijkvl. w., henengaan,
wegspoeden, vertrekken : rant maar
aan (Vl.) ; bij Kil. rannen. Zie rannen,

onhandig mensch, die alles breekt
(VI,). Vrgl. hakkelen.
RAKKEN, te Gent en omstr gehr. voor :
stelen, snoeien, preeuwen, scharrejakken. Bij Kil. en Plantijn bet. bet :
vuil werk doen, als : ruimen, de straten kuischen ; 2° pijnigen, angl. rücke ;
hiervan rakker.
BAKKER, m., te Gent en elders, dief,
snoeier, preeuwer, scharrejakker ; te
Meehel. : een ravotíer; bij Kil. bet.
racker : beul, pijniger, beuiknecht ;
en 2° een die 't vuilste werk doet, als
heerruimer, straatkuischer, enz. In de
woordenb. is 't : eene policieman, een
pompier en ook een deugniet.
BAKKERSGOED, o., dievenvo'k, een hoop
dieven, schelmen. deugnieten : heel

die familie, heel die buurt is een rak
elders).
-kersgodj(Gnt
RAMENANT, o., overblijfsels, ook, geringe
zaken van verschillige soort ondereen :

hij verkocht mij appelen, maar't was
rennen, ranen of randen.
van alle ramenant ondereen (Brab. en 1
elders) ; bij Maerlant komt remenant RAP, bijv., ras, snel, vlug : die leerling
doet rappe vorderingen (Overal). Het
voor in de zelfde bet. Delfortrie leidt
spreekw. : rap Knet de landen, is rap
het af van 't lat. remanet, quoll rema- s
niet de handen, en bet. : die goed kan
net, engl. what remains, fr. ce qui
eten, kan goed werken.
reste; remnant, overblijfsels. é
RAMMELARIJ, v., voor : gerammel, ram- RAPELEN, freq. van rapen, waarvan 't
ook de bet. heeft. Men zegt meest
meling, 't zelfde als : gesnap, gereddel q
.

(Overal).
RAMMENANT. Zie ramenant.
BANEN of RANENGAAN, o. w., de school
verzuimen (Hasselt); ranen is voor :
rannen of randen, d. i. : overslaan,
achterlaten, bet werk staken, dus de
school randen is : de school laten.
Bannen is bij Kil. oud Vlaandersch
w., hetzelfde als rennen, runnen, loopen, 1. currere, fluere, het oud engt. 1,
rednen, nieuw engl. to run, bet. ook
Ioopen, fr. courir. Zie : raan. 1i
RANGEN, b. w., gewis voor : randen, den
rand aftrekken of ranken : erwten,

oprapelen, bijeen rapelen, samen rape

len, fr. ramasser, recueillir (VI.); hiervan rapelinge, de daad van rapelen.
RAPPAARD, m., rap mensch (VI.).
RAPPEE, (zachtl. e) m., met verbasterden
uitgang voor : een rappe, slimme en
sluwe jongen :'t es ne rappíé (Gent en
omstr.).
RAPPEKOP, m., leelijk scheldwoord, in
Brab., omstr. Loven, een ruigaard,
rappige kerel ; elders zegt men ook

schurfligaard, schurfte kop.

RAPPEN, REPPEN, o. w., snel bewegen
(VI.). Zie reppen, rippen, (VI. Idiot.
blz. 535), zeer snel trekken, en vrgl.
boonen rangen ; de princessen (boo- 1
rap, bijv. als ook 't lat. rapere, abrinen) rangen, er van de vezels, pezen 1
pere.
of randen aftrekken (Brab., Loven).
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HAPPIG, REPPIG, ruig, slecht, leelijk :
rappige hoed. Hij spant niet aan als
met reppig en ruig, d. i. met alle
slecht gespuis (Brab.).
RAPPIGHEID, v. , rapheid, snelheid (Brab.
en VI.).
RAPPOS, v., klets, slag : iemand eene
rappos geven.
RAPTE, v., rapheid, snelheid, gauwheid,haast : doe dat eens in de rapte ; met
de rapte een glaasje pakken (VI.).
RASCH, bijv., voor: dat rasch breekt, zeer
breekbaar, broos, sprok ; raschheid,
broosheid , sprokte (Westvl .) ; men
hoort er ook brasch, braschheid.
RASPAILLEGOED , RASPAILLE VOLK,
o., gemeen, slecht volkje, Janhagel,
schorremorre, in VI. hetzelfde bijna
als in Brab. gepeupel en als 't fr. crapule. De Eerw. Inzender wilde 't w.
afgeleid hebben van Ras, een Bosch
bij Geeraardsberge en genaamd 't
Ra.,spailliebosch , waarin, in vroeger
tijden, benden dieven en roovers zich
schuil hielden. Men spreekt heden
te Ronsen nog van een zekeren Jan de
Lichter, een beruchten aanleider dier
gevreesde kerels, en daar heet men
jonge deugnieten : raspaillevolkske.
Zie rapaile (Vi. Idiot. blz. 5? i. ).
RASPEEL , RÉSPEEL , m., deugniet,
schelm, booswicht (Westvl.) ; bij Kil.,
respect, I. nequam. V rgl . raspalie,
fr. ribaud.
RASPEN, b. gelijkvl. w., komt meer voor
in : bijeenraspen, opraspen, en bet. in
Brab. en Oostvl. : rapen, bijeen rapen,
verzamelen, fr. ramasser, assembler,
meest gezegd voor 't vergaderen van
geringe dingen of personen van kleine
achting : h(j raspte al gauw z jne
klodden en vodden bijeen, en trok-* er
van deur. Om zijnen aanhang te ver grooten, raspte h j op alle ramenant
van de stad bijeen (Rouse) . Gij zult er
niet veel opraspen, ge zult er niet
veel opdoen of krijgen, niet veel eten
vinden (Loven).

RAT

RASPER, m., risper, raspe, fr. rápe, in
Brab. rasp : broodzuiker, musleadenoot met den rasper -mor. elen (VI.).
RASPE-TUIS• Een tuchthuis wordt rasphuis
genaamd, zegt Weiland, omdat de
boeven aldaar vooral bezig gehouden
worden met liet raspen van braziliehout. Rasphuiskost, een die in 't rasphuis kostgast is, of geweest is. In 't
Rasphui.sstraatje woonen , schelm
boef, die verdient in 't rasphuis te zitten. Rasphuisvolk, slecht volk (Gent
en omstreken).
RAT , RATTEN. Rat voor snel , slim
mensch, fijnaard : dat kind is een
eerste rat. Vreemde rat, een vreemdeling, een gelukzoeker. De Franschen
noemen wij ook (le fransche rat/en
omdat zij, gedurende de fransche ornwenteling in 9 19 en later nog, onder
Napoleon I, ons Vaderland zoo deerlijk verwoest, mishandeld en uitgeplunderd hebben. l=iet liedje van
pachter Jan luidde in 48O:
,

Rs°ansehe ratten,
Rolt uw matten,
Trekt af met spoed,
Voor ons goed.

RATE. Zie raat.
RATEL, REUTEL, ROTEL, ROCEHEL, fr,
rale : hij heeft den ratel al in de keel
(Brab. en Vl.). Ratel of ratelkruid, in
Brab. en V1. een kruid, dat veelal
groeit in weiden, zoo genoemd omdat
het ratelt, als 't droog is, fr. crele de
coq, 1. rhinantus; bij Kil. ratele.
RATELKRUID, ratelplant. Zie ratel.
RATIJZER, o., ratten knip of ijzeren knip
om ratten te vangen (Overal).
RATTEBEEN (loopen), veel rondloopen en
moeite doen ore iets te bekomen of
aan iets aan te geraken : hij loopt rat tebeen om borgemeester te worden.
Zie dien hond eens rattebeen loopen
van dorst (omstr. van Tienen).
RATTEBOL, RATTEKOP, SCIIORREBOL,
m., 't zelfde te Gent als : rappenkop,

ruigekop .
RATTENKRUID. Zoo slim als rattenkruid,
3i
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zeer slim, loos (Kempen, Antw , en
elders). Hier staat kriid voor : gebroed, fr. engeance.
RATTEPATTAT, RATTEPATTET, plotsehogs, 'tzelfde als : rietepatie of rittepatie : rattepattat en hij was weg (VI.
Idiot. biz. 535). Zie retteren (biz. 533).
RATTESTEERT, m., soort van schaap met
eenen steert waar nooit wol op groeit
(VI.).
RAUWSCET, bijv., rauw, rouw, ruw, ruig
heesch, schor, fr. rauque, I. raucus :
een rauwsche keel; rauwsch weder,
koud en vochtig weder; onrjp fruit
is rauwsch, d. I. zwaar om te verteeren . Zoon nieuwsch is rauwsch om te
hooren, is onaangenaam (WestvL)
RAUWSIG, bijv., schielijk, haastig, onver
wacht, zoodanig dat het indruk verwekt op 't hert (Westvi.).
ItAUWTE, y., rauwheid, rauwigheid (VI.).
RAVEGAT, o., vensterken in de naald van
den kerktoren, alwaar, bij kermistijd,
een vaandel of meitak uitsteekt (Vi.).
RAVELEN, b. en o. w., schrapen, scharten, bijeenscharten, grahbelen ; zeer
spaarzaam leven. Hiervan : ravelaur,
ravelaarster, raveling (Vi.). Zie bij
Kil. : ravelen, raveelen.
RAVOT , o., woelige boevenvergadering
(Westvl.) ; bij Kil. ravot, revot, een
bende booswichten, een kot van slecht
volk, bordeel. \T rg. riboter.
IIAVOTSEN. Zie ravotten.
RAVOTTER, m., een slordig mensch ; iemand die zijn werk slecht doet, die
onbezonnen te werk gaat, die zijne
kIeeder afslonst ( Prov. Antw. en
elders). Men zegt soms ook : ravoltel.
Vgl. ravotten , raveelen, raweelen.
RAWAALSCH (rawoelsch), voor : rauw
woest : 't z(jn-anschofruw,
daar rawaalsche kerels (Aarschot).
RAWEELEN, 'tzelfde als : raveelen (VI.
Idiot. biz. 53), vuilmaken, ravotten.
RAZEN, bij Kil. vert. door : [areTe, msanire, furore agitan; lascivire, vindt
men in 't Ragel. gebr , als h. w. in den
-
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zin van : plagen, kwellen, lastig maken, fr. vexer, enrager : gij raast mij
te zeer. Zicb uit de voeten razen, zich
weg pakken.
RAZIAAN, m., iemand die veel klapt en
snapt, babbelaar, fr. radoteur.
RAZIANEN, o. w., morren, tegenpreute
-len
, tegenmompelen (Westvi .). Vgl.
razen, razelen, prazelen.
REBBELEN, o , en gelijkvl. w., rabbelen
of brabbelen, babbelen, haastig en
onverstaanbaar spreken, fr. brédouil1er (Westvl.). Vgl. reddelen (VI. Idiot.
biz. 525).
RECHTEN. In de Baronij Breda te platten
lande, 'tzelfde als : procedeeren, met
het recht te werk gaan, het recht inspannen, in recht aandoen en vervolgen bij Kil. rechten, litigare.
RECHTZWEERIN , y., eigen nicht , fr.
cousine germaine (Vi.).
RECHTZETTEN, b. w., eigenlijk iets wat
scheef, krom of schuinsch staat, of iets
wat gevallen is, recht of overeind plaa tsen of zetten ; overdrachtelijk : iemand
rechtzetten is : iemand die vervallen
is, die er door is, die zijn fortuin of
moed verloren heeft, wederom rechthelpen, wederom ingangzetten , hem
helpen in zijnen vorigen staat herstellen (Brab.). In N.-Brab., Breda, is
iemand rechtzetten, iemand tot rede
brengen, iemand doen verstaan, in t
fr. arranger.
REDDER, RIDDER, in het spel gewonnen,
gelukt : hij is redder, hij heeft gewon neu ; redder spelen, spelen dat men
wint ; redder spelen of misspelen
spelen op goed valle 't uit (Gent en
Omstr.).
REDDEREN voor redden (Limb.).
REDE, komt voor in : aan alle reden
plaats geven, d. i. alles weI inzien,
alles wel overwegen, rede en verstand gebruiken, naar rede luisteren.
Als men alle reden plaats geeft, dan
heeft hij nog zoon groot ongelijk niet
( Brab, en elders). Bede verstaan

HEE
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(Brab.), redens verstaan (VI.), fr. enlendre raison. In iets eene rede maken (Brab. ea elders), een rede of
zich een reden malcen in iets, zich met
iets troosten, met gelatenheid verdra-

gen, fr. preridre son parti. Vader is
nu toch dood, ge moet it daar een
rede in maken.
REDZEKEN , REDSEKES ( Oostvi. ) , in
Brab. reslceies, reiskens, reis, nauwelijks. Zie reis (VI. Idiot. biz. 53).
IIEDZER, RESDER, REZZER, 'tzelfde als:
retser, grove zeef, zift van peerdshaar
om meel of bloem te zifteri (VI.).
REE (scherpl. e), gereed : zjjde ree (Brab.);
in 't ree zijn, gereed zijn, in orde zijn

)
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(Overal) ; bij wevers is ree den de keten
met eene Iijmige stijfpap bestrij ken
om ze sterk te maken, fr. parer la
chame, basser la chame. Bij huivetters is reeden het ieder zijne volle en
laatste bewerking geven ; hij brouwers
is de gerst reeden, haar te kiemen of
te schieten leggen op den moutvloer;
bij stoeidraaiers is reeden den nieuwen
) stoel zijn laatste fatsoen geven ; bij
landbouwers is hoorn reeden : in
meerl 't gezaaide koren wellen of
sleuren. De yente reeden, de te ver) koopen waar bereiden om ze wel doen
) voor te komen . Iemand reeden, hem
eene sterke berisping geven, of ook :
een pak slagen toedienen (VI.).
REEDSEL, o., de daad van reeden, reeding
(VI.).
REEF, y,, groefje, streep. schreef. Z. rijf,
rij ve.
REEK (scherpl. e) is in VI. 'tzelfde als reik,
voor : bereik, het reiken of bereikeii,
engl. reak : dat is verre buyten den
reyck van mijn verstand (A. Poirters)
REEK, REEKEN wordt in Oostv. uitgesproken met scherpl. e, elders luiden
die woorden rèke, rèken, met zware
en ook met zachti. e. Reken of reeken
is met de reek arbeiden, en reek is een
soort van hark, berk, gritsel of eggetje. Vgl. het Brab. nek of greep,

REE (scherpl. è), v., (bij \Vevers) gedeelte
van eene keten dat men in eenmaal
reedt of met reepap bestrijkt : nog eene
ree en 't stuk is afgeweven (Westvi.).
Zie reeên (VI. Idiot. blz. 525).
REE (scherpl. e) word ook gezegd in VI.
voor : reeuw, doodsgeur, laatste adem
eens stervenden. In de Baronie van
Breda bet. ree, mest : ree in 't land
(loen, het land mesten, De grondbeteekenis van : ree, reeuw, schijnt te
zijn iets wat rot is, wat bedorven is,
dat dus vuil en vet is, en goed om te
vetten of mesten.
REE (zachtl. e), y. Elke voorman moet
zijne ree kennen , spreekwoord in
fi . trident.
Oostvi., d, i. elk moet zijne eigene REEKELAAR. Zie reekelen.
zaken weten te beridderen of bestie- REEKELEN, b. gelijkvl. w., een andere
uitspraak in Oostvl. , van reukelen, roren, ieder moet weten wat hij te doen
kelen en rakelen (Brab., Antw.), in
of te laten heeft. Wat is bier ree? Is
Limb. raachelen of rachelen, met den
het voor rede, bij Kil. een (ieldersch
(t1 Saksisch w. dat hij hem ook waeraket of rakelstok het vuur, vooral
yhenspan is, 1. su/flamen, en bet. een ) het ovenvuur, roeren en aanhitsen.
sparre om de raders van een ge.span
Hiervan reekelaar, haak waarmèe de
bakker het ovenvuur roert en aantegen te houden, of voor : reen, paal
hitst of het vuur uitstrekt of de kolen
of reede, stilstandplaats, I. slatio? of
tegen de ovenkant stoot ( Oostvi.,
wel voor rei, rij, rijg?
Ronse).
REEDBORSTEL, in. , borstel van verkenshaar, waarmèe de wever de keten REEKEN, voor reiken .: 't is al zooveel
mogelijk als ik ga naar den hemel
reedt (VI.).
reeken; mijne hand ree/el zoo verre
REEDEN, b. w., bereiden, gereedmaken
.
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tiet ; 20 voor : zich uitreiken of uitrekken om iets te nemen dat buiten hereik is; 3 0 zijn best doen : hij zal
mogen reeken om toe te komen ; 4 ook
hetzelfde als : reken ofrakelen (Oostvi.)
Zie reek, reik.
REENE, V., rede, fr. discours (VI.).
HEENGEN, met ingeslopen n, voor regen
(Limb.). Zie regen bij Weiland, waar
rijo, in 't friesch., reyne in het oudeng!., vain in 't engi. en raegn en reo
in 't angelsaksisch, regen bet.; en regenen is in 't hgd. regnen, in 't angelsaksisch renian, in 't friesch reynen;
bereynt , beregend. Zie rein, reinen
(VI. Idiot. blz. 531).
BEEP, in sommige steden van VI., als te
Gent, Geeraardsberge en elders, dragen straten of wandelingen nog den
naam van reep, gewis omdat zij vroeger mede den reep, ring of stadsvesten
u itmaakten.
ItEEPEN (scherp!. e), b. w., in y!. en h.
en d. in Brab., 'tzelfde als bij ons repeis
en repelen, fr. drge'r (Vt. Id. bI. 535).
In Brab. hoort men ook soms : rèpen.
[ntschotsch heeft men rippling kame,
'tzeifde als in 't Vi. : reepkam, reep,
reet en streep.
REEPKERVEN , de groeven van den sIentelkam (Westvl.).
1IEES A REES, te Ronse en elders in VI.
voor waterpas, fr. de niveau, gewis
van het fr. voorzetsel rez, tegen, gelijk met, gelijks. In Oostvi. en elders
zegt men voor rees a rees : gelijkvloers,
welk , evenals rees a rees, meest gezegd wordt om de gelijkheid of effenheid van vloer tusschen twee of meer
plaatsen aan te duiden, en al waar
geene trappekens op of af te gaap zijn.
Rees, hij Oudemans, is: vlak langs : niet
verder als rees en langst de hoyd (De
Brune). In Brab. zegt men reizes
den grond af, de kogel vloog reizes
0

mijn oor a[.
IIEEUW, in Oostvi. ook van 't weder gezegd ; zoo als het begint koud te woi -
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den zegt men : het is reeuw weer.
Men hoort soms ook reeuw voor : ruw,
rouw, sleeuw.
REEUWREUK, m., doodsreuk, doodsgeur
(VI.). Kil. heeft reeuwen '1 0 voor 't
Brab. lijken ; 20 voor pestziekten genezen, en reenwer, genezer van pestziekte, en ook voor lijker (Brab.) of
die de dooden lijkt.
persoon
REEUWSTOI, m., groene ontschorste
stok, die de ree'uwers, in eenige stroken van Westvl. in de hand dragen,
waneer zij de vrienden en geburen
gaan verzoeken tot de begrafenis en
den dienst eens overledenen.
REEU\VZWEET, doodzweet (y!.).
REEZE (scherpl. e), y., in fransch y!. voor
reesem, fr. trousseau; ook houten of
metalen tuig. Zie De Bo op reeze.
IIEFFA, RIFFA, IWFF'A (OP), op goed
g eluk, 0 1) goed valle 't uit, op het
geraak, fr. (1 k)ltt hasard, (1 lavenlitre : hij schreef op ri/fa eenen brief

( Westvl. ) .
REGALIG, RAGALIG. bijv.,vergiftig,
(VI.), [let w. is afgeleid van :
venijnig
regaal of regal, vooral te Gent gehoord
voor vergift in 't algemeen. Kil. verL
regal door arsenicum, rattenkruid, fr.
rca/gal , rëaigar ,, chaux on oxyde
d'arsenic sulfuré rouge, en gi. realgale
(Delfortrie). A. C. Oudemans geeft
regal , regaal , rattenkruid , ook op
voor vergift in 't algemeen.
REGELEMENT, fr. règlement, verordening
en hiervan regelementeeren, fr. règlementer, verordenen, met reglement of
regels besturen (Overal).
R1GELEN of REGGELEN (de klemt. op
o. w., regenen (Diest en Omstr.).
re),
REGELEN., b. w., met den regel (liniaal)
rechte lijnen trekken op papier, fr.

ligner : ge moet uw papier regelen of
ge schrijft niet recht. Een geregeld
schrjfboek (Overal).
REGEN. Van den regen in den drop komen, verslechten met te veranderen
(Gent en Omstr.); in Brab. zegt mep
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daarvoor : van de klaveren naar de

biezen gaan.
REGENBLOESEM, de kleine witte wolkjes, waaraan de landbouwers in den
zomer, na cene lange droogte, meenen
te voorzien dat het in 't kort zal regenen (Kemp., Gee]).
BEGENSTUK, o., regenvat, ton of vat om
het regenwater te laten inloopen (OostVI., Gent).
REGER (met zware e), m., regen. Zoo zingen de kinderen
Reger, reger overgaa;',

Laat de 1inceren SChO1C[/a(),
Zet zin een hoeltsleen
Met een boe/es/een
En een peperleoelesken
Wilt het wel s,erstawe.

REGEREN, o. w., regenen (Kemp., Turnhout).
REGGELEN. Zie regelen.
REGISTER, m., in Brab. en Vi. : cenen
register trekken, een heildronk instel-

len. Een anderen register trek/een, op
cene andere manier beginnen, veranderen van doenwijze : het is met hein
gedaan, als hij geen anderen register
trekt (Vi., Brab., Kemp.).
HEE, o., 'tzelfde als : gerei, gerak, rak, rek,
fr. frais de grenóuilies (VI.). Z. verder
reit.
REID. Zie reit.
flEJE, v. , riggel , die men dwars legt orn
cene deur of venster te sperren, fr.

barre (Westvi.). Zie rij, rei (Vi. Idiot.
blz. 539).
hEIEN, h. w., 1° 'tzelfde als reiten; 2° met
cene reie (sluitboom) versperren, fr.
barrer; 30 o. w., als nioedwillige
kwade jongens, de cenen achter de
anderen in rei of rote op hun vijand
aanloopen om hen alzoo omver te
stooten of tegen een muur te dringen
dat heet in Westvi. reien. Kil. heeft

ook regen , I. subsihire, subsaltare,
tripudiare, dansen, huppelen, vreugde
bedrijven. Langs de zeekust wordt
reien ook nog gezegd voor het rollen
van het zand dat door den wind gelreven, nietopstuift om zijne zwaarte,

hEK

maar reit en rolt. Zie reit en reiten.
REIF, RELVE, v., boonrank (Landen). Zie

reef (VI. Idiot. biz. 56) en rijf (Vi.
Idiot. blz. 541), beiden woorden met
dezelfde beteekenis.
REIK, REIKE , RÈKE, y., 'tzelfde als
rjf, hark, kleine egge. Hiervan rèken,

reiken.
REIL, REILE, V., lat, regel van hout of
ijzer, groot of klein , fr. latte, barre,
règle. Om de onderste ruiten eener
venster te behouden , doet men er
houten reilen voor (VI.).
REIMS en vroeger REThIS, fransche stad.
Zie Riemen.
REINEN, h. w., reinigen (VI. en elders).
REINEVAME, V., reinvaren, fr. tanaisie
(Vi.).
REINS. Zie reos, rinsch.
REIP, RIJP, in., reep , hoepel (Limb..
Roermonde).
REISGELD of REISSPIJS, de laatste Heilige Communie, ir. viatique : iemand

zijn reisgeld dragen, brengen, geven,
iemand berechten (Brab., VI. en elders).
HElT. o., alle slag van kruid dat in en O
het water groeit, als lis, waterkers,

drjjfgers, waterranonkel, watergerve,
enz. Men zegt ook rjt, riet, reid, rei
en grei (Westvi.). Kil. heeft gruyte.
Z. reiten.
REITEN, ook REIEN, b. en o. gelijkvl. w.,
het reit (waterkruici) uit de grachten
en vijvers trekken, het water van reit
zuiveren : een e gracht reiten (Westvl.).
Kil.heeft : reten en gruyten, 1. retare.
d. i. : de revieren van het geboomte
zuiveren.
REIZEKENS , bijw, verki. van reis, in Brahand, Vi. en elders, hetzelfde als
reizen.s, reis/eens, reskens, in den zin
van nauwelijks ik heb er maar rei

aan geproefd.

-zekns

REK, in Limb.voor : reek, een kleine egge:
bij Kil. : reke, reyck, reycke, bij
Meyer : rjff, hark.
REKACHTIG, REKKIG, öijv., dat min of

REL(
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meer rekt : het bier wordt rekachtig;
in Br. : ljpachtig; rekkige olie, rekkig
-laken,
enz. (Westvi.).
REKARMEN, o. w., met de armen rekken
in 't gaan (VI.).
BEKE, V., reeks, gang, weg, plaats. Te
Gent heeft men : eene reke en eene
bleekersreke; bij A. C. Oudemans bet.
reek 4° eind wegs, afstand : ik bleef
eene lange reek hem nazien (Vondel);
o gebied, omvang 3
; uitgestrektheid,
hij Kil. : spatium.
ItÉKEN, b. gelijkvl. w., op eene reek of
rijen zetten, plaatsen : reek de banken
in de school; de stoelen zijn in de
kerk gereckt (VI.).
REKHALZEN, voor : reikhalzen, bespieden, afloeren, fr. Opier; men heeft
0011 : langhalzen (Vi.)
TIEKKEBEENEN , o. gelijkvi. w., met
groote schreden aanstappen, met wijde
stappen gaan, snel voortgaan (Westvl.)
REKKEBEKKEN, o. w., kijven en verwijten (Vi.).
REKKEN, o. w., naar iets rekken (Vi.),
dik worden : h(j rekt fel (Gent), weren,zijn beste doen : rek of zet u (Br.),
20 rekkebeenen, snel gaan (Vi.), uittrekken of uiteentrekken : cenen boog
rekken, een konijn rekken; hij Kil. is
recken , pijnigen en dezen zin heeft
rekken nog in : ik laat my rekken, als
ik lieg. Zie liepen, lipen en lieperen.
REKPU1T, REKKER, RIKER, m., vorsch,
die veel kwaakt (Vi.).
REKOOGEN, o. w., met groote oogen
kijken, de oogen wijd open zetten (Vi.)
IIEKSKE, verkort van reek : het is maar
een rekske (stapje) van hier (Brab.).
Zie rek, reke.
RELLEN, RALLEN, van rat of rel (gerucht, gesnap), gerucht maken, lawijt
maken, babbeien, razen. Yrgi. het fr.
railler, en 't engl. reile, i. titubare,
Kil. meldt nog dat rellen, ook bet.
moeskruiden onder een molen ontschorsen of zuiveren van schors; pel
schei, sluim, slooster of bast.
0

lIEN

REMENANT. Zie ramenant of rammenan!.
REMMELEN, REMMELEER, REMMEL
rammelen (Vi. Idiot. bi. 5 0-TIJD.Zie )
en verders bij Weiland en A. C. Oudemans.
REMMER. Reminers zijn witvischkens, tamelijk lang die in kudden, bijna boven
water zwemmen en als komen kijken
of piepen (Aarschot), men noemt ze
daarom ook : fladdersteerten, fledder
steerlen. Is 't w. verwant met remme
rammelen, fr./'oilatrer, ik denk ja,-len,
of wel met riemen, roeien ? Rencken ,
rancken bet. bij Kil. : buigen, ombuigen, plooien, en rancken, ook rekken,
uitrekken . Zie nevelingen.
REMUNTE wordt veel in Brab. en Limb.
gezegd voor : Roermonde (stad).
REN, RENNE, bet., behalve ren afgeslotene plaats, ook in VI. : een groote
kooi, uit traliewerk gemaakt en die in
Brab. keef, kevie heet; verkensrenne,
vogel renne, enz.
REND, o., veers, jonge koe die nog niet
gekaifd heeft (VI.); in Brab. en elders
zegt men : rind, rund, en dit is gemeenlijk ook eene veers of jonge koe,
en soms ook koe, os of var in 't algemeen. Hiervan rendvleesch , rundvleesch, vieesch van hoornvee.
RENDEREN, o. w., biezenbijzen, wiegewagen, scbongelen (VI.). Vrgl. rennen,
waarvan 't een freq. is.
RENDERS in Vi. 't zelfde als in Brab. en
elders rinders of runders. Renders bet.
in Vi. koeien die geen melk geven, ¡ti
Brab. bet. runderen het hoornvee in
't algemeen.
RENDERVLEESCH. Zie rendvleesch.
RENDYLEESCET, vleesch van een rend of
render (Vi.), in Brab. en elders rind
vleesch, runduleesch.
RENETTING, m., 't zelfde als : rend,
appel, fr. rainette. Men heeft : den
geleit, den witten en den grauwen renetting (Vi.).
RENEWEEREN, van 't fr ruiner, arm-
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maken (VI., Brab, en overal).
RENGAT, o., gat of opening langs waar
men op een min of meer ingesloten
stuk land of weide gaat, of gat om op
dd renne te komen (Kempen en elders).
RENNEKOKEN, en RENNEKOKEREN, o.
gelijkvl. w., schongelen, rennen (VI.).
RENNEN, o. w., schongelen (V1.). Zie
renne (VI. Idiot. blz. 535) .
RENS, RANS, verkort van : Laurens, fr.
Laurent, 1. Laurentius, mansnaam.
Hiervan de familienamen : Laureis,
Lauwereis en Lauwers (Brab. en elders).
RENS, REINS, m., struikgewas , in VI.
anders ook genoemd rij nsche wissen
en vanoore, bij Kramers : mondhout
en renwilg, fr. troëne, bij J.Heremans :
reinwilg, bij Kil. : rjnwilghe; reynwilghe en reyn-weyde, 1. ligustrum.
Men heeft : witte reas en zwarte reas.
RENTIER, op velerlei plaatsen, voor : rentenier, fr. rentier.
RÈPETAND. De repetanden zijn in VI.
hetzelfde als omstr. Mechelen streep tanden, ijzeren tanden eener reep of
streep, waar men 't vlas door trekt om
de zaadbollen (hippens) van het vlas
af te scheiden, 't welk men : repen of
strepen heet.
REPLIMENT, o., berisping (Brab.). Zie VI.
Idiot. biz. 535.
RESCH. Zie rusch.
RESDEREN, RETSEREN, b. w. ziften, fr.
sasser (VI.). Zie reisen, VI.. Idiot.
biz. 535, en bij De Bo.
RESMAND, Zie reus, reusmand, of ruschmand.
RESPEEL. Zie raspeel.
BESTELEER, RESTELIER, m., zegt- men
ook te Ronse en elders in VI. voor :
't aldaar ook gebruikte rasteel, restel,
rosteel, destereel, ladder of ben waar
hooi of, klaver om de peer--achter
den te voederen, geworpen wordt.
RETSE, ROTSE, ROOTSE, v., wilde plant
die in de woordenb. perzikkruid heet,

)
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fr. renouée persicaire (Westvl.), bij
D. De Gorter heet dit kruid rits en in
Brab. omstr. Loven : rits, ruts.
RETSEREN. Zie resderen.
REUFA . Zie reffa.
REULEN. b. w., 't zelfde in VI. als in Br.
en elders : roden, uitroden, uitroeien,
uitwerpen, uitkappen ; hiervan : reu ling, roling, rodeling, d. i. uitgeroeid
hout als : wortels, blokken, fjokken
(brössen). Reulen is volgens De Bo, van
reudelen, rodelen, freq. van roden of
reuden.
REULINGE, o., rodelingen, uitroodsel of
't geen wat uitgerood is, als : wortels,
aardsgaten, enz. (VI.).
REUNDER. Zie ruiner.
REUNE, v., reunhout (V1.).
REUNEN, o. w., mompelen (Vi.); bij
A. C. Oudemans en Kil. runen, ruynen, roenen, fluisteren, zacht met elkander praten ; 20 morren; brommen,
prevelen : dat ic u rune in uwe ore dat
predekt oppenbare (Leven van Jesus,
blz. 48). Zachtjes piepen of neuriën
als vogelen : wilt niet vesen of ruynen
(Anna Byns). Zie ruinen.
REUNER, die reunt. Zie reunen, ruinen.
REUNHOUT, o., reune of uitgeroeid hout,
uitgerood wortelblokken (Westvl.).
REUNING, v., de daad van reunen (WVestvlaand.).
REUS, reusmand. Zie reuze.
REUS, REUSCH, bijv., bedwelmd van geest
ten gevolge van den drank (Westvl.)
in Holl. : roezig, bij de Walen : rost,
reusch zijn, reus staan is niet klaar
zien wat men moet doen, niet weten
wat aanvangen. Iemand reusch vragen is : hem zoo veel vragen dat hij
niet meer weet wat te antwoorden
(Westvl.).
REUTEL, m.. tuig waarmee men reutelt of
roert, bijv. : de metsersknaap bewerkt
den mortel met zijn reutel; een aal roerder om den beer te roeren en te
keuren (Westvl.)
REUTELAAR, Rlt TELI.1 II, m., ratel,
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klein speelding met bellekens om de
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REVOT. Zie ravot.
REW, RIW, wordt te Tessenderloo, in do
Limb. Kempen, als bijw. gebr. in den
zin van gruwelijk, schrikkelijk, uitermate : 't is rew-v l k de armoê va't dien
mensch groot is. Wij achten 't woord
eene verbasterde uitspraak van wreed.
REZELEN, is 't zelfde woord als : reuzelen, ruischelen, ruizelen (VI. Idiot.
blz. 53) : met de knikkers rezelen,
d. i. met de knikkers schudden, klutsen, stillekens aanraken en voorstooa
ten (h. en d. in Brab.). Vrgl. rutselen,
ruttelen en bij Kil. : rotsen, rotsen,
slibberen.
REZIDA, een welriekend bloemken, ook
gezeid : rozejip, verbastering van 't
fr. rose d'Egypte (Brab.); bij J. Heremans, reseda, fr. rtsé'da, welk laatste
Kramers vertaalt door vouw reseda,
bekend welriekend gewas, weleer als
pijnstillend middel gebruikt, en daar
-om
ook neerzet geheeten.
RIB, in VI. ribbe, rebbe, y. Aan de Ribbe
blijven hangen, gezegd van voedsel dat
deugd aan 't lichaam doet : het ossevleesch zal wel aan zin ribben blijven
hangen ; 20 niet licht vergeten : die
klopping zal lang aan zijn ribben
bl ven hangen (Brab. en elders) .
RIBBE, v., konijn. Zie robbe (Westvl.).
RIBBELEN, b., o. en gelijkvl. w., in eenen
haastigen trek eene reef of spleet ma(Gent).
ken met iets dat scherp en, puntig is :
hij ribbelde met zijnen stok in het zand
REUZE, REUS, m., soort van mand of
korf van wissen (teenen) gevlochten,
(Westvl. ), Vrgl. kribbelen, kribbels mawaarin men de kinderen zet om ze te
ken. Bij Kil. en Oudemans zijn ribbekens van bladeren, de nerven dèr
leeren gaan, ook in VI. ga-mand, elders : loopmand, leimand genaamd;
bladen, 1. fibrce.
bij Kil. ruysse, ruyssche.
RIBAMBELLE, v., zoo heet men te Ronse
REUZELKOEK, m., deegbal met eieren en
en omstr., eene lange vervelende oprozijnen doorkneed en in gestnolten
somming van onnoozele of belachlijke
liezevet gebakken : met vastenavond
omstandigheden in een verhaal ; ook
eene litanie van scheldwoorden. Vrgl.
bakt men in Westvl. reuzelkoeken.
het w. rimram, en babbelen.
REVEL, m., ree[, kleine groef, fr. rainure
RIBBA, Zie robbe.
(Westvl.).
REVELTAND, m., repetand, ook : iemand RIBBLEMENT, o., in Vl. 'tzelfde als in
Brab. riplement of repplement fr. r
wiens tanden ver vaneen staan (VL). 1
kinders te vermaken ; tateraar, babbelaar, of iemand die veel klapt of
snapt en op wiens gezegde men geen 1
acht geeft (Vl. Ronse), Zie hieronder
reutelen. 1
REUTELBOER, m., is te Brugge de man
die met den reutel of aalroerder in de
hand bij de borgers rond gaat om hun
af te koopen, 't geen-nebrofal 1
meest in 't begin der lente geschiedt.
REUTELEN, b. en o. w., bet. op vele
plaatsen van Vl. 1 ratelen, 21> met den
reulelaar of ratel spelen, 3° klappen
en snappen, rammelen, b, v. onder
iets reutelen, of ook : onder iemand
reutelen, d. i. zonder opzicht voor
.iemand die aan 't spreken is, hem onderbreken of •'t woord afnemen : h
heeft er weer onder gereuteld. Reutelen bet. in Westvl. ook : roeren, om- s
roeren, of 't zelde als : rotelen of ro kelen, het vuur reutelen; bij Kil. rote;
len, 1. movere, quatere cum sonitu; te
Brugge wordt reutelen in den zin van
roeren gebruikt : den beer of ale reu
dat is : in den beer roeren om-teln,
hem te keuren, om te zien of hij dik
en goed is. Hiervan heeft men : reutelboer, reuteleer.
REUTJE, o., deel van de ingewanden der
koe tegen den vetten darm : het reutje
wordt door arme menschen geëten j
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dwarsdrijver, twistzoeker, krakeeler
(Westvl.).
^R IBOT, RABOT, RUBOT, hetzelfde als het RIDSER. RITSER, m., bij schoenmakers
stuk, bukshout scherp aan beide kan
fransch ribotte, slemperij, braspartij
dienende om de schoenen te rit -ten,
(Rossen).
i., het stiksel en prangsel der-sen,d.
TUCHELEN, b. w., 't land heel en gansch
schoenen toe te prangen en te slechklein en heffen omspitten (h. en d. in
f
ten (Westvl.).
Vi.). Vrgl. regelen.
RICHTOVER, is oud engelsch en bet. bij RIED, o. mv., rieden, riet, fr. roseau (VI.).
ons : recht over, fr. de lautre c ot , hgd. B IEDMAKER , RIEMAKER , bet. meest :
kamslager of iemand die weefkamgegen über, engel. on the opposite side,
men maakt. Met rok en riet, fr. lamievovergainst.
rosetier (VI.).
RIDDER OF MIS, al of niet, wordt tot
Ronse gezegd, van iemand die alles É RIEDRADEN, raden, iets te raden geven,
een raadsel geven (Vi.).
wat hij bezit waagt en waardoor hij,
volgens den uitval, ridder, d. i. rijk, RIEDSEN, RIETSEN. Zie rjdsen, enz.
gelukkig kan zijn, of wel, niets meer RIEF. Zie reif.
RIEJELEN, RIJELEN of RIEËLEN, o. gehebben en zoo zou hij in zijne ver
lijkvl. w., trillen, rillen van koude
mis zijn.
-wacbting
(Limb., Roerm.), 't zelfde als rieëren
IIIDDEREN, b. gelijkvl. w., redderen, ree of rjjeren (V1. Idiot. 'blz. 538), ook beden, vervaardigen, voltooien, afwerven, sidderen. A. C. Oudemans heeft
ken (Westvl.); o. w., is'teen freq. van
rijden voor : 4° beven, o in drift ontrijden in den zin van glijden, fr.
stoken zijn. Rijderen of rjeren, beven..
glisser : een baantje ridderen, een ijs
trillen, sidderen ; rjderinghe, beving,
maken met te slieren of te-banke
rilling.
schuiven (VI.).
RIDSE, RITSE, v., rids j zer, fr. rouanne, RIEKEN. Iemand of iets niet kunnen ne ken noch zien, iemand of iets in het
traceret, tuig bij de brouwers, zeep- s
geheel niet kuhneu dulden of lijden,
zieders, enz., om hunne tonnen te
er een walg van hebben (Brab. en
merken (VI.). In 't Hagel. is ritse een
elders). Aan iets of iemand niet kun
scherpsnijdend tuig om een kenmerk
of mogen rieken, er niet kunnen-ne
ergens op, b.v. een boom te teekenen. 5
bij vergeleken worden (Brab. en eld.).
RIDSEKOTER, RITSEKOTER,m.,'tzelfde
La Fontaine zegt van den vorsch die
als : riedsekouter, rijdsekouter, Schonzoo groot wou zijn als een os : vous
gel, touter (VI.).
n'en approchez pas, zoo dat rieken
RIDSEN, RITSEN, b. w., bij brouwers,
hier wel voor : reiken kan zijn. 'Ga en
zeepzieders, enz. : met het werktuig
riek er na, zegt men in Oostvl., tot
ridse, ritse, een merkteeken op tonnieuwsgierigen die on bescheidene vranen of vaten branden (Vi.). Zie ridser.
gen doen, om te antwoorden : het zijn
Ritsen : eenen boom ritsen, met een
uw zaken niet. Men denke hier aan
rits (scherp ijzeren tuig) een voortje {,
de bonden die ook aan alles gaan rieof teeken op maken, om hem te erken en snuffelen.
kennen ; bij J. Heremans is ritsen
RIEL, RIJL, in Limb. voor : rijg, rij,
merken, fr. rouanner.
metserij, maatlat. Gewis is dit't zelfde
RIDSEPEELEN, RIDSEPEEUWEN, RIT
verkorte woord als : regel, rij.
krakeelen, kijven-SEPLN,o.w
RIEME, RIEMEN, zeggen de Vlamingen
en twisten (Westva.).
voor : Reims, welke fransche stad Kil.
RIDSEPEEUWE, R.I DSEPE.E UWE R,

primande, berisping : een ribblement
krijgen, geven, enz.
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ook Rierne en Beyms schreef.
T4IEMUREN, b. gelijkvl. w., bij ons : rijmuren (Vi. Idiot. biz. 5). Zie ringemuren.
R(ESRAAS, zagerij, ijdel geraas, ijdele
praat, rimram (Brab., Vi.).
RJESTEREN, o. gelijkvl. w., loopen, snellen, van hier naar ginder gaan : hij
riestert van '1 een dorp naar het
andere; achter iets riesleren, iets achterloopen (Westvl). Vrgl. reizen.
RIET. Zie reit.
RIETDODDE, 't zelfde als rietkolf, lisch
hij Kil. : rietkolve, donse en-doe,
dodde, 1. typha. Weiland zegt dat
rietkolf is: de knobbel waaruit het riet
voortspruit.
RIETEPATIE of RITTEPATIE komt voor
in gezegden als : hij was rietepatie
iveg, hij liep rittepatie uit de voelen,
d. i. hij was seffens, aanstonds wen
(Brab.). Vrgl. ritsen, wegritsen.
FIJETMUSCH, y., soort van zingende
musch, die zich in de moerassen tusschen het riet ophoudt ; de rietmusch
heeft een witte borst, is dikker dan
de gewone musch wier pluimen zij
heeft, doch zij verlaat vroeg onze
streken en keert hier maar laat in de
lente terug ; terwijl de huismusch, 't
zij steen- of boommusch bier altijd
blijft. Riel -mussche is hij Kil. passer
arundinacius, avicula juncis et arundinibus insidens, hij heeft ook : rietmeese, 1. parus palustris.
HIETSEKO, voor : riedsekoter, bijze (h. en
d. in VI.).
RIETSEN, 't zelfde als : rjdschen (VI.).
RIFFA. Zie reffa.
RIFTER of REFTER, m., eetpiaats (VI. en
elders). Vrgl. refectorium, fr. refecloire.
RIGAAL, 't zelfde als : regaal, waarvan
rigalicheyl , kwaad , verden (Oudemans).
RIGOLE (zachte o), greppel of riool
(Waas).
RIJDEKOKEN, o. w Zie rennekoken,
,
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rennen, touleren (VI.) en rjfdsen.
R1JDEKOKOKEN,'t zelfde als : rijdeko ken,
schongelen (VI.). Z. rjdsekouter.
RIJDERS, m., soort van groven peen,
peem of pessem, die veel lange wortels schiet (Westvl.), gewis 't zelfde
als hondsgras , in Brab. : nesteipee.
-. Van rijden , plant wier wortels
door de grond rijden of groeien.
RIJDSEKOUTER, RLETSEKOUTER, m.
schongel, hijze, renne, touter (VI.).
RIJDSEN, RIJTSEN, RIEDSEN, REETSEN,
o. w. , rennen , touteren , schongelen
(Westvl.).
RIJELEN, RIJEREN. Zie riejelen, rieeren,
bij A. C. Oudemans : een wiel van
spaken voorzien.
REiF, RIJVE, v. hark, gritsel (Oostvl.),
ook bij Kil. : rjjve, raspe, I. rastellum.
RIJFEL, RLJCFIEL, andere uitspraak van
rjchel of rjgel (VI. idiot. blz. 540),
tablet of lijst eener venster.
RIJFELEN, b. gelijkvl. w., hij smeden,
met het rijfelijzer vijien, fr. riffler
(VI.); bij Kil. is rijffel, wrijving en
rjffelen, wrjven.
R1.IFELIJZER, o., soort van platte ijzervijl,
zonder hecht , fr. riflard , ri/loir
(Westvl.„.
RIJGER, m., (g voor d) gentsche uitspraak
van : rijder, rammelaar, manneken
van 't konijn.
RIJK, uitgang van eenige plaatsnamen
als van : Kortr(jk, fr. Courtrai; Kamerjk, Cambrai ; Wilrjk, KortrjkDutzel, TTertrjk (bij Loven), enz.
RIJKOKEN, RuEDE KOKEN, o. w., schongelen (Westvl.). Z. rijdekoken.
RIJNAGEL, m., soort van dikke nagel ; ook
een soort van vischje, lompekop en
dikkop geheeten (Brab.).
RIJP. Zie reip, reep.
RIJPIGEIEID, y., rijpheid (VI. en elders).
RIJSKOORDE, RIJSKOORDEN, hetzelfde
als : touter en louteren (Kil.).
RIJSRAAS (Oostvl.). Zie reisraas.
RIJ(D)STEREGGE, v., rjjdsler, fr. cava
iitre (Gent en omstr.).
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fUL Zie reit.
BJJTAKKEN (Vi. Idiot. biz. 542), beL in
de Kempen : schongelen of zwieren in
eene koord, riem of ketting, die met
beide emden aan twee boomen, twee
staken of balken zijn vastgemaakt.
IIIJTSEN. Zie rjjdsen.
RIJVE. Zie rjf.
flIJZEL, RIJZER, m., in Vi. 't zelfde als
in Brab. : nijs, dunne takken, die
men van boomen, trunken of struiken
af kapt
RIJZELEN, b. w. , rijzen aan het erwtloof
steken (VI.).
IIJJZE LING, y., daad van erwten te rijzelen; ook erwten rijzen, stekjes die aan
groeiende erwtranken gestoken worden (VI.).
RIJZEREN (erwten, coz.) is in Limb. hetzelfde als in Brab. : rijzen, en in Vi.
rjzelen, d. i , rijsjes, getakte stekken
of twijgen in den grond steken tegen
erwten en boonen , opdat deze met
hunne ranken ei zouden kunnen op
klimmen. Zie rijzen (Vi. Idiot, bi. 53).
111K, RIESE, mausnaam verkort van Hen-

drik (Brab. en elders). Rikse in Vestvi. is een verkleinw. van rik, voor
rug, en van reek of rij, fr. ran ge.
Zie rekske.
}IIKKEPATJIKKEN, H IKKEPATIKKEN,
o. w., al hinkende loopen, op stelten
of krukken voortspoeden, ook schertzende gezeid van iemand die met
angst en spoed wegloopt (Westvl.).
Zie rietepatie.
BIND, V., mv. rinder, lI) Brab. t zelfde
als in VI. rend, my. renders. Het bet.
nu hoornvee, fr. bètes a comes, engi.
en hgd. ook rind; bij Kil. rind, rund,
't zelfde als : os, 1. bos, germ. sax.
rind.
RINDE, V., bij buidevetters, run, fr. tun
(Vi).
BINDVLEESCH, o, 't zelfde in Biab. als
in Vi. rendnleesch, elders : rundvieesch
of rundervteesc/i, hgd. rindfleisch, bij
Kil. rind-vleesch.
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RINGEL, in., ring eiers die viinders of pe
pels road eenen boomtak leggen, om
met de lentezon uitgebroed te wor.den en rupseia voort te brengen, fr.
bague (VI.).
RINGELEN, b. w., ringen : een stier rin.gelen, een zwjfn ringelen, een ring
door hunnen neus steken om ze te bedwingen of het wroeten te beletten
iemand ringelen, hem intoomen, inhouden, korthouden (VI.).
RINGELMUREN en R1NGEMUREN, hopof hommeiblokken omwallen , aan-.
aarden, mat aarde ophoogen ; men
zegt ook ; riemuren of rjmuren
(Westvl.). In Brab. zegt men : pataten omhoopen of aanaarden.
RINGEN, krakelingen (N.-Brab., Breda).
Zie lloeufft.
RINKET, o. ,klein deurken in eene groote
deur, zooals b. V. in schuurpoorten.
Rinketdeur ook winkel en klinket, fr.
quichet; raket, fr. raquette, handbal
rinket spelen.
RIOLEN, diep ploegen, diep voren (Boll.Lirnbourg, Roermonde), bij Kil. en
A. C. Oudemans bet. rioole , è. a.
groeve, akkervoor ; en rioolen, liras
sive sulcos [odere, d. i. voren in den
grond graven.
RiPPEN, ROEFFEN, zich achteruit trekken vOOr bet houwelijk (Werchtor).
Zie ro/fen.
RIPPEN, o. W. , wet koiten en rasse spron gen springen, gelijk konijnen, vorschen, sprinkhanen en sommige yogels doen (Kl..Brab. en elders). Reppen
of rippen bet. bij A. C. Oudemans
bewegen, zich haasten, zich spoeden,
voortvarende zijn (Kil.).
RIPSCtJ, V., in Limb., langs Duitschiand.
eene andere uitspraak van ritse, reet,
spleet, deel, fr. partie. Zie poesch.
RIPSEM, m. en V., FURS (Vi.).
RISPE, uitroepingsw. dat de snelle vlucht
van iemand nabootst evenals krak;
bet geluid van iets dat valt en breekL
En, rispe hij was weg (Westvl.). In
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Brab. hoort men voor rispe ook : rits,

finks, ritlepatie.
RISPEN, b. gelijkvl. w., rapen, repelen,
fr. dréger : het vias rispen. De bladeren, bloemen of bezen van den stengel of de takken afstrepen heet men
ook rispen : men moet den hommet
(hop) plukken en niet rispen. Rispen
is ook voor : raspen, fr. ráper, gezegd:
suiker rispen. Eindelijk wordt rispen
gebezigd voor : snel verdwijnen, snel
wegvluchten : ge moest hem eens zien
rispen hebben. Voor dit laatste zeggen
wij in Brab. : ritsen, spoedig vertrekken, en voor 't eerst : vias strepen of

repen.
IIISSEM, rups (VI.).
JuST, RISTE, bij Kil., in den zin van handvol, handbussel , busselken , bondel,
schoof : een riste vias, 1. manipuluïn (
uni in De Bo treft men aan : sneeze,
rist, reesem.
BITS, FLUKS, uitroep in den zin van
snelloopens (Brab.). Zie rispe.
JUTS, B1TSE; Zie ridse, ritse of retse, rotse.
Bits, of ruts zegt men, omstreeks Loven, tegen een zeker onkruid dat veel
groeit in natte gronden, in weiden en
grachten en wier bladeren veel gelijkenis hebben met die van perzikboomen, dus zal 't wel de zelfde plant
zijn als perzikkruid. Men heeft er
twee soorten : dat 't welk meest in
grachten en natte weiden staat, heeft
een kleiner bloem en kleiner bladeren.
Hetgeen op de velden groeit, is steviger en met langere zaad trossen.
(Brab.).
R1TS, naam van een zeker visch (Werohter).
IIITSEKOTER. Zie ridsekoter.
RITSEME, flL en y., rups, fr. chenille (VI).
flITSEN. Zie ridsen.
RITSEPEELEN. Zie ridsepeelen.
RITSEPEEUWE, RITSEPEEUWER. Zie
ridsepeeuwen.
RITSEPEEUWEN. Zie ridsepeeuwen, ridsepeelen.
;
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R1TTEPATTIE. Zie rietepatie.
ROBAEYS, ROBAAIS, ZOO las Ik ergens
vertaald den naam der fransche stad
Roubaix, 't welk beter Roobeek of
Robeke zou zijn ; immers de uitgang
baia, bais of bize beantwoordt aan 't
VI. beek, en ron zal voor roux zijn,
d. i. ros, rood, roodachtig. Men heeft
in Brab. Roosbeek, verschillige Ruisbeken. Bestaat er geene familie met
name : Van Rosbeke, Van Roosbeek?
evenals : Rodenbach en als Van Roosbroek, Van Ruisbroeic, enz.
ROBBE, RUBBE, RIBBE, y., ROBBEKEN,
RUBBEKE, o., konijn, fr. lapin,engl.
rabbit; bij Kil. robbe, robbeken, 1. caniculus, acgl. rabet, veel gebruikt, in
Westvi., om een konijn te roepen.
ROBBELEN, o. gelijkvl. w., babbelen.
rommelen, bolderen : kokend water
robbelt ; de ingewanden robbelen
(Westvl).
ROCH, ROChE, y., in Westvi. voor : rog,
m. in Brab. en loll., fr. raie; doch
men verstaat er in VI. door : de visch
dien men in het woordeub . heet : pijker
en vloot, fr. raie bouclëe, I. raia-rog
clavata. Andere rochen beeten : Keilroche, zandroche, viete ; vloot is te
Loven in gebruik ; Kil. vertaalt viote
door : raia minor.
ROCHELIEZER (rochelijzer), Roermondsche uitspr. van rachel of racheijjzer,
ijzeren pook om 't vuur meê te rakelen.
ROCHEMUTS, ROCHMUTS, v., katoenen
vrouwenmuts met twee vleugels, die
over de ooren langs de wangen afhangen (Westvl.). Deze muts, ook klakker
genaamd, wordt nog in 't noorden van
Vlaanderen gedragen.
ROCHE STEERTEN, in. mv. , afgesneden
steerten en andere afval van rochen,
te Brugge ook nog : sleuveringe van
roche genaamd, en dat aldaar armmenschen kost is.
RODEN, b. gelijkvl., w., van dagelIjksch
gebr. in Brab. in VI. waar men ook
renten zegt, voor : roeien, uitwerpem,
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1. ruacha, roeck, door : sorge, besargness, en roecknenzen, roeckelaghen,
land : roeijen, rooijen, en hij ons :
door : sorge aanwenden, in 't VI. in
rode en roeien (Vi. idiot. biz. 548
achtnenien.
en 54 9). Zie rode.
ROEPEN, RIEP, GEROPEN (Vi.); op
JtOEDE, ROM, v., verkleinw. : roedeken,
iemand of op iets roepen, in het openroeiken : van de roei geven of krijgen,
baar er veel over spreken, 't zij tot lof,
kastijden of gekastijd worden met de
doch meestal tot misprjzen : dat is
roede (overal). Eene roei maken voor
een schandaal waar, alle man op roept
zijn eigen gat, wat hij gedaan heeft,
(Vi.).
dient nu tot zijn eigen straf, of ROER, m., roering, beweging : met een
roer of roerken van den wind valt he i
schande (Brab. , Kemp. en elders). De
roei is weér van 't gat, het gevaar is
ding omver (Vi. en elders). Zijn roer
weer voorbij, de angst en schrik zijn
keeren, zich omdraaien (Gent), roer,
over, men ademt weer vrij (overal). De
o., my. roers, lokvogel, lokvink, le.
roei ligt al in den pis, ge zult gaan
vende vogei die vastgebonden is aan
gestraft worden (Antw. en omstr.) ;
een strik of slagnette (VI.). Zie hij
Weiland : roervink.
roeiken is in Oostvi. voor : gordijnROERDER, m., spaan of iets anders dat
roede, gordijnstang, fr. tringie.
ROEF. Zie rof.
dient om te roeren (Vi.).
ROEFEL, ROEFELAAR, in., 't zelfde als
ROESELAAR, ROESELARE, zóó schrijven
roefelschaa/', schaaf. bij Weiland roffel , !
wij liefst den naam dier viaandersche
anders ook voorlooper genaamd, fr.
stad, die men in 't fr. Roulers heet
riflard (Vi.).
schoon eenige Westviamingen beweren dat het Rousselare moet zijn, omIIOEFELEN, h. geljkvl. w., met de roefelschaaf schaven : een berdel roe[elen ;
dat men bijna altijd zoo geschreven
afroefelen, afslaan (VI.
heeft. Kil. schreef nochtans Roesselae
ItOEFELING, de daad van roefelen (VI.);
en Rosselaer, 1. Rolarium seu Bosseook een pak slagen (overal).
lara, pagus Flandr. et pagus Brab.).
ROE!EN is, bij de zwemmers van Westvl.
Zoodat, volgens Kil., Roeselaar in VI.
en Rotselaar bij Loven, hetzelfde is.
op den rug zwemmen.
ROEIFIOUW, ROEIEIOUT. Zie okse.
Wat laar bet. hebben wij geschreven
in 't VI. Idiot. blz. 319. Doch wat is
ROEKELOOS, bijv., in vele streken en
o. a. te Mechelen, in Zijne oude en
roes en rots? Rost, roste is, in VI.
't zelfde als : ros, rosch, roodachtig
goede bet. van : zorgeloos, achteloos,
fr. roux, 1. rufus, russus of rossus;
onachtzaam, onoplettend : als gij zoo
hiervan rostigheid, in Westvi. 't zelfde
roekeloos blijft met uw geld en goed,
als rosheid, fr. rousseur, of als roest,
zult ge algauw aan 't eind zijn. Wat
fr. rouille. Dan, rosch, roetse, rootse,
een roekeloos (slordig) wijf! De samenstelling is loos en rock; nu rock bet.
roots, steen , vindt men ook geschreven
voor : rots, fr. roche, 1. rupes. Kil.
zorg, acht, toezicht; en roeken, rochten, ruchien : zorgen, opletten, toegeeft rotte of roodte op, I. rubia ,
zien, acht.geven (Kil.). Zie ook De1for
zijnde een plante, ook mêe of meed
trïe, blz. 316. In 't oud engi. to rekke,
genaamd, met roode wortels. Ik ken
rekketh, in 't huidig engelsch. to care
een roodachtig onkruid, omstr. Loven,
about , fr. se soucier; roeckgeven of
genaamd rits, ruts; ik weet niet heel
nemen, of slaghen is : achtgeven of
zeker of het 't zelfde kruid is als 't gene
dat D. De Garter rits heet, ea in VI.
nemen , of slaan. Dr Kremsier vert.
utthalen : een b.och rocien. Zie bij Kil.

roden, uytroden,

roeden, en bij Wei-
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reise, rotse, rootse genoemd wordt, in
de woordeub. perzikkruid, fr. renönée
persicaire, persicaire commune. Nu
ros, rosch of rost, roest, rots, fr roux,
de latijnsche wortel in rupes, rubia,
rufus, dat is alternaal verwant en
spruit uit éénen oorsprong. De roest
is rosachtig ; de rotssteen is ros, rost
of roodachtig van kleur, en ros heeft
in Limburg dezelfde beteekenis als
roest. In rost, roest en rots is maar
eerie letterverplaatsing of verwissehug, gelijk dat meer het geval is,
%ooral met ss en It als in bron en born,
rotsen en rossen , botsen en botten,
cuz. Zoo dat Rolselaar, Rostelaar Rosselaar of Roeselaar wel hetzelfde zouden zijn, en 't is ook zoo, volgens Kil.
Edoch waarom gaf men, over een
duizeridtal jaren die naam aan beide
plaatsen in Brab. en VI. ? Het is te
onderzoeken hoe beiden dezen gelegee
zijn, en of zij ros of rost, of rotsachtig
(steenachtig) zijn of wel, of er aldaar
het onkruid genaamd : rits, ruts, rotse
of rootse veel groeit of groeide. Eindeljk zullen wij hierbij nog herinneren
de woorden resch, rosch, rusch, hgd.
rasen, fr. gazon en dat rosch en
rusch, in Overijsel, Groningen en elclers ook bieze beteekenen. Zou dan
rose/i. 't eerste gedeelte niet kunnen zijn
van Rotselaar of Roeselaar ? Roeselaar
ken ik niet, maar voor Rotselaar kan
ik 't aannemen ; te Rotselaar zijn bergen met rossen steen, en ook natte
gronden vol resch en veel rutskruid.
Vrgl. Roubaix.
ROESELBERG, een gebergte bij Loven,
van berg en roesel, dat is : roest,
rootse of rot, ros. Zie Roeselaar.
IIOESTEKOT, ROESTKOT, o., 't zelfde
als : roest, kiekenroest, heunenkot,
hoenderhok (Vi.). Van kot en roesten,
in VI. en elders nog gebr. voor : op
den roest gaan sitten, rusten, slapen.
¡)e kieken gaan roesten ; hier hebben
patrfjzen, sneppen geroest. 't Is gewis
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't zelfde w. als rusten. Zie Kil, op
roesten. Roest is in 't engelsch roost,
henroost, en roesten is to roost.
ROESTE STOK, stok waarop de hoenders
roesten, fr. juchoir (VI.).
ROEUWE, ROUWE, RUWE, oud neder
ruhe (Kil.).-duitsch,be.rg
Hiervan roeuwen, rouwaard of rn-

waard.
ROEUWEN, ROUWEN, REJWEN, oud
neerduit., rusten, van 't werk ophou.
den en rusten, schofttijd houden ; hgd.
ruhen, fr. se reposer, I. inter quiescere.
Zie rouwaard.
ROEZIJDE, ROEDEZIJDE of ook de roe,
in VI. : de rechte zijde van een ge.span of van een peerd.
ROF, m., iofken (o als korte oc), oogeablik, oogenbliksken : op een rof of rofken was hg daar weg. Rol, als bijw.,
bet. ook : oogenblikkelijk, snel : rof en
hjf was weg (Brab.).
ROGGE, in Brab. en Vi. ook rugge uitgesproken ; zoo zegt men : ruggegrond,
roggegrond; ruggeland, land dat goed
is om rogge op te winnen ; rugge
en roggestreek, gewest waar-strek
veel rogge en weinig tarwe gezaaid
wordt ; roggestuk , ruggestik, stuk
land met rogge bezaaid (VI ). in de
omstr, Loven hoort men nog slechts
ruggebrood en koreubrood, maar niet
rug geland.
ROGGENEN. Nog cenen halven roggenen,
hebben wij nen heden tarwen; dit zeggen sommige werklieden des zater dags h. en d. in VI., en hiermêo willen
zij bedieden,dat ze met nog nen halven dag te werken, des zondaags eer
heden dag Vrij hebben, en wij leggen
die spreekwijze aldus uit : met nog
cenen halven dag te werken oproggenbrood, hebben zij des zondaags
een heden dag dat ze vrij zijn en
kunnen tarwe brood eten.
ROK. liet hemd of heïndeken is nader als
de rok of roksken, spreekw. in VI.,
Brat) en elders gebezigd, in den zin
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dat men eerst en t meest voor de
naarsten moetzorgen, b. y. voor zich
zelven en voor zijn naarste bloedverwanten ; in Brab. zegt men in dien
zin ook : eerst oomken en dan oomkens kinderen (te dienen).
ROKKELINGEN, een Limburgsch dorp,
in 't fr. Roulinge, Boelinge genaamd.
ROL, m., 't zelfde als : tol of knol eener
raap (Kl. -Brab.).
ROLDE KABOLDER, bijw., hol over bol
hij viel roldekabolder van de trappen
(Vi.).
ROLLEN, o. w., met marbois of knikkers
naar een putje rollen, kinderspel in
Braband en Gent, in zwang.
ROMP, V., gemetseld brugsken over eene
gracht (Limb., Venloo). Z. Vondel.
ROND. Veel rond of om zijn hoofd (of kop)
hebben, 't zelfde als : veel om
ooren hebben, veel hoofdbrekerj hebben, met vele zaken moeten bekommerd zijn (Brab. en elders).
ROND, voegt men in de gesproken en geschreven taal, bij vele werkwoorden,
welke met rond vooraan, in de woordenboeken niet te vinden zijn, als
b. y. ronddolen, ronddwalen, rondsukkelen, rondschjjven, rondyraven,
rondsteken, rondmetsen, rondschaven,
rondbouwen, rondtimmeren , rondplanten , rondgroeien, rondwassen,
rondklimmen en eene menigte andere,
alwaar rond steeds afscheidbaar is, en
rondom of in de ronde beteekent. Wij
deelen hierna eenige dier woorden
mede. Voor : rond zegt men in Westvi.
ook ronds, b. y. rondsloopen.
RONDAKKEREN, b. en o. w., rondploegen, rondwerken, nieuwe ruggen en
voren maken met de ploeg op de wijze
dat, waar te voren de oude voor lag,
nu de rug van den pand zal liggen
(Westvi.). Zie De Bo, blz. 948.
RONDDRAGEN, b. w., in de ronde. in den
omtrek dragen : brieven ronddragen
(overal).
RONDDRETSEN, o. w. , omdraveu, rond-
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loopen , fr. trotter ça el la, ook roadsciretsen (VI.). Zie dretsen.
RONDDRILLEN, o. w., rondloopen, altijd
over en weer loopen (Oostvi.).
RONDDIJTSEN, o. w., snulachtig en suk
kelachtig, omdwalen gelijk een zieke
bedelaar doet (VI.).
RONDDWEILEN,o. w., 't zelfde in VI. als:
rondsienderen, rondsienteren, ronddrillen, rondloopen, gelijk gemeen
volk en bedelaars doen.
RONDFIJKEREN, o. w., rondloopen, gaan
van 't eene tot het ander, huis b. y.
lijk eene barbier doet om 's zaterdaags
de kalanten te scheren (VI.).
RONDGAAIEN, o. w., dwaas rondzien
gelijk een papegaai. (VI.). Zie gaalen.
RONDGANGER, RONDLOOPER, m,, bedelaar, leurder, landlooper (Drab, en
-

elders).

RONDGAPEN, RONDKIJKEN, o. w. , rond
om zich heen gapen, kijken of rondzien ; rondgaper (overal).
RONDIIEMD , doctor rondhernd , eerie
vrouw die doctoor speelt (Ostende).
Zie Neele.
RONDKETSEN, ow., rondloopen, hier en
daar gaan : hij heeft heel de week ronägekeist en weinig gewonnen (VI. en
Brab.). Z. ketsen.
RONDEROENSEN, RONDKRONSEN, o.
w., bier en daar iets gaan doen dat
van weinig belang is, fr. divaguer
(Vi.).
RONDKRUIPEN, o. w., in de ronde kruipen, rondom iets kruipen, hij kroop
rond den autaar (overal).
RONDLEGGEN, b. w., iets in eene ronde
leggen (overal).
RONDLIGGEN,o. w., in eene ronde liggen
of rondom iets liggen (overal).
RONDLORREN, o. w., 't zelfde als rondleurén, met pakken kleine waar rondgaan om uitte verkoopen (Brab. ,Kemp.
en elders).
RONDMETSEN, b. w., rondom metsen of
in eerie ronde metsen (overal).
RONDMOOSCHEN, o, w., in VI. 't zelfde
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2o de kleine bruine.
als rondkroensen.
RONKE RONKEN, o. w., gedurig een geRONDPEIZEN, o. w., aandachtiglijk pei ronk geven (VI.).
zen en overdenken (Westvl.).
RONDPLOEGEN, RONDSPLOEGEN. Zie RONSEFALEN, o. w., slapelooze nachten
geheel of gedeeltelijk overbren gen , met
. rondakkeren (Vi.).
zich gedurig te wenden en te keeren
RONDRIESTEREN, o. w., rondloopen (VI.)
in zijn bed, en in en wêer uit zijn bed
RONDSCF11NGELEN b. w., schuddende
te gaan (h. en d. in VI.).
rondslingeren : jonge hondjes schingelen alles rond wat zij vasikrjgen RONSELEN, RUTSELEN, zien wie eerst
is op den doel (Werchter). Zie heulen
(VI.)
VI. Idiot. blz. 487).
RONDSLAAN of RONDSLAGEN, b. w.,
iets slaan dat het rond worde, iets RONSELKELDER, kelder waar men alle
zondagen bijeenkomt om iets te verrondom iets anders slaan (overal).
wisselen, te koopen of te verkoopen.
RONDSNIJDEN, RONDRAPPEN, RONDTe Gent zijn er zoo verscheidene
SCHAVEN, RONDSTEKEN, iets snijronselkelders ; het zijn kelders waar
den, kappen, schaven, steken op de
men altijd, ook op anderedagen, drank
wijze dat het rond is (overal).
verkoopt, doch die gekend zijn op het
RONDSTAAN, o. w., rondom staan of in
ronselen één dag per week (Oostvl.).
eene ronde staan (Overal).
Zie ronselen (VI. Idiot. blz. 5 55).
RONDTJOTELEN, o. w.. ronddolen (VI.).
RONSEN, zegt en schreef men evenals
Zie Ijotelen, De Bo, blz. 78.
Rouse. voor 't fr. Renaix eene stad.
RODTRANTELEN , o. w. , traagzaam
rondgaan, stillekens aan over en weer BOOD. Zoo rood als een haantje, zegt
men in Oostvl. en in Brab. : zoo rood
wandelen (Brab., VI. en elders).
als een kalkoensehe haan, en dat bet.
RONDTRONDELEN, o. w., rondsienteren
zeer rood, bloed rood. Ik heb geen
fr. fláner, rondsukkelen gelijk een
rooden centiemen, ik heb geen enkeziekelijke mensch doet (Vi.).
len centiem, volstrekt niets (Brab.).
RONDTROTTEN, o. w., ronddraven, rondROOIEN, o. w., gelijken : die kleine meid
loopen (Brab. en VI.).
rooit dan kreh op der (hare) moeder
RONDWROETEN, o. w, hetzelfde, in VI.
(N. Hol!. taaleigen, Taalk. -Mag. IV,
als : rondkronzen.
blz. 369).
RONDZEGGEN, in de ronde of in den omtrek voort zeggen. Zoo zegt men ook 1 ROOK, m. Er vliegt niets uit als rook, zegt
men in Brab., van een huis of een
overal : roncibabbelen , rondrazen,.
huisgezin, alwaar men alles zelf doet
rondvertellen, enz.
en geen geld uitgeeft aan waschvrouRONDZETTEN, b. w., in de ronde zetten,
wen, naaisters of ander werkvolk.
rondom iets zetten ; zoo ook : rondNauwelijks den rook uit de kave
plaatsen (overal).
(schouw) laten gaan, zegt men in VI.
RONDZITTEN, in eene ronde zitten, of
voor : zeer gierig zijn, bijna niets uitrond iets zitten (overal).
geven.
RONGE of DRONGE, y., armen van eenen
wagen waar de bak op rust (Westvl.). ROOKBANKSKE, bankske, dicht bij den
heerd, waar men de tabakspijpen opRONKELEN, o. w., ronken, gonzen : de
legt (Westvl.).
snaren ronkelden (VI.).
ROOKBERD, ROOKBORD, o. (De Bo),
RONKEJI. In 't zuiden van Oostvl. onder
hetzelfde als : rookbanksken (Westvl.).
scheidtmen de ronkers ofkevers in twee
soorten : 4 1> de witachtige, die mulders ROOKEN. In een huis waar het rookt, is
't zeker niet aangenaam te blijven.
of preekheeren genaamd worden, en
(
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Zoo ook, waneer ergens in een huis
ruzie, krakeel, twist, tweedracht of '

)

nos
als 't fr. trousse-galant, d. i. coleramorbus; doch men verstaat door

Roozegelant, eene hevige buikpijn gevolgd van eenen overvloedigen kamergang, die soms wel tot drij dagen
voortduurt (Westvl.). Rozenglans
(VI. Idiot. blz. 559) is, volgens De Bo,
noch te Kortrijk of ergens in Vi.
i
gehoord.
(Brab.).
ROOMEN, ROME, Hoe dichter bij Roomen, l' ROOZELANDSCI-IE KARREN. In verscheidene dorpen van Braband bestaat de
hoe slechter kristenen, zegt men in
gewoonte dat de dienstboden die van
Brab. en elders, van degenen, die,
den eenen boer naar den anderen verhoewel, dicht bij de kerk wonende,
huizen, met de kar van hunnen nieunochtans het meest te laat komen in
wen meester gehaald worden. Dit ge de diensten, of wel het minst er in teschiedde op Sint-Peetersdag en dan ziet
genwoordig zijn.
men dikwijls verscheidene karren het
ROOMTAART; v., taart van room, fr.
dorp af rijden.Die karren en de peerden
créme, paptaart (VI.).
die er in gespannen worden, zijn met
ROOMTEELE, v., 't zelfde in VI. als in
meitakken en ander groen versierd.
Brab. en elders : melkteil, zaunteil.
Men gaat alzoo de herbergen at, men is
ROOSENAKEN, ROZENAKEN, dorp, in
vrolijk alsof het kermis ware, en men
't waalsch Rossignie en oulings Ruszingt,
signies
en Rosignies. Van de rivier
g onder anderer:: Naar Roozenq
'.
land zullen w j r den, bij den uienRosna. Yrgl. ook de uitgang aken.
wen meester is het altijd beter, daar
ROOSBEEK, ROOSBEKE, Brabandsch
is het roozenland, meeut men.
dorp aan de grenzen van Vi. en llenegauw, in 't waalsch genaamd Rebecq, ROOZEWIED, o., kollebloem, fr. coquelicot (VI.).
Rebecque. Vrgl. het fr. Roubaix, dat
gewis ook Roosbeck bet. Wij zullen ROOZE ZONDAG, balfvastenzondag (Vi.).
hier nog doen opmerken het eerste ROS (o als korte eu- klank). Iemand ros
spelen, iemand langzamerhand alles
gedeelte van Ruisbroek (vroeger Rues,
afwinnen ; iemand räs maken, iemand
Runs of Rusbroeck), Ruisbeek, Ruisestillekens alles ontfutselen. Hij is rü.s,
lede, Roeselberg, enz. Men heeft in
hij is alles kwijt, hij heeft alles verloLoven de familie Van Roosbroek.
ren (Mechelen en elders). In VI. en
BOOST, Neerduitsche naam van 't waalelders zegt men rut : rut zijn, voor
sche dorp Rosoux.
al zijn geld afgespeeld zijn (Zie VI.
R0:)0(D)STEERT, M., vogel met rooden
Idiot. blz. 563). Vrgl. resch, rusch.
steert, ook nachtegaal bliksteert genoemd, fr. rouge queue, 1. sylvia l ROS, ROSSE, v., fr. : une rosse, eene ros,
't eerste in Brab. gezegd voor : een
t
phcenicurus (V1.).
boosaardig meisje of wijf, 't weede in
ROOSTERMANDE, v., in VI. eene mand
VI. voor : een slecht stuk of slecht
wier platte bodem niet gevlochten
vrouwmensch.
maar uit roeden als een rooster vast- 1
gemaakt, bestaat.
' ROSAANDER, gaf men ons uit Poperinge
in Westvl. op voor : een peerd wiens
ROOTSE, v., perzikkruid (VI.). Zie retse.
huid wit, grijs en bruin rood is, fr.
ROOZEBOTER, boter van 't beste jaargerouan. 't Zal gewis zijn voor : roii1
tijde, puike boter (VI.).
cancer, of roil aanseh peerd. 'Immers
BOOZEGEf.ANT, o., eene kwaal, 't zelfde

gevecht is, dan zegt men : het rookt
er binnen, of ook : het stuift er, om te
verstaan te geven dat het er binnen á
niet aangenaam, maar gevaarlijk is : '
ik bleef er niet lang, want ik voor- #
zag dat het er zou gerookt hebben
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rouaansch , rouaande , ro waansch bet.
hij De Bo, eenigszins violetkieurig van
haar, espikkeld met wit en haai en
grijs, fr. rouan ; bij Kil. is roaensch :
donker rood , kastaujeachtig ; eene
roaansche koeî is . eene rosachtige koe.
IIOSSEKOT, ROSKOT, o., 't zelfde als
orsekot of orskot, en bij Nie. Despars
osbare, orsbare, rosbctar , samenstelling van ors ofros, peerd, en kot. 't Is
eigenlijk de plaats in een molengebouw
waarin de molensteenen om te malen
en de heiblokken om die te slaan bewogen worden, niet door den wind of
het vuur of het water, maar door een
peerd dat gedurig cerkelroncl voorttrekt (Westvi.).
[lOST, bijv., ros, roodachtig, fr. roux :
rost haar, roste kop. Vanroste kalm
(iroomen , van den duivel droomen
(VI.).
ROSTACEITIG, bijv. , rorachtig (VI.).
ROS TEN, ros worden, ook voor roesten
het ijzer rost door de vochtiqheid (VI.).
BDSTEREN, o. w., .t zelfde als : rosten,
ros worden, of als : roesleren, roestachtig worden : het ijzer is gerosterd
(VI.); in Brab. verroesten en verroesIeren.
ROSTIGHEID, y . , rosheici, roodaclitigheid,
rosachtigheid (Vi.).
ROTELAAR, REUTELAAR, RUrTELAAR,
flL, een die rotelt; babbelaar, beknihbelaar ; 3 0 ratel, fransch crécelle;
40 soort van kanada of populier, wiens
bladeren ratelen, fr. popitlier-Iremble
(VI.).
fIOTEL1NG, REUTELING, REUTELAAR,
m., soort van zomerappel, bijna gelijk
de calvils, maar dikker en zoo goed
niet (Vi.).
ROTELING, REUTELINGE, RUTTELING,
RUTTELJNGE . y., gerentel en ook
rammeling, afrossing (Vl.).
ROTEN, b. gelijkvl. w., in root of rij stellen : root u, d. i. mettez vous en rang
(Brab. en Vi.). Roten in VI. ook voor
roden, uitroden of reulen. lijf rote
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wordt in 't oud engelsch gezegd, evenals in VI. : bU rote of op de root. Jets

op een rootje kennen of opzeggen,
hoort men in Vi. evenals : rotewj/s,
of als in Bräb. : rotelings af zijne les

opzeggen.
ROTEÑ, o. w., bijzen, wiegewagen, wiegschakelen, schongelen, zwierschakelen
(Omstr. van Werchter).
ROTEWIJS, bijv. , in Vi. 't zelfde als in
Brab. : rotelings, rotelings af, d. i. op
root, de een na den andere : zijne les
opzeggen rotewijs, d. i. zonder ha
peren.
ROTSE, V., in Vi. voor : rotsegrond, kiezelachtige grond, fr. terre silicieuse.
ROTSE, v., riviervisch, bij Kil. Ruysse;
soort van blick of wilvisch, fr. able
roche, 1. leuciscus rutilus. Dit is gewis
dezelfde visch als in Brab. mits. Een
rotse smijten 07fl cenen snoek Ie vangen
is in Westvl. 't zelfde als een witvischle in 't water werpen om een
snoek te vangen, fr. donner un eu/
polo avoir un hwuf. Z. mits.
ROTSE, ROOTSE, 't zelfde als : retse, wild
kruid, in Woordenb. : perzikk'ruid,
fr. persicaire commune (\Vestvl. ). Zie
retse, ruts en rits.
ROTSEEREN, ROTSEN, b. w., afgeleid
van rots, fr. roche, bet. in \'l. iets in
steen of pleister maken zoodanig dat
het aan eene rots gelijkt.
ROTSELAAR Zie Roeselaar.
ROTTEKOORTS, ROTTEKORTS, y., zoo
noemde men eertijds en nu nog de
zweetkoorts of typhus.
ROTTEIOTEN, gedruisch maken (VI.).
ROTTING, y., moeras, moerassige streek
(h. en d. in Brab.).
ROTTEN ANNE, m., 't zelfde als : rotzak,
roelaard (rotaard?) anne of hanne,
fr. geai (Brab.). In loll. meerkol.
ROTTERIK, m., 't zelfde als : rotting,
doolage (Vi. Idiot. blz. 400) eene rotte
plaatse, moeras (Brab' * ).
ROTZAK, rn, dikke, zaarlijvige vent,
rochelpot (Brab.) : ook hanne, hanne,

11 F(
wuil; of rootaard, jo Hol!. meerkol.
1'IOUAANSCET, ROWAASCH. Z. rosaaan
der.

ROUSSELARE. Zie Roeselaar,
BOUW, ROUWEN: Z. roeuwe, roeuwen
en rouwaard.
1tOUWAARD . RUVAAIU) , m., samengesteld van s'ouv, ruw, rust, en waard,
bet. eigenlijk : rust bewaarder, bgd.

ruhewarder, fr .. gardie'rt of conservade la paix; doch oudtijds was
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rouwaerd, roewaerd, rewaerd ( oud
vlaandersch), een landvoogd , een
stadhouder, gewest- of provinciebesuurder , gubernalor provinciae
pi'aefectus, legatus, zooveel als een
roeuwe-waarder, d. i. rustbewaarder,
ordehouder, gall. rouard.
11()UWEN , eigenlijk In den rouw zijn
ook treurcn, komt meest voor in de

zegwijze : het leven is trouwen en
i'ouwen, d. i. 's menschen leven is
niet anders dan cene afwisseling van
blijdschap en droefbeid, van zoet en
zuur, van lachen en treuren (Overal).
JIOUWRIJM, RUWR!JM, 't zelfde als
brimmel, fr. givre(VL) ; in Brab. ijzel,
en hiervan heeft men : vouwr(jinen,
ruwrjjnhen, in Brab. jjzelen, elders
i'ijmen, rijpen, fr. faire du givre; in
Limb. zegt men voor rijmen : roecorslen (rouwvorsten). Zie Vi Idiot.
biz. 555.
ROUWSANTJE, ROU WSINTJE, in Vi.
't zelfde als in Brab. : doodbeeldeken,
fr. souvenir mortuaire, een beeldeken
met, b. y. een heilige en eenige uitgelezene schriftuurtexten er op.
ROUWVORS1TEN (roevorsten). Zie rouwrijmen.
ROZENAKEN. Z. Hoozenaken.
RUBBE, V., IIIBBEKEN, o., konijn (VI.).
Z. robbe.
RUFFA. Z rufa.
IIUFFE, V., ongebonden, zedeloos mensch;
slecht vrouwmensch boos, weerspannig kind; ook een schalk en listig
kind (Westvi.).

7;)
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RUFFEN, b. w., plagen, kwellen, kuilen,
fr. vexer, coionner ; hiervan rufferd, schelmerij, guiterij, deugnieterij
(Westvl.).
RUGGE , voor rogge, ruggebrood, ko-

renbrood (Brab., VI.).
nul, BULE, van het hgd. ruhe, rust : van
z(in mie houden, voor de rust of het
gemak zijn (Limb.). Ruwen, rusten.
Zie roeuwe.
RUICHTE, v., heeschheid , schorheid, rou w
heid (Breda), ook ruig.
RUIDIGHEID, ruigheid, ruwheid (Vi. en
-

elders).
R1JIFELVIOLEN (5131 ), niet ruiselmolen
(VI. Idiot. blz. 561), molen diende om
hoekweit te pellen. In 't dorp Thil
er een windmolen die
-donksta

Ruigniolen heet. Bui/den, wrijven, afwrijven , morzelen.
RUIKEN. nog gezegd voor rieketi.
RUIKOKEN , RIJDEKOKEN, schon gelen
(\Tl)

RUIMEN, 5. vv. eigenlijk een ruimte of
plaats maken, ledig maken. In West\'I. bet. ruimen . het kreupelhout verdunnen en zuiveren met er de overlollige scheuten, de bramen, enz. uit
te snijden met een hakmes. Hiervan
iieeft men ruirneling, m. en o., uithaksel, verdunsel, ofdunsel. Kil. heeft
ruymen ook in deze bet. en vert. het
door : frondore, amputare ramos supervacuos. Hierbij zij aangemerkt dat
ruim en ruimen zeer oud zijn en in
al de aanverwante talen bijna eens
luiden als : room, rome, roomy ; rum,
rums, raum, raumen, rjm, rijmen.
RLiiiSTEEN, cieksteen van een gemak of
beerput, aldus genaamd, omdat die
steen gelicht moet worden, als de put
geruimd wordt (VI.).
RUINEERAL (rijneweeral), iemand die vele
kleederen versljt (Gent).

RUINEN, o. gelijkvl. w., knorren, morren,
mornpelen , binnensmonds spreken
ook in 't oor fluisteren, fr. chucholter.
Bij Weil. staat runen als verouderd
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gebr. in den zin van : twist, krakeel,
aangeteekend,maartisvan dagelijksch
gebr. hij 't volk in Vi. dat reunen en 1
gekijf of iets van dezen aard, fr. querunnen uitspreekt, als ook : reuner,
reile, noise; doch ruize wordt in vele
reunder, runner en runder. Kil. heeft
streken van Oost- en Westvi , gebezigd
voor : last,moeite, moeilijkheid,fr.
ruynen, menen, roenen , angelsaksis.
runian, hgd. raunen.
peine, dificulté, embarras : hij zal
ruize hebben om dal gedaan te krijgen.
RUINER, ook REUNER, REUNDER en
Bij A. C. Oudemans bet. ruyse: drukte.
RUNDER, m., iemand die op alles
spreekt en knort, grommelpot, koorZie roei, rooi (Vi. Idiot. blz. 548).
pot, fr. grognard (Vi.).
RUIZELEN, o. w., met ruizels of aardkIui
huis treft men aan in eenige plaatsoamen
ten werpen (VI.). Z. ruizen.
als : Ruisbeek, Ruisbroek, Ruiselede.
RUIZEMAKER, elders ruziemaker, twistZie ruys, ruyschen bij Kil., en ruischen 1
zoeker, fr. querelleur (Overal).
bij Weiland.
HUIZEN, ROOS, GEROZEN, b. en o. w.,
RUISCEIBUISCH of RUISCHEBUISCH, rn., 1
iets werpen met kracht : iemand een
steen op 't lijf ruizen (VI.).
onversaagde, woeste kerel, die overal
met vuile voeten doorgaat (VI.).
1IUIZIG, RUZ1G, bijv., moeilijk, lastig, fr.
difficile (Vi.). Zie ruize.
RUISCHEBUISCHEN, o. w., ruischen en
bruischen, ook roezebeezen, d. i. ge- RUKKELIEN, RUKKELING, voor rekkedruisch maken; dwaas, lomp, onbeling (VI. Idiot. blz. 533).
RUKKELINGEN, dorp in Limburg, in't fr.
zonnen te werk gaan (Westvi.).
l:wIT, 't zelfde als in Brab. : rut, raas, geRoulenge of Roelange.
raas, gesnap : ruit noch muit, niet het RUL, In., rulling, roiling of geronk, gegoes ; ook : drol of grove kleedingstof.
minste gerucht, waarvoor men ook
zegt : ruilen noch muiten (Westvi.).
RUL, RULLE, y., meikever, ook een hand.
RUITEN, o. w., kwetteren, ratelen, fazemolen om boekweit te malen ; ook een
len, reddelen , babbelen ,fr.jaser,
gortmolen (Westvi.).
radotler, bavarder (VI.) ; bij Kil. ruyRULLEN, o. w., runnen, stremmen, fr.
ten, als vogelen kwedelen, 1. garrire 1
se caillir ; 20 b. w., voor ruilen, fr.
more avium, modular .
troquer ; 30 klepperende ronken, mom RUITER. Hj springt op zjjnpeerdje,en wil
pelen, ratelen ; half luid spreken, relbonen dal hij ruiter is, zegt men op
len, rallen, klappen, fr. laser : dat
sommige plaatsen, en dit bet. : hij bewijf kan ruilen (lullen); hiervan !ulgint ook al te toonen dat hij iets is,
lepot; hij bakkers is ruIlen 't zelfde'als:
dat hij iets kan als hij wilt.
kweeren, pellen, laat boekweit grof
RUITS (ioits), m., naam van een slach van
malen, halfmalen (Z. ml, rulle); voor
witvisch, platen redelijk groot (Kemp.,
rollen of bollen (VI.).
Aarschot en Omstr.). Dit is waarschijn- RULLEPOT, RULPOT, m., die veel ruil,
lijk dezelfde visch als in VI. de rotse,
luIt of prult ; luileman ,babbelaar,
hij Kil. ruysse of bl(je, I. aiburnus, en
raaskal (Vi.). Z. reddelen, reddelaar.
als bij Kramers en anderen, rui,ruisch, RUNDER. Z. ruiner.
ruisvoren ,ruisvoorn ,rietvoorn, fr. RUNNEN. Z. ruinen en ruiner.
able, abIche, een visch zegt Weiland
BUPSEME, RUPSEN, y., rups of rusp
die tot 't geslacht des karpers behoort
(Westvi.); bij Kil. : ruepseme, rupsen.
en een middelsoort tusschen dezelve, RUSCIl, m., een klens om bog te leken,
de vorens en brasems uitmaakt.
soort van mand staande boven eene
RUIVEN, heeft te Antw. roof en geroven.
kuip met houtascb gevuld, en waarod
HUIZE, V., is 't zelfde w. als ruzie, meest
men heet water giet dat er doorlekt in
ï
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de kuip om toog te maken (Vi.). In
Brab. zegt men ook : resch, m ., resch mand.
BUSCH , BOSCH , RESCH , RISCH, m.,
zode, hgd. rasen, fr. gazon, 1. cespes:
k.laverresch, klaverzode, klaverveld
gazon de tréfle (Brab.). In Vriesland,
Groningen en Overijsel bet. rosch,
rusch, zooveel als : bieze, bet engl.
rush is ook bies, hgd. Binse, fr. f ont,
engl. to jonction.
RUT, RUTS , RITS , zeker bruin onkruid
met lange bladeren, gewis hetzelfde
kruid als in Vi. reise, rotse, rootse,
in de Woordenboeken perzikkruid.
Inderdaad ons rut of ruts beeft bladeren bijna als : het perzikblad. Zie
boven retse. Dan ruud, ruut of roet
bet. in Groningen en Overijsel onkruid,
en ruden is aldaar : een waterloop, een
gracht zuiveren of ruimen. Zie bij ons
roden, roten, in VI. reiten. Roet komt

bij Lod. Van Velthem voor in den zin
van ruig : op een perdeken dat was
roet. De wortel rouw, ruw, rui, ruig
ruit, rut, rot, duiden iets aan wat
slecht of vuil is.
RUTTELARE. Z. rotelaar.
RUTTELEN,'t zelfde als : rotelen, ratelen
(Westvl.).
RUTTEN, Limburgsch dorp in 't fr. ge'•
naamd Russon.
RUWE, RUWEN, RUWAARD. Z. roeuwe
en rouwaard.
RUWEN, rusten ; ruwelV k, rustig, vredig.
Zie boven roeuwen.
RUWENIS, 't zelfde w. als rouwenis (VI.
Idiot. blz. 559), vuilnis, ruigte, ook
klein kreupelhout en afval dien men
uit bosschen haalt die gesnoeid en gezuiverd worden (VI.).
RUWRIJM, ijzel, fr. giere (Westvl.).
RUWRIJMEN, in VI. 't zelfde als in Brab.
rijmen, in Holl. rijpen.

S: De s wordt in den mond van 't volk
weggelaten achter bijvoegelijke naamoorden in vergelijkenden trap van
meerderheid als in : iets beter, iets
tre felijker, enz., zelden hoort men
iets beters. 20 In bij woordelijke uit
drukkingen wordt de s soms bijgevoegd, soms weggelaten, men zegt en
schrijft b. V. bij tds en bij tijd; in
tds en in td; op tijds en op tijd;
somtijds; altijds en alt2jd; toens en
toen; somwjjls, somwilen; dikwijls,
dikwijlen, enz. enz. 3° De s komt soms
vooraan een woord als in : strekken,
van trekken, rekken ; strunk, struik,
van trunk ; stroebel , van troebel ;
strossen, trossen; strepen, trepen, repen ; school, stoof, stool, fr. école,
c>tuurre, étole. De s verwisselt met t,

straat, hgd. strass; water, hgd. wasser; weten, wissen, enz.
S, uitgesproken esse of klakpotters esse, is
een ijzer in den vorm eener s dienende
om er mee een verfpot of een emmer
witsel aan de sport eener ladder te
hangen als men bezig is aan 't werken
(Gent en elders).
SAAGSKEN, o., verkleinw. van sage, en
vragelingsken, beiden gebruikt in 't
Zuiden van Oostvl. voor : vertelsel,
vertellingsken.
SAAR. SARE, v., gezegd voor dochter of
vrouw : dat es en sare (Gent). Vgl.
sarren, tergen, aanhitsen, en zie bij
ons : sara (VI. Idiot. blz. 566).
SAFFERLAAR, m., taffelaar, sukkelaar,
schufl<elaar, een die langzaam te werk
gaat, die sukkelachtig is in zijn werk

-
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(VL, Kemp).
SAFFELEN, o. iv., is licht in Westvi. hetzelfde als in Brab. : schaffelen (VI.
Idiot. blz. 571) en bet. aldaar 1°struikelen, strunkelen, fr. trébucher : over
men steen saffelen; 20 moeilijk gaan,
zwak te been zijn, sukkelen ; 3° taffe-.
len, tjaffelen.
SAKRAMENTSBLOEM ( HEILIG ) , tiaarn
eener witte ofpurperachtigebloem die
zeer welriekend is, en omstr. Loven
inaternale genoemd, en, bij Linumus:
hesperis maironalis ; licht dezelfde
bloem als bij I3lancardus : damast-.
bloeme, masibloemen, damasten, fr.
violette de dames , damas violette, Joliane.
SAKRAMENTSLAMII of EEUWIG LICHT,
de lamp die gedurig brandt voor het
iloogweerdig Sakrament, fr. lampe du
sanctuaire (VI.).
SAKRIST, m., de onderkosters of degenen
die aan het hoofd zijn van de sakris
der kapellen noemt men dikwijls:-tijen
sakristen (Antwerpen).
SALIEBLAD, SALIEBLAADJE, gezegd van
al wat dun is, b. y. '1 is een salie
een boterham, van een-blaojevn
.sneedje hesp, enz. (Gent).
SALIENESSE (klemtooii op nès), y., vronwenmuts, fr. cornette (Westvi.).
SA, LVEEREN, b. gelijkvl. w., redden, verlossen, fr. saucer : 't kind viel in 't
water, maar het is gesaiveerd (Vi.).
In Brab. sauveeren.
SAMENGRITSELEN, b. w., met de gritsel
op een hoopje bijeenkrabben ( Brab
en elders). SAMENEIOIITEN, SAIENR [RTEN. o . w.,
tegen elkander horten of stooten (Brab.
en VI.).
SAMENHOTTEN , o. w., samenpakken,
gelukken (Brab. en elders). Z. botten.
SAMENRAKELEN, b. w., 't zelfde in VI.
als in Brab. : sarnengritselen, bijeenbarken .
SAMENSCHOBBEREN, b. w. , samenschof
on met gedruisch samen--leinhastg
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komen, vergaderen (\Vestvl.).
SAMPELEN, o. w., sukkelen, 't is 't zelfde
w. als : schampelen, strompelen, struikelen.
SANTÉ, gekleurde katoenen vrouwenmuts
(St-Tiuiden).
SANTJE, o., godvruchtig beeldje of prinije.
Eiken heilige zijn san/je geven, is, in
Oostvl. , 't zelfde als in Brab. : iederen
heilige zijn lichije geven, d. i. ieder
bet zijne geven, of gunnen wat hem
toekomt.
SANTJEWALE, blad met santjes of printjes
van heiligen of andere mannekens op
iemand een sanijewale in de hand
steken, hem iets of wat geven om hem
te paaieri (Oostvi.).
SAPPER DE BOEREN, SAPPERLOT,
SAPPERLOOT, SAPPERSTIE, voor:
sakkerdit, en z . , vloekachtige ni troe p i ng (Brab. en elders).
SAPPER DE BA, cene uitroeping, is licht
voor 't fr. sabre de bois (Gent).
SAPPER DE PINTE, SAPPER DE BA.
't zelfde als : sapper de boeren, vloekachtige uitroeping (Gent en elders).
SAPPIG, ZAPPIG, bijv., voor vermakelijk:
't is een zappige kerel (Antw.).
SARRE, SERRÉ, V. zweepsiag, kaakslag
cene sarre geven, krijgen. Hij kreeg
cene felle serré (Brab. en elders). Vgl.
t fr. charge.
SASSING, SASSINGE, v. sas, pas of
plaats, waar men de schepen versast
of doorlaat (Oostvl.).
VERSASSING, V. , het versassen of doorlaten der schepen door de sluizen.
SAT, 't zelfde w. als zat, in den zin van
genoeg : neemt gij nog wat vleesch 9
neen ik heb er sat van (Limb.). Zie
Weil , die ook zegt dat zat, somtijds
beantwoordt aan genoeg.
SAVAANJE, SAVANGE, y., een muts of
kiak zonder klip en dalende tot op den
rug, gelijk de arbeiders en sjouwers er
dragen ; vuile muts, versleten hoed;
ook arbeiders of sjouwers (Westvl.).
SCH woidt in 't begin der woorden in
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Brab., VI. en Hou. uitgesproken bijna

of boefkens of vouwen op een kleed

op mijn kleed liggen vier schaarroot-

als in 't fr. ch in échapper, chevelure ;
in Limb. klinkt sch bijna als sj, zoo

jes (Gent). Zie bofken (Bijvoegsel,
blz. 4i.

b. y. schild, schot, school, schreeuwen,
schrijven, enz., spreekt men uit sjild,
sjot, sjoel, s/reeu wen, sjrieven en z

SCHAARS, SCHEERS (schaas, schees), o.,
zooveel als 't fr. clavetEe ijzeren of
koperen spie, b. y. om de vensterplaffeturen te sluiten (VI.).
SCHAARS, voor ; nauwelijks, sprekende
bijzonder van maten en gewichten, of
bijnat zelfde alsscherp, bij Kil. paree,

.

,

SCIIIAAFSPEEN SCHEEFSEL krolleri,
schafeling Limb. Zie speen VI.
Idiot. blz. 65), schafeling; bij Kil.
,

,

(

).

(

schaeffelinghen, schacceliughen.
SCHAAl, V., schaduwe (Brab.).
SCFIAAE(, m., schakel eener keten (VI.).
SCHAAK, SCEIÁKE y., 't zelfde als ;
schokke, de schil van peulvruchten,
fr. cosse (VI.).
SCHAALDE, SCHAÂLDJE, SCEIALDJE,
SCUELOJE, y., schalte, lei, fr. ardoise
(VI.).
CUAAMSCHOENEN of SCELAAMTE -

cix (Kemp., N.-Brab.); in Westvl.

,

SCHOENEN. Zijne schaamschoenen
of schaamteschoenen uitdoen alle
schaamte overwinnen of ter zijde stellen, niet meer beschaarnd zijn : doe
uw schaamschoenen nit en vraag
maar (Brab. en Antw.).
SCHAAP, SCIIAPENKOP, zegt men spottender wijze van de Lierenaars (Brab.
en Antw.). Waarom?
.

,

SCFIAAPSBOER, rn., schapenboer, landbouwer die schapen kweekt (Overal).
CHAAPSLEPEL, im, herdersstaf, fr. hou-

lette (VI.).
SCHAAPSSURKEL SCFJAPENSURKEL,
wilde surkel, fr. oseille sauvage (Oosten Westvl.). Kil. vert. schaeps-suerchel door oxalis minuta acetocella;
en Plantijn door oseille de brebis, petite oseille, oxalis parca; nu dit laatste is bij Blancardus klaverzuuring,
koekkoeks-brood, gall. alleluja, ang!.
wood sorrel, I. acetosurn trifolium,
d. i. klaversurkel ; hij Linnaeus ,
,

'

,

rurnex acetosella.
SCUAAR, STEERSCHAAR, 't zelfde als
aalgeer of elger Breda ; bij Kil,
scheere, aelseheere. Zie ook verder
(

)

scheer.
SCHAARROOT, v. root of rij met hof keus

s:ii
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wordt schaars ook voor nauwelijks
gehoord, fr. a peine : schaars zoo,
bijna zoo. Met een imperatief, voorgegaan van 't negat. en, heeft schaars
Z oo den zin van : niet zoo : en spreek
schaars zoo luide, spreek zoo luide
niet (VI.).
SCETABBEJALiKE y., jurkje (kleed, fr.
fourreau) zonder schoot (Gent). Zie
,

schah (Vi. Idiot. hlz. 569).
SCEIABBEN, I). w. in flenten of lappen of
stukken scheuren : zijne/as is qansch
geschabt (Westvl.).
SCFIABBERLING, m. en. o., snipperling,
stukske afgescheurd lijuwaad of andere stof (Westvl.). Z. schabben.
S(l-I 4BBERNAK, SCEJABERNAK, o. Op
schabbernak loopen, gaan, ergens on,

.

verzocht maaltijden, uit zijn om voorniet aan lekkere maaltijden deel te
nemen (Brab.). Zie schavernak (VI.
Idiot. blz. 578).
SCE!ABBOUWLIJ K. Z. schabouwelijk.
SCFIABEL, klemtoon op bel, voor schavot:
hij moet een uur op 't schabelleken te
pronken staan (Brab. en elders).
SCEIABERNAK, o. voor : lijf, kraag, hals:
.

iemand hij zijn schabernak pakken
(Gent).
SCELABERNAKELEN en SCHABERNAK
-KELN.Zie
schabernakken.
SCFIABERNAKKEN, b. en o. w., schollelen, haastig en onbesuisd grijpen ; ook

schabernakkeien (Westvl.).
SCHAB LETTER, m. voor : schade beletter,
te Brugge gezegd van een policieagent.
,
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SCHABEUWELIJK, bijv., gevaarlijk : het

is te schabeulijk van op den Dender te
loopen, als het ijs niet sterk is (Aalst).
Z. schabbouwelijk (V1. Idiot. blz. 570)
en 't volgende.
SCHABOUWLIJK, bijv., dat volgens DeBo,
't zelfde woord is als : schouweljjk,
a fscchuwelijk, bet. in Westvl.: afgrijslijk, schroomelijk, fr. horrible, épou-

vantable : er is daar een schabouweljke moord gepleegd. In 't Land van
Waas bet. het ook : leelijk, doorslecht,
afgrijselijk : 't is een schahouwel-ijk
weer. Z. schabbauwelijk (VI. Idiot.
blz. 570).
SCHACHT zegt men te Mechelen voor
halfkous, kous die maar tot boven de
knoesels komt.
SCHACHTEN, b. w., al de stukken van
een getuig aan malkander sluiten en
tot een geheel opmaken, fr. monter :
een beddebak, een kraam schachten
(Westvl.). In Brab. zou men zeggen :

in voegen zetten, in voegen brengen.
SCHADDER, SCHAVIES, te Antw. voor :
schouwvager (Z. Idiot. blz. 599).
SCHADE, SCHAAI, v., hetzelfde in Brab.
en bij Kil. als : schaduwe, fr. oinbre.
SCHADE, v., schade doen bet. schade toebrengen en schade lijden : dat heeft

hem schade gedaan. Men moet leeren
met schade of met schand, men moet
leeren, het zij dat men in of door het
leeren schade of wel schande onder
Scha voor bate ( schaverbate),-sta.
vergoeding van een verlies door eene
winst, fr. compensation : een koe hou-

den scha voor bate (VI.).
SCHADIG, bijv., schadelijk (VI.).
SCHAFFELEN , o. w., langzaam gaan,
trantelen, fr. trainer (Antw.) ; slenteren, voortschuiven (Breda).
SCHAFFEN, b. w., verschaffen, vinden,
uitvinden, zoeken : daar moet middel
voor geschaft worden (Brab., VI.) ;
denken, rekenen, meenen, fr. compter : de persoon is nu dood, waar hij

schafte Th t te trouwen. (VI. ). Op ie-
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mand of iets schaffen, op iemand of
iets letten, in 't oog houden, er zorg
voor hebben. Zich op iets schaffen, er
zorg voor dragen ; h ij schaft zich daar
niet op, bij draagt zich dat niet aan
(Oostvl.).
SCHAFFIEREN , b. w.. schaffen , doen,
maken, verrichten, opdischen , eten
(Kemp., Turnhout). Zie schaffen (V1.
Idiot. blz. 571).
SCHAKS, SKAKS, bijw., zegt men in VI.
voor : als kaks, in den schijn, kwansuis, fr. en apparence : schaks eene
reden zoeken. Zie als kaks (VI. Idiot.
biz. 4 6).
SCHALDIE, achteruit, achterplaats (Limb.,
Kemp.). Zie schallaai, schallij (VI.
Idiot. blz. 571-72). Kil. heeft schaeldsije en schaelsije, dat hij als Lovensch
opgeeft in den zin van : watersteen en

vert. door : impluvium , aquarium,
cloaca, urnarium. Te Aarschot heeft
men eene kwartier of straat genaamd
het schalluin; is dit misschien voor
schallij, of is het verwant met schaal?
SCHALEBOTSE. Z. schaleboote, dat'tzelfde
is (Westvl.).
SCHALEBOOTE , SCHALLEBOOTE , v.,
soort van kever, die ook schalbijter,

kallebjter , teebjter en kousebjter
heet, fr. tachype doré, carabé doré,
sergent (Westvl.). Dat schijnt dan hetzelfde diertje als in Brab. : goudsmid,
bij Kil. goud-kever, cantharis, scars-

beus tutea auri colore lucens ; schal bijter geeft Kil. op als flandr., scarabeus of de peerdenkever , fries. en
geldersch scalbote.
SCHALIENAGEL, leinagel, nagel om scha
leien op 't dak vast te nagelen-liesof
(Overal).
SCHALIEVORST, SCHALIEVEURST, aar
dakpan op de wijze van A en-den
dienende om op den vorst of nokbalk
van een schaliëndak geplaatst te worden (VI. en Brab.).
SCHALK , o., pilottenslager, eenvoudig
werktuig dienende om dikke palen in
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den grond naast de rivieren te slaan :
aan het schalk staan, het moeilijkste

werk te doen hebben (Oostv1. Gent) ;
in 't Land vanAalsthet.schalk
'tzelfde als : gewand.
SCI-JALLEBOOTE, SCfIALLEBOTSE. Zie
schaleboot.
SCHALLEMEIEN, SCELALMELEN, b. en
o. w.. op de schalinei spelen : hij kan
een schoon deuntje schalmeien (VI.). ;
Bij Plantijn schalrneyen, op de schalmeye spelen, fr. corner, jouer sur le
cleron; schalmeyer, schalmeyersse, die
1
op deschalmeyen speelt.
SCHALMBUSCÍI, SCHALMBOSCFI, kreupelbosch, schaarhoutbosch (Westvl.).
Z. schalmen.
SCHALMEN heeft in Oostvl. dezelfde bet. 1
als in Brab., datis : groeiend hout teekenen in koopen, om verkocht te worden. Hiervan schaimgeid, schaimhout,
hout dat geschalmd is. IIjj isge
schairnd, zegt men in Kl. Brab. en
elders van eenen zieke die ongeneesbaar is, die welhaast zal sterven ; het
is zooveel als gezegd : hij is gesc/tairnd
of bestemd voor de dood. in Westvl. :
zegt men voor ons schalmen : blekk'en, i^
blessen De Bo en schalmen bet.i
aldaar : iets van zijne oneffene of uitstekende deelen ontblooten met een
snijdend werktuig, afkappen : een tak
schalmen, er de zljdetakjes met een
kapmes afdoen ; een tronk schalmen,
eiken tak van den tron k schalmen of
afkappen ; een kreupelbosch schalmen,
eiken tak van dien bosch van zijne
zijtakjes ontblooten met een hakmes.
Men snoeit, in Westvl., de boomen,
maar men schaimt er het kreupelhout.
Een schaimbosch is een bosch dat e u
en dan geschalmd wordt, dat is, afgekapt tot tegen den grond, een kreupeibosch, bois taillis, schaarhoutbosch.
Schalmen bet. ook nog afschoffelen,
afscheilen, b. y. cenen weg schaltnetz.
SCHALMGELD, o., geld dat voor het schalown van bout of boomen gegeven en
),

ontvangen wordt (Brab., OostvL).
SCHALMFIOEJT, o., hetzelfde in Westvl.
als elders : schaarhout : een bundel of
mwsaard schaimhout ; eenemijl
sc/ialmhout.
SCETALMING, y., de daad van schalmeri
(Brab., Yl.) ; ook :geschalmde of afgehakte takkelingen,schaarhoul(V1.).
SCETALOTTEN, b. w. ontsieren, bederven ; schalotter, bederver ; ook : lee
l ijk man, slordige vent (geb. te Aar
schot).
SCELALOTTEREN b. w., beschadigen
ontsieren (Kl. -Brab.).
SCEIALPEN, b. w., met de houwe cenen
weg, coz. met schellen afhakken ; het
oDkruidafhakkenof ofschalmen
schaip eens goed de wegels van den
hof (Vi.). Kil. heeft schampen verL
door : scalpere, fr. raser, effleurer.
SCEIALTE. Zie schante.
SCFIAM Schammen noemtmen, in 't
Noord. der prov. Aniw. : de eilandje
in de venen. VglSchants.
SC [IA MAK, SCEIAMAKKE. schepersseb up,
fr. houlette (West en Noord \nl.) ; gewis voor ; schaapmakke. Mak, rnakke
bet. bij De Bo : schapersschup.
SCEJAMEL, rek, reetje ;zeerbreed gewend. Zie Westvl. Idiot. en laan.
SCIIAMFELEN, 't zefde als : schampelen,
0. W., schampen, schamperen, d. i.
eventjes raken en zijwaarts afwijken,
fr. raser, frôler, effleurer. Bij Kil. bet.
schamfjelen of scharapelen : st.rurike
leo. In Brab. zeggen wij : afschanpen,
nitschampen, coz. voor : afschuiven,
uilschuiven. Zie schampeischeut.
SCIIAMINIiEL, SCHEMINKEL, SChEu
MINKEL, SCEJOM INKEL, o. na P
fr. singe. in het Schominkel, au Singe
(Vi.). Zie scharininkel, onz. (VI. Idiot.
blz. 57 7) .
SCILAMPERSCIIAMPELSCHEUTE
SCHEUTE, SCEIANFERSCIIEUTE, y,
schampschot, schampscheut, mislukte,
scheut, faux coup ; overdrachtehjk
spotternij steek. Schamper gezegd
,
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voor schimper (VI.).
SCHAMPIG, bijv., glibberig, glad, of 't
zelfde als in Brab. : gladdig, (gelettig).
Zie schamfelen.
SCIIANDEGAAN, o. w. bederven, fr. se
çjâter (Limb.). ' t Is waarscbijnlijk
voor : te schade gaan.
SCHANFELEN, 't zelfde als : schamfelen,
schampelen, schampen (VI.). Men zegt
ook schanfelscheut, voor : scharnp
-scheut.

SCHANFERSCHEUT. Zie schampelscheute.
SCHANK, SCEIINK, SCHONK, in Vi. gezegd van de beenen, de voeten, de
armen, de vuisten ; in het engeisch en
't zweedsch shank, en in 't angelsaksischs bet. skank, schinkel.
SCHAPEN, SCHEPPEN, o. w., zicti van
bloem tot fruit vormen, fr. se noner
de [ruiten of vruchten zijn dit jaar
wel geschept (Waasland). Schaep
schaepe, engi. shap, vorm, gedaante,
fr. forme; schapen, scaepen, engl. to
shape, fr. former, neerd. vormen.
Hiervan misschopen voor : misvormd;
scepenesse, engl. shape, gedaante,
vorm, hgd. gestalte : Alle gescepenesse hadden se bede, geljc dat pieghet wjj[ende man (Lod. van Velthem,
Spiegel historiael.)
SCEIAPENBLOOT. Scbaapsvel, schapenvel, bij looiers en siachters algemeen
in gebruik (Melerj).
SCEIAPENKIOPPEN. Zoo noemt men de
Lierenaars?
SCEIAPENPACHTEII, pachter die schapen
houdt (Brab.).
SCIJAPENSURKEL. Zie schaapssurkel.
SCHAPEVLIES, o., buikvlies van een
schaap, fr. péritoine (VI.).
SCHAR, o. SCHARRE, y., in Westvl. 't
zelfde als in Brab. en elders : schaar
of ploegschaar, in Vi. ploegscharre,
en als in de Woordenb. : schaars, fr.
soc de la charme ; bij Kil. schaers,
I. votner, engi. share; scharre zegt
men in VI. ookvoor : schare of schaar,
d. i. schaard, fr. brèche,

SCHARDI.IN, SARDIJN, fr. sardine, bij
Kil. ook : sprot, 1. sarda, pisciculus.
SCHARE in Westvl. 't zelfde als in Brab.
en elders : schaar, en als in de
Woordenboek, schaard, fr. bréche;
hij Kil. schaerde, schenre, I. crena.
Zie schar.
SCHAREN (strijksterswoord), de boefken
met een strijkstersschaar in gelijke
plooien leggen (Gent). Zie ook hierna
schèren.
SCHARESLIEP, m., voor : schaarsljper
(Brab.).
SCHARJAKKEN of SCITARREJAKKEN,
coz. , stelen , geld achterhouden
scharrejakker, dief, preeuwer, iakker;
scharrejakkersgoed , dieven goedj e
rakkersgoedje,'dievengoed, hoop dieven en bedriegers (Gent). Zie preenwen, enz., biz. 506.
SCHARMIK, o., mager mensch. Zie schermik.
SCHARRE, bijv. en bijw. , gezegd van haar
of wol dat glad tegen het vel is afgesneden, fr. ras : zijn kop is scharre
gesneden, fr. ii a la tête rasde (Vi.);
bij Kil. : schaersafsnijden; in Brab.
zegt men : ten schare af, d. I. tot
tegen den grond toe af . tot op het vel
toe af.
SCEFARRE. Zie schar, scharre.
SCHARTEN, voor : scharen, scheren, te
Gent en omstr. gebr. in den zin van
zijn best doen , zorgen , rekenen
spaarzaam leven om toe te komen.
hiervan : bijeen scharten, bijeen scha
ren, hijeen krabben.
SCHARRETJE verkleinw. van schar, dat in
de woordenb. verfr. is door : pur
franche carrelot , dus 't zelfde als
plaat of pladijs, bet. bij de zeevischers
van Westvl. 't zelfde als : schol, fr.
limande.
SCHAT. Zoo noemt men in Gelderland
twee en dertig paren bosjes of booten
vlas.
SCFIATS, SJATS, y. Zie sjats.
SCHAUTE , SCHAUWTE , SCITAU\VE.
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SCHALTE,schaduw,lomrner, fr.
ombre : een kastaanjeboom geeft veel
schaute (Vi.) ; hij KiL schaue, fi. scha.
duwe, schaeduwe, schaedue, schaede,
of schaeye, germ.schatten, engl.,
.sliadowe, shade.
SCHAUWE, SCEIAUWTE. Zie schaute
SCHAVAK. Ingebeelde vogel van groote
weerde, die zoo men 't aan goede sullen wijs maakte, 'snachts moest gevan- ;
gen worden bij middel van een groot
vuur, waar dieschavak aanstonds
naar toe kwam en zich liet vangen.
Wilde nu een fijnaard iemand noren
aannaaien, dan zond hij dezen naar
de cene of andere plaats om een vuur
aan te steken; hij zou in den omtrek de
schavakken opjagen, en,was de sukkelaar zoo eenvoudig dit te doen, dan
Jïeten zij hem schilderen. Van daar
het gezegdevaniemand leeren schavakken vangen. Dit is zoo veel als
iemand om den tuim leiden (K1.-13r.).i
SCHAVA1E, V., zoo heet men ietsdat van
geene weerde is in zijne soort, dat van
geene goede hoedanigheid is (Westvl.).
Het fr. Chauvée, beteekende cene zekere wol van geringehoedanigheid. 1,
Vgl. schavuyt, scha/fuyt, schoefwt en 1
schavjjn bij Kiliaan.
1
SCHAVER, uitspr. van schouder (Loven i
en omstr.)
SCIIAVERDOEZEN , SCHAVERDIJNEN ,
schaatsen rijden, fr. patiner (Oostvl.,
Gent).
SCFIAVEIIEN, b. geiijkvl. w., schaven, fr.
raboter; geschat'erde planken (VI.).
SCHAVE(R)LING, in VI. en in de Woordeub. 't zelfde als in Brab. schafeling,
afgeschaafde hollen, fr. copean.
SCHAVETELEN, 5. w., 'tzelfde als :
schaveeIen, beridderen, fr. arranger
(Westvl.).
SCHAVIES, ni., schouwvager (Antw.). Zie
schadder.
SCHÁV1JSTEREN, o. w., inetkracht voortspoeden : er door schavijsteren, snel
voortgang doen en dehinderpalen
,

1

1
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doorbreken (Westvi.).
SCIIEBBIG, bijv., hard en ruw, ruig en
stijf, fr. âpre el raicle, dur et rude:
schebbig ljnwaad, vel, handen, enz.
(VI.).
SCHEEBIER, SCHEIBIER, van bier en
scheeden of scheiden. Zie scheidbier.
SCHEEDEN, SCHEIDEN, voor : ronnen,
stremmen : de melk isgescheeën (Brab.
Antw. en Oostvi.).
SCHEEWE, o., ijzerken om de plaffeturen
toe te houden (Gent). Zie scheers of
schaars.
SCEIEEFSEL, voor : schaasel, schafeling
(Limb.). Zie schaafspeen.
SCEIEEFZITTEN. Het zit scheel, het zit
niet recht, er hapert iets, fr.ii cloche
quelque chose, de handel gaat niet
goed (Brab.). Scheef in zijn schoenen
gaan, niet recht in zijn schoen gaan,
niet recht zijn in zijnen handel (Brab.
en elders). Scheef zijn, dronken zijn
(VI.).
SCHEEGRACUT, SCEIEEWEG, cuz.
Gracht of weg als scheidsel dienende
(Brab. en elders).
SCEIEEUAAG, y., haag die in de scheede
of scheiding staat en twee hoven of
stukken lands afscheidt (overal).
SCHEEMAAL, o., scheidmual, laatste maal
naar 't welk men van elkander scheidt
(VI.)
SCEIEEMUUR, m., overal gezegd voor:
scheedmuur, ook wel scheidsmuur.
fr. mur miioyen (overal) ; bij Kil.
scheydmuer, scheydwand.
SCHEENHOUT, zegt men in VI., en 't is
hetzelfde als bij ons scheenhoud (VI.
Idiot. blz. 580).
SCHEEP, o., in VI. voor : schip, zoo weI
in den 4en en 4cn naamval als in de
andere naamvallen.
SCE1EERofSCHAAR, voor : schimpwoord.
schimpschot, fr. bracard, ook in VI.
gezegd. Men zegt in VI. scheer spreken
voor : schimpen, spotten, schertsen
bij Kil. scheme, spotternij, scherts, en
schemenspotten ,schertsen. Zie
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sc/zeer (Vi. Idiot. biz 580).
SCHEERDE. Zie scherde.
SCEIEERGEBJNT(V1. Idiot. biz. 581) is, iii
KI. -Brab. scheergebeenle. Dit w. kan
van schoren en van scheren komen in
den zin dat scheren lij wevers en
timmerlieden heeft, te weten : kruisen;
zoo spreken b. V. timmerlieden van
t wee houten te laten scheren, cl. I. ze
ais twee beenen cener scheer samenvoegen : van een scheergebeente dat
te spits staat zegt men : het scheert
niet genoeg; en, staat het te wijl, zegt
men : het scheert te veel.
SCFIEE1IEIOUT of STRIJKBOUT, o. , platliggende houten op de staanders eener
stelling vastgemaakt, en waar de delen
planken, berdeii) op vast gemaakt
worden (Oostvl. , Gent). Zie scheeryebint (VI. Idiot. biz. 581).
SCHEERUUIS, o., Zie scheerschooi.
SCIIEERS zond men ons in uit Gent als m..
in den zin, welken het ook in vele
streken van VI. heeft, van : dunne,
platte, SJ)itStOelOOpende spie van ijzer
of koper die men in een spil of drilbout steekt om het uitwijken te beletten, b. V. het ijzertje dat men in de
spil steekt die twee ladders aaneen
houdt, of die de blaffeturen toe houdt.
Zie schaars.
SCHEE1ISCEIOOL, v., SCHEERHUJS, o.,
buis eens baardscheerders, waar men
gaat zichì laten scheren (Brab., Antw.
en elders).
SCIIEEWEI, o., scheidwei, wei van gestremde melk, fr. petit lait (VI.).
SCFIEEDBIER, SCHEI[)SBIER, uitgesproken : scheebier, scheibier, bier dat
men drinkt als men van elkauder
scheidt en vaarwel zegt, fr. le coup de

l'ét'rier ; scheibier, petit commerce (VI.)
SCHEIDEN, uitgesproken scheeën, o. w.,
ronnen, kappelen, in Brab. en de
Kemp. gezegd van melk die runt of
kappelt : met den donder scheedt de
melk.
SCEIEJEREN, 5. w., uiteen scheiden, fr.
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séparer, ëparpiller ; 2o scheierwerk
doen, d. i. aarde met kruiwagens vervoeren. Zie De Bo, blz. 98e.
SCEIEfSTEREN, o. w., schitteren, gezegd
van iets wat aanstonds opbrandt als
stroo, sihafeIing, klein droog hout,
enz. ; ook : schetteren, een schetterend
geluid geven ; hiervan : scheisteraur,
scheistering, scheisterhout of sche'istt3 ring , droog rijshout dat lichtelijk
brandt (Westvl.).
SCHEI STERHOUT. Zie schetterhout en

scheisteren.
SC, HELDEN, b. w., luid op zeggen, uitbraken : Godslasleringen scheldets
(Westvl.).
SCEIELDER, im, aardappel, groot genoeg
om gescheld te worden (VI.).
SCHELFE, riet , fr. jonc, hgd. schilf (Delforteriej.
SCHELFEIIEN, schetteren, groot geschal
maken : schelferen in het spreken, in

het lachen : dat vischtvUf schelfert dal
er niemand kan spreken (VI.).
SCHELFERSCHEUTE, SCI IELFSCHEUTE
schampscheut (VI.).
SCHELPEREN, 't zelfde als : schil/eren,
schelferen ; hiervan : schelpering
schelperliny, V., schilfer (Westvl.) ; hij
Kil. schelffer, schelfferen, schei/erin-

ghe. Vgl. schei, pel, schelp.
SCH EMELING, bijv. , listig, vleiend (Gent).

't Woord is gewis eene verbastering
van schemeloogig; nu schemelooghen

is bij Kil. 't zelfde als : schemeien of
schemeren, I. caligare, d. i. kwalijk

zien, een slecht gezicht hebben. Zie
het volgende.
SCHEMELOOGEN, SCHEMEROOGEN, o.
w., een beneveld en beschaduwd gezicht hebben , fr. dire ébioui : hij schemeroogi van in de zon te zitten, van
ie veel te lezen, van den honger, van
dronkenschap, enz. Bij Kil. schemelooghen, 1. caligare, d. i. een onklaar

gezicht hebben.
SCHEMINKEL, SCHEItMIN1EL.

Zie scharminkel,
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SCHEMPIG, SCUIMPIG, bijv., boertig,
kluchtig : een schempige gast; ook:
afzienJijk, afkeerig, vuil, walgend
een schempig wjff (VI.); bij Kil. is 't
schampigh en bet. ontuchtig, onkuisch, onbeschaarnd, onbesohoft.
SCHENDEN. Schendt men zijnen neas,
men schendt zijn aangezicht is een
spreekwoord dat bet. : spreekt men
kwaad van vriend of maag, men beschadigt zich zelven (overal) Schenden
komt in 't Groningsch taaleigen voor
in den zin van overtreffen : de cene
schendt den andere, d. i. : overtreft
hem in vet, vleesch , zwaarte, enz.
(Talk. Mag. IV, bi. 383).
SCHENDIG, bijv., leelijk, afzichteljk, fr.
. vilain : een schendig aangezicht;
schandig, eerioos : een schendige dood;
geschonden , gebroken : schendige
week, week waarin feestdagen vallen
(Vi.).
SCHENK, SCEJINK, ham, hesp (Limb.,
Maastr). Vgl. schenkel , schinkel.
Schenkel is in 't hgd. bein, vlaamsch
been, engi. Shank, hgd. schenkel.
SCHENKEN ., herberg hoiden (Gent), druppel schenken; in Brab. herberg van
qenever houden. Zich tegen iets aanwrjven, wegens jeukte schüren (Canton Axel).
SCHEP, o. in VI., in Brab. m., plaats
waar men het water gaat scheppen.
SCHEPERSE-IOND, herdershond (overal).
SCHEPJE, SCHEPKE, in Limb. uítgespr.
sjupje, sjupke, voor : glaasje of glasje,
teug, dronk : alle nog een sjupke
(Roermonde).
SCHEIIDE, SCEJEERDE, v., hetzelfde als
in Brab. schrede of slap, fr. pas : het
is maar een scherde van hier.
SCHERDEN, o. w., schrijden : over cene
gracht scherden (Vi.).
SCHEREN, SCHAREN, b. w., schertsen,
onrechtstreeks verwijten ; scheren of
schaven geven (Brab., VI.). Zie Vi.
Idiot. biz. 581, en schaar; bij Kil.
schemen, scheeren, oud w., 't zelfde

)

als : scherisen.
SCHERESLIEP, voor : een scheersljper
(Brab.) .
SCHERFMOLEN, raapmolen, ronddraaiend
tuig om rapen, wortels, beeten, cuz.
mée in scherven ofschijven te snijden.
SCHERFVAT, o., doodkist (Westvl.). Zie
schrjjn, fr. cercueil (Vi. Idiot. bi. GO).
SCHERM, o., lijn welke men op den grond
trekt en waartoe men met geidstukken
werpt. Dit spel heet schermke zaaien,
met geld na de lijn werpen (Hasselt en
omstr.). Voor : schermt ijn.
SCELERMIK, SCHARMIK, SCHORMIK, o,,
zeer mager mensch , geraamte ; ook
een klein vlug, fijn, slim en vernuftig
kind : oh 1'1 is een scharmik van een
kind (Westvl.). Gewis een andere uitspraak van scherminket.
SCHERMEE. Zie scherm.
SCEIERPE, v., rivier in fr. Vlaanderen, in
't fr. la Scarpe.
SCHERPENHEU VEL, fr. Montaigu.
SCHERPHAMER, rn, hamer, scherp als
een beitel, waarmée men een molensteen hilt of scherpt (Brab., Vi.).
SCHERPSCHIETER, 't zelfde als scherpschutter, bet. in Oostvi. : scherminkel,
d. i. een mager mensch. In Westvl.
zegt men van een zeer mager mensch
of geraamte : schermik, scharmik,
schormik.
SCHERPZAAG, v., soort van zaag in 't
mídden aan een soort van vierkante
raam vast gemaakt en waarmêe timmerliden, schrijnwerkers en radema
in alle richtingen kunnen zagen-kers
(Brab. en elders).
SCFIERRELEN, o. en b. w., schrijden en
wijd openzetten , fr. écarquiller, écar
jambes : de beenen scherrelon-Ierls
of scherrelbeenen, en bij Heremaus
schrjjbeenen, fr. écarquiller, en bij
Kil. : scherde-beenen : hij stond met
de beenen over de gracht gescherreld;
hij scherrelde zijne oogen wijd open;
scherreling, de daad van scherrelen of
schri.jden ; scherrelinge en scherreling.
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bijw., 't zelfde als in Brab. en in de
woordenboeken : schrjrlelings of
chrjlings (VI. Vgl. schrede.
SCEIERREWIJD, bijw., schrijdelings (VI.).
SCEIERRIG, bijv. vljtig, opgeruimd, snel,
bljrnoedig, lieftallig (Westvl.).
SCUETEONT. Zie schijt kont.
SCHETS, m., glans, schittei : de schets
van 't vuur; met eene'n schets, met
een vluchtigen blik (Westvl.)
SCHETTEREN (verschetteren), Kil. ; eng!.
to scatter, neerd. verspreiden, fr.
).

,
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Brab. V. in VI. t zelfde in Vi. als in
Brab. : schotelvod, ook vrouw die 't
vuil werk afdoet en een slecht vrouws
persoon.
,

SCHEUTELEN, SCE IOTELEN, b. w.,
-

schikken, regelen, fr. arranger (West
Vlaanderen).
SCHEUVEL, m., schurk, schelm, schob
hejak, onbeschofterik (Westvl.). Vgl.
het Ilrabandsche schuffel, slokker.
SCHEVELONGEN, uitspr. sjevelongen, te
Roermonde en elders, 't zelfde als
disperser, dissiper. Het lag daar al
scheveling (Vi. Idiot. biz. 586). d. i.
geschetterd of verschetterd.
in Brab. : scha[eling of schaveling,
SCHETTERHOUT
SCHEISTERFIOUT
afschaafsel van hout, ook te Antw. en
klein droog hout dat schettert als het
elders krollen, kruilen, fr. copeaux
brandt (Vi.).
genoemd.
SCHEULE, SCHULLE, v. andere uitspr. SCI-LICHELEN, SCFIIECHELEN (VI. Idiot.
van schel, schil; engl. shell, bet. in
blz. 586), o. w. hard en luidop lachen
VI. en Zeeland : sloester, schok, pool,
(Westvl.) ; elders : zich inhoudend
pen!, sluim, fr. écale, cosse. Zie VI.
lachen ; hij Kil. en anderen gicheietz.
Idiot. biz. 585.
SCHIE, V., spie, stuksken hout dat men
SCEIEULEN, SCHOLEN , b , en o. w.. de
ergens insteekt, opdat het niet loteren
scheu!, den bolster of sloester van no
zou, maar vast blijven ; ook urift, kuur,
kwint, kwade luim, vlaag : hij is in
ten afdoen, ontbolsteren, sloesteren : ï
de noten scheulen gemakkelijk (Vi.).
Zijne scliie (Westvl.). Kil. geeft : schieSCHEUN, SCHEUNSCE!, voor : schuinsch ;
den als vlaandersch en geldersch Op
scheunschheid, schuinschheid (VI.)
voor : klieven, 1. findere ligna.
SCHEUREN, b. w. voor omploegen en SCHIECFIELEN. Zie schichelen.
in bouwland leggen : een bilk of veld, SCEILELIJK. Zie schierljk.
eene weide scheuren. Men zegt ook : SCEI1EREN, b. w. in schieren of splinters
eene ho[stede, een land scheuren, d. i.
kljeven : de bliksem heelt heel den
er eene baan doortrekken : een veld is
boom geschierd; als o. w., bet. het
gescheurd, als er eene baan doorloopt.
in schieren, splijten, de boom schierde
SCHEURIG, bijs'., voor : schurftig, schorfvan den bliksem (Westvl.). Vgl. scheu
tig : scheurig schaap, bij Kil. schorfiren.
schaep (Westvl.).
SCIIIERLIJK (schieljk), bijw schier,
bijna het glas staat schierljk op den
SCHEURPEN, o. w. 't zelfde als : schorpen, schurpen, hgd. schttrfen, scheuboord van de tafel (VI.).
ren, openscheuren, openbarsten (Br.
SCHIERLING, rn. en o., splinter, een
klein schier : zich kwetsen aan een
Werchter).
schierling; schierlingen branden (VI.).
SCHEUT. Duiven van den scheut, duiven
die mem ergens laat vliegen om er na SCILIERLOOS, bijv. on hezonnen voorbang, onbedacht (Westvl.) ; bij Kil.
leeren teschieten : dat zijn duiven van
den scheut (Loven). Den scheut krijgen, ^
bet. schierloos : onbereid, haastig, onvoorzichtig, vermetel, onslandvastig.
betrapt worden bekeven worden
SCIIIETBEITEL, rn., soort van beitel hij
(Gent).
scbrijnwerkers en timmerlieden (Br.).
SCHEUTELDOEK, SCELOTELDOEK, m. in
•
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SCUIETEN. Eene gaai schieten, een borrel
drinken ; waarvoor men in VI. nog
zegt : een goeie stekken en elders
(Brab.) : een siaaprnutsken pakken.
Door den neus schieten zich herriQ
(Westvi.). Ze zuilen rn& daar
-ner

niet (dood) schieten, ze zullen mij daar
niet aantreffen (Brab., en elders). In
Zijne beurs gaan schieten, betalen.
SCHiJF, SCIUJVE, y., op eeriige plaatsen
an Brab. : noemt men de bonigraten ook honigschjven of schijven. In
VI. verstaat men door schfjve : de hard
uitgedroogde korst op iets wat nat en
vochtig is, als b. y. de korst eener
wond, de korst van cenen akker, enz.
SCUIJFBOOR, V., soort van groote boor
om, in een wijnvat of ander vat, eene
schijf of groot gat te boren (VI., Br.).
SCHIJTKONT, uitgespr. schelkont, y.,
flauw en haveloos meisje of vrouwmensch (Brab. en elders).
SCFIIJTKRUID, o., is in Westvi., 't zelfde
als : bingeikruid, fr. mercuriale, foirole (foirer) ; omstr. Loven is het een
onkruid dat veel in vette hoven en op
vochtige gronden rond de huizen staat
en niet eetbaar is voor dieren.
SCHIJVEL 't zelfde alsscheuvei,m., scheI,
schol of schijf aarde met de ploeg omgekeerd ( Westvi.).
SCEIIJVELEN, b. w., een stuk land in
schijven leggen of ontdiep omploegen,
anders ook gezegd omrijden, .slooven,

paleien : de kiaverj (klaverrusch)
schijvelen (VI.) ; in Brab., Loven, zegt
men : schellen, omschellen. Zie VI.
Idiot. bu. 583, vanschjj[.Vgl. scheuvel.
SCEJIJVERAAR, m., die schijvert, die
lichtzinnig en onstandvastig is ; men

zegt ook : schjjverhoofd, een hoofd dat
langs alle kanten draait en keert, èen
lichtzinnig en los hoofd.
SCEJIJVERACUTIG, bijv., lichtzinnig, fr.

ëtourdi (Westvl.).
CIIIKKENAAIE, SCEIIKKENATIE, gis
sing (VI.). Zie schikken.
C H ILD, schijf van potaarde in het midden

)
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van een peperkoek gebakken (Kl. -Br,).
In Brab. noemt men 'dit ding soms
ook : kindchen; 2° stukje ieder of me
taal op de spil van een wiel om het

slijten te beletten, fr. rondelle (VI.)
te Antw. is 't cene plaat die aan de
fl ambeouwen hangt, fr. écusson.
SCIJIMPELEN, SCI IIMPEREN, o. gelijkvl.
w., scherpsnijdend en bedwelmd in
-

de ooren klinken : ze k(jven, scbreeuwen en maken een gedruisch dal het
schimpelt door de ooren (VI.) ; in Brab.
zegt men hiervoor : dal het dwars
door de ooren snijdt.
SCHIMPIG. Zie schempig.
SCUINDE,SCEIINDEN. Schinde of scheeme
is een oud woord dat vel, huid bet.,
engl. skin; en schinden geeft liii. ook
op als saks. en geldersch voor : villen,
1. excoriare, deglubere , engl. to skin;
hgd. schinden. in Vi. vladen, d. i. het
vel afdoen.
SCIIINKSEN, M., in 't noord van VI. voor
Sinksen, Ciuksen; in Eloll. Pinksier,
fr. pentecóte, 1. pentecosles.
SCE:IIP, m., in Vi. en Brab. : schup, schop,
fr. coup de pied; van schuppen, schop
pen; ° schip ook voor : sc/zup, in
Brab, en elders : schop, schuppe, fr.
pelle.

SCRIPPEN, b. en o. w., andere uitspraak
van schoppen, schuppen, met een voet
stooten (Vi. en Brab.). Zie schuppen.
SCFIIPPERSGELUK, o., iets wat schippers
voordeelig is en hun geluk uitmaakt,
als : den wind van achter of in de zei

len hébben, is schippersgeluk, gunstig
voor uît gaan , het geluk met zich
hebben (VI. en elders).
SCiTIIPPEIIMAATS, oude gilde (Gent),
SCEIITTEFt, im, schieter, schietworm, mot
(Brab.).
SCHOB, SCHOP, wéerwolf, spook, enz.,
fr. loup-garou. Dier dat, zoo men zegt,
de gewoonte heeft voor de menschen
op den weg te springen, om hun het
doorgaan te beletten (omstreken van
Antw ..
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loopen. Men zegt ook : wegschoeperen,
SCHOBBEREN, b. en o. w., in V1. 't zelfde
wegloopen ; voortschoeperen, voort als : schobbelen of scho f °elen, d. i.
loopen (W.-vl.). Zie VI. Idiot. biz. 592.
slobberen, slordig afwerken ; in Brab.
zegt men : slobberen : ge moet uw SCHOF, uitgespr. schoef, 't zelfde in Vi. als
schuffel in Brab. : op den schoef loowerk zoo niet a¡slubberen.
pen of gaan (Waas), op den schuffel
SCHOBIAK, hetzelfde als : schobbejak,
loopen (Brab.), tafelschuimen, fr. ecorschobbiak. Schobejak bet. groote deug
ni fler. Men zegt in Brab., omstr. Loschurk, schobber. Zie dit w. Vi.-niet,
ven, ook op schabernak loopen. Zie VI.
Idiot. biz. 591 en slobber.
Idiot. blz. 593.
SCHOtF, SCHOF. Zie scho f .
SCHOEFEL, v., kort en breed ijzeren !; SCHOFFELEN , SCHOEFFELEN bet. in
Oostva. niet slechts gulzig eten, maar
schupje, dat men, in Limb. gebruikt,
ook : op den schoef gaan, schuim gelijk elders eene hak, om het onloopen of tafelschuimen, fr. écorni fler;
kruid, in Limb. dreckt genoemd, uit
iemand streng berispen of overschoete roeien. Zie schoffel (VI. Idiot.
felen,'t zelfde als in Brab. : overschufblz. 591) ; bij Kil. schoeffel, 1. pala,
felen. Kil. vertaalt schobben, schoppen,
germ schau fiel, en -al. shouel.
door : cavillari, conviciari. Zie schuf
SCHOEFELAAR , SCHOEFFELAAR ,
-feln.
SCHOFFELAAR, 't zelfde in VI. als :
schofel, schuffel, schufTeleer, tafel - SCHOFFELING (o als korte oe uitgespr.),
v., andere uitspraak van : schuféling,
sohuimer, fr. ecornifleur, parasite (Zie
berisping of schommeling (Vl. Idiot.
VI. Idiot. blz. 593 en 605) ; bij Kil.
blz. 59!x) : eene schoffeling of overschuy f feleer en schut' f'el-schappraeye,
schu5eling kr ij gen, d. i. overschuffeld
1. parasitus.
worden ; ook een pakslagen (Oostvl.) .
SCHOEFELEN , SCHOEFFELEN. Zie
Zie schoffelen.
schoffelen, 't zelfde als schuf elen.
SCHOEFELING, andere uitspr. van schof- SCHOKKEN , over en wëer stootende
schudden, kortaf schudden : lachen
feling (Oostel. en Brab.). Zie dit woord.
dat men schokt, of schokkende lachen
SCHOEN, m. Recht in z jne schoenen gaan,
(Brab., Antw., V1.) ; treffen, gelukken:
eerlijk man zijn. rechtveerdig zijn
hij heeft het geschokt, voor : hij heeft
hij gaat niet recht in zijne schoenen
het gepakt, zegt men in Brab. en VI.
(Bran., Antw. en elders). Slecht in
van iemand die Benen gelukkigen
zijne schoene bitten of in slechte schoeslag of pak doet, die rijk trouwt, die
nen zitten, in slechte zaken zitten, in
een hoog lot wint, enz.
bedenkelijken toestand zijn ; ook : ziek
SCHOKKEN. Schok, schokke bet. in V1.
of ziekelijk zijn (VI.).
SCHOENENPOETSER, m., laffe vleier,
en 't westen van Brab. : peul, pool,
sluim, dop van erwten, boonen, zaad,
vleiende dienstknecht (Oostvl. en elenz, (VI. Idiot: blz. 593) en 't o. w.
ders).
schokken is : in schokken komen,
SCHOENKLOEF of KLOEFSCHOEN, m.,
schokken krijgen, gezegd van erwten,
schoen met houten zool (Gent).
boonen en andere peulvrnchten en
SCH.OENPINNE, v., zegt men spottend vaii
peulzaad : de erwten zijn geschokt; in
schoenlapper of schoenmaker te Gent.
Brab. zegt men : zijn gespeend.
SCHOEP, SCHOEPEN. Zie schop, schop
SCHULE, v., 't zelfde als : scheule (VI.
(V1. Idiot. blz. 596). Schoepen of-pen
Idiot. blz. 585), huize of sloester van
schoppen, met de schoep of schop
noten ; hiervan ook scholen, voor
werken (Brab., Antw.).
scheulen. Zie scheulen.
SCHOEPEREN, o. w.; snel als een haas
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SCHOLEDUIKEN, de school verzuirnen
(VI.). Zie s&wol (VI. Idiot. biz. 595).
scilo LE l UITEN. Zie schoolmuilen.
SCtIOLEN, o. w, veel gezegd jo Westvl.
voor : schuiven of wijken, van de spijs
in 't I ii ge na u cl , S . y . : als de lflKt(SÇJ

iiiet teei't, wilt het eten niet scholen.
flhijiie valliag wilt niet scholen, d I.
wilt niet wezeaa'i , blijft vastzitten.
De koe schooli, de koe zuivert. Zie

De, Bo's Wesivi. Idiot. Gewis is dit
ih zicS 't zelfde als : scheiden,
sloesterea.
SCEIOLFE. SCIIULFE, v.., ook ; sc/toipe,
schulpe, in VI. hetzelfde als in flrab.
en in de \Voordeiih. schaal, schaalstuk, fr. dosse, d. i., de eerste en de
laatste dun , als ware 't cene scheI,
afgezaagd herd of plank van cenen
boom of hooi (Vi. Idiot. iilz. 69).
SCHOLPE, SCIIULPE. Zie scholfe.
SCHOMINKEL, o., aap, fr. singe (VI.).
SCEIOMINKELEN. Zie hij on---„ sc/iarniin.kelen (VI. Idiot. biz. 57).
SCEIOMMELACIITIG . Iiijv., onbezonnen
en haastig in 't werken (VI.).
SCUOMMEI.EER, SCdOMMELAAR, m
voorschoot voor vuil werk (omstr. van
Loven). Ze VI. idiot. hlz. 59.
SCHOMMELEN. b. w., schoonmaken, zuiveren, kuischeu (VI.). Zie Weiland, op
scholen

.

t wOirJ.

SCEIONFEREN, o. w., te Gent en omstr.
gezegd voor het elders in VI. gel)ruikte
schiecliclen , i ii '1 verdoken lachen , pof
feo von lachen, gijbelen, giebelen, ook
ge iclielen.
SChOOL (VI. Idiot. biz. 59) is een drukfeil en moet schrooi zijn, d. i. ast-

kleed.
SCFIOOIERT, m., 't zelfde als schooiQr,
straa I looper, fr. vagabond (Belg. Limb ).
SCHOOL. Men is maar geleerd, als men
van whole komt, men moet eerst geleerd zijn of eeis ondervonden heb-.
ben, eer men zich tegen iets kan verantwoorden (Gent).

SCHO(JL, o., voor : menigte visschen van
de zelfde soort, die op zekere tijden te
samen scioIeii of te samen zwemmen,
h. y. cciie school haring (VI.).
SCiIOOLBERD of BERD, was in Westvl.
't zelfde alt;vroeger in BraS. : schooi
kas of Izas, cene sluitende kas waarin
de kinderen hun schoolgerief legden
en dit mhe naar de school en naar huís
iiamen.
SCgOOLDUIKEN, SCEIOLEDUIKEN, o.
Sv., het bijwonen Oer school verzuimen ( VI.). Zie school ( Vi. Idiot.
I)Iz. 595).
SCi1OODUlKSKEN SPELEN, 't zelfde
als schoolduiken, de school verzuimen
(Vi.). Zie school ('l. Idiot. blz. 59-95).
SCIIOOLMUITEN, SCiIOLEMUITEN, het
zelfde als : ha.gernuilen, haagsken
plaiten, buschken kappen, d. I. : ergens blijven spelen, in stée van de
school bij te wonen (Westvl.).
SCFIOOLKAS. Zie schoolberd.
scuoo LPIEP, m.. spotnaam voor school meester (Gent).
SCHOON%IAAKSEL, o., het fr. arrihre[(flX. Zie schoonmaken bij De Bo en
Iij OflS (VI. Idiot. 1)1e. 595).
SCIIOONOOdE, y., kruid dat in 't koren
gioeit mit purperen bloemen en
zwarte zaadkorrels, fr. niche balarde,
lamjiette, 1. agros/emma gilliaglio, L
(Westvl.). Dit is 't zelfde onkrUid dat
wij, omstr.Loven , nichel beeten (ZieVi.
Idiot. )I z. 409 cii bijvoeusel, blz. lO).
SCHOONSPdAAK, y., het sct.00uispreken,
het beleefd vragen : mei schoonspiake
,al hij er wel aangeraken (Vi. en b.
en d. in Brab.).
SCI1OORB. LK, ni. , schoorhout, steunstuit, balk of hout om iets te stutten of
te. steunen (VI ).
SCIIOORE en SCIJOOREN (steun, slut,
stoak, en steunen) zijn scherplang in
Vlaanderen.
SCIIOORISSE, SCFIORISSE, een dorp dat
heet in 't waalscb : Escornaiív, in 't
I, Scornacum.

scil

(

290 )

scu

SCHOORMEN. Zie schoremen.
pen (Westvl.). Zie schormen (VI. Idiot.
SCHOORS, o., brug over eene gracht of
blz. 596).
beek om van de eene weide in de an- SCEIOREMNG , SCHOORM1NGE , daad
dere te gaan (KL -Brab., Kape1Ii).
'an schoremen (VI.).
Zie schoor, schoors (Vi. Idiot. biz. 596).
SCFIORIEN, SCHORIDE, GESCUORID,
SCHOOT, m. . de schoot eener jak, is de
o. w., 't zelfde als : schoormen of
schormen. Zie schorrieën (VI. Idiot.
onderste reep aan eene vrouwen jurk:
blz. 597) loopen.
de schoot spant niet aan het lijf, maar
SCUORISSE. Zie schoorîsse.
slabbakt over de heupen (Oostviaand.,
SCHORtIIK. Zie schermik.
Gent).
SCHOOTJAKKE, y., jurke met een schoot . SCIIORRE. Zie schor, schorre.
er aan (Gent).
SCEIORREBOL, SCE1ORREBOLLE, voor
SCHOOTVEL, schutsvel (Kl. -Brab.). Zie
geschoren bol, hoofd waarvan het
schootscel.
baar kort afgesneden is; jongen met
SCIJOOTVRIJ, SCHOTEVRIJ, 't zelfde in
cenen schorrehol (Oostvl.).
VI. als hij Kil. schot-vrij en in de
SCHORREMEN. Zie schoremen.

Woordenb. scheutorj of schotvrj,
buiten scheut, buiten het bereik van
den scheut; dus buiten gevaar, buiten
tref : kogelvrij, lastvrj.
SCE100VEN, o. w., eene hoeveelheid
schooven voortbrengen : de tarwe
schooft veel (VI.) ; bij Kil. schooven, in
't 1. colligere in fasciculus, in bussels
verzamelen.
SCHOPPEN, o. w., wegvluchten, haasti2
eene schuiipiaats zoeken : de haas is
in den bosch geschopt. Men zegt ook :
inschoppelE, wegsc/ioppen (VI.) . Bij Kil.

SCHORS. Tusschen schors en hout, tus
schon twee waters; zijn hand steken

tusschen schors en hout (Kl -Br.), of
tusschen schors en boom, ergens tussehen komen, zich met iets bemoeien
dat bedenkelijk is (Brab.).

SCUOSSEBRORKEN, o. gelijkvl. w., on-

matig drinken, zuipen, brassen; hiervan : schossebrukker, kwast, zuiper,
slemper, fr. baoibnc/seur (\Vestvl ) ; hij
Ed, De Dene : schosse broesen, achossen en brossen, schocken en brocken
bij Kil. : schosaen, schrossen, flaudr.
schoppen en schoppen.
'L zelfde als : brassen, I. cpu/an.
SCHOPSTOEL. Zie schupstoel.
SCHOT, SCHOOT komtvoor in : .'larschot.
SCITIOR, SCIIORRE, SCIIOOR, y., boord, .Busschot, Bu/se/ini, Oinschol, Waar-

kant of dijk van een water, waarop .
school, Schoolen. Wat is schot, schoot,
riet en ander gewas groeit. In de
schieten?
schorren zitten veel vogels , eenden,
SCHOT, tweejarig kalf(h. en d. in de Bar.
waterkiekens, sneppen, en z . (Prov.
van Breda) ; in \Vestvl. is scholie)
Antw. en elders) ; hij Weil. bet.
eene tweejarige veers ; hij Sleeckx is
scholvaers verfr. door : géiiisae. Vgl.
schorre, aanwas, gors. onbedijkt land,
scheuteling, loopeling.
aanworp, slijkland ; bij Kil. schorre,
schoore,schoor, schore, rusch, zode; . SCHOT, o., voor : geschot in de zijde, fr.
tour des reins, ziekte der zijde (Brab.
aanspoeling, veurland, oeveç, dijk
en elders).
boord, 1. acta, ripa. Bij Bild , is :
schorre : ondiepte op do stianden. Zie SCHOTEL, vrouwelijk in Brab., althans
omstr. Loven, Mechelen en Brussel;
schoor en schorre (VI. Idiot. biz. 595
schoon «rn. bij Sleeckx en Heremans,
en 597 ) .
De Vries en VeiIand. Bild. zegt dat
SCHOREMAARm. ‚die schoremt(Westvl.). i
schotel als adjectief alle gesIahten
SCHOREMEN, SCETOORMEN, o. w., met
groote haast en geweld werken of loo aanneemt naar 't substantivum dat er
,
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SCURAMPELIEN, o. w., 't zelfde als
schrampen; en bij de schuiVers : cenen

onder verstarn wordt; het y is oudst,
in het m. wordt het, als op zich zelf
staande, door den uitgang ?ewettigd,
doch men heeft het Vrij algemeen y
ehruikt, enz. »
SCUOTELEN. Iets schotelen en lepelen
afdoen, schikken, 1daarp1In)erI, fr.
arranger : de zaak is reeds geschotele! en 9e/ip 1(1 ofqedaan, de zaak is
gschikt, geeffend OostI., Gent). Zie
scliote/en (VI. IdioL blz. 98 ).
SCUOTELING, 'ii. en o., verken min dan
een jaar oud (VI.). Zie scheuteling
(VI. icLot. 1 1. 586).
SCHOTTER, rn., tweejarige veers (VI.). Zie

se/tramper leggen ; ge moet schram
peren (Vi.).

-

S C H El A N S in, schertsel scherm
o schrab, krab, fr. é gralignure (Vi.)
l)ij Kil. is schrantse, schranle een
geldersch. w. schantse, hetzelfde als
rnutsaerd, waarvan schrantsen, d. i. :
breken brijzelen en schantsen
verechanen.
SCI IB.ANTSEN, 't zelfde als : schransen of
schranzen, 5. w., met de tanden afbijten ; o. w. knospen, knosperen
knorspen, knorzen, zooals rauw fruit
waneer men het eet ; bij Kil. schrant hoven schat.
sen, I. marciere , dentibus frangere.
SCFIOVEN, h. w. het, schof of grendel,
VOOrSchUiVefl CI) aizoc siuiten greri- ï SCEIRANZEN. Zie schranhsen en schansen (Vi. Idiot. hlz. 601) dat ook in Vi.
deien, toegrenielen (VI.). Zie schof
gebr. wordt. bet. : met de tanden af(Yl. SlioL , hlz. ö93.
bijten, hij Kil. vert. 1 0 ¡nandere, denSCEIOVEN, o , v. voor : schoflec en ook
tibus frangere ; 2° dentibus con ficere
voor : eten ; komt wij jaan schonen,
conficere cibum ; 3 0 popinari.
(1. 1 : schoftt)ji honleri en terwjlen
SCURA VEN. Zie schraeelen en schrafelen.
eten (BraS. Antw. Kemp. en etders)
die er freq. van zijn (Vi.).
SCEIBAAGTAFEL, V., taleihiad ciet op pikkels of voeten, maar op schragen rus- SCiIRAVEN, ONDERSCEIRAVEN, b. w.,
verkeerde uitspraak van en voor
tende (VI. en elders).
schragen, onderschragen : er een
SCURAAP, bije. en bíjw. voor : schrap,
schraafofschrangonder zetten (Brab.).
schraal, mager, dun, genng (Limb.).
SCHREEFSTUK, boden schijf om naar de
Zieschrap(Vl. dot. hl. 601).
schreef te schieten (Vi.).
SGFIRABBEL, m. schrah, 1rauw. krap.
schaar (Vi). Zie schrabbelen (VI. Idiot. SCUREEM (scherpi. e), m., schreeuw, fr.
en : een schreena geven ; geween : zij
Liz. 599).
zat op den schreem, zij was op 't punt
SCHRABBELEN, I). en o. w., schraven ,
van te weenen (Vi.).
schrabhen, krabben : hij schrabbelde
SCUBEEMER, m., schreeuwer, fr. crieur,
de hiaders b)jeen )Westvl.). Zie VI.
krjter, schreier, ook Ujkhidder, fr.
Idiot. hl. 599.
prieur (Westvlaand.); van schreemenSCHRAFFELEN h. w. 't zelfde als
schreeuwen, krjten ; hiervan : schrec
sobra/cien en schrabbelen (VI.).
mers accessen, o. mv., oogenbiikken
SCHBALEN, o. w. schraven, krabben,
dat de kinderen krijten en weenen ; te
krauwen (Vi.).
Brugge en licht elders, heeft men
SCIIRh.MPE. V., krab, schram. fr. égratcene schreemersmis, gezongen mis of
gourP (VI.).
dienst van 5e of 4e klas, mis met zang
SCF1I1AMIEN , b. en o. w., schampen, fr.
maar zonder orgel.
effleurer, écorcher (VI).
SCEIRE EMSTEREGGE, v. schreeuwster,
SCHRMiPER, ni., iets dat schrampert, af
kri.jtster, fr. pleurnicheuse (Vi ) .
schrampert of afschuift : Een schamSCULIEEPMES, o., mesom muren of pianper leggen. Zie schamperen,
,
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ken af te krabben of schrabben. Zie
chreepen of schrepen ( VI. Idiot.
blz. (3O).
SCFIREIEN, o. w., voor schreeuwen en
weeneri in \Vetvi. niet gThruiht
maar wI o rn het gel u 1 en geroep (la
(le pitrjen rnken : ile pûtrjen
schreien: in de prov. Antw. zegt men
ook dat : ( Ie patrfjen scilcelen, niet
dat ze schirpen of sjirpen (VI. Ltiot.

biz. 596), hetwelk van rntî9ehe!1 gezegd wordt : hetgeschierp der musc/ien.
SCE1REiP, bijv., schrap, scherp, rauw
(\TI

sd!

)

tigner : zijn aanzicht was teeneinaic
geschrjjheld (VI.). Z. Vt. Idiot. Hz, 6 0 .
SCFIR!JN, SC}lItIJNE, y., voor : doodkist;
u eoor : relikwie-kast of kist, waarvoor meir ook fier/el en rijen zegt
30 voor : zitbank hnasheen den muur
in cene kerk. Zie Weiland en Kiliaan,

op schnur.
SCIIRlINEN, b. w. , in de schrijn (doodkist)

leguen en sluiten
schrjjniig, het

: een lijk scliefjnen
schrijnen of inleggen

van 't lijk in eerie doodhist. (VI.).
SCI-lRlE,m.,\oor :grootemenigte. schrikkelijk veel (laan ?.r -as een sclrilc van

volk. Dril ZO1 cenen schrik ran geld

)

CF1REPEL1NG, in. en o. , krahseling,
k ra pQ e l mg , afschraheI, alvijlsel : de
sclirepelingen 'van ?Jort/s ; 21 0 de
laatste hetkoe dien men bakt uit het
afcIiaare1 of a(1rahel V)1 dcii ternperpot : 3° het Iaatztg boren kind van
een hrrisgezin. of 't laatst iirtgehroed
1ieken. tet hakkenestje (VI.). Oot het
ijzee, wan de det1rr1) of poorten, waaraan men het vuil der schoenen afkraht (West' I ). •d. i. , een schrepe,
(VI. Iliot. liz. (302).
SCUTIEPER, SCFIRAPER. m., br'ahber ;
vrek. gieiigaard (VI.). Zie VI Idiot.
b1. 60 2 .
SCIIREUVE, V., schelm, schurk, fr. marorifle, [ripon : ge zUt cene schreue;e
van ve vent (Vi); hij Kit. : zchruyve,
1. scurra.
SCEIREVELEN, o. 'w., in VI. 't zelfde bijna
als : krj/belen, krjfzelen, kriezelen,
krebelen, qrjjzelen, griezien (grize-

/en). Ze deze woorden en Vrgt , schra
velen (\l. Idiot, bu. 601) en krebelen.
SCHRIBAAN, V. CO 0., lessenaar om op te
scti rij ver' , seh rij fka, fr. secrë!are,
bureau (VI.). Vgl. : echrijfbarik.
SCHRII3I3ELING, v., daad van schrihbelen (krabben) ; ¶20 sc/zrrbbd , schrab,
krab, scheer als van bramen of stekelbeiers, coz. (VI.). fr. ëqrafignure.

- ;

SCFIRIEBELEN, SCHRIJBELEN, b. en o.
w.,'tzelfde als : schribbelen, fr. égra-

k'sten (Brat).. Aitw.. VI.). Zie schrikIcel(jk, schroom en maclit. In Westvl.
het. schril: ok : schrede, stap : met
f/IOnIC schrikken soar, . Zie schrikken.
SCHRIKKEN, o. gelijkvl. w., schrijden.
stappen : bU schrikt wijl in 't goan;
eigens over schrikken (W'estvl.) ; hij
I1 . sclrricken , fl andi'. sch4jden, I.
possum [acere ; OOR : met wijde sobreden loopen ; ook : gauw stappen, I.
yew/i , traiisgredi, prcvtergredi ; bier-~
van 't freq. schnikkelen. VrgI, het hgd.
schrecken , springen . verschrikkeri,
verschieten. Z. 't volgende.
SCEIJIIKEELEN, h. en o. w. , freq. van
schrikken, bijna heel Vl. -BeIg. gebr.
voor : overschrijden , overstappen

overschreden, overslaan, voorbijgaan,
fr. passer, achterlaten, nalaten, verzuimen ; eilsyeleest, schnikkel niet;als

ge iets zegt, schrikket niet, dat is, lieg
niet, zeg heel de waarheid ; als ge
naar 't stad komt, schnikkel niet van
eens bij mij nader le komen; hiervan
schrikkeijaar , versprîngend jaar
scitrikkeling, overstapping (Brab. en

elders).
SCHROBBELEN, b. en o. w., grabbelen
(Westvl.). Men zegt daai ook : schrof[e/en ; schrobbeliiig, grabbeling, en
ook harde herisping,waarvoor in Brab.:
een schornnreling en schrornnreling.
SCUROUGOEZE. Zie sclrropgoese.
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SCHRONZEN, b. en o. sv. invendi be- SCFIRUI, SCHUW, m., gruw, gruwel, afschrik, groote afkeer, afgrijzen : dat
schaligen door wrijving, ruisching ,
kind heeft een schruw van honden (VI.).
schuring ; ook geschrand , gekrabd
Het is 't zelfde woord als gruta met
worden ; oOk nog : tegen aivaren, fr.
cene s vooraan. Vrgl. schrik, schroom,
efflurer; wrijven, schuren, schaven,
hiervan : schruielen, schruwelen.
d EH. heeft :
v1aan.)
scharen (Wes
schronrie voor kloof, en schr'onden SCEIRLTIEL, SCFIII[JWEL, gil, enge
schreeuw, schreeuw van schrik een
voor dieven , scheuren , I. firdi, rischruwel laten (Westvl.)
inas aqre. Z€ hij Weiland : seit ronde.
SUFIRUIELEN. SCFIRLTWELEN, o. w.
SCEIROODELINGE, SCUIIOOLING. in. en
o., aftij1sr!, alkapsel afesneden , gdlen, hard schreeuwen van angst en
zoom of kont, fr. roqnare, afval : de
schrik : hgj sc/trowel/c als of hij verschrooliiiyen van appels, e ° als
moord werd, of hij de dood voor cogen
V. IS 't vOoI• : verfarnel!ng van schroo- : zag (Westvl.( ; hiervan : schruieiaar,
deiingen oíscrtioodsel ; in 't 1 ijont1er:
schru1inq , schei, re/ing geschreeuw.
korf; geneclen stroo, clot, roet haver SCHRUIEREN, SGIIRUVEREN, o. w.,
gemengd, dieot tot voedsel V30 peer.cc/troo7nen , schrik hebben : hij
der) (\T l.).
schritwert can dien clullen hond (\VestSCHFIOODEN, hetzelfde in VI. als
vI.) ; 't is 't zelfde als : gruwen met s

sciiroden, scitrooien, hij Kil. scIt,'o

vooraan.

(telt, SC/tro/Jefl, aft notteri , afsnijden
SCHRIJV, SCHRUWEL, SCHRUWELEN,
afkappei, verrrinken, kort co klein
SCHHUVELING. Zie.schrui, coz.
kappen; doch in V1 bet. het nog : SCHRU\VEREN. Zie schruieren,
schellen , kerven, verminderen , heder- SCHUCHELEN, o. geli.jkvI. w., lachen, of
ven, enger bepilen. Zie schrooien
't zelfde als : schzecteien, schichelen,
o
(VI. Idiot. blz. (0).
ejicheiei (Mechelen en elders).
SCFIROODMES, SCIIROOMES, in., mes SCHUD(E)E)BUNDEL, m., in VI. 't zelfdn
orn mêe te schrooiefi ; se/troodpeerci,
als in Bmab. : koribussel en elders
getuig met een groot mes en cenen
aas/ing, d. i. boodel of bussel van
bak voorzien orn stroo kort te snijden
kort en verward hooi of stroo, klein
(VI, en elders).
slecht en kort stroo of gras dat , uit
SCHROOD$EL, hetgeen afgeschrooid is
lang stroo geschud, bijeen in een hunafsrijdsel, afgesneden stuk of stukken
del gebonden is.
(VI.).
, SCHUDDEGREEP, rn. , hij brouwers soort
SCHROOM, m., voor : menigte, groote
van groote schup die de gedaante
menigte, schroomelijk veel (VI. Idiot.
heeft van cenen rooster en dient 0111
h!z. (4 04) ; daar was een schroom vatt
het mout te keeren (Rrab., VI.).
vol/c op de werkt (Brab. en elders).
SCtIUDDEL.JNtI, m., 't zelfde als : sc/tealSCHIIOOMFS. Zie schroot/mes.
debllflde/ of aarling (W'estI.).
SCFIROPGOEZE, SCIIBOIIGOEZE, y., hij . SCHUDDEVORIÇ, v, houten vork of gaftimmerlieden, soort van holle beitel,
fel roet twee lang tanden, dienende
fr. t/hauc/zotr (VI.).
om op den neme het uitgedorschen
SCHROPZAAG. Ze sciwrpzaay.
. stt'oo op te schudden ( Bmab.). Zie
SCI-IROUWEN, andere uitspraak van
.sc/tudvork.
schreeuwen, weeneu (Limb).
SCEIUDROEDE, y., roede om te schudden.
SCFIRUI, SCIIRUW, hijv., ruw, grof, fr.
De .schadroede van een kaf- of wanrude : aurdappels met schruwe petmolen is cciie ijzeren roede, wier een
len (VI.).
einde in verband is met het wiel ert
e
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wier ander vastgemaakt is aan den
zift of de zeve als men ' wiel draait,
schuift de roede weg en weder, en
doet de zeve schudden om het graan
er door te doen vallen en 't kaf weg te
jagen (VI. en elders).
SCIIUDVORKE, y., hij de Bronwers van
VI. 't zelfde teig als boven sehurigreep.
SCHUIF, v., voor : scho[, korte zweep aan
een plooibaren steel, gelijk de voerlieden en koetsiers er hebben ook 'I geen
men in 't fr. soupape de súrelé heet
of snorrelaar, Zijfl(le een toestel aan
cenen stoomketel dat open gaat als de
stoom al le geweldig wordt (Westvl.).
SCIIUIFELEN, o. w., vluchten, haastig
wegvluchten, std wegvluchen (VI.),
bij Kil. schuyfThn , schuyffelen of
schuyven, I. fiuere. Zie echuifelen
(VI. Idiot. b iz. 6 0 ).
SCHIJIFELEN, o. w., fluiten. Ik zou dat
liever schuifelfn, in plaats van te
zinqen. zegt men te Gent. voor : ik
zoo lat liever zwijgen of bedekt later),
in stede van het nit te brengen, want

het strekt tot uwe eer niet.
SCEIUIFELING, SC1l ULFELET, o., soort
van fluitje, waarop men blaast om
iemand te roepen, fr. sifflel (Vi.). Bij

Heremans is schuifeling, v., en bet.
gefluit, fr. sifflement.
SCIIUIFGORDIJN, y., gordijn met ringen
die op eene rooie open en toe geschoven wordt (overal).
SCHUIMEN, o. w., overdrachtelijk, met
iets zoo driftig I)ezig 2,ijn dat men er
As van schuimt, dr!ftg zijn, vurig
zijn in iets te doen of in iets Ie vertellen : de knaap schuima in de .studie,
hij zoekt de eerste te z(in (VI); voor

schuimhekken : hij schuirnt van*!ramschop (l3rab.).
SCFIUIMSPADE, y., bij zontzieders , een
groote koperen spade of spaan voi
zijpgaten orn bet zimt uit de pan te
scheppen (VI.). Vrgl. schuimspaan
vischspaan (keukengerief).
SCE ITJIMTEUG , V. Op een schuimteuqe
-

) SCH
qaan, loopen, komen, uitzijn om op
eens anders kosten te drinken (Vi.).
SCIIUIT1Ct, bijv. , will, dwaas, woelig,
woe,---,t„ onheuch : schuitige kerel
schuilig zfjn, onfatsoenljk ; schuitig
gekleed z(jn ; schuitigheid (VI.) Vrgl.
.schacuitig, in 't i3rahandscb : scheutig
( VI. I io . blz . 580 1
SCHULFE, SCHULPE. Zie scholfe.
sctI ULFER, in VI. 't zelfde als schilfer
(Weiland), en alts, hij 1 1 l. : schel/fer ,
pel, scheipje, al wat in dunne stukjes
van elkarier valt.
SCUUI.FFREN, o. w,, 't zelfde als : schil[eren in (le \Voordenh. en, hij Kil.
sclielfferen, i n schulfers, schilfers of
schelfers gescheiden worden ; hiervan : schulfering, schilfering en bij
Kil. : sche!ffsrmghe , schulferling
schiffer/ing , schelferling, m. en o.,
afgevallen of afbetrokken schilfers
(VI .).
SCHULPE, V., schelp, fr. coq u ille; schelp
van visch, fr. écoille ; sloester van
noten, cuz., fr. ícczle: de ronde lap
van de koorkap. Hiervan schulpen
voor : rchelpen . noten schulpen of
sloesteren (VI ). Zie scholfe.
SCFIUPJE. SJUPJE voor : scliepke, glaasje.
Zie schepje. coz.
SCHUPPEN, SCHOPPEN, SCHIPPEN, h.
w. Iemand in den nek schoppen of
schippen , imard vernederen, vastnemen, bedriegen, schade toebrengen
.

:

hij heeft mij leeiijk in, den nekke geschipt of gestampt (VI.) hij Kil. bet.
schuppen, 1. ssipp!antare, oderkruipen, en decipere, bedriegen . Zie schepstoel.

SCUUPSTEEL hoort men in Brab. ook
voor : schup.stoel : op eenen schupsteel
zitten, voor : r.'iet vast zitten. Zie
.cch u p.ctoel.
SCIIUPSTOEL, SCFTOPSTOEL, van schop
en stoel, eigenlijk : stoel op cene
schop: schop, wortel van schoppen,
schongelen, fr. balancer, is 't zelfde
als : schoptouw, schougel, schommel,

SCH
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touter; schop- of schupstoel is dus
eigenlijk : een stoel op de schorgeltouw, fr. siege d'escarpoletle oa ba
lançoire : gij ?n oel zorgen dat ,qe van
den schopsioel niet afvalt. Daar no
zulke stoel vrij onvast en wankel is en
men zeer gernkkelj daarari kan
afgevallen of uilgecbopt worden. zoo
zegt men overirachielijk : hij zit op
cenen schopstoel, d. i. : hij kan habt
van zijnen post afgezet worden. Men
zegt ook nog : op cenen scliupsloel zitten van iemand die gee e vaste
woonst, geene vaste plaats. gcn zeker
bestaan heeft, die on,.eker is, die niet
vast zit (overal l . Bij liii. bet. c/iopp (? n,
schoppelen ook : to iteren o sari on ge
len en scheppen of saloppen, 1 0 buiten werpen, wegwerpen, verdrijven,
verstooten en ook bewegen, 1. rnoti
ta e. Iemand uit zijnen stoet scltuppeu,
I. ^elurbare aliquetn e sede ; en schop
vert. hij door se(Ies qia quis-s(oi'l
subio expelhitur ch'turbatur que.
SCEIURG, SCt-IURGSKEN, uitgespr. sjorg,
sjurqslzen, is, in loll. Limb., Roermonde, 't zelfde als t)ij Kil. : schorchkarre, kruy -wagen, fr. brouette. Flier
van schurqen, uiigespr. sjurgen : met
het schurgsken arbiden fr. brouette,
i)ij Kil. : schorchen kruyen Sax.
Sicarnb
Zie sclt'urglsar (VI. idiot, biz. 6 0 u .
SCHURGEN. Zie schurg.
SCFIURGER of SJOUWER (Limb.). m.
een die schurgt of met den schur
(krthwageu) arbeidt, een kruier (Floh.
Limb.).
SCHURR1G , bijv., voor : schur[tig
SCUUTSVEL, o, in Rh.- Brab., t zelfde
als : schootvet of schootsvel (VI. Idiot.
hlz. 59 6),
SCEIUTTEL, m., schotel (Vi.).
SCIIUTTELEN. SCEI UTTEREN. b. gehijkvl.
w., freq. van schotten, voor : schud-.
den, fr. secouer : pruimen schutteren

)

SEI
fr. secouer (heel VI.). Kil. schatten. 1.

pulsare, stooten.
SCHUTTERACHIEG, bijv., verschietachtig,
schuchtig, schuw, schichtig, gezegd
van een peerd : een sc/iutterachtig
pserd(Vl.).
SCHUTTEREN, van schutter grendel, fr.
verrou, gretidelen, ook voor : schutteleii, schulden (VI.).
SCUUURWINKEL, plaats in of bij de
schuur om het uitgedorschen stroo
we- te tassen Oostl.) .
SCFIW is in Limb., langs de duitsche granzen, veel de uitspraak vau sw of zw
bijv. schwänselen, voor : zwanselen,
enz.
SEEF of ZEEF, y. (zachll. e), eigenlijk de
smaak, de eigenaardige smaak van
iets vooral van drank, fr. sère, .caveur:
die bierbrouu,er heeft eene goede see!.
Doch in de Kemp , en elders verstaat
men door see! : een walbekend bier,
dat te Contieb steengruis wordt genaamd. Kil. heeft : seude, SOda, 1. ebul

,-,

,

-

litio.

SEEUWEN en ZEEUWEN, b. en o. w.,
aarde uit de soren steken en ze dunnekeus over de ruggen of bedden spreiden (VI.).
SEFFENS. Edn seffens of in VI., eentje
se/,h.uis het. overal in Belgie zooveeh
als : een in ecuen keer, telkens maar
een, in tegenoverstelhing van twee of
meer te gelijk of te samen : zij kwamen
de deur uit, een se /fens; als ye kerzen
eet, eet maar met eene se/Tens.
SEI, SEIDE, in Vi. en Brab. hetzelfde als
sie, siede en siette voor : zie, zie eens;
het is eene uitroeping die beantwoordt
aan 't fr. liens, teiiez, voye; altoos
done. In Westvl. hoort men daarvoorook : sod en ooi sei en seide seide, of
soei sect, fr. altoos, alloiis. in Brab.
zegt men : sie, siede en ziede. Sehe is
in 't fr. pupille en sehen, zien, fr. voir.
SEINT, SENT, bijv., in VI. bijna uitgespr.
als 't fr. saint, neerd. sint of heilig.
(VI.).
Seinte Barbara, seint loafs.
SCFIUTTEN, b. gehijkvl , w., schudden,
,

:

.

,

(
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en VI. maar Ijevenlig h. en d. in Vi.

SELD.JE, v. , saalde, salle, fr. sauge, 1,
salvia (VI
SENS, SENTS. sint, sints, sedert, fr. depuis que, ook voor : torwiji, fr. pen
dat que (ti. en d. in de Kemp).
sat (VJ.)
SEN f, 't 7elfde als : sit , fr. saint
SEPLEREN. Zie soepieren.
SEPPE, SEPPF.N oÇJEPPÉ, voor Joseph;
het het. ook : su!, sum!, ounoozele
(Belg. -Limb. en Bra!)
SERIEN, o. w., kakelèn of schreeuwen
gelijk de hennen doen : Er is regen
voor handen, (IC hennen serken geweleIi,q ook : kijven, knorren, fr. criti
quer (h. en d. in Brab. en de Kernp.)
Het is gewis 't zelfde v. als : sirken
Vi. Idiot. biz. 6), dat in Kl. -I3rab.
bet. : ontevreden zijn, en dit (loor koorren en zuchten te hennen geven. Kil.

aleen.

).

1

.

0

).

,

(

,

heeft hiervoor : siricken, 1. pipire, pi
pUare, ti/issare of piepen, schirpen en
sjirpeii geluid geven gelijk jonge rnus
sehen en andere kleine vogelen.
SERROOP, ni., in VI., Drab., Kemp voor,
sirope, siroop, stroop, fr. sirop.
SESKEN, SISIiEN. Zie sezein.
SESTIG, niet zestig zegt men in Brab. de
Kemp. en VI., doch in VI. boort men
ook Isestig of tjeslig. Men zegt ook
feerli,q, niet veertig of vicrtiq, [jflig,
niet vijftig, sevenhig of isevenhig, niet
,

,

zeventig.

een fifiselaar, neuzelaar, Iruiselaar,
fr. véIl1eor (West1.).
SEUTEREN, fulselen, frutselen ; zachtjes
aan stoveu, koken of braden : laat de
soepe vog maar wat seutere'n (WestVlaan (1 ). Zie suteren en leuteren.
SEVENTIG en TSEVENI'!G of TJEVEN TIG, voor zeventig, zegt men in Brab.

SEVLR. m., sap in de planteti en hoomen,
fr sève : de serer is al vroeg in den
VhJy(lard (VI.). Ze seef.
SEZEN, SEZLJN, SEZN, in VI. een half
doziju, fr. : sixain een sezein eieren;
liet sesken, sisken, het derde van een
stuiver,; 2 voor : zee-, rnijten ; 3 flandr.
een negenmauriekeu.
SEZI,INTJE , o., is te Ronce en elders een
zeer klein gewicht van 't oude weegstelsel van 't fr. seizièrne, dus het
zestiende gedeelte, gewis van een oud
pond. Er giugen, in Brab. , eertijds
over vijftig jaar, zestien micen in één
pond (omtrent een halve kilo).
'S FIERTOGENDAAL fr. Valduc, een
Plaatsouder liamme bij [,oven, alwaar
in de verleden eeuw, cene abdij van
Bernardijnen stond met namen, Vaux1e Dur of Va/doc.
'S IIERTOGENRADE door de franschen en
waten Ro/doc genoemd, vroeger ook
Herlzogenraidl, is een klein stadje in
't landschap Limburg, op 't rivierije
de Worm, ten noorde van Aken, vroeger bestond er cene abdij, waarin
sints 't jaar 4830 en later een klein
seminarie was van 't bisdom Luik.
SIGHTENT, in VI, en hij Kil. voor : sedert,
fr. (lijiuls.
SIE, SIEDE, 't zelfde als : sei, seide, voor
ziedc, ook sie/fr uitgesproken in t fr.
liens, teziez, a/Ions done (Brab. en
elders).
SIEPENSIEPEKEN, S1EPEEN,kieksken.
woord gevormd van 't geluid dat de
kiekens laten hooren (Brab., omstr.
Lo y e u).
SIEPEREN. Zie ,cjjperen.
S1GNOOR, S1GNORKEN, soort van huisduif zonder krop, maar met pluimen
tot aaîi de teenen, die als reiLerkea
opvliegt, fr. mondaiu-pauu, men heet
ze signor/ceo vooral als zij reeds om
prj4 gelogen heeft (VI., Antw.).
SliD, SIJDERT. SICLITENT, voorz. en
..

'

SEUTEKA, SUTTEKI\, y., in VI. onnoozel
vrouwmensch oft zelfde als : seute en
sut (VI. Idiot. biz. 609) en suttel:e,z.
SEUTEtATJE, zegt men lot lepere en
omstr. voor : seutekuije (Vi. idiot.
hlz. (309) of seufrka
SEUTELEN. Zie seuteren.
SEUTERAAR, m., die seutert of fulselt,

)

^

^

,

SDI

(

bijw., sedert : sijd een maand (Westvi.) ; bij Kil. ook : sijd, sind, sichient.
SEiNE, in VI. voor : Euphrosine en Euphrasie ; ook een onnoozel vrouwmensch of meisje dat zich gemakkelijk
laat bedriegen, of zoo veel als elders :
secte, set, let, soos, sloor, cuz.
SIJNEGAT, gat dat in de pan eens roers
komt Westvl.).
SUPEREN, SIEPEREN, geljkvl. w., spik
kelen, met kleine vlekjes, besprenkelen of beschilderen : gesperde kat,
kat met gezijperd of gespikkeld baar
(Westvl.). Vrgl. zjpen, lekken.
SIJPERT.JE, SIEPERTJE. o., naam eener
getiegerde kat (Vi.). Zie sijperen.
SIJZELEN, o. w., onder het spel heimelijk
elkander kaarten overgeven (Kemp.).
Kil. geeft sissen 01) als een oud woord,
in 't lat. cessare, d. i. ophouden, stilzitten. Zie sf/zen.
SIJZEN, o. w., flauwen praat ver tellen,
razen, babbelen, rammelen, fr. jaser:
ye zit daar weer zoo te sf/zen : sijzer,
prater, bahbelaar, fr. jaseur ; sffzerj,
flauwe praat (Turnhout en omstr.)
1-Teremans heeft sf/s voor : snaak,
kwant, fr. espiègle, en bij Kil. is supsen, supselen vertaald door susurare.
ZIe Vi. Idiot. blz. 610.
SIKKELEN, ZIIiKELEN, b. en o. w., met.
cene sikkel (zikkel) of met een mes
snijden in het hout : hij sikkelt tigrirkens op de banken Men zegt ook
snikkeren (VI.). YrgI. '1; 1. secare, snijden, afsnijdem, doorsnijden.
SIM of SOM uitgeproken, y. De sim jagen,
zegt men te Heffen bij Mechelen, voor:
den aap jagen, d. i. iemand voor den
aap houden of spotsgewijze handelen
of 't zelfde als : pannegatslaan of
pannen (VI. Idiot. blz. 45 8). Men eindigt dit gekkenspel met de kat te branden en zulks geschiedt als volgt : men
legt stroo op cenen boom en men laat
er eenige pijltjes van hangen tot beneden, men steekt bet vuur er aan en
dit loopt, zoo brandend, tot boven toe.
-
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SINGEL, breede pand. Zie gewend (Bijvoegsel, blz. 98).
SINGELEN, o. w., 't zelfde als : tingelen,
ook Iringelen, met de bel klinken,
een misdienaarswoord te Antw. Yrgi.
sinyhen, zingen.
SINGELEN, b. w., binden met riemen of
borden vastbinden : een rondleurder
singelt Zijfl pak op Zijnen rug (Vi );
hij kil. singhel, cingel, I. cingula.
SINGELFIAAG, y., dubbele tronkbage
rond of trisschen akkers en weiden of
't geen wij in Brab. /ioutkant noemen,
een singelhaag van elzen tranken, van,
eiken hout (Yestvl.).
SINJOOR. Zie signorken.
SINNEKEN. Zie zinneken. SINT, van 't 1. sanctus, fr. saint, wordt in
vlaamsch Belg:e, zeer veel gebruikt
voor : heilig, en vóór aan de namen
gevoegd van gelr.ikzaligen, b. y. :
Sint Jan , Sinte Katelf/ne , Sinter
Goeie. Nu, hier te lande en ook overal,

dragen een aantal plaatsen, als : gebuchten, dorpen, gemeenten en parochies, den naam van cenen of anderen
Heilige , of worden door zoo cenen
naam onderscheiden; en zulks is gewis
geschied, omdat aldaar cene kerk of
kapel staat of gestaan heeft aan dien
Heilige toegewijd. Ziehier cenige (lezer
plaatsen : Sint Gillis of Op -Brussel, fr.
Saint Gilles, voorstad van Brussel.
Sint Amands, in Srnal-Brahand.
Sinte Wiliebrords, bij Antwerpen.
Sint Niciaas, stad van Waasland.
Sin te Leenaars, fr. Saint Lóonarcl.
Sint Omaa-rs, Saint Omer.
Sint 1'-ruiden, fr. Saint T-rond.
Sint De-nijs, fr. Saint Genois, in VI.
Sint Andile, fr. Sainte Adèle of soms
ook : Andele, voor : Orp -le-G-rand.
Sinter Nelle, fr. Saintes.
Sint Achten -Rode of Sinte AgathaRode, Rhode S. Agathe.
Sinte B-rivins-Rode (Grimberge).
Sint Peeters -Rode.
Sinte Peelems-TVoiuwe.
-
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Sinte Stevens- Volu iv e.
Sint Joost -ten- Oode , voorstad Brus.
Sinte Martens -Lennik.
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SISKA, CISEA, SUSRA, voor : Francisca
Siska van Roozemale (Braband en
overal). Men zegt ook : Soos en Soase,
voor : Francisca (omstr. van Loven).
SISEEN. Zie sezein.
Sj wordt in 't vlaamsch uitgepr. dan, als
de fransehe j, in janThon, dan weer als
ch. in chapitre, chef, chica, choui.
StAAL, vooi : schaai , schade , en ook
vooi : giendel (Roermonde).
SJABRAK. Z. scluabrak (VI. Idiot. blz. 570).
SJAFFEIAA1, SJAFFELEN. Zie sa/Jeten
en se/un//cien (VI. Idiot. 571).
SJAFFELEN, o. \v, s(,ruiken, strunkelen
)Vl.(. Eerw. De Po verzendt van
schaffelen tot scho/Jeten en dit bet.
met groote haast en drift iets verrichten. Zie schaf/den en sjafJeien (VI.
idiot. blz. 571 en 612).
Si AMOELEN, I). en o. w., mompelen,
Iluisterende en te samen iets beramen
(VI.). Zie sjamoeling.
SIAMOELING. V., wading, beroering,

Sinte Quintens-Lennik.
Sint Joris Ï'Veerde.
Sint Joris -Win qe.
Sint Jans -Molenbeek, onz., enz.
SINT ADELE, fr. Sainte idle of Andele,
zoo noemen de Walen en de Vlaam
sehe naburen het waalseh dorp 0v»lc -Grand, bij den schrijver Chotin,
vertaald door : Actor». Zie Molanus,
Natales, SS. Beigii, 30 Junii.
SINTER hoort men in Brab. voor : sint
(heilig). Sinter Goeie of Goedele te
Brussel; Sinter Gir'ijde (Guido) te Au
derlecht ; Sinter Nelle, voor : SinteHenildis, fr. Sai nies.
S1NTERNELLE is, en van ouds, de \'laam
sehe naam van Saintes, ook gezegd
Sable Renelle, een dorp bij Hal. alwaar de Ileilige Reneldis bijzonder
gecerd wordt.
verwarring : wat s)amoeling toch is
SINTER, somsgezegd voor : sedert (Brab.),
(ial hier ! (Oostvl. , Gent).
SINT HUIBRECEIT, fr. Saint Ihibert, verrnaarde bidpiaats tot den U. Fiubertus, I SJAMPEN of SCHAMPEN (VI. Idiot.
Liz. 573), o. en b. w, mislukken, out
in Arderieii, in de prov. Luxemburg
vluchten (Hol!. -Limb. , Roerrrionde)
of Lutzenburg.
bij Kil. bet. schampen : heengaan,
SINTS, SINT, hetzelfde in Belgie als :
vluchten.
sedert, engi. since, fr. depots.
S I P E R . Zie sleper, sf/per M. Idiot. SJANEEN, o. w., 't zelfde als : janken
(Vi.) ; in Westvl. zegt men : Ijolpen.
h] z. 610).
SIPPE, SIPPEN, 't zelfde als : Seppe of SJAP of LAP, SAP, 't zelfde te Antw. als
in Brab. : lealissesap en, te Elasselt
Sjèppe, voor : Joseph en voor : su].
ivissezap, fr. jos de réglisse. Vansrlul (Flasselt en omstr.).
daar de scheldnaam van japneus, in de
SIPSAPPEN, o. gelijkvl. w., maar eventjes
Antwerpsche twisten veel gebruikt.
met de lippen aan iets proeven : drink
nen unalschen teug, in stde ran zoo te SJATS of SCEIATS, V., loopster, gemeen
wijl, slecht meisje, smodse : eerie sol.sípsappen (Antw.). Zie Weiland op
daten schals, slecht wijf die met de
sip perlippen.
soldaten mêeloopt , of soldatenwijf
SIR zegt men te en in omstr. van ilassçlt, te
(Brab. en Antw.); ook soort van
Sint Truiden en omstreeks sur, in den
zin van 't fr. nest -ce pas, sois tu of
musch, kleiner en dunner van kop
dan de gewone musch (Hagel). Zie
savez vous, in 't vlaamsch : uuewaar
sjalsen loopen.
of niet waar, fr. nest pas, of voor
zelle, zulle, d. i. zult ge?
SJATSEN, SCIHIATSEN, o. w., loopen, draven (Limb). Zie schatsen of jassen, fr.
SIIIKERT, SJIRPERT, m., zingende krekel (Kempen).
chasser (VI. Idiot. blz, 206) en sjais.

SJN
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SJEEPEKEN. Zie siepen.
SJEER, m . , sj uitgesproken als de fran-

sehe j in jeLer ,jambe, jamben : den
sjeer van iets genen, iets zíüh niet
aantrekken, ng1iger une chose : ik
geef ei' den sjeer van, Ik trek er mij
niets van aan. Zie jeer (VI. Lliot.
biz. 2 1 8) en 't volgende sjeren.
SJEMELOENIG. SCHEME LOENIG, hijv.,
listig , vleiend (Oostl., Gent. Zie
schemelinçj, hooger b iz. 84.
SJEP, o., Limburgsche uitspraak van
schep of schap, ook schaap gezegd, (lat
s, cene plank in cene eet- of andere
kas. Zie VI. idiot. Liz. 5 68.
si lREN (met zware e) (Vi Idiot. luz. 61 3),
in Brab-, Vi. en elders veel gebr.,
even als bij de Duitschers, in de volgende zegwijzen : wat sjeert mij, u,
ousdat? wat gaat mij, u, ons dataan
(lat S/eelt hero niet, (lat gaat hem niet
aan. In Vi wordt SjeVei( ook gezegd
,

voor : zee) en of zeer doen, pijn (lOCO.
SJIEPEN, te lortiijk, 't zelfde als cjirpen of schirpen (VI. Idiot., hlz. 590).
-

SJIRPERT, m., zingepde krekel (Eemp.).
SJOBREN. Zie schobben, se/tocino (VI.

Idiot. biz. 591). krauwen, wr(jven, als
iemand die jeulcte voelt (loll. -Limb.).
SJOE, m., gezegd tot of van cenen hond
sjoe kom hier. Onze s)oe is daar
(Brab.). Vrgl. het fr. chíen, I. canis. In
sommige fr. dialecten van 't zuiden
van \'rankrjk zegt men : hi, lui, cl(u,
chic, coz.

SJOEF. Zie sjof.
SJOEKEL, V., 't zelfde als : clwelel (VI.
Idiot. bI.. 591), schongel (N-Limb.).
Vrgl. schoddcien (biz. 591).

SJOEL, SCHOEL (\'I. Idiot. Liz. 591),
vlaag, bui (Roermoiide). Zie 't volgende sjoec.
SJOELI, SCETIOELK, voor : schort, voorschoot (Limb., iloermonde).
SJNOE1t, v. , voor : snoei', band, sChOerband (Vi. idiot. biz. 59) (Limb.Itoermoude) ; in Brab. : help, bendelie(.; hij Kil. bet. snoer ; koord, in 't
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saksisch schnor.
SJOER, SCHOER (Vi. idiot. biz. 59), ornweder , slagregen , donderbijs (Limb.).
Men zegt ook : sjoei en schoel, 1 voor y.
In 't oud \'l. en oud engl. is 't slieur.
Kil, heeft scheure , regenseheure,
regenbei, 1. fli(flbUS, eugl. shower.
S.JOERELEN. Zie soerlen (VI.), en bij ons
sjoerelen (VI. Idiot. biz, 613), schuinsof scheelzien.
SJOEVERIG , bij'. , voor : schoeverig,
huiverig (Limb.). Zie schoeveren, buiveren (VI. Idiot. blz. 59).
S.IOEZELKEN verkleinw. van sjoezel
(VI. Idiot. b iz. 613), dat ook : soese,
zwezeril; en zwezel heet. Het sjoeze/ken 5(515 een verken is hetzelfde

inwendig deel, dat bij koeien en kaiveren 0 aag, kraai of krans heet
(Brab.).
S.IOF (o als korte oc, .sjoe/), m. , hetzelfde
in Brab. als : sjo/fel, ache/Tel (VI. Idiot.
hi z. 613) ; ges.joJel, bescliar, bescheer,
sjeer, harrewar, fr. embarras (Oostvlaand.).
SJOFFELPLAG, piagom mOe te sjoftëleu,
vaagdoek (Limb., Roerinonde). Van
play. Zie sjo/fcleu, scho[feleii.
sJO1, SCUOK, schuur (Roermonde) ; bij
F:il. is schocbe een Oud Boll. woord,
dat (US bet., germ. schochen, engl.
shoc k e, 1. mcta, shoes , mijt, stroomjt, booimijt
SJOKKEN, SC[IOK[EN, t zelfde als
Ijokken , snokken, treIkeu met rippen
of schokken (Vi.).
SJOMPE LEN of SOMPELEN, DJOMPELEN, o. w., strunleien, sukkelen,
dolen, eiiendlg of als een sukkelaar of
sokkel lever, (Land van \Yaas). Zie
sompelen, struikelen (Zie VI , idiot ,
i)lz. 61 '7(
sJOtJw, bijw., mis : het cling is sjouw
het is mislukt ; het is ja, het is weg,
het is af, het is schuw of weg geviucht
(Antw.(. Elders een ioep van vreugde.
SJOUWEN. Zíe souwefl (\Tl)
S.iOU WER . Zie s/urger of schurger.
-
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SJREUR, 'L zelfde als : sch'îeür (VI. idiot.
biz. 602), rn. snijder of kleermaker
(N. -Limb.).
SJREUHSGAAT 't zelfde als : sciteursyat
(Vi. Idiot. biz. 6 02). o., opening in
vrouwenkleederen op de zijde (Roll.Limb., Ronrmonde).
SJRIENWERKER, m , schrijnwerker, lijne
timmerman fr. écrinier (Floli. Limb.).
SJUPRE. o., schupje, sdbopken, glaasje of
iasje (Roermonde).
SJURG, SJURGSKEN. Z. schui'y, sc/tuigs
hen.
SJURGEN. Z. schurqen (Vi. idiot. hi, 606).
SJIJRGER. Zie schurger.
SJUTTEREN. Z. zutteren of sutteren (Vi.).
SKE. SKEN, verkleiningsvorm. Z. Ice, ken
(Bijvoegsel, biz. 451).
SLAAIAARD, m., slaapkop, slaper (Vi.,
Brab.).
SLABBAK, m., gemetste krih of voeder_
bak in den koeistai, waarin men de
koeien voedert. Deze bakken worden.
veei door : slabbekuipen of koelkuipen
vervangen (Westvi.).
SLABBE, v., dunne ijzeren plaat in den
heerd, om ei' tegen te stoken (N-Br).
Zie bagge (Vi. Idiot. b iz. 26 1 .
SLABBEKUIP, v. , 't zelfde als in Brab.
koeikuip, knip waarin men 't voedsel
en vooral den hoeidrank of koeisoep
stort en de koeien voorzet om ze te
laten eten of brinberi (Westvi.).
SLABEEMER, 't zelfde als : slabbekuip,
koeikuip met twee ooren, waaruit de
koeien eten en drinken (Westvl.).
SLABRETEL, rn. koeiketel, groote ketel
waarin soppe of drank voor koeien en
verkens gekookt wordt (Westvl.).
SLACFIT wordt in de omstr. van Yenloo,
alsook in \Vestvl. voor voegw. gebr.
in den zin van : gelijk, evenals, naar
't voorbeeld van , fr. cornme , sebo,
zijn t(fd is door, slacht de suilcerpekeus.
SLAFFER, m., slof, mtiii (Vi.).
SLAFFEREN, o. gelijkvl. w., 't zelfde in
VI. als : stoffen, bij Weil., sleepvoeten

gelijk iemand die met sleffen of slotlèn
gaat, traagzaam gaan, sukkelend gaan:
hij is naar de kerk geslafferd ; slafferaar, siaf/elaarster ; slaffering (Oostvi. , Gent).
SLAFKOLS , SLAGKOUSE , SLOEBKOUSE, V. , uagge, fr. gubtre (VI.).
SLAG. 't mv. slagen is, in 't Land van
Vaas, hetzelfde als elders in slagers,
.siagpennen.

SLAGAF noemt men te Mechel. 't spel
dat op de volgende wijze gespeeld
wordt : hij die er aan is, ontvangt
eerst twee slagen voor kwaad of welke
niet tellen, en op den derden slag
tracht hij diengene te pakken die hem
dezen laatsten slag gegeven heeft.
Slaat er hem een andere, dan moet hij
zijn best doen om dezen te krijgen, en
zoo voorts. Te Reerbergen zegt men
lekken voor : pakken.
SLAGELINGE. Zie slaglings.
SLAGEN, voor : slaan, en dit voor : kappen, afkappen, zuiveren (Kemp. h. en
d.). Zie stalen slagen.
SLAGEN. Zie stuiken (Werchter) en slag
of slager.
SLAGER, mv. slagers, zijn in VI. de
dikke pennen of pluimen der vogelvleugels , slagpen of slagveder, fi
pennerernige en ook de vierk of víeuel. Bij Kil. slach-vederen, swanek
vederen, 1. pennco remiges , pennu
majores anam. In VI. noemt men de
vleugels eener vrouwenmuts of ook
slagers.
SLAGER, m., groote zware duif met cenen
krop onder den bek )Antw.) ; bij Kil.
siach- dub re, 1 , palunsbus major; Gesoer, palumbus torquatus.
SLAGKOUS. Zie slofhoos.
SLAGLING, SLAGL1NGS, hijw. , in cenen
slag, plotselings : hij viel slaglings
dood; men zegt ook : siagelinge en
slagliuge (Brab., Antw. en Vi.).
SLAGVEDER, SLAGVÊER, y., smalle
ijzeren plaat die geplooid is als een \,
en dient om, b. V., in een nachtsloL
-g
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het schof in of uit te drijven, fr. res
SLAVETSEN, o. w. , doen als eerie slavets,
funderen , lanterfanten , slenderen
slagveer van vuurroer,-sortàchien,
veder die den tuimelaar doet springen
(V1.).
(Brab. en VI.).
SLECHTAARD, m., siechte kerel (VI.). hil.
SLAGVINK, boomgaardvink, fr. pinson,
vert. slecht -aerd, door : homo sim
1. /r•ingilla ccelebs (grab., VI.).
incautos, in welken zin bij ook-plex,
SLAGVLAAG, v., slagregen, stortregen,
slecht - hoofd, slechte bol heeft.
fr. averse (i^emp.). In Westvl. slag- SL E DERIFN, o. gelijkvl. w., glijden, sliewater erg Brab. slagregen en bij Kil.
ren, slibberen : op 't ijs slederen (VI.),
slach-vlaeghe, slack- rechen.
dus 't zelfde als in de Kemp. : sledderen (V1. Idiot. blz. 617). Vrgl. slibbeSLAGWATER, stortregen, fr. averse (V1.).
SLAGZWIJN, voor : siachtzwv(jnn, ook zeer
ren en slidderen.
dikke vent, zware kerel (Westvl.).
SL E E, SLEEUW, bijv., in V1. voor- : bot,
SLAKHEID,
ID, SLAKTE, v., slapheid, ver
stomp : een slee mes; bij Kil. slee,
losheid (VI.); bij h.il. : slak,-slaping,
sleeuw, 1. oblusus, bot, niet scherp.
slaeck, 1. laaus, engl. slack. VanSLEENHOUT, o., hout of roeden op metdaar : slaken, lossen, bij Kil. : slaecselwerk gevestigd en waarop men
ken, 1. laxare; liberare, solvere; en
leem plakt om leemei, muren, als van
laxari, solvi, dissolvi, fr. lácher, engl.
stallen of schuren te maken (Oostvl.)
slacke; in VI. sloheren. Zie slakken.
Zie bij ons : vits, vitsen, vitselroede
SLAKKEN, b. en o. w., slapmaken, slap(V1. Idiot. blz. 816).
worden, ontspannen, verslappen ; ver
SLEEPBOA , m., eene slepe van een
verflauwen ; slaken, los -minder,
vrouwmensch, loopster, fr. coureuse
ontbinden : een gevangen-maken,
(VI.). Zie sleep (VI. Idiot. blz. 618).
slakken (VI.) ; bij Kil. slaecken. Zie SLEEPTE, v., bij visschers en vogelvan
slakheid.
daad van het sleepnet eens-gers,d
SLAMIETE, SLA IIJTE, v., voetspoor van
door het water, of over den akker te
mensch of dier, b. v. : een hazetrekken (VI.).
sla?niete; het spoor of de goede manier SLEEPWEG,
EPWEG, SLEEPWEGEL, m., smal
om iets te verrichten (V1.). Vrgl. siele, j
voetpad door een veld of bosch, ook :
slette, sledde, sletse. Zie slamiete bij
sluipweg geheeten (V1.).
ons en hij De Bo.
SLEERIG, SLEERACHTIG, bijv., slibbeSLANGEREN, b. en o. w., slingeren (V1.).
rig, glibberig, schuifelachtig, fr. glisSLANGEVOGEL, m., een alhier zeldzame Isant : het ijs is sleerig ; sleerigheid,
vogel, ook : geetevogel en geetemelker
gladdigheid (VI.).
of geitemelker genoemd, fr. engoule.
R- of SLIERPOEDER schuifp oederSLEERin(nt d'Europe, eh asse- era pauds (VJ.) .
poeder dat doet schuiven (VI.).
SLAPPEKOORD. Op de slappe koord SUJET, m., SLETE, v., slijting, ver sl ijtirug
dansen, op 't punt zijn van bankroet
fr. user, hgd. schlitz : slo¡ goed van
te gaan (Brussel).
sleet ; sleet doen : die stof doet goed
SLAPTE, v., slapheid, zwakheid, fr. débi sleet. d. i. ze slijt goed, gelijk, effen
lite (Brab., VI.).
of ook : ze is sterk of deugdelijk (V1.
SLAVENT, m. slenter, flarde, fr. lambeau;
en elders). Sleet, slete, v., is het wol
io afgebroken stuk, fr. morseau; in
slijtset dat tusschen de voedering-lig
en naden van 't kleed Iangs binnen
slavent vallen, liggen, zijn, ziekelijk
vergadert , men noemt het ook : plulk
worden of zijn , zoo dat men zijne
zaken niet behoorlijk kan doen (Westof pfusch (Ii-ah.).
SLEEUWBEZIE, v., vrucht van den
vlaand.).
.
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sieeuwdoorn, hijti1. :slee, sleeuwe, 1
sleeuwprvyrne. Zie siei, enz.
SLEFFER. Zie slof, slofler of stuffer.
SL1GER, SLAGER, m., 't manneken van
de kwartel of kwakkel, fr. cauto. Van
slagen : de kwak/cel slaagt.
SLE!, bijw., 't zelfde h. en d ,als in VI.
sleek(VI. iiot.bi z .617), eflènvol,
boordvol, geljkvoL
SLEIE en SUiTE.iets wat versleten,
slecht, bedorven is : t). y. stete van
ko/fif, van pap,onz. d.i.koffij bedorven omdat hij te slap of vergoten
is door te eel water (Zuiden van VI.).
SLEL, SLEJE, hetzelfdeals: stee,sleize,
steepruim, fr. prunette; hiervan : stei
liage, sleehage.Dobbel stelen, soort
van wilde pruimen ; steidoorn, stee- li
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SLES, SLESSE, y. in Brab hetzelfde als
stede of sle,fr.lraiñeau ;hij Kil.
sledde, slidde, germ. schlitten, sax.
stede,angL sledrie. In Westvl. bet.
sies, stets, sleise, een spoor dat men
al gaande of kruipendeachter zich
laat. Zie sletse en stelle.
SLESSEN, in Vi. elders voor : slelsen of
stoffen.

SLETE,SLEET, V., bet verslijteni, hgd.
schlitz; die stof kan goede stete doen
(Vi.). In Brab. en bij J. Heremans is
hets leet,fr.sisee.Sleten wil ook
scheuren zeegen, fr. dtchiver ; siete,
scheur, fr. dchirure, fente ; gesletenheid, gescheurdheid, fr. hernie.
SLETSE, v., stavetse, slecht vrouwmensch
(Antw.) ;bij Kil,: stet, sletse, in 't
r
doorn.
boll. hetzelfde als: stoore, 1. malice,
'ignava, a7nbubaia, Zie sleet (Vi. Idiot.
SLFIN, m., voor : stegen, stofregen, mist,1
nevel, smoor, en steinen, o. w. misten,
hiz. 618).
stofregenen, zebberen, smooren. Stei
SLETSE, y., spoor,dat men aigaande,
slepende of kruipende achterlaatin
cien, sannengetr. van : stegenen of steghet gras of inakkervruchten: de
genen, gelijk reinen van regenen. Men
sletse van slekken, van eendvogels in
zegt inVI. gaan: door reinenen 1
de weide, in het vias van de wiederensteinen , elders : door regenen
sen ; sletse, siesse, slisse, v., hetzelfde
stegen.
als:stof of stuffer(ZieVI. idiot.
SLEK, SLAK. Zoo noemt men een ijzer
hlz. 620).
dat twee houten vereenigt (Werchter).
SLEKKEN, h. gelijkvl. w., in Westvl.ij SLE'I'SERIJ, SLESSERIJ, y., geslets, veel
sletsen, geloop (VI. en elders).
gebr. in den zin van : cenen akker
SLE TT F, SLEDDE, in VI. 't zelfde als
van de slekken verlossen.
stede, slee, fr. Ira tocan. Zie sles.
SLEKKERIJ, v., voor : de slekken (VI,).
SLEUNDER, SLEUNEII, rn., ook in de
SLENSEN. Zie stinzen (VI.).
Kemp. gezegd.
SLENZEN, SLINZEN. Zie stinzen (VI.).
SLELINFIOUT, o. ,hetzelfde als: sleun,
SLEPEN, 1). gelijkvl. ve. , bij landbouwers :
m.,afgesleunde, afgekapteofgeden geploegoen akker met het sleepsnoelde boomtakken :koopdag run
houtelfensleuren ; bij vogelaars : een
steunliout. lii Oostvl. is steunliout het
groot sleepnet 'S nachts over de akkers
hout of rijsthout, dat men op muren
voorttrekken 0111vogelen te vangen ;i
nagelt of vlecht orn er leern op te plakhij visschers :niet eensieepnet visken om alzoo leernen muren te maken.
echen ; bij metsers : het achterwaarts
SLEUItMERKT, y., iets dat niet haast zal
overbellen van ceien muur (Westvl.,
gedaaii zijn, dat vanduur zal zijn,
De Do).
iets waarmôe men zal moeten sulikeS LE PER S of S L IE 1 E fi S , v., slepend
len (Drab. en elders).
vrouwrnensch ofmeisje (Antw.en
elders). Zie ‚slepen (Vi. idiot. biz. 620).1 SLEURVOI), v.opneemvod, fr. tore/mn
Brab.). Ze Yl. idiot. blz.1
SLERIG. Zie steerig.
,
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SLEURZIEKTE V., langdurige ziekte,
ziekelijkheid, fr. maladie de iangieeur

(Drab).
SLEZE. ook gezegd voor : Seleziö, Silezi,
fr. la Silóse.
SLIBBEREN, o. w., glad zijn, glibberig
zijn : de weg slibbert (Vi. en elders).
SLIEPEPLSE, LEPERSE, v., geslepen
vrouwmenscb of meisje (Br., Antv.).
Zie slepege (\T1. Idiot. biz. 62 0 ).
SUFFER, SLEFFER. Zie sia/fer.
SLJJDEREN, SLIEDERgN, o. gelijkvl. w.,
slidderen , sledderen , sleeren , slieren,
sleieren, glijden, fr. glissei (VI.).
SLIJEI, o., geld winnen gelijk slijie, zeer
veel g&d winnen (overal in I3elgíe).
LIJKSCUOE , SLIJKSCUOEN , rn. , he
eerste in Vi. 't andere elders gezegd
voor : sterke en knoeselbooge schoen,
dienende om door het dijk te gaan.
SLIJMKNIE V., capucjne knie (VI.).
SLIJPE, V., sluip, sluipweg; omweg ; ge
heime middel om tot iets te geraken
(Westvl.). Zie sieilcgat (Vi. Idiot.
hlz. 628).
SLIJT, m., 't zelfde als : sleet en beter, bij
Kil. : sijite, siete, I. tritus (Drab.).
SLIM of SLOM, bet. : krom, scheef, verdraaid, niet recht, aardig : dal ziet er
slim uit, dat ziet ei aardig uit (Brab.
en elders). Zie Dejager's Freq. op
slomn meren, sloinmen , slimmeren.
SLIMPTE, V., Slimbeid (Vi.).
SLINK. Zie slonk en slunk.
SLINKAARD. Zie slonk, slunk, siunkaard.
SLINKAAKD, die slings of hogs is (VI.); in
Brab. een slinke.
SLINZEN, SLANS, GESLONZEN, b. en o.
w., vreten, gulzig eten, geerne eten,
gezegd van dieren die gretig zijn
het verken slinst al wat het krjgt;
guizig eten, bijzonder gezegd van
kinderen die rouw fruit eten : appels
slinzen (Vi.). Men zegt ook : sleinzen,
sleasen en onistr. Aalst sneuzen.
Weil. heeft slienen voor : snoepen.
\Trgl . slinden, verslinden.
SLIP, V. Zjne slippen in zijn hand nemen,
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het hazepad kiezen , wegloopen
heeft : slippe bier/en,
voor : bankewet gaan, 1. cedere foro,
(Drab.). Kil.

franc/are creditores.
SLOBBEGAT, o., opening bezijden in een
kiel of in een kleed waar men de hand
kan doorsteken om in de nok- of
broektessehen te kunnen ; bij Kil.
slobbe of sloef-hoze, 1. pero, libia/e
laxum.
SLOI)DER, SLODDERKOOL, spruit of
spruitkool (Antw.).
SLOEBEBDOEKSKEN, in VI. 't zelfde als
in Drab. : slahbercioeksken, van sloeheren, h. en o. w.. slobberen, slurpende eten, slabberen; bij Kil. : slobberen, boll. : beslubberen.
SLODDERZIEKTE of SLEURZIEKTE, y,
ziekte van langen duur, tering (Drab.
en elders).
SLOEMER. Zie slommer.
SÍ.OEZE, v. 't zelfde als : sletse, slesse,
hij Kil. : slose, slur/se, slof, sloef, fr.
pantouf/le ; ook spoor van door le
gaan of te kruipen, b. y. in het gras,
vlas, onz. (VI.).
SLOF, uitgespr. sloef, 10 fr. pantouffle
o voorschoot ; men zegt
in Brab. ook:
alles niet den vollen sloef willen, den
vollen sloef gewoon zijn, d. i. alles in
overvloed willen, den overvloed gewoon zijn, geen gebrek gewoon zijn.
SLOFFER, m. voor : slof (Brab., Vi.).
SLOKEREN, in VI. 't zelde als : slokkeren
(Vi. Idiot. 1)11. 625), bet. als o. w.
slaphangen , los- , aferhangen ; slap
en sluns worden, beginnente verwelken, als b. y. : de bloemen, de kousen
slokeren; als b. w. is 't verslappen,
los of slunsachtig maken, verslensen :
de zonne heeft de bladeren geslokerd.
Zie stak en slakken.
SLOKIiER, zegt men h. en d. in VI. van
een kalf dat vijf of zes weken oud is.
SLOMMER (sloemer, korte oe), bundel
van kort, slecht, verdorschen stroo
Kemp. en h. en d. in Brab., alwaar
men ook gemot, koribussel zegt, en,
;
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in 't Land van Aalst : aarling (V1.
Idiot. blz. 5). Kil. heeft : slommeringhe vertaald o. a. door : quisquilice, d. i. al wat niet deugt of van
geener waarde is, en slommeren, 1.
con fundere , verwarren ; slommer is
verwarring en iets wat verward is.
SLONK (VI. Idiot. blz. 65), bijv., wordt
in Westvl. ook gebezigd en bet. daar :
slink, slinksch, slank, fr. gauche, en
overdrachtelijk : lomp, onbehendig; en
zelfs het tegenovergestelde : slim,
gchalk; ook : krom en slom, scheef,
verdraaid. Slorke beenen ; slonksche
manieren; afleiding : slonkaard, slonkerik, lompaard, boterik en slonkheid
(VI.).
SLONKAARD. Zie slonk en slunk.
SLOOF, SLOOVE, v., omslag, deksel, ook:
klep of klip eener muts of klak; men
bindt soms eene groene sloove voor de
oogen om deze te beveilligen tegen al
te sterk licht (Oostvl.) ; in Westvl. is
sloove eene soort van lederen of metalen band ergens aan- of omgedaan.
Zie De Bo.
SLOOT, m., drank of 'lepelspijs, waarin te
veel water is, fr. lavasse :•sloof van
,

kaffee of slooier kaffee (Westvl.).
SLOOT, als bijv., gezegd van vleeschsoep,
koffie, schocolade, pap, melk en andere natte spijzen, waar te veel water
bij gegoten is (Westvl.).
SLOORE, bijv., eeniaszins verwelkt en
neerhangend door de hitte der zon,
gezegd van planten die hunne bladeren slap laten neerhangen : wat is het

)
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SLOOTSEN. Zie slotsen.
SLOSSE, v., onachtzaam vrouwmensch
(VI.) ; bij Kil. : slet, sletse, sloore; en
sloester, huize. Zie slotse.
SLOT. Slot hebben, goed sluiten. Geen
slot hebben, zijnen drek, enz. niet
kunnen ophouden (Brab., V1.). Slot
is ook de afgesloten plaats in een
klooster, aan de vreemden verboden
in te komen, in 't fr. cloture, 1. clau-

sucra. Iemand achter het slot zetten,
gevangen zetten (Brab. en elders). In
het slot zitten , beteuterd zijn (Brab.).
SLOTSE, SLUTZE, SLOOTZE, SLOSSE,
v., hu.lze, peul van erwten, boonen,
enz., fr. gousse, ook : sloester, bolster.
dop of groene bast van noten, fr. bron,
(Vi.).
SLOTSEN, SLOOTSEN, b. w., de vruch
ten, zooals : erwten, noten, enz. uit
hunne bast of sloester doen (V1.).
SLOVEN, o. w,. beuzelen, op zijn gemak
klappen en praten : zij zitten aan den

heerd te sloven (Vi.).
SLOZE, v., 't zelfde als : slosse, sletse,
vuil, slordig wijf; soms ook sloester
(VI.).
SLUFFER, m., slof, sloef, muil (VI.) ; in
Brab. : slef, sloef; in VI. ook nog

slefer, sli ffer, sloffer.

voor sloorachtig, als eene sloore.
SLOORSMOUT, sloorolie,'t zelfde in Brab.
als elders : raapolie of raapsmout. Zie
sloor (VI. Idiot. blz. 67).
SLOORZAAD, o., 't zelfde als raapzaad,
fr. graine de colza. Sloorzaadolie,

SLI. IER, m., sjerp, fr. écharpe, armband,
lijfgordel, ambts- of eere gordel, zooals ambtenaars en gildebroeders dra
waneer zij in plechtig gewaad-gen,
zijn ; ook de zwarte singels die de
priesters dragen, fr. ceintucre (overal
in Belgie).
SLUIERAAR, een die altijd uitstelt, die
niet doorwerkt, een talmer (Brab. en
elders).
SLUIERACHTIG, SLUWERACEITIG, bijv.,
die gewoon is te sluieren, te talmen,
uit te stellen, of iets op zijn verloop
te laten (VI.).
SLUIEREN, slepen, fr. trainer: de slenters

sloorzaadsmout, fr. huile de colza

van zin kleed sluieren hem achterna.

heet, zie eens hoe sloore de blommen
staan (Westvl.); sloore is misschien

(Brab.).
SLOOTE. Zie slotse.

Ook traagzaam iets verrichten, talmen,
uitstellen. sloddere : die zaak sluiert
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al twee jaar; iets laten sluieren, iets
laten slodderen, er niet mede doorwerken (Brab. en elders).
SLUIERING, SLUWERING, v., het sluieren (VI. en Brab.).
SLUIERPOT, m., uitsteller. Z. sluieraar.
SLUIMEN, b. w., behendig ontvreemden
.bedektelijk wegnemen, fr. escamoter
hij meende dat te sluimen, maar was
niet slim genoeg. Bij kaatsers, den bal
langs den grond of zijdelings weg slaan : den bal sluirnen; verders : bedekte middels gebruiken die niet betamen (Westvl.). Zie in Dejager's freq.
't w. sluimeren, slommeren.
SLUIMER, m., kaatser die den bal sluimt;
bedrieger, valschaard , trouweloos
mensch, fr. fourbe, perfide (V1.).
SLUIPEREN, o. w., sluipen, onbemerkt
ergens in dringen, of bijna 't zelfde
als : sluimen (Vi.).
SLUITAPPEL. Zie wolfsbeet (Vi. Idiot.
blz. 871).
SLUIT. m., SLUITE, v., bondel brandhout met rijsthout van binnen en
stokken van buiten, fr. falourde (V1.).
SLUITEN, o. w., gesloten worden, fr. se
fermer. Sluiten gelijk een peperdoos,
zeer dicht sluiten, logiek zijn of goed
sluiten : dat sluit gelijk eene peperdoos, dat past goed (Brab., Vi. en
elders).
SLUITHAAG, v., eene dichtgesloten haag,
waarvan het hout en de takken samen verbonden en door malkander
gegroeid zijn : eene sluilhage van
hernte (hardeteer) , in tegenstelling
van andere hagen, die enkel bestaan
uit eene rij slaghout of schaarhout
(V1.).
SLUITSERMOON, SLOTSERMOON, laatste sermoon door hetwelk eene gees telijke oefening gesloten wordt (overal).
SLUIZEN, fr. L'Ecluse, half waalsch dorp,
bij Tienen, of Sint Ermelindis-Meldert, vroeger Sluyse geschreven.
SLUNK, 't zelfde als : slonk, slink, fr.
gauche ; hiervan : siunkaard, slin-

)
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kaard, slonkaard (VI. Idiot. blz. 66);
slunkepoot, een die slinksch is, die
lomp of vierkant is (VI,).
SLUNKAARD, SLUNKEPOOT. Zie slunk.
SLUNKS, bijw., slinks, ter linker zijde
(V1.).
S LUNSAC HT IG , bijv., slap gelijk een
sluns, slap var! aart of karakter (V1.).
SLUNSEMAND, v., voddenmand, mand
waar de slunsen of vodden in liggen
(Vi.).
SLUNSEMARKT, v., voddenmarkt, fr.
friperie (V1.).
SLUNSEPALULLE, v,, palulle, vod, vod derij, versleten lap (Vi.).
SLUNSEVENT, m., voddenvent, voddenmail (VI.).
SLUNSEZIEIiTE, v., slijmkoorts, fr. figure
muqueuse (VI.). Zie slodderziekte.
SLUTS, SLUTSCH, bijv., slap, los : de
koord hangt te sluts (VI.).
SLUTSIIEID, SLUTSIGHEID, v., losheid,
slapheid (V1.).
SLUTS, SLUTSE, SLOTSE, v., sluim,
sloester, peul (VI.).
SLUWERAAR, SLUWERAAR, m ., talmer,
uitsteller, een die traag te werk gaat
(Vi.). Men zegt ook : sluierpot, sluwerpot, voor : uitsteller, taffelaar.
SLUWER, SLUWERAAR, SLUWEREN,
't zelfde als : sluier, sluieraar, sluieren ; sluwering, sluiering, talming
(Vi.).
SLUWERACHTIG. Zie sluierachtig.
SLUW ERING, v. Zie sluiering.
SLUWERPOT, SLUIERPOT, m., taffelaar,
iemand die sluwert of sluiert (V1.).
SMAAL, SMAALT E, voor : smal, smalte
of smalheid (Limb.).
SMAASTEREN, te Gent voor : smuisteren,
smeren, smullen, smooren.
SMACIITIG, SMACHTERIG, bijv., ellen
behoeftig : een smachtig kinil-dig,
(VI.).
SMACHTREGEN, m., SMACHTVLAAG
v., stortregen, groote plasregen (Vi.).
SMAK, m., 't zelfde als klip (Bijvoe sel),
koord (h. en d. in de Kemp.); ook : slag;
38
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smartelijk oogenblik : ik heb van mijn
kind moeten scheiden, i/c ben blijde dal
de smak voorbij is ; bij hi1 : smacke,
1. jactus, plaga, oppresslo.
SMARKEN, w., kletsen ; kietsend slaan,
gelijk visch doet op 'l water (Vi. en
elders) ; b. w., voor : werpen, smij ten,

I). V. : de aarde uit een gegraven put
mei de spade naar boven werpen, in
side van ze uit le kruien ; hiervan
srnakspade (Westvl.); 't gerucht dat
iemand laat hooren die smakelijk eet
(overal).
SMAKSPA(DE), v., korte spade, spade
met korten steel waarrnêe de dering
gravers (turfstekers) onlbloolen (Noorden van Vi.).
SMARROTSER, m . , smeerhol , smeerlap,
smachtlap, een die goeroe smeert of
smult (Noord -Limb. , Roermonde). Zie
bij Weiland : smarotsen.
SMATEREN, h. w., 't zelfde als : smetteren , smutteren , smoezelen , smeieren,
pletteren, fr. ccraser (\Vestvl.). Zie
VI. Idiot. b iz. 630.
SMEEASSCHE, v., smids- of smisassche
(Vi.) , voortkomende van smdekolen;

bij Kil. smedkoien, I. carbones savei.
SMEEKOLEN, in. mv., kolen om mOe te
smeden, smiskolen, hoellie (VI.). Zie
smeeascft.

SMEELKEN, o. , haleinije of rielpijlije om
de pijpsteien mêe door te steken
(Holl.Limb.). Vgl. smal.
SMEEREN (scherpl. e), o. w., mager, teeder worden (Vi.). Zie smeer (VI. Idiot.
blz. 630), bijv. : mager, swak, fr. délicat, [réle, chétif.

SMEERKOEK, m., reuzeikoek, stijf vet
van het darmnet (Vi.).
SMEERSMOUT, o., 't zelfde, in \Vestvl.,
als in Brab. : liezevet en, elders
reuzel of reuzelvet.
SMEET of SMET, slag, klets (Oostvi.). Zie
hierna : smet. in Limb. hoort men

smeet, smeets, voor : smiets, smils of
smet en srnets.
SMENGEN, SMINGEN, voor : sommigen.

sii
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SMÉRELKEN, O., duif met een klein beksken (Antw.). Zie hierna : smierel.
SMESKEN, SMISKEN, o., vuurwerk
een smisken afschieten , een vnu rwerk
afschieten (Gent).
SMET, v., slag, kiets, is in Limb., Hasselt
en elders : eene klets, zweep, fr.
[oud, cravache, eigenlijk is 't zweepslag, fr . coup de cravache, van sinel
ten, smijten, werpen, slaan ; hgd.
schmeisen, engi. smyte. Zie Vi. Idiot.
biz. 631.
SMEUSTEREN, b. w., smeren (VI. Idiot.
biz. 631); smullen (Brab.). Het is t
zelfde woord, anders uitgespr. , als

sireisteren , smjjsleren , smuisteren
(VI. Idiot. blz. 636), smoezeleti. TrIg.
smeieren, moes, moos.
SMII)SBAK, bij Kil. : sined-back of leschba/c, bak met water waarin de smid
het nog gloeiend gesmeed ijzer steekt
om le koelen (Brab., Antw. en eld.(,
SMIDSWATER , S1ISWATER , o., water
in den smidsbak waarin de smid het
gloeiend gesmeed ijzer steekt om t
te laten koelen (Brab.); hij Kil. iesch-

waler.
SMIEREL, SMIERL, m., smerlijn, hgd.
smerl, snzirl, fr. émerillon ; ook soort
van kleine duif, rank van lijf, wit van
kop en hals, en met bruine vleugelen
ook cene soort van wilde end, in de
\Voordenb. smient, fr. cercelle; en
overdrachtelijk iemand die licht en
rank is, een mager, schraal mensch.
(VI). Zie Kil. op smerlin, merlin en
\\Tejl op smerliju. merljjn, kleine slag
van valken, hgd. schmirí, schmerl en
zonder s, merle, roert..
SMIERLAANDE, SMIERLANDE, v., soort
van endvogel die den smerljn gelijkt
en in de Woordenboeken smient, fr.
cercelie heet (Westvi.). Zie smieri.
SMIERLACLITIG, SM1ERLIG, bij y. , licht,
mager en rank gelijk een srnierl ; een

smierlig mensch, fr. un homme svelte;
ook gladdig , zacht en olieachtíg
(Westvl.).
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stofregen (oole in de Kemp.). Zie
smodsreqen en smokkel (VI. Idiot.
blz. 633). Vrgl. smodderen.
SMOEFEL, SMOFFEL, 't zelfde als

o. gelijkvl. w., snel en
SMIERLEN
&halkac1itig kijken gelijk een smierl
of smerlijn, een weinig loensch en
scheel zien ft. emerillonn er : slimme
kinderen hebben smierlenrie oogen
,

srnoefelaar sinoffelaar (Vt. idiot.
,

1)1e. 033), srnullebroeder, slemper (VI.).
(Westvi). Men gaf ons uit Kortrijk
ook smirrelen op met de beteekenis SMOE1EREN, b. gelijkvl. w., 't zelfde als
snieieren (Vi. Idiot. blz. 630) ; smoezevan : de oogen half toenijpen om te i
len, (633), smelten, plefteren rnorzelezen gelijk een hijziende doet. Men
len (\'l).
hoort ook suenen en tsoerlen.
SMOEL. Zie smoelie.
SMIJKS, SMIJI(SEN. Zie smiksen.
soort van gort, fr. seinoule
y. slaag. aframmeling : cene 1 SlOELlE, v
SMEJTING,
smoeliepap .smoelietaarl (VI. ; in
smijling geven, krUflen (Brussel). Zie
Brab. cincel, smoelpap.
smijien, slaan hij \Veland en in
.,

)

,

,

S 1,10 KE[LUCE1 1 , SM()RKELLUCEIT, natte
't vi. Idiot. blz. 6 3.
nevellucht (Vi).
sMllri'Ei:R, y., Wer[)iol, fr. loopje
SMOKELEN, o. w., fre q . van srnokeij, of
van smij(en. verperi en peer.
smooken, wier bet. het in VI. ook nag
SMIKSEN, i)ij De Do smijksen, o. w.,
heeft, roohen, fr. jeer de la [uméc;
smullen, lusti eten ; van smiles, en
hij IÇil sntoocleen, sntuycken, 1 tapobij DC BU : snijks , d. i smulling, lek- I
rare; het bet. ook : stofregenen, of
ke rn maaltijd (\V (- stvl.) ; bij Kil. :
hetzelfde als hij ons (Vi. Idiot. hi. 633),
sinetsen, sinetschen, 1. ejiitiari. Zie
sm
n ; all. smoke/rein, smuikok/eele
smiklee'n of Sm ukíen
regen, stofregen , senokelweder, smuikSMIRRE LEN Zie smierien.
g

^

.

.

,

-

weder, nevelweder, naweder (VI.).

SMIS, uitspraak van smids.
SMISBAK. Zie smidsbak.
SMISKEN Zie cines/ecu.
SM1SWAlER Zie smiciswaler.
o. iv., smui (y en sinokkelen, smolielen ('11. Idiot. biz. 633) ;
sniulachtig eten; sowchelaar; s'moeliding (VI Vrgl. srnodderen smoezeleit.
SMODDEIt, m. in \Tl. 't zelfde als : modder, slijk ; in Brab., omstr. Loven, is
sinorlder : iets waaraan men gesmo

SMOCFIELEN

,

,

,

.).

,

(leid of gesmuld heeft, als aan eten,
soep, drank : eet owen smodder zelf
uit ; ik eet van neven smodder niet
(Brab.). Men zegt ook : lenabbel. Zie
sinodderen.
SMODDEREN, o. w. modderen, modderachtig, slijkig zijn als 't dooit, srnod
In Brab. aan
deren de ,straten (VI
iets .srnodderen het. : aan iets slab
lierachtig eten : qe moet aan die soep
).

-

niet smodderen.
SMOlISitEGEN, SMOSREGEN, m., vette

Zie smodsregen.
SMOKELREIN, stofregen. Zie soiokelen en
smookre gen.
SMOKELWEDEI3, uevelaohtig wedet. Zie
smoke/en of siïüIckel.
SMOKKtt. EN, o. w. (fre (l . van siiwldeen
of smuiken, sinnigen of smoegen) , lus
tig en smakkend eten ; hiervan : sino/ekelaar, iemand die smokkelt; qesmolkel, smo/ekeling, smahel(jkvoedsel (Vi.).

Vrgl. smaleken, smulien.
SMOEKEN, h. sv., 't zelfde als : smakken,

kussen (VI.).
SMOOKREGEN, stofregen (Breda).
SMOORING. 't zelfde als : smoorhoop (Vi.
Idiot. blz. 634, hoop mest van bagger,

stroo, enz. dooreen gemengd (West,

via a od.).
SMOOFIOTSEN, SMAEIIOTSEN, bij Kil.

hetzelfde als in de woordenboekea
smarotsen, zich aan een maaltijd on
genoodigd opdringen, en smoorotser,
als smarotser. Zie sinarotsen, bij Weil.
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SMOORR E IN, dikke nevel, stofregen (Vi.), 1
in Brab. : zebber, zebberregen, elders
smoorregen.
SMOSREGEN, SMOTSREGEN. Zie smodsregen.
SMOTTERACHTIG, bijv., smodderig, slijk
-achtig (V1.) 1
SMUIKELEN, freq. van smuiken, 't zelfde
als : snaokelen of smokkelen, gedurig
misten of smooren; stofregenen (VI.).
SMUIKLUCHT, v., nevellucht (VI.).
SMUIKWEDEII, o., nevelweder (VI.).
SMULFEREN, b. en o. w., freq. van
smullen, met veel lust eten, vreten
(Vlaand.).
SMUTS, SMUTSEL, m., spaarpot, fr. pécule : een smuts of smutselken geld
hebben (V1.).
SNAAK, SNAKE, v., in VI. slang, zwart
van rug en wit geel van borst, fr.
couleuvre, 1. anguis, eng!. snake.
Hiervan heeft men : snakebosch, slangenbosch ; snakebloed , slangebloed,
snakebloed, sukkelaar (VI. Idiot.).
SNAARGEVEN, h. en d. in Westvi., 't
zelfde als : pepergeven (V1. Idiot.
blz. 470), d. i. : zijn uiterste best doen.
Z. snaren, snarren (V1. Idiot. blz. 638).
SNADDER, m., dwaling in een boek
(Antw.). Zie snabbel.
SNAKE. Zie snaak.
SNAKETISSE, SNAKETISSIE, v., hagedis,
fr. lézard (Westvl.).
SNAPEREN, andere uitspr. in Westvl.
van : snoeperen, snoepen, fruit en
lekkernij eten. Hiervan : snaperachtig ; snapergoed ; snapery ; snaperig
(VI.).
SNARIG, bijv., neerstig, vlijtig : snarig
of gesnarig werken (VI.).
SNARREN. Zie snorren.
SNAS. Zie snassel.
SNASSEL, m., eten waaraan men shas
Zie snassélen-seltofna(Brb.)
en nasselen.
SNASSELEN, o. en b. gelijkvl. w., hetzelfde als : nasschen, nasselen (V1.
Idiot. blz. 402), d. i. : snoepen, fru t

)
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eten, met lust eten. Zie Dejager's freq.
op nasselen.
SNATSEN, SNETSEN (V]. Idiot. blz. 638),
ook 't zelfde als : knaspelen, knaspen,
knarzen, d. i.: iets eten, dat het als
kraakt of mischt onder de tanden. Zie
Dejager's freq. op knaspelen.
SNAUWEN, b. en o. w., toesnauwen,
snakken, toeschieten gelijk een bond
snakken en snauwen, grauwen, bitsig
spreken (VI.).
SNEBBEL, voor : snabbel, snabel, snavel,
snebber, snabber, d. i. bek, snuit,
mond : houd uwen snebbel toe (Brab.).
Zie snabbel en snebber (Vl. Idiot.
blz. 636 en 638).
SNEBBERBEK, m., iemand die veel snabbert en tatert (Brab., Vl. en elders).
SNEEUWBALLETJE. Een glasje klaren
jenever met suiker (vrij algemeen
door heel Nederland).
SNEEUWEN, voor : in menigte toekomen,
fr. a f uer (Westvl.).
SNEF ZIJN, ook : snuit' of snuf zijn, besnoven of bedronken zijn : hij is weeral snel (Brab.).
SNELLIGHEID, v., in VI. ook gebr. voor
't fr. légèreté : van snel, licht, lichtzinnig : de snelligheid eener dochter
is somw ijlen haar verderf.
SNELTREIN, m., is eigenlijk zulke trein
die nergens aan de dorpsstaties stilhoudt, doch in Holl.-Limb. is't eigen
tegenover--lijkderzgstn,
stelling vangoederen trein.
SNENZEN. Zie sleinzen of slinzen onrijpe
vruchten eten (VI.). Vrgl. snatsen.
SNEP, voor : groote boterham (Antw.).
SNEPPER, SNEPPEREN, in K1.-Brab.
andere uitspraak van : snebber of
snabber, snebberen (V1. Idiot. blz. 638).
van : snep, snebbe, snavel, fr. bec,
bek. Vrgl . het fr. bécasse, snebbe of
snep, engl. snype.
SNERKEN, o. w., bij Weil. : braden ; in
VI. ook gezegd van eene wond of van
pijn die als brandt en braadt en hevige
stekingen en een smertelijk gevoel
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van pijnen veroorzaakt : mijne wond 1 blz. 640) of snibbetje, snibbeken, snipper, snipperken, sneedje, stukje, fr.
doet zoo zeer dat mijn voet snerkt. Kil.
petite tranche. Kil. heeft : snippen,
heeft : sneppen 1. adurere /rigore ,
snipperen, snijden, knipperen, afsnijvoor : branden van koude, sneppende
den ; en snipperingh, snipperlingh,
wind, 1. aura wrens.
afsnijdsel, 1, segmnenta.
SNETER, m., sneteren (zware e), hetzelfde
in VI. als : snater, snateren. Vrgl. SNIBBEL, SNIEBEL ZIJN, zat zijn (Brab.,
Loven en elders).
SNIBBERLING, 't zelfde als : snipperling
of als : snibbel (V1. Idiot. blz. 640). Z.

snuit.

SNETERAAR, SNETERBEK, m. , 't zelfde
als : snateraar, snaterbek (VI.).

SNETS, SNETSE, v., wortel van 't werkw.
snelsen (V1. Idiot. blz. 639), babbelen,
snateren, bet. : babbelaarster, vrouw
dat veel klaps en snaps heeft,-mensch
lastige snateres ; ook zoo zeel als

sloeze (VI. Idiot. blz. 625) of slons.

snibbe.
SNIEFEN, wordt te Gent gezegd voor :
pikken, in den zin van wegpakken,
stelen : ze hebben mijnen zakdoek gesniefd. Dit w. zal verwant zijn met
snebbe, snebel of snavel, vogelbek
waarvan ook : snabben, snappen, met
den bek wegpakken, grijpen, rooven .
SNIELING (VI.), m. en o., snijdeling.
I SNIESTER, m., verlies, schade : een sale' ster aan iets hebben, in iets schade
lijden, een verlies hebben (Westvl.).
SNIJBAK, m., snijbank, stroobak, snij
snijkist, fr. coupe-paille (VI.,-perd,
Brab. en elders).
SNIJDEN, b. w. Bij biemarinen is Benen
korf snijden : den honing of zeem uitdo
korven halen . Iemand snijden, iemand
bedriegen (Westvl.). Zie bij ons snuf -

SNETSER, in., babbelaar, tateraar (VI.).
SNETTER, SNETTEREN, SNETTERBEK,
't zelfde als : sneter of snater, enz.
(Vi.).
SNETSING, v., of gesnets, o., babbelarij,
tatering, snatering (Brab., Kl, -Brab.).
SNEUSTER, m., verkenssnuit (Zuid. der
prov. Antw.) ; hiervan : sneusteren,
't zelfde als : snuisleren, snuffelen,
fr. (ureter.
SNEUSTEREN, andere uitspr. van .: snuisteren of snoesteren ; bij Kil. zooveel
als : snoepen, bet. te en omstr. Mecheven (VI. Idiot. blz. 644). Gesneden en
len : slabberen al etende; en zoo heeft j
gerezen wordt in Oostvl. gezegd van
men : besnuisteren, oversnuisleren.
iemand die vroeger losbandig, zonder
Sneusteren zal dus eene verkeerde
zorg of kommer leefde, maar die nu,
uitspraak zijn van : smuisteren, smodmeer bejaard en bedaard geworden,
deren , vuilmaken , en besnuisteren
stil en wijselijk zich gedraagt.
voor : besmuisteren, d. i. besmodderen, besmeuren, bevuilen, beslabberen SNIJDIG, bijv., snedig (VI.).
SNIJLING, verkort van sn' deling, o., afin 't eten.
snijdsel, stukjes en brokjes afgesneden
SNEUVE, SNOVE, v., 't zelfde in VI. als
van stokvisch : het snijling k000pen de
bij ons snuif (VI. Idiot. blz. 644), schim
arme menschen (Loven). Snijlingen
berisping in korte woorden-pend
zijn te Gent, wat door het mes der
anders ook gezeid : een wreve (wrijf),
boekbinders afgesneden is, afsnijdsel,
een trek, fr. un brocard : iemand
fr. rognures. Bij Kil. is : snijdelinghe,
sneuve geven , iemand een snuif of
't zelfde als : snipperlingtze, snippeeene pries geven. ; hiervan : sneuven,
ringlie.
b. w., iemand eene sneuve of sneuven
geven, malkanderen lichtelijk beris- SNIJMES, o., timmerlieden en blokmakerstuig, het is een lang boogvormig mes
pen (Vl. ).
op beide uiteinden met twee toppen
SNIBBE, v.,'t zelfde als : snibbel (VI. Idiot.

=
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voorzien en dat men, in 't gebruiken,
met beide handen vasthoudt.
SN1K1E , y., lange platte beitel van wagemakers, wiens lemmer omtrent zes
vin, eren breed is (Westvi.); bij Weil.:

snik.
SNIKKELAAR, SNIKKERAAB, rn. iemand die afdingt of snikkert; het vr.
is : snikke/ege. snikkelige (Vi).
SN1EIEREN. SNIPPEREN. Zie sikkelen
(De Bo).
SNIP. De kanten van een peperkoek heet
men snip te Hoogstraten. Zie hij ons
snipper; van snippen , snipperen (Kil .).
SNIPPELING, hetzelfde als : snippel,
snipperlinq, allerlei afgesneden afval,
afsoijdsel, als van papier, kleine hesties, enz. (Brab., Kemp.).
SNOBBEL, v., hoer, snol of lichte vrouw
bij Oudemans : wortel van snobbelen ,
dat hij dien schrijver heteekent : kussen, zoenen ; snobbeligh is geschikt orn
gezoend te worden en snobbeizieck,
mangek, zoenziek.
SNOEIEREANG, m., y. en o., 't zelfde als

snoeieliig, snoeisel (VI.).
SNOEK, m., de daad van snoeien, de
snede of de houw van 't snoeimes

in cene snoek bouwt hij den tak af;
oûk snoei.sel of de afgesnoeide takken
(VI). Vrgl. snok, snnk, rnk, korte
sterke trek, rep, rip, fr. saccade, secousse.
SNOE KELING, v., snoeieling, snoeisel,
afscheersel eener haag, sleun (VI.). Zie

snoeken.
SNOEKEN, b. w., hard snoeien, met een
hakmes de takken aihouwen (VI.) ; hij

Kil. snoecken, 't zelfde als : s'noeyen,
I. amputare. Snoeken verschilt van
snoeien; snoeien is snijden, kleine
dunne takken afsnijden ; maar snoeken brengt altijd een gedacht van
kracht mPe en bet. : kappen of hakken, b. y. groote dikke takken afbouwen met een hakmes of bijl.
SNOEKEREN, b. w., 't zelfde als : snoehen, waarvan 't pen freq , is steunen,

SN()

de boomen zijn gesnoekerd (VI.).
SNOERGEVEN, o. w., van de roede geven,
met roede of zweep slaan, geeselen
hij gaffel snoer op zijn.peerd (1fl).
SNOESTER, m., sloester, bolster, dop,
b. y. van okkernoten (kanton Axel).
Zie snoesteren, o. w. , sloesteren, ontbolteren.
SNOESTEREN en SNOESTERINGFIE, bij
Kil, hetzelfde als : snuislecen, snuisteriofj, snoepen, spoepgoed.
SNOKIEN. Zie schingelen en snok, snokken (VI. Idiot. hiz. 61, ).
SNOKKING,SNUKKING,v., hetsnokken.
i'ukking, hevige trekking, sjokking of
schokking (Brab., VI. en elders). Zie
sunk, snokken )Vi. Idiot. blz. 6).
SNOKWLND, SNUKWIND, rn, rukwind,
hevige rukwind (VI.). Zie snokken.
SNOO, SNOOD, bijv., slim, loos : die vogel
woont subo (VI.) in Brab. zegt men
daarvoor : loos; in Westvl. ook loos
en slim. Bij llooft komt snoo ook voor
in de het. van slim, schrander, leep en
bij andere schrijvers voor : gering,
schamel, armoedig; slecht, verkeerd.
SNORRELVAR, SNORBELAARSTEJI, die
snorrelt (Vi.).
SNORBELEN, o. 'V.. 't zelfde als : SflOOreleic (VI. idiot. blz. 6!3), snuivenì,
blazen (VU,. Snorrelen is een freq.
van snorren, knorren en verwant met

snorken.
SNORREL1NG, y., ofGESNORREL, o., de
daad van snorrelen (VI.).
SNORRELNEUS, SNORRE LPOT , SNOEtRELAAR, m,, die veel snorrelt, iemand die veel door den neus snuift of

blaast, fr. renifleur (VI.).
SNORBEN en SNARREN, o. w., 't zelfde
als : grollen, knorren , 1. fremere:
het verken snort (VI.). Snorren is verwant met soon-ken, dat in 't engelsch
snorre, in 't nedersaks. snoren, ¡igl.
snarchen is, terwijl snorren bij Weil.
ook snarren is en in 't zweedsch
snorra, neciers. snurren, hgd. schnur-

ren.
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SNOVE. Zie sneuve.
SNOVELING, m. en o., van snuiven,
stofje, ziertje, iets zoo klein en nietig
dat het als kan opgesnoven worden
(VI.).
SNUIBEL ZIJN, 't zelfde als : sniebel zijn,
zat zijn (h. en d. in Brab.).
SNUIF. Een snuifje weg hebben of snuif
zijn , een weinig bedronken zijn
(Brab.). Zie snef en sniebel.
SNU IFE LEN, snuffelen (VI.).
SNUIFSPELEN, slecht spelen ; hiervan
snuf(speler, slechte speler ; snuifschieler, slechte schieter (Gent).
SNUITDOEK (snutdoek) wordt heel VI.
door, even als neusdoek in Brab., gezegd voor : hoofddoek, halsdoek en
zakdoek.

SN UITEBONDEL, m., bundel van den
afval van ongezwingeld vlas (VI.).
SNUITELING, v., hetzelfde als : snuilerling, afval van vlas, of snuit (VI.).
SNUITEN, b. w. : het vlas snuiten, (fr.
moocher le lin), de zwingelaars in
Vl . als zij do afhangende vezels - en
steerten met de vingers afsnutteu van
eenen boot vlas ; afi. snuiting, de daad
van 't vlas te snuiten of af te snutten.
SNURK, SNORE., m., zakdoek, hoofddoek,
fr. mouchoir (Brab., Leuven); verkort
van snutterken of snulterik.
SNUTTELDOEIi, m., voor : snuitdoek, 1
snutdoek in Vl.
SNUTTEN, SNUITEN, b. w., 't zelfde als : ¡
vastnemen, te veel doen betalen, be- I^

zieke gesoberd (Vt.).
SOEI. Zie sei, seide.
SOEMEL. Zie sommel (VI. Idiot. blz. 647).
SOEPIEREN, SEPIEREN, inv., hetzelfde
in Westvl. als : soesels, zwezels of
zwezerikken of soepieten, fr. ris de
veau (VI. Id ot. blz. 646) .
SOERLEN, o. w., scheef kijken of 't zelfde
als : smierlen (Westvl).
SOESE, v., slag, kaaksmeet, fr. sou f/let,
2° ook voor : soesel of zwezerik,
30 soesen, in Oostvl. : gebaksken van
fijne bloem, boter en eieren samen.
SOITEN, voor : Franciscus (Westvl.).
SOIZE. Zie sooize.
SODEN, o. w., langzaam koken, meuken
of muiken, fr. mitonner (VI.).
SOKKET (o als korte oe uitgesproken),
soekket voor : zoek het, zegt men tegen
eel hondtje om dezen aan te hitsen
iets te pakken, te zoeken en aan te
pakken.

SOLDAAT MAIEN, vernielen, opeten
kapotmaken : die mik zal gauw soldaat gemmaaakt zin (Brab., Hagel.).
SOM, SOEM. Zie sim.
SOMMENKEN, met de klemtoon op menk,
te [loopstraten en Turnhout gehoord
voor : sommigen of sommige menscheu.
SOMMERSTE en SOMMIGTE in Brab., VI.
en elders voor : sommige : sommerste

menschen zeggen ja en sommigte
menschen zeggen neen.
SOMMIGTE, voor : sommige, sommigen :
de sommigten zeggen dit, en anderen
driegen : ze hebben u in dien winkel
slat (Brab., Antw., N.-Br. en VI.).
fel gesaut (Brab., Antw.).
SNUTTEREN, o. gelijkvl. w., 't zelfde als : i SOMVT, voor Snul : doe sornví, wat gij
gelooft (omstr. van Tienen en Landen).
snoeperen, veel lekkernij eten (VI.)
Vrgl. sim, aap.
bij Kil. is snutteren hetzelfde als
SOM W• IJ L, SOM W IJ LST, SOM WIJ LSTEN
snipperen, en snutteringhe is snipper
en SOMWIJLEN, wordt niet aleen in
-linghe.
VI. maar ook in Brab., Limb. en elders
SOBER, SOBBER, bijv., stervende, zich
gezegd voor : somwijlen, somtijds,
in doodsgevaar bevindende (VI.).
waarvoor Kil. ook sommighe wijle en
SOBEREN, SOBBEREN, b. gelijkvl. w.,
som -wijle heeft.
een zieke, die in soberen staat is, aan
de gebeden der geloovigen in de kerk SONIËNBOSCET, Bois de Soigne, was vroeger een zeer groot en heden nog een
aanbevelen : de priester heeft den
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aanzienlijk bosch in Braband niet ver
van Brussel.
SOO, SOOT, voor 't fr. Francois, Francis
(Brab. en elders).
SOOLKEN, SOOITJE, verkleinw. van Soo,
Sooi, en dit voor Francois, Frans,
Francis, Franciscus, waarvan 't ver
Franske, Franciske en-kleinwords
Suske.
SOOLTJEN. Zie Sooiken.
SOOIZE, SOOIZEKE, hetzelfde in Vi. als
in Brab. en de Kemp. : Soos, Sooze,
fr. Françoise, 1. Francisca.
SOOS, SOOZE, SOOIZE, ZOIZE, hetzelfde in Brab. en VI. als : Siska,
Francisca; het komt van 't fr. Françoise, en wordt ook in Brab. en V1.
gezegd voor : sulachtig vrouwmensch,
sut, sukkel, en in VI. voor : seute en
trouweloos vrouwmensch.
SOPPEN, SJOPPEN, gelijkvl. w., het sop
trop of trop (toppunt, hoogste) afdoen,
uitsnijden of - knippen, bv. : de larwe
soppen, de tarwe of ander graan, te
vlok opwassende, boven wat afsnijden
om den groei te verminderen : een
plant sjoppen, het de kruin uitpitsen,
er het sop uitsnijden (Brab.).
SOPPER, m., hetzelfde als : koeier (VI.
Idiot., blz. 270), koeihoeder, koeibesteiler, helpjongen in eene pachterij
(Halteland).
SOUWEN of SJOUWEN, o. w., grooten
arbeid doen en weinig winnen : altijd
souwen en arm blijven. Souwer of
sjouwer, een die veel arbeidt en wei
wint , zooals bijv. een ketser of-nig
scheepsvoerman (Vi.).
S(JUWELEN, SUIELEN, SUWELEN,
b. w., vuilmaken, bezoedelen (Westvlaand.) ; bij Kil. is soluwen of seulewen vlaandersch en bet. : bevlekken ,
1. maculare. Vrgl. 't fr. souiller.
S. P. uitgesproken esse pee. een s. p. bet.
hersenpikker of een die iemand lastig
maakt, iemand die niet wilt mêe
doen : ge .zijt nen s. p. (Gent).
SPAANSCH. SPAANSCHE BABBELAAR,
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iemand die zeer veel en zoo vlug
klapt dat men hem bijna niet verstaat.
Spaansche kraag , een kraag met
lange hol gekrolde plooien gelijk men
de Spanjaards des XVIC en XVI[' eeuwen pleegt af te malen (Brab. en eld.),
ook te Kortrijk, in Vi., gezegd voor :
spaansche pokken ; spaansch kaatje,
naam van een vogelken. In spaansch
voetje ergens over springen, zegt men
te Godsenhoven, voor : met saamgevoegde voeten overspringen.
SPAANSCHE KWETTER, heet men in de
omstr. van Mechelen, een vogel die in
braamstruiken woont langsheen de
grachtkanten.
SPAARSELEN, b. w., freq. van spaarsen
(Vl. Idiot. blz. 649), sproeien, be
sproeien, sprenkelen, spatten (V[.).
Vrgl. 't 1. spargere, sproeien.
S P A D S E E R E N, het hgd. spadsieren,
wordt ook te Roermonde en op de
grenzen van Duitschland gezegd voor
wandelen.
SPAKKE, v., SPAKSKE o., mankbeen,
been dat korter is dan het andere, zoodanig dat men min of meer mankt :
een spakke hebben ; met een spakke
gaan, mankgaan , ook iemand die
eene spakke heeft, een manke (Westvlaand.).
SPALKEREN. Zie spelkeren.
SPANKERACHTIG, bijv., spannend, spanachtig, nauw, smal : uw kleed is te
spankerachtig gemaakt (VI.).
SPANKEREN, soort van freq. van spannen en met dezelfde beteekenis, ook
te nauw of te smal zijn ; hiervan :
spankerachtig (V1.). Zie ook.Dejager's
Frequentatieven.
SPAREN. [Jet spreekwoord : een appel
sparen voor den dorst : bet. in Brab.
iets sparen voor den tijd als men 't zal
noodig hebben, b. v. voor als men
ziek of oud wordt.
-

Die spaart uit zijnen mond.
Spaart voor kat of hond.

d. i. : Die al te gierig leeft, spaart
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voor ondankbare verteerders of slokkers.
SPARKELEN, SPERKELEN, freq. van
sparken of sperken, 4 ° sperken , spranken, sprankels of gensters uitwerpen,
als gloeiend ijzer dat gesmeed wordt,
ook; 20 knetteren, knappen, fr. crépiter; 3° vonkelen, fr. ptiller. Het is
verwant met springen, fr. disperser,
1. .spargere ; Kil. heeft sparckeien ook
in dezen zin.
SPARKEN, 't zelfde als : sper/cen (Vi.
Idiot. biz. 6 55) of als : sparkelen.
SPARRESEISJE ofgoudhaanije, een klein
vogeltje dat, bij wintertijd hier te
lande, in sparrebossohen verblijft cii
piept bijna als de keesrneezen (omstr.
Mechelen).
SPARREWAAN, SPERREWAAN, SPEllWER, een vlijtig kind (Kortrijk). Zie
sperrewaan, sporrewaan, sper'wer.
SPARTELEN als een duivel in een wijwatervat : op zijn gemak niet zijn en
zoeken los of veeg te geraken (VI. en
Antw.).

SPARWAAN. Zie sporrewaan.
SPASEM, o., hetzelfde als hij ons spaarsel
(VI. Idiot. biz. 649), omslag van papier, iijnwaad of iets anders, rond een
boek gedaan om hem te bewaren (VI.,
Brab.).
SPASIE, 't zelfde als : spasem.
SPEECEIELEN, in Kl. -Brab., hetzelfde als:
speekelen (Vi. Idiot. biz. 651) of spuchelen (blz. 666), speekseien. Zie specken (VI. Idiot blz. 654) en spekelen,
spikkelen.
SPEENKORF, m., mandje dat men aan
den muil van jonge kalveren doet,
opdat zij niets nadeeligs zouden eten
(Brab., omstr. van 11011.); van spenen
en korf.
SPEERZELEN. Zie spaarselen.
SPEETBOS of SPEITEBOSSE, spuitbos,
spruitbuis (Vi.).
SPEETEN, 't zelfde als : speiten (Vi. Idiot.
biz. 65e), spatten, gieten, uitstorten,
fr. déverser : graan uit den zak spec-

ten; het zaad op den zolder uitspeeten
Waas).
SPEETGRAS. Zie spitgras.
SPEGELEN, SPEGGELEN, b. w., 't zelfde
als : spekelen, spikkelen, fr. tacheter
(Westvi.). Men zegt ook : speugelen,
speukelen en spukkelen.
SPEGGELEN. Zie spegelen.
SPEIEREN, o. w., spatten, gezegd van
natte en drooge waren ; ook sterk
glanzen, glinsteren : een kleed dat
speiert ; speiering, gespeier : de speiering van cene schitterende kleur (Vi.).
SPEIERGOED, o., alle geschilderde kleedingstoffen wierkleuren levendig glanzen, fr. rouennerie (Westvl.).
SPEITER, m., 't zelfde als : speier, spatting of spetter, spikkel : zijn broek
was vol speiters sljjk (Westvl.).
SPEITSEN, b. en o. w., spatten, speiten,
in Vi. hetzelfde als in Brab. : drèsscheu, spatten.
SPEK, m., zeker vischje, dat veel ir. de
zon bovenzwemt (Gent). Z. remmer.
SPEK, o. : het spek weghebben, zegt men
in Brab., omstr. Loven, van iemand
die van cene kwaal, b. y. van de teering, is aangedaan : ja zijn valling is
geweldig, ik geloof dat hij het spek al
weg heeft en dat de teering gezet is.
SPEKEL , SPEKELING , voor : spikkel,
vlekje, stippel, stippeltje, fr. petite
táche; stof met spekelingen of met
spikkels van cene andere kleur als de
grondkleur (Vi.). Zie spekelen en speiteling.
SPEKELEN, b. w., voor : spikkelen (VI.),
fr. tácheter : cene gespekeide broek;
gespekeld vel, enz. (Vi.). Men zegt
ook : spevkelen, spukkelen, speugelen
en spegelen.
SPEL, o., 't zelfde als bij Weil. : speling,
ruimte waarin of waartusschen iets
zich gemakkelijk kan bewegen, fr. jeu
en dit bewegen in zulke ruimte beet
men spelen (Brab., Vi., Kemp.) ; ook
moeite, last, ruzie (overal ) ; beslag,
wìsje wasjes (VI.). in Brab., Loven,
39
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noemt men hij de schrijnwerkers en
timmerlieden spel, b. V. : een spel kapbeitels, d. i. eene verzameling van
twaalf beitels van verschillende
grootte.
SPELK, SPELKE, y. 't zelfde als hij Kil.
spalcke, een zeker spaan of latje, fr.
éclisse (VI.).
SPE LKE, v., voor : spelt, fr. épeautre(Vl.).
SPELKEN, 't zelfde in Vi. als in Brab. en
bij Weil. : spalken, splissen, splitsen,
fr. ëclisser.
SPELKEREN, o. w., 't zelfde als : spellen,
d. I. iets trachten te weten, heimelijk
talen naar iets (VI.) ; te Brugge zegt
men : spalkeren en in Brab. : stollesteeren , van 't fr. solliciler.
SPELLEBEZE, SPILLEBEZE , SPiNNEBEZE, doornbezie, de vrucht van den

spelledoorn, d. i. de hagedoorn, fr.
aubípine ; hij Kil. alba spina. Kil.
vert. de haegh -bezie, vrucht van den
doornlaar, door snorum sentis. Vrgl.
spel, speld, spil en spinnebeier, spinnebezie.
SPENIEREN, b. w., voor : spennen of
spenen, fr. svrer (Westvl).
SPENNEN voor : spenen, spanen (VI.).
SPERASSELS. Zie sperhaar.
SPERBOOM, in VI. hetzelfde als in Brab.
ri/boom, rjbaik, sluitboom, dien men
over weg of baan spart om den doorgang te beletten. Z. VI. Idiot. biz. 539.
SPERFIAAR, SPARI 1AAR, SPERREBAARDEN, in Westvl . hetzelfde als in Br.
spellen, d. i. speidvormige bladeren
van sperbout, denneboomen. Men zegt
in VI. ook sperassels en sperrelernen.
SPERRELEEM. Zie sperhaar.
SPERKELEN. Zie sparkelen.
SPERREWAAN, SPERWAAN. Zie aporre-

waan.
SPETTEREN, SPATTEREN, o. w., spatten, fr. jaillir; wegloopen, wegijien
(VI.).
SPEUGELEN, SPEUKELEN, SPUKKELEN, b. w., spikkelen, fr. lacheter,

moncheter : gespeugelde schildering

sp'

(Vl.). Zie spegelen.
SPEUNS, SPUNS, flauwe soep, flauwe

koffie, waterachtige melksoep (Westv 1,); bij Kil. sponne, Flandr. spene,
spinne, I. .succus, lac. Nu, bij den zelfden Kil. bet. spinne, spene, sponne,
flaodr. zoo veel als meuschelijk melk,
moedermelk. Vrgl. spenen of spanen.
SPICEIT, soort van brug over eene gracht
om op een stuk land of weide te kunlien met gespan. Men legt de gracht
toe met hout, mutsaarts, rijsbossen
en aarde, of liever men legt er Ian ge
stukken hout of balken over en daarop rijsttakken en afgestoken zoden,
een karspoor breed, om er te kunnen
overrijden (omstr. van Aarschot). Het
Westvl. Idiot. heeft spichten, spech
ten, in den zin van klitsen, fr. épisser,
twee emden van koorden samenviechten. Vrg l . spitten, speten.
SPiE , y., voor : spinde, afgesneden stuk
of homp (Brab., Loven). Zie spil.
SPIEGELHERST, voor : spiegelshars (Br.).
SPIEGES, voor : spiegast, gast : het is een
aardige spieges (Gent).
SI'IElIBEKEEN , o. w., watertanden
groeten lust naar iets hebben (Westvl.).
Vrgl. spiecken (Kil.).
SPIEREN is een dorp in Henegauw, in
't waalsch : Espieres.
SPIERINGVANGER, m., soort van eendduiker, zaagbek, fr. harle (omstr. van
Mechelen).

SPIERLULT, m., weduwaal, fr. loriot(VI.)
SPIESSEL hebben wij gehoord in : spiesseI net, in den zin van : zeer net. 't Is
gewis eene verbasteriog van spiegelnet.
SPIGGELEN, b. w., alweer eene andere uitspraak in VI. van : spegelen,
spekelen, voor : spikkelen, fr. tache-

ter, moucheter.
SPIJKER. Zie spijkeren. Spijkers hebben,
is zooveel als : geld hebben, rijk zijn
(Gent.).

SPIJKEREN, b. w. Spijker is in VI. een
afgesloten zolder waarop men iets

sp'
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bergt ; vandaar dat spijkeren bet. in
eenen spijker of gesloten plaats hergen of wegleggen. Spijkeren, o. w., is
ook : sparen, spaarzaam leven, fr.

épargner : een werkman die spijkert,
heet spaarzaam ; maar eene rijke die
spijkert, is gierig. Men zegt sparen en
spijkeren; ook rasloopen , vluchten,
spoedig de wijk nemen ; knetteren of
kraleende openspringen, fr. crépiter

rijp graan op het veld hoort men spijkeren in de warme dagen (VI. ); de
spijker is te Roermonde, een zolder. Z.

spijker (Vi. Idiot. biz 657).
SPIJS, V. Even als men in vele streken
zegt : klokspijs, d. i. de gesmolten metalen waarvan men klokken giet ; zoo
noemt men te Gent en elders in Vi.
gesmolten lood, tin, enz. ook spijs,
te en in de omstr. van Kortrijk wordt
de soei, in 't fr, soupe of potage ook
spijze genoemd.
SPIJT is o. in vele streken van Brab.
SPIL, v., VOOi : snede of afgesneden stuk,
homp : hij kreeg cene dikke spil brood
(Hagel., Brab., Loven) Men zegt in
denzelfden zin ook : spie. Spil en
spie zullen gewis ecco verbasterde
uitspraak zijn van en voor : spinde, d.
i. spindbroocl. Zie spinde en spin (VI-

Idiot. biz. 658).
SPILLEBEZIE. Zie spellebees.
SPINDE, uitdeeling van brood, enz. aan
de armen. Zoo zegt men : de armen
van den spindljet, en dezen zijn de
armen die op de lijst staan van 't bureel van liefdadigheid en door dit geholpen worden (Limb., Maastr. en

elders). Spinde is bij. Kil. vett. door
panis gradilis ; sportula , hetzelfde
als in de Woordenb. spindbrood, fr.
pain de chanté. Hiervan spinden.
SPINDEEREN, te Kortrijk 't zelfde als
spinsen, spenen (VI. Idiot. biz. 659).
SPINDEN, o. w., uitdeelen of uitdeeling
doen van brood, vleesch, onz. 11oll.,
Limb. en Maastr.). Bij Kil. en Meyer is
spinden ook uitdeelen van nooddruft

sii
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als : brood, enz. aan de armen.
SPINDEREN, o. w., snel loopen wegijlen,
wegvluchten : de dief spinderde weg
gelijk een haas (Vi.). Het is een freq.
van spinnen, fr. filer, dat ook de bet.
heeft van heengaan, wegviuchten.
SPINDING, SPINNING, uitdeeling (Floh. Limb.); bij Kil. : spinding, I. distribu-

tio, visceratio.
SPINDLIJST. Zie spinde.
SPINNEBEIER, SPINNEBEZIE, y., voor
doornbezie (VI.). Kil. heeft : spinne-

kobbe of woi[sbesien, in 't 1. : herba
pares; uva lupina, en Sheeckx verfr.
wolfebezie door : raisin de renard,
parisetle. Zie spiliebezieen vrgl. spin,
I. spina, fr. épine.
SPINNEGE, SPINNIGE, v., in Vi. voor
spinster of in Brab. : spinnerse (de
klemtoon op nerse).
SPINNEN, voor : binden, voegen : Spin
dat eens aan een. Iets aan een spinnen,
iets verzinnen , iets uitvinden , fr.
arranger, bader (Brab., Antw.); gaan
spinnen bet. in de Kempen : jongelingen en dochtersdie te samen komen
om zeker min ofmeer overeen komend werk te verrichten ; van spinning , samenkomst van jongheid
avonds in een buis.
SPINNING. Zie spinding, spinden en spinneu. De Labayen, het lcwanselbier,

spin ninghen, spijtinghen, swinghelin gen waren in verledenen eeuwen

samenkomsten der jongheid van beiden geslachten, die als zeer gevaarlijk
voor de zeden, streng door de Belgische,bisschoppen verboden werden.
SPION, m. enkelvoud, scbafehing, krohleu,
fr. copeaux de bois.
SPITGERS, o., soort van gras, in de wetenschap genaamd : lolium perenne,
fr. ivraie vivace. De kinderen gebrui
ken er de balmen van om er braam-

bezen op te spitten (Vi.); in Brab.
reesemen de kinderen de aardbezen
die zij in bosschen of kanten plukken,
ook op de pijlen van zulk gras, voor:
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speelfJers, van gras en spitten voor

speten.
SP!TSKAR. Iemand door de spitskar jagen is: iemand door de spitsroede doen
loopen, d. I. : iemand doen voortloopen tusschen twee tegenover elkander
staande rijen van mannen , welke
ieder den doorgejaagden in 't voorbijloopen zoo veel mogelijk afslaan (Antwerp., stad en prov.). Spits/car, 't is
misschien eeno gewijzigde uitspraak
van spitsyar en dit voor : spitsgaarde,
splisgeerd, spitsroede.
SPITTEN, b. w., voor : speten, rijgen op
eenen draad of iets aiiders : spit uwe
bezen bijeen (VI.).

SPLEET, SPLETE, V., bet. in Westvl. ook
nog : lange dunne halm of steel van
gers, van zegge of van hout, om, b. y.
de holte van een pijpsteel te kuischen.
Kil. heeft spletter voor : splinter en
voor : stroopijitje, I. festuca.
SPLENTER, SPLINTEB of SPRENDEL,
ook gekkend gezegd voor : parapluie
(VI.), het mv. splenters zegt men, in 't
Veurne ambacht, voor : schijven, te
Gent zegt men splinters.
SPLETE. Zie boven spleet.
SPLIJT1NG komt voor in het Synodicum
Belgicam ii, blz. 49, als eene gevaarlijke bijeenkomst van jongens en
meisjes door den aartsbisschop van
Mechelen, streng verboden. Het zou
kunnen zijn : het slijten of hekelen
van het vias of ook wel voor : slijting,
vlaskermis die plaats heeft na dat het
vias gesleten ofgetrokken en ingeoogst
is.
SPLETSTRAAT, straat die in tweeën splijt,
scheidt (VI.). In Vi. zegt men spielten
en in Brab. : splitsen voor : sIjteri,
hgd. spalten ; Kil. geeft ook pletten
op als vlaandersch, en splitten als een
oud woord splissen is bij hem hetzelfde als : splitsen, Iosdraaien.
SPLINTERNAGELNIEUW, bijv. , spli n ter
nieuw, ganseh nieuw (Westvl).
SPLINTERS. Zie splenter.
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SPOCHEL, SPOGCEIEL, m., spog, rochel,
fluim (Vi.). Zie spochelen en spoege
(VI. Idiot. biz. 660).
SPOCITELEN, o. gelijkvl. w., hetzelfde
als : spuchelen (VI. Idiot. blz. 666) of
speechelen, gedurig speeken of spitwen, rochelen, fl uiwen ; afleiding
spocheling, V., het spochelen en ook,
eeoc vrouw die spochelt ; gespochel
(Vi.). Zie spuigen, en Vrgl. spouwen
of spuwen, Kil. geeft spoghen ook op

als oud vlaandersch voor : spouwen.
SPOEDEREN. Zie spoeieren.
SPOEIEREN, o. gelijkvl. w,, freq. van
spoeden, spoeien, bet. haasten, voortgang doen, fr. avancer : zich spoeieren, zich spoeden, zich haasten (Vi.).
Zie spodderen, spoeteren (VI. Idiot.
biz. 660-61).
SPOEL, o. , in VI. hetzelfde als in Brab.
spoeiinq, spoelwater, lepelspijs waarin te veel water is, flauwe kost,
slechte drank.
SPOELEN, het garen op de schietspoel
rollen (Kemp.).
SPOKKELEN, o. w,, freq. van spokken
(Vi. [diot. blz. 661), wier bet. bet heeft,
d. i. sporken, knitteren, van heette
barsten, fr. crépiter : de kastanjen
spokkelden (Vi.).
SPONDEREN , b., o. gelijkvl. w., de
ruimte vol-metsen tusschen en boven
de bogen eens gewelfs, aanrazeeren,
fr. reinplir de maçonnerie les reins
de voûte, araser (Westvl.).
SPOOR, o., in Limb. en elders voor
ijzeren weg, spoorbaan , spoorweg.
SPOORELEN. Zie sporelen.
SPOORIG. Zie sporig.
SPORELEN, SPOORELEN, SPORRELEN,
o. w., met de sporen slaan : de hanen
sporrelen als zij vechten; ook : opstuiven, uitvaren, slaan en vechten,
spotten en schelden (Westvl.
SPOREN, o. w. , gaan, loopen, aanstappen
hij kwam daar aangespeurd (Werchter en elders). Zie sporen (VI. idiot,
blz. 662),
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SPORIG, SPORRIG, SPOORIG, SPORRELIG, bijv. , wrevelig, ongedurig,
korsel, opvliegend : een sporriq wijf;
koud, droog en schraal : een sporrige

lucht; sporiqheic[ (Westvl.).
SPORKE, V., sporte, fr. echelon (Vi).
SPORKEN, b. w., iii 't vuur doen openspringen, I). y. kastanjen sporken
(\T 1) Zie sperken (Vi. Idiot. biz 655)
en bij Kil. sparckelen, in 't lat. spargere, dispergere, angi sparckle, ook
spokkelen, spotten, spotteren, ver-

want met spatteren, freq. vau spatten.

SPORRETEN. Zie sporelen.
SPORRELIG. Zie sporig.
SPORREWAAN, SPORWAAN, SPERREWAAN, SPERWAAN, SPARWAAN,
o., sperwer (Westvl.), hij Kil. : sporwaer en spoor -waar, fl ancir, i. sperwer; van Maerlaut heeft : sporeware,
sporware, sparewaer, sparware,
allen varianten van het huidige sperwer, fr. ëpervier, ook h. en d. ge-

noemd : kiamper, klampvogel, kwaadvogel, plod, plodde, plot; overdrachtelijk noemt men ook sporrewaan een
speelziek kind, een slimme jongen,
eene strop, cene slimme vos.
SPORRIG. Zie .cporig.
SPORWAAN. Zie sporrewaan.
SPOTTEREN, freq. van spotten, fr. se piquer, se piqueler, kleine vlekjes, gelijk sproetjens krijgen, gelijk lijnwaad
clot lang vochtig ligt (Vl.) in Brab.

zegt men : stikken, verstikken : het
ljnwaad is verstikt; in Vi. : het lijnwaad is gespot of gespotterd.
SPOUTEREN. Zie spoeteren.
SPOUWDRANK, in., spuwdrank (Brab.).
SPOUWEN, SPUWEN, o. w, wordt, in de
prov. Brab. en Antw., ook gezegd
voor : braken, fr. vornir. Kil. heeft

spouwe en spouwssel, voor : braking,
en spouwen, voor : braken, I. vomere,
angl. spewe.
SPOUW IN SPOUW UIT, gemeene uitdrukking, gezegd van visch die zoo
klein is dat hij meer graten dan spijs
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behelst en men er het kleinste gedeelte maar kan van slikken (Vi.).

SPREKEN (tegen). Tegen iemand spreken,
gebr. voor : bevallen, toelachen, goed
zijn : die boter, die peer, enz. , spreekt
u tegen, (1. 1. lacht u toe.. God wreekt
waar hij niet spreekt, gezegd in Brab.
om te laten verstaan dat men de boos wichten en zondaars dikwijls gestraft
zieL worden voor vroegere misdaden.

ik kan dat niet zeggen zonder spreken, dat is, zonder woorden uit te
spreken die zouden kunnen misnoegen, schade of ongemak veroorzaken.
SPRIETELOOGEN, o. w., sprietoogen
mijne oogei sprietelen (Brab., Vi.);
bij Kil. is 't spriet-ooghen. sprietel -

ooghen.
SPRIETELTAK, tak die gesprieteld is, die
vorksgewijze is, zoo ook : sprieteltop,
gesprieteide top van cenen boom (Vi.).
SPRIEKELEN, te Roermonde en elders
gezegd voor : sprinkelen of sprenkelen , bespatten , bespikken en het
Vlaanders : sprietelen (Kil.).
SPRINE ETA AN , iekspei, beslagmaker
(Gent).
SPROETEL, v., sproet (Limb,). Pomei
heeft sproetsel. Bij De Bo is sproette,
een bijv. , een die sproeten heeft.
SPROKKELEN, uitspranken, uitspringen,
gezegd van bout dat uit het vuur
springt (Westvi.). Zie sprokkelen (VI.
Idiot. biz. 665).
SPRONG, m. , plaats boven den ere eener
schuur waarop doorgaans houten gelegd worden op welke ook graan ge-

tascht wordt : wij kinnen op onzen
sprong wel dertig mandelen lasschen
(Fiageland en elders). VrgI. spronk
van springen.
SPRUIEN, SPRUWEN, SPROEIEN (Vi.).
SPRUITELING, m. en o. , uitspruitsels
van een gewas spruit, fr. jet, rejeton;

spruilkool : jette -chon. (Vi); bij Kil.
spruyte.
SPUlE en SPU1GE, spog, speeksei, fr.
crachat (Westvi.). Zie spuien en
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spuig en (VI. Idiot. biz. 666); hiervan
.

spuibak, spuigbak; in Brab. : spouw-

ba!, elders spuw-bak.
SPUIGEN, SPUIGSEL. Zie spuwscl.
SPUKKELEN, 't zelfde als : speukelen,
spikkelen, spegelen, fr. tacheler (Vi.).
SPULTEN, SPUTTEN, b. o. en geijkvi. w.,
spuiten (Vi.).

SPUNS. Zie speuns.
SPUWSEL, SPOUWSEL, SPUEGSEL, o.,
spog, speeksei, fr. crachat, salive
(Vi. en elders).
STAAKSTIJF. Zie stakesUjf.
STAAKSTIL , Zie stakestil.
STAAN. Nu kan ik het staan, nu kan ik
het volhouden, of, nu ben ik wel iiedaari (Brab. en elders). II(j mag staan

waar de latten kort staan, h(j mag
staan waar de bessern (bezern) staat.
Staan zien gelijk een hond op eene
doode koe of staan kijken 1(1k een uh
op een gootgat, of op eenen kluit,
dwaas staan kijken met open mond
(Oostvi. en elders).
STAANDER, m., een puntstij1 in een dak,
stande sperren, waarop de stellingen
rusten (Gent) ; ook : de makelaar
eener dubbele deur, de kantstijlen
eener vensterraam, de beide balken
eener ladder waar in de sporten steken
(VI en elders).
STAANSVOET, bijw. , op staanden voet,
terstond (Brab., VI. en elders) ; bij Kil.
staends-voets, voetsstaends, I. stathin, illico, stante perle ; ook staendsvoets, 1. presso psde.

STAKESTÎJF en STAKESTIL, in VI. gebr.
het eerste voor : zoo stijf als een
staak ; het andere voor : zoo stil staan
als een staak of boom.
STAKIJT, STAKIJTSEL, voor : staket,
staketsel paalwerk , fr. palissade.
Hiervan : stakijtsen, stakijtseiea, b.
w . , met een staketsel of paalwerk afsluiten, fr. palissader (Vi.).
STALENBOOG, in 't Westvl. 't zelfde als
stelleboog (Vi. idiot. blz. 676), waar
van de lat van staal is.
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STALEN SLAGEN of SLAAN, bet. de uitgekapte stammen van een mastbosch,
die verdund werd, met het kapmes
zuiveren van hunne wortels en takken
en er stalen van maken (lierenthals
en omstr. Zie staal (Vi. Idiot. biz. 667),
stam, steel.
STALLEN, o. w., gelijken optrekken

(lat kind stalt juist zijne moeder; die
zoon statt zijnen vader niet (Limb.).
Stallen, hij Kil. ook staelen (in den
zin van koopwaren ten toon stellen)
is gewis voor : een staal zijn; nu staal
het. proef, voorbeeld, toonbeeld, gelijkeriis.
STAMHEER, erfgenaam, gezegd van een
eenigen zoon (Hasselt).
STAMPEN voor : slaan ; oliestampen
olieslaan ; zaadstampen, voor : zaadslaan. Hiervan stamper, voor : slager
of olieslager en slagmaalder, slagmuilder, fr. huilier; starnpmolen, stampkot,
slagmolen (VI.).
STAMPENDE VOL, t zelfde als : slampensvol (Vi. Idiot. blz. 669) , proppende- of proppensvol (Brab., Vi. en
elders).
STAMPKOT, in VI. voor 't Brab. : slagmolen , olieslagerij , oliemolen. Zie
,

stampkot (Vi. Idiot. blz. 669).
STAMPZAAD, voor : sloor- of koolzaad,
raapzaad, lijnzaad dat de oliesiagers
verstampen of platslaan om de olie er
uit te persen (VI.).
STANDJE. Iemand een slandje maken,
iemand uitschelden of hem iets verwijten (Antw. , prov. en loll.). Zie

stande.
STANKETSEL, voor : staketsel of heining
(Roermond en elders in Limb ).
STANSVOETJE , STANVOETJE , bijw..
't zelfde als : staansvoet, fr. a pieds
joints : stanvoetje springen (Westvl.).
STAPSEL, STEPSEL, o., in Vi. 't zelfde
als : oerstapse1 of overstap, d. i. een
houten of steenen afsiuitsel van orntrent twee voeten hoog, staande in
een engen door- of ingang, zoodanig
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dat er s1echs menschen over kunnen
maar geen ossen, peerden, verkens
noch kruiwagen. Zie stichel, stechet.
STAPSTEEN. Stap- of stepsteenen zijn, in
VI. steenen die van stap tot stap liggen op modderachtige wegen en waar
de voetgangers op treden. Een weg
met zulke steenen belegd, heet stapweg of stepweg.
STAPWEG, STEPWEG. Zie stapsteen.
STECHEL, STICEIEL, STIGGEL, m., kaai,
lage steenen muur langs een water
of aan beide kanten eener steenen
brug, fr. rebord dun quai, d'un pont,
enz. ; ook : steenen blok neveiis den
ingang eener kerk waar op de aankondigingen geplakt worden (VI.) , bij
Kil. : stichel, sljghel, 1. grados ; sti
chel is in Brab. 't zelfde als : stapsel,
overstap. Zie stapsel.
STEDEN, b. w., in VI. hetzelfde als wat
men in de geestelijke gemeenten pro[essen noemt, d. i. voorgoed aannemen en als inlijven : een beggijn sicden is eene beggijn professen ; hiervan
steding, steedsel, voor : professie, van
't lat. professio, hierodulia, d. i. belijdenis, te weten, dat men den regel
der gemeente aanveerdt en belooft
denzelve na te leven. Steden bet.
plaatsen, vaststellen : een beggjn, enz.
steden is dus eigenlijk : baar eerw
vaste stede of plaats geven, 't zij in
de kerk, het zij in het couvent. Men
had vroeger en lieht nog wel ergens
in de beggijnen kerken, vaste en onbeweegbare steedjes of zitplaatsen.
Zie steedsel (Vi. IdioL blz. 674).
STED1NG. Zie steden en steedsel (Vi. Idiot
blz. 671).
STEEBOORIG, bijv. , ongewillig, stijfho.of
dig, ongedwee (VI.) ; bij Kil. : stiefboorigh, hard, koppig. Zie De Bo, op
steeboorig. Vrgl. stijfhoorig. Het is
zeker cene verbastering van : stijf of
steefhoorig.
STEEDSEL, STEDING. Zie steden.
STEEG, oulings : stijgh, steygh, stiegh,
-

-
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steegh, steil, wordt in Limb. ook uitgesproken stik : die trap is le stik, en
te Mechelen en omstr. steks, als : bijw.,
bet. in laatstgemelde streek : aanstands.
STEEGBEUGEL, hetzelfde als : stegel,
stijgbeugel, fr. étrier (Brab.); Kil.
heeft : stfjg-boghel, stegeireep, steegh reep, en ook : steghen, steeghen, steighen en stijghen, voor : stijgen, klimmen.
STEEGER, hetzelfde als : steiger of steigerboom , een hout langsheen den
muur en waar de treden worden gemaakt (Gent en elders). Zie stiggel
(VI. Idiot. blz. 678).
STEEK. Hij is uit zijnen steek, hij is zot
(Werchter). Men zegt elders in Brab.
liji is van zijnen stek; en ook : hij is
van zijn stulc.
STEEK1OE, y., koe die met hare hoornen
steekt (overal.
STEERVOGEL ook TEKVQGEL, sperwer, Ir. épervier (omstr. van Mech.).
STEELS, STEILS, STIJLES, verkort van
Pasteels, Pasteins, Bastyns, Bas1inc.
STEEKTE, STIKTE. Iemand de steekie
doen, iemand onderkruipen, iemand
schade toebrengen, met heni, b. y.,
zijne kalanten af te nemen of anderzins (VI.).
STEEKVOGEL, KlEBER, hij Kil. ook zooveel als : stock-voghel, stick-voghel,
hetzelfde als ; sperwer, klampvogel;
te Gent voor : een drijkantige. Elders,
in Oostvl. noemt men ook : steekvogel,
den vogel met welken men op steek
zit of lokvogel dien men tussehen de
netten optuiert om andere vogels te
vangen.
STEELMOES, het groene boyer als van
rapen. knollen (Limb.). In Brab. zegt
men : rubbekens.
STEEN , STEIN , beteekende vroeger
steenen huis, fr. demeure en ook
manoir fortiflé. Hiervan hebben vele
kasteelen en andere plaatsen hunnen
naam gekregen als : Ravenstein, Val-
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kenslein, Steinokkerzeel, Burgerstein,
Steinvoorde, Steenvoorde, Steenhuffel,
Sleenkerke, enz.
STEENAA1STER , STEENAKSTER , m.
en y., soort van kleine, bruine ekster
(VI.).
STEENIflES. Steeubiezen zijn die taaie,
sterke biezen, omtrent twee voet lang,
die de hoveniers gebruiken orn takjes
vast te

binden, fr. jonc des jardiniers

(Vi. en elders).
STEENBLOEME. Zie hondsdille.
STEENEISTER. Zie steenakster.
STEENENBRUG, o., voor : sluis (Roerm.).
STEENKERK, een dorp dat de walen van

Henegauw, Estienkercq noemen.
STEENNETEL, STEENNITTEL, m., brandnetel, kleine netel die veel tussehen
de steenen en 't gruis groeit en geweldig netelt, fr. ortie grièche, 1. urtica
urens (VI., Brab, en elders). Netet is
in Brab.. omstr. Loven, y.
STEENOLIE, y., fr. pétrole, 1. pefroliurn.
STEENPIERE, y., vogelknip bestaande uit
vier kareelen waarboven een vijfde
op een stokje knippens rust (VI.). Zie
piere (Vi. idiot. biz. 475).
STEERNE, STERNE, voor : ster, star
(VI.). Kil. heeft ook : sterne, stirne,
han d. stirn. Zie ster (VI. Idiot. blz. 677),

voorhoofd.
STEERNEN, STERNEN,b. en o. w., voor:
sterren, starren : een flesch steernen;
de flesschen zijn gesteernd (VI.). Zie

steerne.
STEERT. Hij heeft eene kwade pluim of
pen in zijnen steert, hij beraamt iets

kwaads, hij is niet te betrouwen (VI).
Zijn steert intrekken, zijn steert laten
hangen , den moed laten zinken (Brab.).
STEERTELING, iets dat als een steert er
geas aanhangt, en, gewoonlijk over
tollig of nutteloos is (Vi.).
STEERTMAAI, y., drekmaai (Br. Kemp.).
STEERUFFE , v., stadshoer, ont uchtig
vrouwmensch (Yl.). Van stee, stad, en
ruffe, iemand die of iets dat slecht is.
STEEVAST, bijv. en bijw., standvastig,
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geduring : hij werkt steevast in de
bossehen (Kemp., Geel.)
STEGEL. een breede platte steen te midden van cenen weg in den grond geplant om den doortocht van dieren of
gespan te hinderen . Zie stichel, stigget (VI. Idiot. blz. 678).
STEGELIJZER, het ijzer van den stegel of
stijgbeugel, waar de voet in rust als
men te peerd zit (Vi. en eldeçs). Men
zegt ook : stegeireep en steegreep (VI.
Idiot, biz. 671), d. i. de riem waaraan
de stijgbeugel hangt, fr. étrière.
STEIGER of STIJGER, de trap of trapping
voor een gebouw, fr. perron (Kemp.
en elders).
STEIKBEIR, STEKBEIR, het eerste gezegd te en omstr. Roermonde ; het
tweede te en omstr. Venloo, dezelfde
vrucht als elders : knoeseis, kruisbessen , stekelbezen , steelibezen , hgd.
stachelbeiers ; hij Kil. stekelbezie,
1. uva crispa. Zie slekelbees (VI. Idiot.
blz. 675).
STEIN, voor STEEN, steinen pot; stein,
kasteel. Zie steen en stjjns.
STEK, m., van z(jnen stek vallen , van
zijn zelven vallen. Iemand van zijnen
stek (stuk) doen vallen, is iemand
flauw en onpasseljk maken (Antw.,
Brab. en elders). ik ben van mijnen
stek, voor : ik ben van mijn stuk, d. i.
Ik ben niet wel, ik ben onpasselijk, ik
ben van mijn zelven ; ik ben van de
zaak of thema af ; verders bet. een
stek weg hebben, 't zelfde als : een
steeksel weg hebben, het niet vast hebben, van zijn verstand of oordeel zijn.
Stek zijn, een stuk in zijnen kraag
hebben, zat zijn. Ook bet. stek zijn
alles kwijt zijn, alles in 't spel verloren hebben. Den stek keerenis in 't
bolspel de partijspelers die bezig zijn,
met even zooveel mannen aanranden
(VI.). Weer op zijn stekken zijn, weer
te been zijn (Brab.). Het moet altijd
op de stekken zijn voor hem : 't moet
altijd juist gepast zijn voor hem (VI.),
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tot het laatste steksken, tot het laatste
punt, tot het uiterste einde (VI.).
STE KBEER. Zie steikbeer.
STEKS, STIRS. Zie steeg.
STEKVINK, soort van vink die baar nest
maakt met stekjes gelijk een ekster
doet (omstr. van Mechelen).
STELNET, STELNETTE, v. , bij de vis
zeekust : eene lange platte-scherd
net, die dwars in den uitlaat van eene
kelle of kuil aan staken vast gebonden
wordt om, bij het afvloeien der ebbe,
den visch te van gen (Westvl).
STELTE, bij visschers in Westvl., de daad
van eens de stelnette (z. dit w.) in 't
water te leggen en dan weer uit te
trekken : een stelle doen.
STELTEN, zegt het Gentsche volk ook
voor schaatsen. Z. stelte ( VI. Idiot.
blz. 676).
STEMPER, m., stamper of roede van een
geweer, fr. baguette de fusil (overal).
Stemper is in Limb. voor : stempel.
STEMPERPAMPEER , zegelpapier (Roermonde).
STEP, STEPPEN, stap, stappen (V1.). In
Brab. hoort men bij klankverandering:
een steppeken.
STEPER, m., STEPERING, v., schommel i g, kuisching (VI.).
STEPSTEEN , STEPWEG. Z. stapsteen,
enz.
STERNE, STERNEN. Z. steerne, steernen.
STESSEL, Brabandscbe uitspraak van en
voor : stijfsel, ameldonck; hiervan :
stesselpap, stij fselpap ; stessel fabriek,
ameldonkfabriek (Brab. en elders).
STESSELEN, b. w., voor : stijfselen. met
stijfsel of met ameldonkpap bestrijken,
en zoo stijven (Brab. en elders).
STEUKELEN, b. w., teederkens bezorgen,
ondersteunen, rechthouden, voorzien
van 'tgeen er noodig is om iemand
recht te houden (VI.). Vgl. stuiken,
stuikelen, en het engt. to stock, verzorgen, voorzien, verschaffen.
STEUNE, v., deugniet, slobber, fr. mauvais sujet (Westvl.).

)
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STEVELEN, b. w., sterk maken, versterken : gesteveld zitten, vast zitten ;
gesteveld , vastgezeten (Kemp.). Van
stijven, 1. firmare, durare, roborare,
fiirmum reddere, densare, condensare;
20 firmum, fieri.
STEVENIST. De Stevenisten waren aan
schismatieke sekt, die,-hangersvd
aan de echtheid van het concordaat
van 1801, tusschen Paus Pius VII en
Napoleon I gesloten, niet geloovende,
zich afscheidden van de overgroote
meerderheid der priesters en geloovigen en den goddelijken dienst, dien
zij in de kerken niet meer wilden bijwonen, in bijzondere huizen verrichtten. Deze secte heette in Vrankrijk la
petite église, alhier in Brab., VI. en
elders . de Stevenisten, van Cornelius
Stevens, vicaris general van Namen
en raad van 't aartsbisdom van Mechelen. In 1747 te Waver geboren, stierf
hij aldaar in 1828 zeer godvruchtig.
Stevens was een geleerd, ieverig en
rechtschapen priester , achter wiens
naam eenige kortzichtige en heethoofdige priesters en anderen. zich
verscholen om hunne eenvoudige en
brave aanhangers te behouden. Zie
hier eenige bijzonderen waarvan ik er
nog gekend heb : Charlis, Verstraten,
Vandenschrieck , de drij gebroeders
Winnepenningx die, over 90 jaar, hun
kostschool hadden te.Thildonk, alwaar
nu de Ursulinnen verblijven. Te Thildonk, te Loven en omstreken zijn de
Stevenisten sedert en 25 jaren uitgestorven. In de dorpen tusschen Hal,
Ninove, Geeraardsberge en misschien
elders bestaat er nog een klein getal
van die onwetende en stijfhoofdige
lieden,. Trouwens een der voornaamste
belhamels, Geil. Winnepenninx, hield
mij in 1846 hardnekkig staan dat Engelbertus Sterckx geen kardinaal was
noch zijn kon, vermits hij nooit met
den Paus kon in betrekking geweest
zijn, en dat ik, bij gevolg, geen roomsch
40
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katholiek priester kon wezen.
STIEN, STIENE, STIENS, STIJNS, afgeleid van Augustijn , Augustinus, en
licht ook van Justinus of Justina.

STIEBEUGEL, o., stijbeugel (Limb.).
STIEPEREN, STIJPEREN. Z. dit laatste.
STIERSKOP, m., domkop, domhoofd, dommerik (V1.).
STIJBEUGEL, voor : stijgbeugel (Westvl.),
fr. étrier; in Limb. stiebeugel.
STIJF, dicht, dicht aan, dicht bij : dit huis
staat stijf aan de kerk (N.- Brab.).
STIJFBLOEM , v., stijfsel, ameldonk (Vi.).
STIJL. Dit woord bet. geenszins : ambacht,
-

bedrijf, broodwinning, maar wel stut,
steun, fr. poteau. Voor bedrijf, enz.
zegt men stiel : wat stiel doet gij?
STIJN, STIJNEN, STIJNS. Z. Stien, enz.

STIJPEREN, STIEPEREN, b. gelijkvl. w.,
samendrukken, ineenpersen, fr. ser
tabak is-re,condsp:ie
in den pot gestieperd (VI.).
STIK. Z. steeg.
STIKTE. Z. steckte.
STILMOEDIG , bijv. , stil van gemoed ,
kalm , rustig , bedaard , fr. calme
(overal) .
STILZWIJGENS, bijv., in VI. voor : stil
-zwijgend.
STINKOLIE, STEENOLIE, pétrolie (Roer monde en elders).
STINKVETTE, v., guano (Westvl.).
STINKWIED, o., hondsdille, fr. camomille
puante (Westvl.).
STIPPELEN, o. gelijkvl. w., met de stip
ijs schuiven (Meierij).-pelsoht
STIPPELSLEDE, STIPPELSLEE, v., soort
van ijsslede met stippels, of slede waar
een jongen opzit en zich op het ijs
vooruit doet schuiven bij middel van
twee stokken voorzien van ijzeren
punten, welke stokken men stippels
.

.

heet (Meierij).
STOEBEREN, andere uitspraak van : stubberen.
STOELBIEZEN,v., soort van groote biezen,
waarmee men den zit der stoelen toevlecht (VI., Brab. en elders). Hiervan

biezen, b. w., stoelen biezen, de stoe-•
len met biezen bevlechten ; stoelbiezer.
STOELBOONEN , STOELBOONTJES , in
VI., soort van zoete boonen groeiende
zonder ranken, in struiken van rond
Benen voet hoog, aldaar ook hutteboonen en struikboonen, en in Brab. :
boonen zonder staken genaamd.
STOELEN, o. w,, gezegd van planten,
struiken, uitstruiken, een struik worden : die boontjes stoelen goed (VI.).
STOEVEN, voor : stoffen (Gent).
STOFFEL , voor : Christoffel, in 't lat.
Chrystophorus (overal). Hiervan de
familienaam : Stoffels.
STOFFELEN, STOFFELING. Z. stomfelen.
STOK, stam , stamhuis : op stok sterven
wordt gezegd van een meisje dat geen
aanzoek tot verkeeren krijgt : als 't
nog wat lang duurt, zal dat meisje
nog wel op 't stok sterven (Meierij).
Stok of boek wordt in de Kempen gezegd van een volledig spel nieuwe
kaarten of al de kaarten volledig. Stok
is te Antwerpen ook : Bene zekere
hoeveelheid : de stok van den ko f e is
heden maar klein. Stok of stek zijn,
alles kwijt zijn, alles verspeeld hebben,
niets meer hebben.
STOKAAS, een wormtje dat aan de kan

-tenihwaterzi(oms.vanMechlen en Lier) ; bij Kramers is stokaas :
schooraas, oeveraas en hoff.
STOKEREN, b. w., hetzelfde als stoken
het vuur stokeren (Vi.).
STOKSEL. Z. stookcel.
STOMFEREN , b. en o. w., wegsteken,
wegstoppen, wegfoffefen, verbergen,
duiken ; 2° verzwijgen, geheim houden. Men zegt ook : stoffelen, stonfelen, stompelen; stoinfeling, stopreling,
stoffeling (VI).
STOMPELEN, 't zelfde als : stomfelen.
STOMPER, STAMPER, m., onnoozel
mensch, sukkel, goede bloed (Noord
Vgl.-Brab.enhdiKmp).
stom.

STONFELEN. Z. stomfelen.
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STOOK, m., stoking, fr. chauffage, in de
Kemp. gezegd voor al wat dient om te
stoken of te branden, zoo als , klein
hout, hoelie, enz. : onze stook is op.
In Brab., omstr. Loven en Meehel.,
enz. zegt men daarvoor : stooksel.
STOOKSEL, uitgespr. stoksel, o., brandstof, al wat dient om 't vuur aan te
houden : ons stoksel is opgestokt (Br.).
Ook zooveel als men in eens stookt,

b. v. een s!ooksel geiiever. Z. stook.
STOOKTE, v., de hoeveelheid die de stoker
in eenmaal stookt : eene stookte genever (Vi.).
STOPNAALDE of KLEERLUIS is een spotnaam dien men , te Gent, somtijds
geeft aan de kleermakers.
STOPPELBRAAK, STOPPELBRAKE, was
eertijds in VI. stoppelveld, dat men
liet braak liggen om er, het volgende
jaar, vruchten op te winnen ; maar nu
is 't hetzelfde als in Brab. : stoppel
waar de rogge, tarwe of-veld,
haver maar onlangs zijn afgedaan.
STOPPELLOOF, in VI.. hetzelfde als in
Brab. : stoppelkruid of stoppelrapen.
Zie VI. Idiot. blz. 6S6.
STOPPELRAAP , STOPPELKRUID , in
Brab. hetzelfde als : stoppelknol, fr.
navet d'aoict , raapkruid gezaaid op
een stoppelveld, d. i. veld waarop
gerst, rogge of tarwe dat jaar gestaan
heeft.
STOPSELTREKKER, m., stoppentrekker,
kurkentrekker (Brab. en V1.).
STORF, STORVEN, zegt men in Brab. ook
voor : stierf,, stierven , imperf. van
sterven : ligij stor f van de tering, van
verdriet, enz.
STOUT. Men zegt te Gent : het stout haar
hebben voor : stout zijn, vermetel of
roekeloos zijn : heb eens het stout haar

van mij legen te spreken, ik zal u....
Een stout stuk zegt men op vele plaat
voor : stouterik en stout meisje.-sen
STOUWEREN, b. w., stouwen, stuwen,
fr.

pousser. exciter (Vi.).

STOVERS, gestoofde aardappels, aardap-
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pelmoes (Westvl.). Z. stomp (VI. Idiot.
blz. 6811.).
SZ'RAAF, m., voor : straver of plager, las
gast : gij zijt een rechte straaf of-tige
plaag (Klein-Brab.). Z. straven.
STRAAL, l o hetzelfde als : bokaal, fr. bocal
(Westvl., Kortrijk) ; 20 bet zwart punt
in 't midden der oogen, anders ook
genoemd : sterre, maantje, zientje,
sick en kinneken; bij Kil. is straele
Vlaandersch en vert. door : oculorum

ocies.
STRABANSE en STRABANSIE, ontsteltenis, beroering : als die man vernam

dat zijn zoon moest soldaat worden,
was hij en heel .z n huisgezin in strabansie; wanorde, fr. trouble, desordre
(Westel.).
STRAGELIOEN, 't zelfde als : strangeljoen,
strengel (Kortrijk).
STRANG, bijv., streng, fr. sévére, werk
spaarzaam tevens (Westvl.).-zamen
Oudemans heeft Strang in den zin
van : I0 hevig, 20 hard, 30 strunge,
ernstig, sterk, streng.
STRAVEN, b. w., lastig vallen : gij straaft

mij te veel ; ook a fstraven : iemand
het vel afstraven (Kl. - Brab.) ; in V1.
bet. straven : versterken ; Kil. heeft
straven voor : straffen, bestraffen, 1.
arguere.
STREEM voor : streen of streng : een
streen2 garen (Roermond). Kil. heeft :
streme garens, strene garens, stringhe
garens. Men zegt te Loven en elders
nog : eene string of streen garen.
Z. striem.
STREFFEN, BESTREFFEN, b. w., bederven (Kemp., Turnhout). Vgl. straffen.
STRENG, STRENGGRACHT. Z. string, enz
STRENGIGHEID, v., strengheid (overa 1)
STREUSCH, bijv., struisch (VI.).
STREVAIL, o., land waarop alles in't wild
groeit ; gracht waarop allerlei hout
staat en die dient om twee v eiden van
elkander te scheiden (Kempen).
STREVELEN (VI.). Z. striewelen.
STRIEM of STREEM, voor . streen, streng
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of string garen (Limb.) ; ook de twee
stokken tusschen welke de trekdieren
ingespannen zijn. Hiervan striemkar,
kar met zulke stokken (Meetjesland).
STRIEMKAR. Z. striem.
STRIEP, STRIJP, voor : streep, hgd. streif:
eene siriep of striepje weg hebben, goed
gedronken hebben (VI. en Limb.); een
streep weg hebben bet. in Brab. ook
nog : eenen slag van den molen weg
hebben, het niet vast hebben, fr. étre
un peu timbre. Z. striepen.
STRIEPEN, b. w., voor : streepen, stroppen, strullen, stroopen, in den zin
van : bedriegen, vastnemen : in dien
winkel kunnen ze iemand striepen
(Limb. en elders) ; in Brab. zegt men
streepen, stroopen, voor : bedriegen.
Striepen is strepen, hgd. streifen.
STRIJKBOLD, strijkijzer; de bold (bout)
is het ijzer dat men er uitneemt om er
een gloeiend in te steken (Limb., Ven loo).
STRIJKEGE, STRIJKIGGE, STRIJKINGE,
v., strijkster (VI.) ; in Brab. strijkèrse.
STRIJKEN. Langs de straat strijken, de
school verzuimen (Limb.). Z. swanelen.
STRIJKSTEKJES , phosphoorstekjes, zoo
genoemd omdat men ze met strijken
branden doet (omstr. Venloo).
STRIJN, STRINE, v., nieuwjaarsgift in 't
algemeen ; hiervan strjnen (Weste i .).
STRIJNEN (strinen), b. en o. w., lukken;
eene nieuwjaarsgift schenken, of, er
iemand mede vereeren : iemand strijnen met eenen koek; ik heb gister mijn
oom gestrijnd; rond gaan orn de familie te strjnen (Westvl .).
STRIJP. Z. striep en striepen.
STRIKTUIG, breiwerk (Limb. Roermonde).
STRING, STRENG, m., en STRINGE, v.,
streep of lang en smal deel, lang en
smal stuk land tusschen twee hagen,
twee grachten of twee houtkanten of
rijen kreupelhout in gelegen (VI.).
S T R I N G G R A C H T, STRENGGRACHT,
gracht tusschen twee stripgen of stren-
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gen of strepen lands (VI.). Z. string.
STRING- of STRENGHAGE, v., haag tus schen twee stringen lands (VI.).
STRING- of STRENGKANT, m., houtkant
tusschen twee strepen lands (VI.).
STRIP, m. , streep, straal, stresse : de melk
wordt met strippen uit den uier gemolken; een strip melk (V1.).
STROEILING, STROELSEL, STRUILSEL,
o. , ruischend gestroom : stroelend
vocht (Westvl.).
STROELSEL. Z. stroeiling.
STRONT. Veel stront aan zin gat hebben
is in VI. hetzelfde als in Brab. en
elders : veel kak aan zijn gat hebben,
d. i. veel beschar maken, veel wind
maken. Hoe meer men een stront roert,
hoe meer stinkt h, in Brab. en elders,
hetzelfde als : hoe meer men een wespennest roert , hoe meer wordt men
gestoken, d. i. hoe meer men met
eene vuile of ruige zaak bezig is, hoe
erger wordt ze of hoe meer last en
moeilijkheid heeft men er mede. Het
is al in stront vergaan, het is al tot
vuil of niet gekomen.
STRONTBLIKSEM, m., uitdrukking van
versmading, voor : leelijke bliksem of
ruige kerel (Maastricht).
STRONTJONGEN, m., strontraper, kleine
nietige jongen, gemeene kerel (Brab.).
STROODAKKIG, bijv., met een strooien
dak : een stroodakkig huisje (Vi.).
STROODEN, bijv. , voor : strooien : een
strooden dak-, hoed, enz. (VI.).
STROOIELING, v., strooisel : strooielinq
onder de koeien werpen (VI. en elders).
STROOILING, v., strooisel (VI.).
STROOIWIS of STROOWISCH, m., als
wisch : op een stroowisch ergens aan
konten aangedreven, ergens-komenf
arm of zonder iets aankomen : die
koopman kwam hier op een strooiwis
aangereden, hij had geen nagel orn
zijn gat te krabben en nu is hij schat
rijk (Brab., Kl. -Brab. en Kemp.).
STROOMUSCH, PAPMUSCH, TORF
soort van dikke musch-MUSCH,v.
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met geelen bek die in of bij de huizen
verblijft (VI.).
STROOT (scherdl. o), o., voor stroo (Brab.).
STROOVLAAK, in V1. 't zelfde als in Braband : stroovlaag, stroovlag of slroolaag die men ergens over legt, b. v.
over gedroogde of gebakken karreelsteenen .
STROPDRAGERS , zegt men tegen de
Gentenaars.
STROPPEL EN, b. gelijkvl. w., freq. van
stroppen, vooral in den zin van 't fr.
froncer ; stroppeling, m., eene plooi
van iets dat op eenen draad gestropt

is. In de stroppelingen blijft stof en
vuiligheid hangen; ook : verzameling
van vouwen in iets dat gestropt is (VI.).
STROPPEN, o. gelijkvl. w., op elkander
schuiven , dicht opeen samengepakt
zijn (Breda).
STROPPEN voor strunkelen : hij stropte

over de maat; er stropt iets (Antw.).
STROSSEN, STRUSSEN, b. w., te veel
doen betalen, bedriegen, of, 't zelfde
als : struffen (VI.).
STRUBBE, v., groote rivierpaling (V1.),
voor strubbepaling.
STRUBBE, hetzelfde als : strobbe, struik,
strook ; hiervan strubbelen, struikelen
of strunkelen. Z. strobbe (VI. Idiot.
blz. 693).
STRUFFEN (Z. VI. Idiot. blz. 697), b. w.,
bet. in Vl. ook nog : te veel doen betalen, bedriegen, foppen, stroppen of
stroopen, striepen, of 't zelfde als in
Brab. : verneuken, vastnemen.
STRUIF, v., tros, als van druiven : een
druiventros, fr. grappe : er hangen

groote struiven aan mijn wijngaard;
aalbezien , jeneverbezien groeien in
struivekens ; verders is 't zelfde als :
struifel (V1.). Z. struifel.
STRUIFEL, m., hetzelfde als struif, of als
Cruis en truisel, truizel, iets wat samengevoegd is, een tros, trosje, of
'tgeen wij in Brab. trochel of trogchel
heeten. Z. troggelen (VI. Idiot. bl. 748).
Verders een groepje of tros van haar,
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linten , wollen draden, bloemen, fr.
tou ffe, bouquet; ook : kwast, kwispel,
in 't "fr. floche, houppe (VI.). Vgl. truifel, trui f, druif en trochel, troth, verwant met driegen , waarvan : bedrog.
Zie verders truisel.
STRUIFELING, STRUIVELING, v.. kwastwerk. fr. crepine, camparie (Westvl.).
STRU1KB00N. Z. stoelboonen.
STRUILSEL. Z. stroeiling en stroosel.
STRUIS, m., 't zelfde als : Cruis, tros, fr.

bouquet, tou ffe, houppe, trochet.
STRUIVEL. Zie struifel (V1.).
STRUIVELEN. Zie streuvelen (VI. Idiot.
blz. 691).
STRUSSEL, o., uitspraak van : strooisel
(Brab.).
STRUSSEN. Z. strossen of struffen.
ST-RUWEL, hetzelfde als struifel (Westvl.).
STRUWELEN. Z. streuvelen (V1. Idiot.
blz. 691).
STUBBEL, in., gewoel, ramoer of rumoer,
macht, menigte : der was ne stubbel
van volk; ook lawijt, ruzie (Kemp.).
Z. stibbelen, stubbelen. Vgl. turba.
STUBBELEN. Z. stubberen en stubber.
STUBBELNIERKT. Z. stubbeling en stip
moei -pelmrkt(V.diobz681),
lichte kijving, tegenpreute--lijkhed,
ling.
STUBBELING, v., rumoer, verwarring die
tusschen opeengepakte menschen ontstaat, fr. bagarre : ik heb in de stubbeling mijnen hoed verloren ( Prov.
Antw. , Kemp.). Zie stubbel.
STUBBEREN , STUBBELEN (stoeberen),
b. en o. w., stof maken, stuiven : het
stubbert ; ge stubbert. Overdrachtelijk
ook hetzelfde als : stuiven, stieven,
rumoer of gewoel of gedruis maken of
gemaakt worden : het zal er stubberen,
het zal er stuiven, spooken (Kemp.) ;
freq. van : stubben, stoffen, vegen,
boenen. Z. stubbelen , stibbelen (VI.
Idiot., blz. 698).
STUIFAAR (Stuifaal) , STUIFAUWE , in
Westvl. 't zelfde als in Brab. : mussel,
masselaren, zwarte aren in 't graan,
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tarwe, gerst, haver ; fr. épi niellé.
STUIFREGENEN, o. w., 't zelfde in VI.,
mijzelen, miggelen, of in Brab. : zabberen, zebberen, d. i. : stofregenen.
Z. stuifregen (VI. Idiot., blz. 698).
STUIKEN, o. w., 't zelfde spel als : kwazzelen, kwarzelen (Bijvoegsel, blz. 180)
of als : kwastelen (VI. Idiot. hlz. 313),
de marbols al kwarzelende in 't putleken stootent of, zoo als men in do
omstr. van Mechelen zegt, putslagens
doen. Zie VI. Idiot., blz. 699.
STUIPINGEN, stuipen (stoepen) te Kor
voor : buiktrekkingen.
-trijk,
STUIVELEN, o. w., 't zelfde als : stuifregenen, stofregenen, sm-uikelen (VI.),
freq. van stuiven en stof.
STUIVERELLE, v., klemt. op rel., rumoer,
kwijt twist ; fr. turnulte, grand bruit
(Westvl.). Z. stubbel.
STUIVEREN, b. gelijkvl. w., 't zelfde als :
afstuiveren, a fdokken ; veel moeten
betalen (Brab. en elders) ; in Westvl.,
sprekende van stuivers die men geeft
of ontvangt, vermeerderen in getal :
hel stuivert genoeg maar 't en frankt
niet; d. i., het groeit niet veel aan, de
ontvangst of de winst is maar klein.
STUK, o., van sijn stuk of op zijn stuk zijn,
van iets, b. v., van zijn gedacht zijn,
uit zijn lood zijn (Brab. en elders). Bij
de vee- kooplieden zegt men bijna altoos stuk, voor : vijffrankstuk, dat
peerd kost honderd stukken (Brab. en
elders) ; om te beduiden dat iets zeer
duur is, zegt men : het kost stukken
van menschen (ßrab.). Aan een, sluk,
bet. : aan een, achtervolgens, gansch,
gedurende : zij zong een uur aan e
stuk ; ik bleef er een week aan e stuk
(Brab. en elders) ; stuks en geheels,
heel en gansch, ergens stuks en geheels te huis zin, er zijn als in zijn
eigen huis (Vl.) ; stuks, bij stukken
(VI.).
STUKKELIJF, o., stuklij f, slaapl2j f, kort
onderkleed (Kemp. en elders).
STUKKENS, STUKKES, 't zelfde als

sui

stokkes (VI. Idiot., blz. 68 ), dom
sukkelaar (Brab. en elders). -merik,
STULP, 't zelfde w. als stolp (VI. Idiot.,
blz. 684), in Limb. gebr. voor : klokvormig glas, in 't fr. bocal, dat mere
over eenig beeld plaats om het rein te
houden, stolp, stulpe. Z. Kil. op deze
woorden.
STUMMEREN, o. w., voor stameren, stamelen, stotteren (VI.).
STUREN , o. w., schongelen , touteren,
wiegewagec , wiegschakelen (Kemp.
en Meijerij). Vgl. sturen, zenden.
STURMEN, stormen, stooren; veel geur°
van zich uit geven (Westvl.).
STURT, STORT, o., goor, bagger, slijk
uit een watergracht of beek (Vl.).
STUTTEN, andere uitspraak van stuiten
(Vl. Idiot., blz. 701), pochen, stoffen,
er zich van beloven (Limb.); bij Kil.
stuyten, pochen, 1. jactitare, arrogare. etc.
STUUR, schommel, Schongel, touter(Kemp.
en Meierij). Zie sturen.
N, 't zelfde als : stuivelen, stof
STUVELEN,
regenen (VI.).
SUBBELEN, o. w., sobbelen (V1. Idiot
blz. 645), strunkelen, strompelen (Vi.).
SUBBIET, mv., subbieten, 't zelfde hier en
daar in Limb. als : soppiet (VI. Idiot.,
blz. 646), kalfszwezerik.
SUDDEREN, SUTTEREN, o. w., langzaam
en preutelende koken, stoven of braden (VI.). Vgl. zieden, waarvan 't eens
freq. is.
SUIELEN, SUWELEN. Zie souwelen.
SUIKERDEPEK, gesuikerde pek. Z.hoestebrood (VI. Idiot., blz. 190).
SUIKERLADE. Bij iemand in 't suiker
liggen. , ergens witte voeten-ladje
hebben, met iemand wel staan (Limb.
en elders).
SUIKERSPEK. Hetzelfde als spek, maar
zeer` verschillend van den babbelaar.
Zie dit woord (Oostvl.).
SUIKERWAFELKENS, kleine drooge en
krakende zoetsmakende wafeltjes die
zich lang bewaren (Oostvl.).
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SUL, m., zegt men in Westvl. ook voor :
dompelaar, eenvoudige jongen of man;
in Brab. zegt men daarvoor : snul. Stil
wordt aleen van een sukkelachtig
vrouwmensch gezegd. (Z. V1. Idiot
blz. 705).
SULT, ZULT, is het niet hoog verheven
muurken, met zijn glint of staande
bind daar boven opgemaakt, tusschen
de opstal staande koeien en de effene
plaats, alwaar men haar het -voeder
of drank voordient (Kemp.). Z. sul,
solle (VI. Idiot., blz. 701) en de uitleg
aldaar. Z. ook Hoeuift (blz. 590) op
sulle.

SUMMEL (soemel), 't zelfde als sonz2 }iel
(VI. Idiot., blz. 647),), groote aarden
pot (Kl. -Brab.).
SUR. Zie suur.
SUS, voor : Francis, Franciscus ; de Sussen.
Z. susken (Belgie).
SUSKE, SUSKEN, verkleinw. van Sus, de
Sussen of Suskens of Xaverianen zijn :
de leden van het genootschap van den
H. Franciscus Xaverius, genootschap
dat ten doele heeft bij de jongelingen
en manspersonen het geloof, den Godsdienst en de deugd te bewaren.
SUSSEN. Zie susken.
SUTTEREN, o. w., langzaam stooven : de

T. De t en d zijn verwante letters, die zich,
dikwijls in de uitspraak, met elkander
verwisselen : zoo hoort men, b. v. op
vele plaatsen van Limburg maakde,
gemaakd, strafde, gestrafd, enz. voor:
maakte, enz. Zoo schrijft men best :
abdij, proosdij. enz. van abt, proost.
Zoo schrijft men nu algemeen antwoord, Antwerpen voor het oudere

andwoordt ( ander woord ) , Handt werpen. De t wordt soms in de uit-

swl
soep sattent op 't vuur; peuteren,
fru tsel werk doen ; sutterwerk, pruts-

werk (VI.). Z. sudderen.
BUUR (of súr), zegt men te St-Truiden
voor het Brabandsche zulle! zelle!
zultge; [loll., hoor ge! -- Te Hasselt
klinkt het sir : doet dat, sur! vergeet

het niet, sier !
SUWELEN. Zie souwelen.
SWANS, SWANTS, mannelijke roede, b.v.
van een peerd, enz. (Antw.) ; bij Kil.
ook savants, 1. colleus, penis. Z. ZwanseIen (VI. Idiot., biz. 897).
SWANSEL, de daad van eens te swanseien.
SWANSEN, 't zelfde als swanselen (VI.
Idiot., blz. 706) . Swansen bet. te
Kortrijk : moorschen.
SWENS, SWENT, SWENTS, hetzelfde in
de Kemp. h. en d. als serve flens,
sw jlens , voor terwijl , fr. pendant

que.
SWIEZEN, gelijkvl. onpersoonlijk w.,
hotten , lukken , slagen , welgaan ,
goeden uitslag hebben : het zwiest
niet, het gaat niet (V1. Kortrijk).
SWIJLES, SWIJLENS, SWIJLS, verkort
van deswijls, terwijl, terwijlen : swijles

dat ge dat doet, doe de niksken anders
(Brab. en elders).

spraak weg gelaten als in ris, kas,
groovader, lee brood, enz. voor :
rijst, kast, heet brood, enz. Soms wordt
ze er tusschen of achter aan gevoegd,
als in teemst, temst, ament, enz., voor
teems, amen, enz.
TAARTEBAK, m., voor : het bakken van
taarten, wordt ook in Brab. en elders
gezegd.
TAARTENSPIJS of TAARTSPIJS, in Brab.
't zelfde als in VI. en elders : taarte-
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moes, verschillend van taartendeeg.
TAARTSPIJS. Zie taartenspijs.
TAATS, of, op zijn duitsch uitgesproken,
laatsj, taatsch, v., snapachtig wijf,
tateres, snapster, babbelerse (Limb.,
Roermonde en elders). Het is de wortel van het ongebruikte taten, waarvan het freq tateren, en in den Teuth.
tatelen. Z. taats (VI. Idiot., blz. 707)
en tats (blz. 713).
TABAKKEN wordt te Antwerpen en omstreken gebezigd in den zin : 4° van
fruitboomen met tabakzop overgieten
om het ongedierte te dooden ; 20 voor:
slaag geven : iemand goed tabakken,
hem vandege afranselen.
TACHENTIG zegt men nu nog overal zoo
wel als vroeger, voor tachtig. Z. tach tig, bij Weil., en bij Kil. tachtentich.
TA.CHTENNOEN , in Brab. en. de prov.
Antw. en in V1. : tachternoene, voor
achter den noen, dat is, achter of na
den middag, in den namiddag : den
nachtennoen of den achternoen overbrengen bij zijne vrienden (Brab., VI.
en elders).
TAFEL. Z. gewend.
TAFELEN. Dit woord (uitgesproken : toffèlen) wordt gezegd van eene soort
van charivari, gebracht aan een brui
bruid , die hun voorge--degomf
nomen huwelijk staken , en waarbij
het niet altijd even goed afloopt
(Meierij).
TAKKELING staat in de woordenboeken
verfranscht door : oiseau branchier,
't welk bij Bescherelle bet. : een jong
vogelken dat nog maar nauwelijks van
den eenen tot op den anderen tak
vliegen kan. In VI. is takkeling of
takkerling eene jonge vink die in 't
najaar gevangen wordt en nog geenen
winter beleefd heeft. Te Antw. en
deszelfs provincie : 4) een vogel in 't
voorjaar gekweekt ; 20 bij de vogelaars
eene geblinde vink die goed voluit
zingt en andere vogels lokt.
TAKKERLING of TAKKELING is in VI.
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hetzelfde. Zie takkeling.
TALPE, van 't 1. talpa, fr. taupe, is in Vl.
hetzelfde diertje als piepedol, of in
Brab. : dol, soort van spitsmuis, te
St-Truiden aarddol; fr. musaraigne.
TALOUTEREN, o., gelijkvl. w., hetzelfde
als : touteren, beven, fr. trembler; hij.
talouterde van koude. (VI.).
TALUINEN, afgeleid van : talui, taluin
(helling), in eene hellende richting
stellen , doen glooien , fr. taluler
(Westvl.).
TAMBOERKE DE BAS„ o., klein trom melken met koperen schijfjes in het
raam gelijk de Sigeuners er hebben
(Gent).
TANDEN, in V1. als b. w. gebr. in den zin
van : iemand toebijten , hard toespreken, streng berispen : zij tandden
malkander als dulle honden, bij Kil.
iemand tanden, 1. invadere aliquem,
d. i. iemand aanvallen, aanranden.
In den Theut. is tantelen zoo veel als
twisten. Z. taggen (VI. Idiot., blz. 708).
TANG. Eene luie tang, zegt men in Brab.,
omstr. Loven en Mechelen, van een
lui wijf of meisje; in Kl. -Brab. is
eene tang, een taaie soort.
TANNE, TANNEKEN, in VI. voor : Anna,
Anneken.
TARAS (VI.). Z. terras.
TARF, TERF, voor tarwe (Brab.).
TARVE, TERVE, zegt men in Brab. voor
tarwe.
TARWEBLOK, blok of stuk grond waar
tarwe op staat of gestaan heeft (overal).
TARWEGROND, TARWESTREEK, goede
grond om tarwe op te winnen, tarwe
land, tarwe veld (overal).
TARWEHOOP, hoop tarwe die in 't veld
staat te droogen (overal).
TARWEMIJT is in Brab. 'tzelfde niet als :
tarwe schelf of tarwe tas, maar het is
eene groote rondgetaste in de luchtstaande hoop tarwe.
TARWESCIIELF is in VI. 'tzelfde als
tarwemijt, dat is een groote in 't rond
getaste mijt of hoop tarwe staande op
-
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het veld of bij de huizing.
TARWESTOPPEL, akker waar tarwe gestaan heeft en de stoppelen nog kun
staan : het is goed raapkruid te-ne

zaaien in een tarwe stoppelveld ;
rapen van tarwe stoppels, of stoppel
onderscheiding van : braak--rapen,i
rapen, rapen die op braakland groeien
(Brab., VI. en elders).
TAS, m., is in Brab. omstr. Brussel, Loven
en Mechel., ook de plaats in de sch u u r
waar het graan getast wordt, zoo zegt
men : haverlas, korenlas, larwelas,
enz.
TASCH. Z. tesch.
TATERMUILE, v., tatererse, babbelares
(VI.).
TAVOND, T'AVOND, overal gezegd voor :
dezen avond, fr. ce soir; hij komt

lavond thuis; doe dat tavond of mor
vroeg (Brab. enz.).
-gen
TE. Dit woordje wordt in den mond des
volks en het dagelijksch geschrijf veel
verkeerd geplaatst, zoo hoort of leest
men meermaals : Ik wensch u mogen
te ontvangen; hij verlangt u eens

hooren te zingen; ik verzoek u ons
korren te bezoeken, enz., voor : u te
mogen ontvangen, u te hooren zingen,
ons te komen bezoeken (Brab. en
elders).
TI, uitgesproken met zware e, bet. : vader;
Kil. heeft teyte, tata, voor vader;
germ. daetty; angl. dadde; vader is in
het gotisch atta en in de slavonise e
tongvallen : otsche, oteze, otze, otzie.
TEE. Zie tei, teitje.
TEEFELEN. Zie 1° teeuwelen (VI. Idiot.,
blz. 716) ; 20 deefelen (id. blz. 90) ;
en 3o tweefelen (id., blz. 757).
TEEK, TEKE, v., bet. in VI. ook hondsluis,
koeiluis, fr. ixode. (Zie VI. Idiot.,
blz. 714). Zich weren als een teke,
zegt men in V1., en dit bet. : zijn ui
doen, al zijne krachten-tersb
inspannen.
TEEKEN, b. w., teekenen, fr. marquer
(fransch VI.).
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TEENEMAA L, bijw., voor heelemaal, theelemaal, in den zin `an : heel en gansch,
gansch en geheel wat gij zegt is teenemaal valsch (overal).
TEERACHTIG (zwaar]. e), bijv., teeringachtig (VI. en elders).
TEERPLAASTER, v., een vast plakkende
plaaster van teer : als men Bene zware
valling heeft, is het goed Bene teer;
plaaster op de borst te leggen (Brab.
en elders).
TEERPUT, m., 'tzelfde in VI. als in Brab.:
sterfput, put waar men alle onkruid
en afval ter verrotting in werpt, en het
vuil afwaschwater laat in loopen.
TEETELEN, b. gelijkvl. w., 'tzelfde in VI.
als : teeuwen of teeuwelen, streelen,
troetelen.
TEEUWE. Z. tei en teeuwen.
TEEUWEN , TEEUWELEN , troetelen ,
streelen , streeuwelen of strokelen
(V1.). Z. Leeuw, enz., bij De Bo en bij
ons : teeuwelen (VI. Idiot , blz. 716).
TEEUWEN, eigennaam voor Mattheus; ook
onnoozelaar (VI.).
TEGEN, voor aan : tegen wien spreekt gij;
hij heeft dat tegen mij gezegd (Brab.,
VI. en elders); op : tegen iemand aan
iemand uitvallen ; tegen-valen,op
dien.t ijd moet min werk afzijn. Tegen
draad, onwillig, verkeerd: h ij handelt
altöd tegen den draad (Brab.). Dat is
boter tegen de galg gekletst, dat is
verloren kost of moeite, dat is een
loutere verkwisting (Brab. en elders).
TEGENDINGEN, o. w., tegen zeggen, tegenpreutelen . laat de meid niet tegen
:

-dinge(Wstvl.)
TEGENGOESTE , TEGENGOESTING, v.,
tegenzin, walg, afkeer : ik heb een te-

gengoeste van genever (overal).
TEGENKI.IVEN , o. w., tegenmompelen,
tegengrommelen , .tegenpreutelen
(overal) .
TEGENKOMST, v., tegenspoed, tegenslag:

hi heeft veel tegenkomsten in zin leven
gehad (VI.).
TEGENMAKEN, b. w., opmaken, ophitsen,
44
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wálg, afkeer, haat inboezemen tegen
iemand of tegen iets : iemand iets

tegenmaken. Ik zal hem dat meisje
wel tegenmaken (Brab. en elders).
TEGENPRAZELEN, o. gelijkvl. w., tegen preutelen, tegenpraten (Brab.).
TEGENPREVELEN, o. en b. w., tegen mompelen, tegenpreutelen (Brab.).

TEGENPRUTTELEN, in Vl. voor tegen preutelen (Brab. ), tegenmompelen.
TEGENRAMMELEN, o. w., tegenmom pelen, tegenmorren, tegenbabbelen;

ook tegensemnmelen (overal).
TEGENREBBE LEN, o. w., 't zelfde in VI.
als in Br. : tegensnaffelen, tegenpreu-telen.
TEGENREUNEN, o.w., tegen morren (VI.).
TEGENROEPEN, o. w., het roepen van
iemand beantwoorden met ook te
roepen : als gij hoort roepen, moet ge

tegenroepen (overal).
TEGENRONKEN , o. w., tegenmorren,
tegengrollen, tegengrommen (VI.).
TEGENRULLEN, TEGENREUNEN, o. w.,
tegenmompelen (VI.).
TEGENSAMMELEN, TEGENSEMMELEN,
o. w., tegensnappen (Brab.).
TEGENSCHREEUWEN , o. w., tegen
iemand die schreeuwt, ook schreeuwen (overal).
TEGÈNSNA BBE LEN , TEGENSNABBEREN, TEGENSNEBBELEN of TEGEN SNEBBEREN, o. gelijkvl.,'t zelfdeals :
tegensna felen, tegensnappen, tegen preutelen (omstr. van Loven en Aarschot). Van snebbe, snabbe, snavel,

snuit. Zie snebber.
TEGENSNAFFELEN, voor tegensnavelen.
TEGENSNAPPELEN, o. gelijkvl. w., freq.
van tegensnappen, waarvan het ook
de beteekenis heeft , tegensnauwen ,
tegenbabbelen.
TEGENSNAVELEN, uitgesproken : tegen-

snaffelen, tegensnauwen, toesnauwen
(omstr. van Loven). Van snavel.
TEGENSNEBBELEN , TEGENSNEBBE REN. Zie tegensnabbelen of tegen
-snavel.
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TEGENSNEBBEREN. Z. tegensnahbelen.
TEGENSPERBELEN, TEGENSPORRE
LEN, wederstrevig zijn, wederspann ig
zijn (VI.).
TEGENSTEEG EREN,TEGENSTE 1GEREN,
o. w., iets met weerzin doen , niet.
geerne gehoorzamen , fr. regimber
(VI.).
TEGENTREKKEN, b. w., onwillig voortgaan (VI.).
TEGENZEG, m., voor : tegenzeggen, tegen
: een voorstel aannemen zonder-sprak
-

tegenzeg (overal).
TEI, TEE, TEIKE, TEITJE, ei als zware e
uitgesproken, is in VI. en ook wel in
Brab., de naam, dien men aan kinderen en aan honden geeft, vooral
waneer men ze tot zich roept : tei kom

es hier; den tei zal u een pootje geven ;
voorzichtig, teit je zal bijten.
TEE, bet. in V1. knecht, en wordt gehoord
in hoflei, huistei; bij Kil. is teeuwe een
mensch van lagen en dienstbaren
stand, in 't angelsaksisch theowe.
TELER. Roermondsche uitspraak van tel -

loor, eetbord.
TEINZELEN, o. gelijkvl. w., rafelen, fr.
s'e f ler : zijn hemdeband teinzelt
(Westvl.). Teezen bet. in de woorde
: pluizen. Z. tijnzen (VI. Idiot.,-boekn
blz. T24).
TEKE. Z. boven teek.
TÈKE LEN, met zware e, uitspraak van
takelen in de omstr. van Loven.
TEKKEMIJ te Keerbergen een kinderspel
dat men te Mechelen rère noemt (pij,
pij) en dat enkel hierin bestaat dat
degene, die er aan is, gelijk men zegt,
eenen andere moet trachten te pakken of, gelijk men te Keerbergen zegt,
te tekken. Dan is het aan deze te zien
hoe hij er af geraakt met er weer eenen
andere te pakken en aan te maken, enz.
Het bestaat uit mij en tekken, in den
zin van : slaan, aanslaan, aanraken,

kwetsen.
TELDER of ERWTENTELDER, zegt men
in Brab. en VI., van iemand die traag
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is, die iets al te nauwkeurig wil verrichten.
TENKTE, TENTE, reinvaren, fr. tanaisie
(VI.). Z. tente (V1. Idiot., blz. 719).
TEN OODE of Sint-Joost ten Oode, voor
parochie en gemeente bij Brussel,-stad,
fr. Saint Josse ten Noode, 'tgeen mis
is , er moet geene N bij ten Noode.
Zie oolijk (VI. Idiot., blz. 430), waar wij
ode, odelijk, enz., wijdloopig hebben
verklaard.
TENZEN. Z. tijnzen, tinzen.
TEPPE, TEPPEN, voor : top, stopsel waar
spelende jongens met een schijf of
groot muntstuk naar werpen ; ook top
eener ton of van een soort van sluis
die 't water ophoudt in weiden (Brab.
en Antw.).
TER, verkort van : te der, staat veel aan
het hoofd van plaatsnamen als : Terlanen, een dorp aan de Laan ; men
heeft ook het waalsch dorp Lasne;
Tervueren, een dorp waar de Voer
haren oorsprong neemt; Ter Kamere
in 't fr. La Cambre; Ter Linde, Ter
Eist, Terheide, Terhage, Tervarent,
Ternath, Terschuere, Teralphen, Tersart, fr. La Sart; Terhulpe, fr. Lahulpe, enz. Zoo heeft men ook : Ten
aart, Tenbosch, enz.
TERDE, TERTE, v., sport of trap eener
ladder, enz. (Vi.).
TER HOEF TER HAND , wordt te Gent
gezegd voor : in geenen deele, hoegenaamd : hij wilde ter hoef ter hand

niet meé gaan.
TERRAS, TERRASSEN, veel gezegd voor
tras, steenkalk, fr cinzent, en trassen,
fr. cimenter, of met tras bestrijken.
TERIK, TERING, TERRING, ontvingen
wij uit de stad Kortrijk met de beteekenis van teek of hondluis ; doch in
Westvl. bet. leke, terik, tering : pier,
aardworm, fr. ver de terre. Zie De Bo
en V1. Idiot., blz. 71/i.
TERRING. Zie terik.
TERTEPONG, v., appeltaartje dat den
vorm heeft der maan in haar eerste
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kwartier (Hasselt). 't Woord is licht
eene verbastering van 't fr. lane de
pommes, appeltaart.
TERWIJLEN, TERWIJLENS, TERWIJLES, TERWIJLENT, bijw., in vele
streken van Brab. voor : terw ij l; bij
Kil. terwijle.
TERWIL, TERWILLEN, TER WILLENS,
in Westvl. voor : terwijl, fr. pendant
que, pendant ce temps.
TESCEI, TASCH, komt voor in : diep in de
tesch tasten of gaan, d. i., veel geven :
ge met eens diep in uwe tesch tasten,
ge moet eens mild geven (overal in
Brab.); op z ij ne Lesch of zak spelen, is
in het kaartspel , aleenlijk spelen om
geld te winnen en om niets anders
(Loven).
TESCHNEUSDOEK, m., zakdoek, snutdoek
(Brab. en Limb.).
TESSENDERLOO. Men zegt ook Loo, Sen
dorp in de Luik -derlo,Tsn
woord komt van-scheKmpn;t
het oude Taxandria.
TEST, v., aarden schotel of kom in 't alge
: test zonder ooren wordt in 't-men
Land van Aalst, gezegd van iemand
die nooit een besluit kan nemen, die
niet vooruitgaat als hij iets onder
fr. un komme indecis.
-nemt,
TETTELBEURS, v., (eene) is een talmer,
een tettelaar, een taffelaar, neuzelaar,
fr. lambineur. Zie tettelen (VI. Idiot.,
biz. 720).
TETTENZUIGER , m. , snul , tettelaar
(Brab.).
TETTING. Z. terik en teek.
TEUN, TEUNIS, voor : Antoon, Antonius
(V1. en elders); in Brab. : Toon, Tone.
TEUTEN, voor : toten, drinken, zuipen :
die vent kan goed teuten; hiervan teuter, drinker (Werchter).
TEUTEREN,'t zelfde als teulelen (VI. Idiot.,
blz. 721), futselen, frutselen, prutselen, met kleinigheden bezig zijn ; ook
talmen, lunderen of ook zoo veel als
't fr. trainer ses paroles (VI., Brab.).
TEUTERWERK, TEUTELWERK, futsel-
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werk, frutselwerk (V1.).
THEE. Dat is anderen thee, dat is iets
anders, dat is eene andere zaak (Brab.,
Hagel.).
THEEUS, voor : Mattheus (Brab.).
THIJS, verkort van Matthijs; Matthias en
Mattheüs ; hiervan de familienaam :
Theys, This, Thijssens en Malthyssens.
THOMAS. Op de feest van den H. Thomas,
apostel, den 21 december, is 't de gewoonte, op vele plaatsen,van den eene
of den andere, b. v. , zijnen meester
buiten of ergens in te sluiten, en men
opent den buiten- of ingesloten niet
vooraleer hij iets beloofd heeft te
geven.
THREE. Zie Trees.
THUIS, voor te huis, overal gezegd voor : te
zijnent zijn : hij heeft thuis noch t'onzent, hij heeft nergens een eenigszins
eigen verblijf. Hiervan : iemand thuis
doen, thuisleiden, thuisgelei, thuisligger, enz.
TIBBE LEN, b. gelijkvl. w., 't zelfde :1 o als
teeuwelen ; 20 als debbelen, dewlen,
pootelen (Westvl.).
T1EK, TIEKSKEN, TIKSKEN, een woord
waarmeê men in Brab. de kiekens en
hennen roept, als men ze voedert. In
Westvl. bet. :bete, tijte, tietje, groot
kieken, kip, hoen, jonge her), fr.
poullet; bij Kil. is lijte vertaald door
pullus ; eene poel is in Brab. eene
jonge hen van nog geen jaar oud ; en
de eieren hiervan heet men poel-

eieren, poeleikens.
TIEKELEN, Gentsche uitspraak van : tik
(VI. idiot., blz. 724), stippen,-keln
spikkelen, fr. pointiller, tacheter.
TIEKSKEN, T[KSKEN, teekentje, puntje
(Oostvl., Gent) ; bij Kil. is tieksken
't zelfde als : tik, tip, tipken, 1.

punctus.
TIELOOZE, in V1. voor : tijloos, waardoor
men aldaar ook verstaat : sleutelbloem,
fr. primevère o f cinale, doch in Brab.
en elders verstaat men door tijloos of
elders paasch - lelie genaamd , eene
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knolbloem, fr. narcisse sauvage, jon
men heeft er van alle soorten-quile;
met witte en gele, enkele en dobbele
bloemen.
TIELT, zoo schreef Kil., die zegt dat het een
dorp is, in Brab. en in VI. Tielt in Vl.
is stad geworden, en Tielt in Brab. is
verdeeld in twee dorpen en parochies :
0. L. V. Tielt en S. Martens Tielt. Men
heeft in Brab. nog de dorpen Tieldonk.
en Dilbeek; men heeft ook de familie
Tielemans, Tilmans en Die--name:
lemans of Dillemans; in 't Noorden
heeft men Tiel, Tielen.
TIENHEFFER, uitgespr. : tinhe fer, voor
tiendenheffer, bediende der voorledere eeuwen die gelast was met de
tienden (les dimes) te beffen of te ontvangen ; bij Heremans verfranscht
door dimeur ; Kil. vert. tiendenaar
door : decumanus, manceps decima-

rum.
TI E NKANTTE, bijv., in Westvl. voor tien kantig.
TIENSCHE KWAKERS of KWEKERS,
zoo noemt men spottende de Tienenaars (Brab.).
TIENSTE, in VI., Brab. en in meer andere
streken voor : tiende.
TIER, m., gil, schreeuw (Westvl.).
TIEREN, gillen schreeuwen, fr. jeter des
cris percants (Westvl.).
TIERZELING, TIEZELING , m. en o.,
tiezelingske , zier, brijzel , zierke
(Westva. ).
TIES, m., luiaard (Werchter). Vgl. 't fr.

tiède, traag.
TIETJE, TITJE, TITSKE, o., te Kortrijk
en elders in VI. 't zelfde als : pitske
(Brab.), weinig, weinigje, weinigske.
TIEZELING. Zie tierzeling.
TIJDELOOS, TIJLOOS. Z. tielooze.
TIJKELEEREN. Zie droogen (VI. Idiot.,
blz. 108).
TIJMOES, TIJMUS, m., zegt men in Brab.,
VI. en elders voor het welriekend
kruid genoemd, in 't fr. thym, in 't 1.
thymus; bij Kil. . tijm, tijm-moes,
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ger. thymchen, thyman ; angl. time.
TIGGEL, m., tichel, tegel, dakpan (V1.).
TIKKELEN, b. gelijkva. w., spikkelen,
stippelen, met spatjes besprenkelen ;
hiervan tiklceling (Vi.).
TIKKEN, 't zelfde marbolspel als : kneukelen (Bijvoegsel, blz. 466).
T I K K E R , m., groote marmeren bol
(Werchter).
TIKSKEN, verkleinw. van tiek of tik. Zie
tiek, tieksken.
TINGE LINGEN on TINGE LI NGE LEN, o
w., 't zelfde als tingelen, bellen en
schellen : men . tingelingelt hier den
heelen dag (Brab., Antw. en elders).
Z. tingetangen (Westvl.), kloppen en
kleunen op iets dat klank geeft.
TINGELINGELING of TINGELING, gebel,
geschel : wat een getingeling is dat
hier! (Brab., Antw. en elders).
TINHEFFER. Z. tienheffer.
TINKELEN, wordt in VI. ook gebr. in den
zin van : achtertalen, het Brab. stolle-

stéeren, fr. s'enquerir.
TINNEN, voor tienen, eigenlijk het tiende
nemen ; doch er zijn nog streken,
zooals o. a. te Heist ten Berge, waar
linnen gezegd wordt voor fruit stelen
of rooven .
TINNEN, soms gehoord voor verfinnen,
fr. étainer, b. v. eerie schotel, lepels
:

tinnen.
TINTELTONNEKEN, o., tinteldoos, vonk doosje, fr. boite a meche (Kemp.). Zie
tintelen en tingelen.
TISTJE, klein kort pijpje, neuswarmerken;
fr. brïcle-gueule.
TITJE, TITSKE. Zie tietje (VI.).
TJAKKELEN, o. gelijkvl. w., hinken,
mankgaan, fr. boiler., clocher : hij gaat
al tjakkelende (Westvl.).
T AKKEN, o. w., zwikkende of schokkende
gaan (Westvl.).
TJANFELEN, 't zelfde als tja felen, struikelen (V1.). Zie boven blz. 28 1 scham•
felen .
TJESTEN, o. w., 't zelfde als jeren (VI.
,

Idiot., blz. 208) of sjeren (VI. Idiot ,

'J®
blz. 613) voor trekken, heengaan,
wegvluchten : hij tjest er van deur,

bij loopt er van door (Werchter).
TJIEPER, m., 't zelfde als tjiep, kieken
(VI.).
TJIEPERLINGSKE, o., vogelken dat tjiept
of tjiepert en piept (VI.). Zie tjiepen,
piepen.
TJILPEN 't zelfde als : sjilpen, ijippen en

tjirpen, fr. chucheter.
TJINKELEN, freq. van tjinken, o. w.,
hinkelen, tjanken, d. i. kreupelgaan,
fr. boiter (VI.).
TJINKEN, hinken, hinkelen, een kinderspel (VI.).
TJIPPEN, o. gelijkvl. w., in VI. 't zelfde
als in Brab. : jtirpen gelijk musschen
of pinken als vinken ; Ijippen het. in
't fr. chucheter, en tjiepen, fr. pépier,
piepen.
TJIRPEN. Zie tjippen.
TJOEL. Zie tjool.
TJOEP, JOEP, voor : slaap, en tjoepmutse,
voor : slaapmuts ; 't wordt ook gezegd
voor : top, tjop, sop, tsop, toppunt;
fr. sommet; 't joepke van den torre,
soms ook : kwispel (VI.).
TJOERELEN, o. w., een weinig scheel
zien (V1.). Zie soerlen bij De Bo en
tjoerelen bij ons (VI. Idiot., blz. 7.28).
TJOKKEN, o. w., 't zelfde als : schokken :
met tjokken trekken, snokken. Z. jokken (Vi. Idiot., blz. 210 en dit Bij
-voegsl,bz.64)
TJOLEN, 't zelfde als : krosselen, lang ziek
zijn (Kortrijk).
TJOOL, TJOEL, m., bloodaard, goede
jongen, goede bloed, sukkelaar, sul,
snul (Oostvl.). Zie joeke en tjoelken,
bedorven kind.
TJOOR, 't zelfde te Gent als : tjoerken
(Vi. Idiot., hlz. 728), halve pint, halve
lieter, kapper, ook hallen genaamd.
TJOK, m., in VI. 't zelfde als in Brab. :
bruis (VI. Idiot., blz. 82) of elders
tjonk, struik die in den grond blijft
steken als bet kreupelhout afgekapt is;
hiervan : tjokhout, tjokhoop, tjokmit,
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tjokwulg, knotwilg, in Brab. : wilgestrunk, wilgetrunk.
TJOOS, JOGS, sul, sukkel (Oostvl.); in
Brab. bet. : soos, v., sukkelares, sul.
TJOOSDEK, m., een snul of tjoos, sul
(Gent). Zie tobias.
TOBBEEK. Zie tubbeek.
TOBIAS, te Brussel gezegd voor : snul,
bebben : slimme tobias.
TOE. Wij laten hier een overgroot getal
werkwoorden, met toe vooraan, ach
schoon zij in de woorden--terwg,
boeken ook niet staan, en alwaar toe
beteekent: sluiten,vullen, of dat ietsge.
schiedt op de wijze door het achtergevoegd werkwoord uitgedrukt.
TOE, ten volle : het is geen 9 uren toe.
TOEBAKKEN, voor : tabakken, b. w.,
vrucht- en andere boomen met tabaksop overgieten om 't ongedierte te
dooden (Brab. en Antw.); ook hoort
men soms toebakken voor : slaag geven.
TOEFELEN bet. in VI. bijna 't zelfde als
in Brab. : koffelen (VI. Idiot., blz. 270),
d. i., koesteren, wel verzorgen,
TOEFLINKEN, FLONK, FUNKTE, GEFLONKEN,b.w.,toeslaani, toesmijten:
h ij flonk de deur voor nm jnen neus

toe (VI.).
TOEGEEFSEL , o., toegeving , gedoog
hetgeen men-zamheid(VI.);nBrb:
toegeeft.
TOEKER, STOKKER, m., een vogelvanger
die op steek ligt (Heffen bij Mechelen).
TOENMAALS, bijw. , toenmaalsch, bijv.,
ook in Brab. gezegd voor : toen en
toenmalig.
TOEMETEN, een weinig over de maat
meten (Brab.).
TOEMETSEN, b. w., overal gezegd voor
toemetselen, door metsen toedoen.
TOEPLOOIEN, b. w., iets al plooiende
toedoen, samenvoegen (Brab.).
TOERIN, TOERIJNE, TORIN, TURIJNE,
fr. Turin, hoofdstad van Piemont.
TOERINGELEN, b. gelijkvl. w. van toe en
ringelen voor : toegrendelen , met den
ringel (voor grendel) toesluiten : rin-
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gel de deur goed toe (overal in Brab.).
TOESCHIETEN, b. en o. w., toeleggen,
toegeven, in den zin van bijgevers,
verlieren : aan dien koop zult ge geld
toeschieten; ik heb er veel aan toe gegeschoten (Brab., Antw. en elders).
TOESNABBELEN, TOESNABBEREN, b.
gelijkvl. w., toesnappen, toesnauwen
(Brab.). Zie snabbe, snebbe, snebber,
voor : snavel, snuit.
TOESNABBEN,
N, b. w., toesnauwen, toebijten (Brab.). Zie snabben.
TOESNAFFELEN, TOESNAVELEN, b. gelijkvl. w., toesnauwen, tegenspreken,
bijtend toespreken (Brab.).
TOESNAPPE..LEN, freq. van toesnappen,
toesnauwen, bijtend toespreken.
TOESNEBBELEN, TOESNEBBEREN, hetzelfde, omstr. Loven, als elders : toesnabbelen, toesnavelen.
TOESTERIG, bijv., winderig, onstuimig
(Groningen).
TOET, V. mv., toeten te Loven en omstr.
voor : taart, taarten ; bij Kil. toerte.
TOET, v., hoorn, speeltuig waar men op
blaast of toet om er klanken uit te
trekken ; hiervan : toeten, op eene toet
blazen (Limb. Hasselt) ; in Holland en
Limb. bet. : toet, toot (VI. Idiot.
blz. 736) ook een papieren zakje ; toet,
toethooren, bij Kil. : tote, tuit, 1. cornu,
fr. cor, cornet.
TOETRAMPELEN, b. gelijkvl. w., toetrappen, toetrappelen (Brab. en VI.).
TOEWEGEN, zoo wegen dat men wat toegeeft, een weinig over 't gewicht
geeft (Brab.).
TOEWELLEN, b. w., met de wel wellende
toedoen : de voren de putten van een
bezaaid veld toe wellen (Brab.).
TOFFELEN. Zie boven tafelen en taffelen.
TOLLEN, o. w., tol of knol krijgen : de
rapen beginnen te tollen of te knollen,,
d. i., te dikken of raap te worden
(omstr. Lier).
TONE. Zie toon.
TONGEL, voor : Tongerloo, abdij en dorp
in de Kempen (Kemp. en 't Oosten
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van Brab.), Kil. vert. Tongerloo door :

Aduaticum, Aduaca Tungrorum.
TONGEREN, fr. Tongres; Tongeraar, Tongersche, fr. Tongrois.
TONIS, TEUNIS, verkort van Antonius;
hiervan de familienamen : Thonissen,

Theunis, Theunissen.
TOOMWIJS. Het peerd is toomwijs, zegt
men van een peerd dat den toom kent
en er na luistert; van daar zegt men
ook, h. en d. in de Kempen, over-

drachtelzjk : iemand toomwijs maken,
d. i. iemand de eerste beginselen van
iets leeren.
TOON, verkleinw., Toontje, Toonke, verkort van : Antoon, Antonis, Antonius
(Brab. en elders) .
TOOVERESBLOEM, TOEVERBEKSBLOEM , naam aan een vergiftige
bloemplant gegeven . ik weet niet wel
of dit het tooverkruid is, dat in 't fr.
herbe magique, en bij de botanisten
circée heet.
TOP EN EERS (AARS), zegt men in VI.
voor : kop bij gat, hoofd bij steert, dat
is : het bovenste bij het onderste : leg

de schooven op de kar top end ee(r)s;
d. i., de eene laag schooven met de
aren bij de stoppelen van de andere
lage. Zie VI. Idiot., hlz. 414.
TOPPEES, TOPPEZE, v., in V1. 't zelfde
als in Brab. : dopkoord, koord waar
uitwerpt-meêndtopfi
en draaien doet.
TOPPENAARDE, voor : top en aars of eers
(Iteghem). Zie top en eers, boven, en
V1. Idiot., blz. 414).
TOT, TOE, komt voor in : dat is tot daar
toe, en deze uitdrukking bet. het :
zij zoo, dit is wel en goed, fr. soit;
tot jaren zin, al oud zijn (Brab. en
elders).
TOTTELKEN. Zie tutelken, tuttelkens.
TOURINNE, waalsch dorp bij Loven, in 't
nederduitsch Deurne, vroeger Dorne.
Er is nog een ander dorp verder het
walen kwartier in, te weten : Tourinne- les-Ourdons. Sommige gelegen
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beet men ook den Doren, zoo zegt men,
b. v., te Herent, op den Doren, waarschijnlijk van doorn of doren, fr. épine.
1. spina. Bij Antwerpen ligt er nog
eene aanzienelijke vlek Deurne genaamd ; biervan gewis de familienamen : Van Deurne, Van Deuren, Van
Dorne , Van Doren. Vgl. hiermee
Turn en Tor, in Turnhout en Torhout,
vroeger, en bij Kil. : Toernhout en
Toerhout geschreven ; men leidt het
/e deel af van Tor of Torn , afgod
des donders. Bij Brussel ligt er een
gemeente genaamd Dworp , vroeger
Dorp, in 't 1. Tornepia, fr. Tourneppe.

TOUTEREN, o. gelijkvl. w., beven, daveren, schudden (Westvl.).
TOUWEN (koorden). De touwen laten slippen bet. te Antw. : het laten hangen,
gaan sterven, sterven. Slippen staat
hier gewis voor : slepen, in Brab. :
sleipen ook slippen, in 't nederd slipen,
angels. slipan, etc. Zie Weil. op 't w.
slip; Weil. zegt nog dat 't verouderde
slippen, snijden, afsnijden beteekent.
TRAANJEL, TRALIE. (Z. VI. Idiot., blz.

740). filet de kon íj nen door de traan
eten, niet genoeg te eten krijgen-jeln
(Roll. Limb. Maastr.).
TRANTEL, m., trant, doenswijze, fr. train
(te veler steden).
TRANTELEN en TRANTSELEN bet. niet
slechts : traagzaam over en weer wandelen, maar ook : trutselen of traagzaam iets doen ; ronddrentelen, rond
-wandel
(Brab.).
TRAPGEVEL, gevel met trappen of kerteelen, fr. pignon a rédents (overal).
TRAS, voor bedel of bedelen : op zijnen
tras gaan, zijn, op den bedel gaan,
zijn • ook : hebzuchtig zijn (omstr. van
Brussel). Vgl. trant en trat, voor
trede. Zie trassen.
TRASSEN (VI. Idiot., bl. 742), afvragen,
bedelen (omstr. van Brussel) ; Kil.
heeft het w. tratsen, trotsen en ver
: lacessere, tergen,-talheo.dr
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uitdagen, en (rasten voor : treden.
Vgl. trantselen, rondgaan, welk rondgaan, in Brab. ook : bedelen beteekent.
TRASSER , m., bedelaar, aftruggelaar;
trasserkorf, bedelkorf, bedelaarskorf
(omstr. Brussel). Zie trassen.
TRAVANSEB, TRAVANTER, m., een die
travans of slaag geeft ; wordt ook gezegd voor : een soort van hakmes om
heidsel af te kappen (h. en d. omstr.
Werchter). Vgl. trens, volgens Weil.
bij 't volk voor : klop, slaag.
TRAVANSING, v., afrossing (Brab., Kemp.
en Lier). Zie travans (V1. Idiot.,
biz. 742) en trens bij Weiland.
TRAVOOIEN, b. w., in Westvl. 't zelfde
als in Brab. : travansen, afrossen, af
-ransel.
TREE, in Limb. te Roermond gezegd voor:
wreef, wreeg, fr. tarse , coup de pied.
Zie verders wreef bij ons en bij De Bo.
TREES; THREES, v., met zachte ee, bij 't
volk gezegd voor : Teresa of Theresia,
fr. Therèse, in VI. zegt men Three.
TREETS, o., wordt gezegd van een soort
van ring op den grond geteekend en
waarin de kinderen met geldstukken
trachten te werpen ; dit spel heet :
ireetske zaaien (Hasselt). Zie bij Kil.

transse, trensse.
TREF, TREFFE, 't eerste in Brab. en elders, 't tweede in VI. gebr. voor : tre ffelijkheid, aanzien, eer, achting of
voor iemand die, of iets dat treffelijk,
achtingsweerdig is : een man van tref,

hij ziet er toch iemand van tref uit.
TREFFE, v. Zie tref.
TREK, TREKTIJD, tijd dat sommige vogelen doortrekken ; hiervan trekvogel,
fr. oiseau de passage (Brab. en elders).
TREKGRAS. Zie strekgers (VI. Idiot.,
blz. 680).
TREKHOND, m., hond die in kruiwagens
of karrekens gezet wordt om te trekken (overal).
TREKKEN, b. w., voor : uittrekken., aftrekken, . afbeelden : de photograph

heeft u goed getrokken (o` eral).

)
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TREKMES, o., 't zelfde als : snippermes
(VI. Idiot., blz. 641), snijmes met twee
handvatsels, zoo genoemd omdat bij,
die het bezigt, het altijd naar zich
trekt (Westvl.).
TRENS of TRANS, koord of band die
ergens om henen gaat; overdrachtelijk
voor : klop, slaag, iemand trens geven,
iemand slagen of klop geven; hiervan :
trensen, afirensen, afrossen, afslaan.
Vgl. travansen ; trens in VI. voor :
oog of lits : iemand van haken en
trensen (Oostvl.), iemand op wien men
niet rekenen kan. ,
TRES, TRESSE is't zelfde als : stres, stresse,
sterse, fr. tresse, kleine hoeveelheid
draden, halmen, enz. (VI.).
TRETS, m., zeer dikke pap (Gent). Oud
tresen drinken.
-tijdsbe.
TREUTENEUTE, TRUNTENOTE, TRUNTENEUTE, v., in VI. 't zelfde als in
Brab. : treuzeneus, fr. bagatelle.
TREUTENEUTEN, o., gelijkvl. w., treuten
en neuten, met beuzelwerk zijnen tijd.
verkwisten, fr. chipoter, véliller, in
VI. 't zelfde als : treuzeneuzen in Brab.
en eiders.
TREVEL, m., trede, spoor, sles, stappen,
fr. trace, piste, vestige (VI.).
TREZE, in VI. en in Brab. : Trees, voor
Tresia, Teresa.
TREZELAAR, voor : trezel, fr. crible.
TRIAKEL, fr. tripotage, hutsepot, konkelarij (VI.).
TRIEN, TRIENTJE,voor : Catarina,vrouws
in Brab. ook : Cathóo, Katóo ;-nam,
ook een vogelken in 't fr. tarin.
TRIEP, TRIJPE, van 't fr. tripe, wordt te
Gent ook gezegd voor : kwerdel (V'.
Idiot., blz. 316). Zie triep hij ons (VI.
Idiot., blz. 746) en verder bij De Bo
(blz. 1181).
TRIEPEN, TRIJPEN. Zie 't laatste.
TRIJFEL (trifel), beuzeling, nietige zaak,
in 't en gl. trifle : zich met tri fels bezig
houden (Westvl.).
TRIJFELEN (trifelen), o. gelijkvl. w.,
beuzelen , prullen vertellen ; frutsel-
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werk verrichten : zit ge weer bezig
met trj felen ; hiervan : trij felaar; trijfelagie; getr fel; trij felwerk (Westvl.).
TRIJKELEN (trikelen), b. w., plagen,
kwellen, fr. vexer, taquiner (Westvl.).
In Brab. bet. : streeukelen of strookelen : streelen, en 't fr. triquer, stok slagen geven.
TRIJ hTJE, TRIENTJE, v., soort van sijsje,
ti rij n , in 't fr. turin, 1. carduelis sp inus (V1.).
TRIJPE. Zie triep.
TRIJPEN, TRIPPEN, o. w., bij iemand
trijpen (pensen of worsten) gaan eten :
als uw verken dood is, kom ik b ij u
trippen (Vl.).
TRIJPKERMIS, TRIEPKERMIS, in VI. 't
zelfde als in Brab. : pensenkermis,
feest dat de vlaamsche boeren aan
vrienden en magen geven, als ze 't
verken geslacht hebben.
TRIJZEL, m., zeve waar het goed graan
in blijft terwijl de vuiligheid er door
valt. Zie trezel en trzjzelmolen, bij Kil.
trjsel, 1. cribrum frumentarium; en
hiervan : tryselen, 1. cribare frumentum, el metaphorice : lente el segniter
agere, dus 't zelfde als : treuzelen.
TRIMMEL, m., voor : tremel, fr. treinie;
hiervan : trimmellen, d.i., melden wanof kafmolen 't graan zuiveren van kaf
en krinsen (VI.) ; bij Kil. : tremelle van
den meulen, gal. tremue.
TRIMPEN, halsboordjes (Roermond); K.il.
geeft trompen op als oud Vlaandersch
en vert. het door : largiores el laxiores
manicae matronarum ; en trompe is,
bij hem, ook fallacia, gal. tromperie,
bedrog. Vgl. 't fr. tromper.
TRIPPELTRAPPEN of TRIPPETRAPPEN,
o. w., met kleine snel herhaalde stappen gaan, trippelen, fr. trottiner (V1.-).
Zie trippen (V1. Idiot., blz. '747).
TRITTELEN, TRITTELAAR. Zie truttelen.
TROEF, m. Geen troef hebben, geen iever
hebben; levers troef in vinden, ergens
goesting in hebben (Brab.).
TROEFEL, TROEFFEL. Zie troffel.
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TROFFEL, TRUFFEL, v., bet. in de woordenboeken : truweel, fr. truelle, een
rnetserstuig, maar in Kl. -Brab. en de
Kempen, in welke streken men troeffel
uitspreekt, gelijk Kil. het ook schrijft,
bet. het : groote kromme schop of
spade gebruikt om hoeillie, kalk, zavel, enz. op te scheppen.
TROGGELEN, voor : traggelen of truggelen (VI. Idiot., blz. 750), langzaam
en met moeite gaan (L. van Aalst). Zie
trakelen (VI. Idiot., blz. 741).
TROK, TROKKE, m. Ten naasten trokke,
dicht bij : ik koop mijne winkelwaren
ten naasten trokke (V1.); te Genfit bet.
trok ook : trek, omtrek, lijn die eene
figuur beperkt.
TROKKEN, in Vi. hier en daar voor : trekken.
TROMPEN, o. w., op de tromp spelen of
blazen (V1. en elders).
TRONDELAAR, TRONTELAAR, m., tal
futselaar, slenderaar, drentelaar-mer,
(VI.). Zie trondelen (Vi. Idiot. ,
bl. 749) .
TROOSTIG, bijv., in Brab. gehoord voor :
tristig en dit voor : droef, bedroevend.
Zie tristig (Vi. idiot., blz. 747) .
TRONKBOOM, TRUNKBOOM , geknotte
boom, fr. arbre étêté, téturd (VI. en
elders).
TRONKEIK, TRUNKEIK, m. en v., afgeknotte eik, fr. chéne tétard (VI.) ; in
Brab. eitre strunk of strunkeik ; bij Kil.
stronck-eycke, tronck-eycke, 1. quer
trunca. Kil. vertaalt tronck -cus ,
troncken en stronek, stroncken door
trunca, truncare, d. i. afknotten.
TRONKHAAG, v., haag van tronken of
struikgewas : elzen tronkhage, eiken
tronkhage : twee akkers gescheiden
met eene tronkhage en grachte (V1.) ;
in Brab. noemt men dit houtkant ,
b. v. : een elzenkant, eikenkant, enz.
TRONK LINDE , TRONKO LM , TRONK
WULG, in VI. voor : knollinde, knotolm, knotwilg, of voor 't Brabandsche
strunk/jade, strunkolm, strunku.uilg of
42
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trunklinde, enz.
TRONTELAAR, TRONTELEN. Zie trondelaar, trondelen.
TROOZEGALANT. Zie roozegelant.
TROPBOONEN zijn in Oostel., boonen die
op kleine struiken in troppen of tros
groeien, struikboonen; omstr. Lo--sen
ven : boonen zonder staken.
TROPPELBEZEN, eigenlijk bezen die in
troppels of trossen groeien ; te Aalst
verstaat men er door : zeebezen en ook
aalbezen. Zie troppelen bij Ons en bij
De Bo.
TROPFEN, o. gelijkvl. w., 't zelfde als :
troppelen, tot een hoopje komen, sa.menscholen, fr. s'attrouper; bij Kil.
troppen, een oud Vlaandersch w., ver
congregari, zich verza--taldor
melen .
TROT, m., draf, fr. trot : hij kwam daar
op een trotje af (overal).
TROTTEN, o. gelijkvl. w., draven, snel
voortstappen, aanstappen, fr. trotter,
eng]. to trot; Kil. geeft trotten op
voor draven als Vlaandersch.
TROTTER, draver (overai).
TROUWBRIEF, m., overal gezegd voor
huwelijksbrief of huwelijksakt, huwelijksschrift.
TROUWBOEKSKEN , boekje waarop de
burgerlijk e . overheid inschrijft, besta
dat men volgens de wet getrouwd-digt
is (Brab. en elders).
TROUWEN komt voor in gezegde : zoo
zijn w f niet getrouwd, en dit bet. :
zulk is ons akkoord niet, zoo hebben
wij de zaak niet verstaan, zoo is de
zaak niet (Brab.).
TRUFFEL, vuurschop, aschschop (Meyer).
Zie troffel.
TRUIELEN, in Westvl., 't zelfde als : truwelen, langzaam te werk gaan, dralen.
Zie bij ons truielen en trawelen (VI.
Idiot. blz. 750, 752).
TRUIKE , verkorting van Geertruide of
Gertrudis (Brab. en elders).
TRUIKERIJ, in Vlaandersche gazetten gezegd voor : bedrog, bedriegerij. Vgl.
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het fr. tricherie.
TRUIKELEN of ELSZWELTEN, onpasselijk zijn, ziekelijk zijn, sukkelen, struikelen en vallen, sukkelend voortgaan
(Westvl.). Zie weiten bij De Bo, blz.
1t 450.
TRUIELINGEN, fr. Trognée, Luiksch dorp
bij Landen.
TRUITEL, KUIEL, TRIEP, losgescheurd
stuk onder aan een kleed of rok uithangend, kwerdel (Gent). Z. kuiël
(VI. Idiot. blz. 306) en Vgl. truisel,
tros, kwast, kwispel.
TRUNTER, m., persoon die trunt, sukkelaar, droozer, taffelaar (VI. en elders).
TRUST, m., voor troost (Brab.). Zie troostig, tristig.
TRUTEN, b. en o. w., dreutelen, talmen,
taffelen, lunderen, droozen; beuzelen,
beuzelpraat vertellen : ligt daar zoo
niet te truien (Antw.) ; te Mechelen
ook : trutsen ; hiervoor zegt men nog :
sammelen, semmelen, zemelen, zagen,
lullen (Brab. en elders).
TRUTER, m., lulleman, prulleman, taffelaar, lunderaar, droozer (Brab.,Antw.).
TRUTERIJ, TRUNTERIJ, v., gezaag, gesammel, getaffel, getalm, gelul, beu
beuzelpraat (Brab., Antw. erg-zelwrk,
elders).
TRUTSELEN, freq. van trutsen, frutselen,
traag aan iets bezig zijn, traag spreken ; ook : mangelen, verruilen, ver
-wiseln(VI.)
TRUTSEN. Zie truten.
TRUTTE LEN, o. gelijkvl. w., hetzelfde als:
treutelen, truntelen, zich met beuzelarij en prullen ophouden, traag en
vadzig zijn aan 't werk (VI.).
TRUTTELRIJ, v., beuzelarij, Z. truttelen.
TRUTTEN , TRUTTER, TRUTTERIJ. Zie
truten, enz.
TRUWEELGAST, TRUWEELMAN, vrijmetselaar (overal).
TRUWEELVOLK, vrijmetselaars (overal).
TSAVENS, TSAVONDS voor : in den avond
(overal).
TSENDERLOO of TESSENDERLOO, dorp
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niet verre van Diest, gewis herkomstig
van het oude Taxandria, volgens Divcuus.
TSIEPEN, o. w., weenen, krijschen (Gent).
Zie t jiepen (VI. Idiot. blz. 728), krijschen. De Bo heeft tsiepen, b. w., in
den zin van : gekookte aardappels in
lauw water gelegd, tusschen duim en
vingers uit hunne pel duwen.
TSIEPER, m., iemand of iets dat zeer klein
is ; een beetje , weinigske , brijzel ,
zierke (VI.).
TSOERLEN, o. vv., een weinig scheel zijn
( Westvl. ). Zie tjoerelen (VI. Idiot.
blz. 728) en boven smierlen.
TSOPZOLDER, ni., sukkelaar (Gent).
N, o. gelijkvl. w., 't zelfde als:
TSUTTEREN,
sjutteren, zachtjes koken, fr. mitonner,
(V1.).
TUBBEEK. Zie Tubeek.
TUBEEK, TUBBEEK, TUBEKE, dorp in
Henegouw , bij Edingen (Enghien),
ook door sommigen Tweebeek geschreven, en Oulings Tobbeek, in 't Waalsch
Tubise, Tubize, 1. Tubeca. Van toe of
volgens eenigen twee en beek, in 't
waalsch bize. Zoo heeft men ook Lom
in 't Vlaamsch Lombeek , mis--bize,
schien verbasterd van : Loobeek of
Loonbeek.
TUBISE, TUBIZE. Zie Tubbeek.
TUIMELAAR, m., tuig aan Bene venster
waarmee men de slagvenster openhoudt (Brab.). Bij De Bo tuimelraamn.
TUINDAG of IEPERTUIN, lepersche foïre
of jaarmarkt op 1 en Zondag van Oogstmaand. Zie De Bo, blz. 119.
TUIT, TUTE, v., muts, kap, vrouwen hoofddeksel ; te Loven zegt men tegen
zulke kanten modekapjes ook kornetten (VI.). Zie De Bo.
T U I T E L E N. Zie verruilen (VI. Idiot.
blz. 755).
TUITEMAKEREGE, TUTEMAKERIGE, v.,
Bene die vrouwenkappen of hoedjes
maakt, fr. modiste (VI.).
TUITENMAKER, TUITENMAKERIJ, mutsenmaker, mutsennoakerij (VI.).
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TUITHOED voor : toothoed of totenhoed,
priestershoed, fr. chapeau a comes,
tricorne.
TUITJE voor : tootje. Zie tutelken.
TUK (tik), m., in de omstr. van Loven gezegd, even als hecht, en, als in de
Kemp., kreng voor : oud en versleten
peerd . Tuk bet. ook stoot.
TUK -HU, in Oostvl. gezegd tot peerden
die de voerman daardoor rechtsom wil
doen keeren. Moet het paard lingsom
keerera, zegt hij jerrie. In Brab. heb
ik daarvoor al gehoord herrie of werne of weerom.
TUKKEN. In stede van met de marbols te
schieten, ze tegen Benen muur, Benen
steen aankaatsen (Zuiden van Oostvl.).
Zie tokken, stooten, fr. heurter ; bij
Kil. tuck, 1. pulsus, stoot. In VI. bet.
tukken : hard stooten , een harden
stoot geven, anders ook stuiken gezegd.
TULDEREN, TULDERS, TJULDERS voor :
tot elders, d. I. tot ulieden, tot uwent,
fr. chez vous (VI.).
TUMIEEREN werd ons gemeld als te Rethy
in de Kempen beteekenende : achtereen
of de Bene achter den andere loopen.
TUMP, y., hoek van iets, als van Bene
tafel ; halskraag ( Limb. ). Zie tome
(VI. Idiot. blz. 734).
TUMPER, m., temper (V1.).
TUMPEREN, in VI. en Brab. gezegd voor:
temperen, den dunnen deeg maken.
TUSSCIJEN. TUSSCHENDOOR, van tijd
tot tijd (Oostvl.). Tusschen dien twee,
in tusschentijd, fr. entretemps, cependant (Brab. en elders). Er tusschen
zitten, tusschen iets in gewikkeld zijn,
in 't nauw zitten, in de klem zitten,
niet weten wat doen (Brab. en elders).
Tusschen hangen en worgen (Brab.)
en, in Vl., tusschen 't hangen en 't
verwurgen, in onzekerheid verkeeren,
fr. être en suspend. Tusschen de plooien
vallen , ongestraft blijven (' Oostvl. ,
Gent).
TUT en in VI. tute. Zie tuit, toot.
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TUT ZIJN, te Antw.: dronken zijn ; en in
Duitsch Luxemburg zegt men : er as
tut , hij is dronken. Zie Toekomst,
3e reeks, 3e jaaar, blz. 111.
TUTE. Zie tuit.
TUTELKEN is, omstr. Breda, evenals tui lelke, tuittelke, in Vriesland, een lief kozend woordje tot kinderen gericht.
Men zegt in Noord -Brab. veel tuitje
(tootje ), vooral tot kleine kinderen
(Haeufft, blz. 617); in Brab. en Kemp.
hoort men hiervoor soms : tottelken,
doddelk e , doillehe , hondje , hoinke,
mondje.
TUTTEN voor : tuiten, toten, toeten : hij
weet van tutten noch blazen (Brab.,
Antw. en elders) .
TUTTEREN, TEUTEREN, kleine bezigheden verrichten ; tutteraar, frutselaar;
tutterij , f rutsel rij (Westvl.).
TWEE. Met twee woorden spreken, beleefd
zijn, als men, b. v. , zegt : ja mijnheer,
neen vader, in stee van ja, neen, dit
heet men : met twee woorden spreken.
Een mes hebben dat van twee kanten
snijdt, met beide partijen mee spreken,
zich naar ieders gezindheid schikken;
betrouw dien gast niet, hij heeft een
mesken dat van twee kanten sndt, in
VI. : water en vuur dragen. Twee
kwade weders tegen malkander bet.
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te Mechelen : twee persoonen die niet
overeenkomen. Hij zal in geen twee
grachten te gelijk vallen of springen,
als er maar eene is.
TWEEBEEK. Zie Tubbeek.
TWEEBOK, DRIEBOK, m., tros van twee
of drie noten op den boom naast een
hangend (VI.).
TWEEDONKER. De uitdrukking in tweedonkeren beteekent : tusschen licht
en donker en luidt elders : tusschen
grimmen en grauwen. De eerste uit
wordt in Overijsel gehoord.-druking
TWEEDSTE, tweede (V1.).
TWEEEIOEKIG , TWEEKANTIG , bijv.,
wat twee hoeken of twee kanten heeft
(overal) ; in Westvl. zegt men : tweekantte.
TWEEWASSIG. Men zegt van graan, als
haver, rogge, tarwe, enz. dat ze tweewassig zijn, waneer zij door overvloedige regens ten gronde gevallen, op
nieuw andere scheuten krijgen (Brab.).
Zie tweewas (Vl. Idiot. blz. 75).
TWEEWIELIG (Brab.), TWEEWIELDE
(V1.), met twee wielen.
TWIDDE, omstr. Loven, voor : tweede, in
VI. zegt men tweedste.
TWIS, verbastering van dweers, dwars
twis door nat (Gent).

U
U, kort wordt in heel Braband bijna uitge•
sproken als de u in de fransche woorden une, lune, urne, latter, cul, bulle,
enz., b. v. dun, lot , put, kul, bul,
snul, enz., en de lange u als de u in de
fransche woorden mur, murer, darer,
usage, usure, enz., b. v. kuur, muur,
muren, duren, Luter, enz.
U, UWE, uit beleefdheid gezegd voor : gij
of uwe edelheid (bijna overal).
UI heeft in Limb., van Maastricht naar

Roermonde af, vooral twee klanken :
40 den oe- klank, als in bruis, broes;
duiken, doeken; kuil, koel; uit, oet;
vuilijk, voelik; buist, boest; zuipen,
zoepen, enz. 20 den u -klank zoo als
veel in Westvl., buidel, budel, bujel;
duivel , duvel; muis, muus; ruiter,
ruter; uil, uul; zuiver, zuver; doch
uije is ooye; pruik, prik; suiker, sok ker ; gruizel , greuzeltje ; duister ,
duuster.
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UIT met zijn vervoegd bet. : gedaan, geëindigd . de school, de les, het sermoon, de vriendschap, de haat, het
lachen, het grijzen, enz., enz., is uit;
2° voor : halve of om te : uit lachens,
uit lachmarkt , voor : lachenshalve,
om te lachen ; uit spotternij, om te
spotten ; uit spel. spelensbalve, om te
spelen ; uit jokkerj, om te jokken;
30 uit, van gaan gevolgd en daar tus schen een werkwoord , bediedt dat
men bet werk, door dit werkwoord
uitgedrukt, ergens, buiten zijn huis,
gaat verrichten als een bedrijf, b. v. :
uit werken gaan, uit wasschen, uit
schuren, uit naaien, uit koken, uit
kuischen gaan , uit verfvaren gaan,
uit eten gaan, enz.
UIT vooraan werkwoorden. Wij deelen
hierna mede een aantal werkwoorden
met uit vooraan, die in de Woorden
niet gevonden worden, althans-boekn
met den zin niet die zij bij hetvolk veler
gewesten hebben, en wij zouden deze
lijst nog hebben kunnen verlengen.
UITBAKKEN, b. en o. w., in de Woordenb. verfr. door cuire asset; doch
het bet. ook iets, als brood, vleesch,
aardewerk. enz. zoodanig bakken dat
het vet, de boter, den reuk, enz. uit
het gebakkene verdwenen is : het vet,
de boter, de geur is er uitgebakken
(overal).
UITBEGGELEN, b. gelijkvl. w., 't zelfde
als in 'Brab. : uitbabbelen, babbelend
uitbrengen, bekendmaken : gij beggelt al uit wat ge hoort (VI.).
UITBEKKEN, b. w., met bekken uitsnij
ook uitkanten, uitgebekte kant,-den,
kant die met bekken uitgesneden of
geweven•is (Oostvl.).
UITBEURELEN. Zie uitburlen.
UITBIGGELEN. Zie uitbikkelen.
UITBIKKELEN of UITPIKKELEN, bikkeIer, tot dat men gedaan heeft of tot
het spel uit is (Brab. en elders).
UITBIKKELEN , met den bik of bikkel
zitkappen of uithalen , uitheitelen
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uitbikken (Limb. en elders). Zie biggel of bikkel (VI. Idiot. blz. 53) ; bij
Kil. is bickel een beitel, en bickelen of
bicken een Holl. w., 1. sculpere, scalpere, frendere, mandere. Eene bik is
een min of meer krom en puntig ijzer
voorzien van een langen steel dienende
om kassei of een muur of harden grond
op te breken.
UITBIKKEN, b. w., voor : met de bik of
met den bikhamer bikken : den molensteen uitbikken, den muur uitbik
20 uitpikken, met den bek of
-ken;
snavel pikken : graan, zaad uilbikken; 3° overdrachtelijk : uiteten (Brab.,
Oostvl. en elders). Zie pijkelen (Bij
2vitpijkelen hierna.-voegsl,bz.24)n
UITBODDELEN, o. w., boddelend en met
rollend gerucht uitkomen, of afvallen,

afrollen (Brak.).
UITBODDEREN, 'tzelfde als : uitboddelen,
uitborrelen, fr. sortir avec force et
bruit (Brab. en elders).
UITBOETEN, o. w., door boeting uitwis schen : mijne zonden zijn uitgeboet;

ook bezuren : ge zult die daad moeten
uitboeten (Brab., VI. en elders).
UITBORSTELEN, b. w., voor : uitjagèn,
uitdrijven, uitzetten : borstel die booswichten maar den huizen uit (Brab.).
UITBOTTELEN, UITBOTTEN, b. en o. w.,
voor : uitbortelen, en dit voor uitborrelen, hetzelfde als uitbrobbelen, o. w.,
gezegd van iets dat met geweld uitkomt, borrelend af- of uitkomen en
vallen (VI. en elders); in Brab. zegt
men daarvoor uitboddelen.
U1TBRABBELEN, b. w., voor : uitbrobbelen (V1.) en uitbabbelen.

UITBRANDEN. levers uitgebrand zin, er
niet meer welkom zijn, niet meer-gens
mogen komen : hij is bi oom uitgebrand, zijn hering braadt er niet meer
(Brab. en elders).
UITBROBBELEN, o. w., 't zelfde als :
borstelen of uitborrelen, brobbelend
of met gerucht uitkomen ; ook uit-

brabbelen,
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UITBROEDEN. Onze hen is uitgebroeid,
d. i. heeft opgehouden met broeien
(overal).
UITBROEKEN. Op iets uitbroeken bet. te
Gent, waar het uitbrokken luidt, iets
wagen, iets beproeven, fr. risquer une
chose : ik brok er op uit, ik ga het
ding wagen.
UITBURLEN, UITBEURELEN, b. en o. w.,
schreeuwende uitbraken , uitbrullen
(Zeeuwsch VI. en elders in VI.). Zie
beurlen (Vi. Idiot. blz. 50). Vgl. bul
-ken,
fr. beugler, en uitborrelen.
UITCIJFEREN. Ergens uitgecijferd zijn,
ergens niet meer geteld of in acht genomen worden, en dus er niet meer
komen : hij is daar uitgec j f erd, omdat
hij te vervelend was (overal).
UITDEELEN, UITGEDEELD ZIJN of DOOD
GEDEELD ZIJN, niets meer hebben
om uit te deelen (overal).
UITDOEN, b. w., wordt ook gezegd voor
uitsteken, uitgraven, uitkappen, uit
als : aardappels , boomen,-snijde,
takken, enz. uitdoen. Het vuur uit
uitdooven. Zijzen tijd uitdoen,-doen,
zoo veel tijd ergens aanblijven of inblijven als 't bepaald is : de soldaat
heeft zijnen tijd uitgedaan (overal).
UITDONDEREN, b. w., door den donder
uitgerukt worden (overal).
UITDOPPEN, b. w., doppende ledigen en
reinigen, uitsoppen, fr. vider en trem pant : dop het water schoon in het
potje uit (Brab. en elders). Zie doppen
(V1. Idiot. biz. 102).
UITDOUWING, v., in Noord-Holland gehoord voor : geraasmakerij, windmakerij , en wordt gezegd van iemand
die veel praats heeft.
UITDRESSEN, UITDRETSEN, UITDJtIJTSEN, b. w., uitspatten : het graan is
zoo droog dat het uitdretst, als men
met den vlegel er op slaagt (Brab., VI.).
Zie dressen (VI. Idiot. biz. 405).
UITDROPPELEN , uitdroppen. Zie uit
-drupeln.
UITDRUPPELEN, hetzelfde als . uitdrop-
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pen, uitdruppen, uitdruipen, druppel
voor druppel uitloopen ; 2° ook in
druppels ledigen : de flesch is uitgedruppeld (overal in Belgie).
UITEGGENEN, hetzelfde als uiteggen, met
de egge uit den grond halen en blootmaken (Brab.).
UIT ENT UIT (utentuut), heel en gansch,
teenemaal, heel gelijkend : hi gelikt
ziin vader utentuut (VI.) ; in Brab. en
elders zegt men daarvoor op end op
h j lijkt zijnen vader opendop.
UITFLADDEREN, o. w., uitvliegen (Vi.).
Zie uitvlinderen.
UITFLIDDEREN, o. w., uitvluchten, uit
Zie flod--vliegn,wop(Brab.)
deren (VI. Idiot. blz. 428).
UITFLUIMEN, I. w., uitspouwen, uitrochelen (Brab.).
UITFUTSELEN, b. w., al futselend uitzoeken of uitnemen (Brab. en elders).
UITGAAN. Zie uit.
UITGALFEREN, b. w., onbeschoft uit
Aalst).
-lachen(VI.,Ldv
UITGEESELEN, UITZWEEPEN, met eene
geeselroede of zweep uitslaan : het
zaad uitgeeselen (Brab. en elders).
UITGEUBELEN (korte eu- klank), b. w.,
uitbraken, overgeven : de hond geubbelde al z jn voedsel uit (Brab., Hagel.).
Zie geubelen (VI. Idiot. blz. 452).
UITGEVEN , UITGEGEVEN ZIJN , niets
meer te geven hebben (overal).
UITGOEZZEN voor : uitgonzen. Zie dit
woord.
UITGONZEN (uitgoezzen of uilgoiszen) ,
het gonzend uitstroomen van 't water:
het water kwam er uitgegoesd (Brab.).
Zie goezzen (V1. Idiot. blz. 159).
UITGOOREN, b. w., uitbaggeren, fr. debourber : een vijver uitgooren (V1. en
elders).
UITGRITSELEN, b. gelijkvl. w., met eene
gritsel (bark) uitkrabben (Brab.); mis
schien te Antw. uitr jven.
UITGROLLEN, o. w., grollen tot men vanzelfs moet ophouden (overal).
UITGROMMELEN , UITGROMMEN , Let

-
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zelfde als : uitgrollen (overal in Br.).
UITNAGELEN, b. w., door den hagel uit
worden : onze-geruktofblma
aardappels zijn uitgehageld; de ruiten
zijn uitgehageld (overal).
UITHALEN. Een vogel uithalen is hem uit
zijn nest rooven (Brab.). Iemand uit
bet. in de Kemp. en elders-halen
iemand uit zijn huis halen om hem
feestelijk ergens naar toe te leiden,
b. v. een borgemeester, eene bruid uit
haalt men een primus,-halen.IBrb
een borgemeester, een pastoor in.
UITHARKEN, o. w., 't zelfde als : uitgrit
uit en wegkrabben-seln,mtdhark
(bijna overal).
UITHEEUZEN, uitspraak van : vithoozen
(Brab.) ; bij Weil. uithozen, bij Kil.
wtoosen.
UITHEISELEN, b. en o. w., heiselend
(stortend) uitstorten (VI.), of 't zelfde
als uitklassen. Wij schreven heisteren
(Vl. Idiot. blz. •182), fr. repaodre.
UITHEKELEN, b. w., met de hekel het
vlas, enz. zuiveren : uitgehekeld vlas
(overal).
UITHORKEN, UITHURKEN , uithooren
afluisteren, uitvragen (VI.). Kil. geeft
harcken als friesch,. engl.. harken, herken, op voor : horchen, luysteren.
UITHUREN, b. w.., iets bij stuk of afzon derlijk, b. V. een meubelstuk , een
huisgerief, een getuig, enz. tot zijnen
dienst innemen , mits betaling van
zekeren prijs voor het gebruik (Brab.
en elders).
UITHUURDER, m., die uithuurt (Brab.).
UITJONGEN, o. w., het nest verlaten,
uitvliegen, fr. dénicher (V1.) ; in Brab.
is dit : uitleiden, uitleeden.
UITKAISSCHEN is licht een andere .uit
: uitkuischen, uitvagen, of-sprakvn
van uitkassen, uitdrijven.
UITKANTEN. Zie uitbekken.
UITKASPEREN of BUITEN KASPEREN,
b. w., het zelfde als in Brab. . uitkeieren, uitkassen (VI.).
UITKASSEN, uitgespr. uitkaisschen, fr.
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chasser, b. w., uitjagen , wegjagen,
buiten drijven (Brab. en West-Brab.).
Zie kaisschen (VI. Idiot. blz. 215 en
Bijvoegsel, blz. 449).
UITKEESTEREN (Oostvl.). Zie uitkesteren,
uitkokeren.
UITKEGELEN, overdrachtelijk : uitdrijven,
uitjagen (Brab.).
UITKEIEN, UITKEIEREN, b. gelijkvl. w.,
uitdrijven , uitjagen (Brab., Antw.).
Vgl. uitkeren (met zware e), wegvagen,
niet uitkeeren, dat tegenhouden, afgeven, uitbetalen is.
UITKEISTEREN, b. w., het zelfde als
uitkeieren, uitjagen, wegjagen, bui
(Vl.). In K1.-Brab. zegt-tendrijv
men uithesieren. Zie keisteren (Bij
-voegsl,bz.45)nuitker(VI.
Idiot. blz. 76).
UITKERMEN, gedaan maken met kermen
(overal).
UITKESTEREN. Zie uitkeisteren.
UITKEZEN, b. w., uitpikken, uitlezen,
uitkiezen (Vl.). Zie kezen (VI. Idiot.
blz. 239).
UITKIJVEN, zoo lang kijven dat men moet
ophouden of niet meer kan laat dot
2vij f maar uitkijven; zit gíj nu uitgekeven (Brab. en elders)?
UITKLASSEN, b. w., hetzelfde in Brab.
als : uitkletsen, klassend (VI. Idiot.
blz. 2 1 6) uitstorten : ga voorzichtig of
ge klast al het vocht uit, of, ge klast
uwen heelen pot uit (Brab.) ; 2° uitvinden, iets uit zijnen duim zuigen.
UITKLEEDEN. Zich uitkleeden of ontkleeden eer men slapen gaat, zijne goederen al weggeven of wegmaken eer
men dood is, zich van 't noodige berooyen als men 't nog kan noodig
hebben (Brab. en elders).
UITKLETSEN. Zie uitklassen.
UITKOCHELEN, o. w., uitkoken (Vi.).
UITKOKEREN, o. w., freq. van koken, in
Vi. bet zelfde als : uitkeusteren, uit
uitbraden.
-keistrn,u
UITKOM, rn., het jaargetijde waar de gewassen uitkomen'Qf beginnen te schie:
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ten, de aanvang der lente (Oostvl.).
Zie uitkomen (VI. Idiot. blz. 762), en,
in Brab., Loven, uitgang.
UITK00PEN, UITGEKOCHT ZIJN, hetzelfde als : uitgegeven zijn, geen geld
of niets meer hebben om mêe te koppen (Brab. en overal).
UITKOTTEREN, b. w., in VI. voor : uit
uitkeuteren.
-kotern,
UITKRIJGEN, b. w., kunnen ten einde
krijgen, kunnen uiteten of uitdrinken,
enz. (overal).
UITKRUIDEN, UITKRUIEN, b. w., het
onkruid uittrekken, uitwieden (V1.).
UITKUISCHEN, b. w. , uitzuiveren; overdrachtelijk : iets ledig en rein maken,
uiteten, uitdrinken, ledigen (Brab.).
UITKWANSELEN, uitstorten, door kwanseien uitstorten (VI.).
UITLABBEREN, o. w., uitslabben, uitslab. beren, uitslikken (V1. en elders).
UITLATEN, b. w., buiten laten liggen,
laten hangen, laten staan, enz. (overal).
UI.TLEEDEN, UITLEEN, o. w., in VI.
voor : uitleiden, in den zin van uit
uitjongen (VI., Brab. en-vliegnof
elders).
UITLEIDJEN, UITLIJDJEN, o. w., uitglijden, uitschuiven (omstr. Maastr ).
UITLEVEN, o. w., verkwijnen en allengskens tot de dood naderen (overal).
UITLOOP, m., het uitloopen of uitbotten,
de uitlooping of uitbotting van hout
fr. bourgeonnement (overal). -gewas,
UITLUIDEN, b. w., voor : een lijk luiden
iemand uitluiden, luiden voor iemand
die komt te sterven (Kemp. en elders).
Het luidt uit bet. te Mecheleri en elders : het gelui verslapt, het gaat ophouden van luiden ; o. w., bet. uitlui den in Westvl. : de laatste poos luiden
voor Benen doode : ' s avonds van den
begraafdag luidt het uit in verscheideneVlaandersche parochies. Z. De Bo.
UITMAGEREN, o. w., zeer mager worden
(VI.)UITMESTEN, b. gelijkvl. w., het mest uit
den stal trekken of dragen : mest den

UIT

koeistal uit. Is het verkenskot uitgemest (Brab. en overal).
UITMIEREN, b. w., met oplettende oogen
zeer nauwkeurig iets bezien of lezen,
onderzoeken , iets aandachtig doorsnuffelen, iets wel uitpluizen : laat
hem die oude papieren maar uitmieren, zei mij ons Lis (Brab., Antw.).
Zie mieren (VI. Idiot. blz. 377) en ver
fr. mirer (viser) en 't 1. mir --gelijkth
are, wonderlijk bezien, bewonderen.
UITNESTEN, o. w., uitleiden, uit het nest
vliegen, fr. dénicher (VI.).
UITNOEMEN, b. w., bij name aanduiden,
bij name noemen, fr. désigner: zonder
iemand uit le noemen zeg ik u, dat er
onder ulieden een dief is (overal).
UITOORTEN. Zie oorte, oor -aete.
UITPAKKEN, o. w., zich wel vertoonen,
uitnemen, uitmunten, pronken : hzj
pakt uit met zijn nieuw kleed (Brab.
en elders).
UITPALEN, UITREENEN, b. w., een stuk
lands, dat tusschen ander land gelegen
is, afpalen, na dat het gemeten is, er
die reenen van aanwijzen, en palen
planten (Brab., Hageland).
U I T P E I Z E N , uitpeinzen , uitdenken
(overal).
UITPEUREN, b. w., uitvisschen met de
peure (V1. Idiot. blo. 473) of de sleepnet of de palingschaar : een poel uit
peuren. Zie poor, poren of pooren (VI.
Idiot. blz. 500); uitpeuren wordt in
VI. ook nog gebr. voor : zuiveren, uit
uitzoeken. Vgl. uitpuree, fr.-ziften,
-

distiller.
UITPEUTEREN, UITPOTEREN, met den
vinger , het mes of iets anders dat
puntig is uithalen (overal). Zie uit-

porren.
UITPIEKELEN. Zie uitpijkelen.
UITPIJKELEN, b. w., met de pijkhouweele
(bik) uitkappen : oude grondvesten
uitpikelen (VI.). Zie uitbikkelen en
boven pijkelen, piekelen (Bijvoegsel,
blz. 241). In Brab. zegt men, van bik :
uitbikken, uitbikkelen.
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UITPIKKELEN. Zie uitbikkelen en uitpijkelen.
UITPIKKEN, b. w., met de pik, soort van
zeisen, uitkappen : pik die vette struiken in de weide uit (Brab.).
UITPINSEN, b. w., in VI., hetzelfde als,
in Brab. : uitpitsen, uitnijpen met de
nagels of vingers, enz.
UITPLODDEREN, b. w., plodderend uit
: plodder uw rok uit en '1-waschen
slijk zal er af zijn (Brab. en elders).
UITPLOOSCHEN, b. w., in VI. het zelfde
als in Brab. : uitpeulen of uitpolen,
uitpellen, uitdoppen : erwten uitplooschen. Doch 't bet. in VI. nog : uithalen, uitzoeken ; en als o. w. is 't :
uitgeplooscht of uitgepeld worden.
Vgl. uitpluizen.
UITPLOSSEN, b. w., voor : uitpluizen
(VI.). Zie uitplooschen.
UITPLUISTEREN, b. w., uitpluizen (VI.).
UITPLUIZELEN, b. w., freq. van uitpluizen , waarvan 't ook de beteekenis
heeft (VI.).
UITPLUNTEREN , b. w. , uitplunderen
(VI.).
UITPOETSEN (ZIEH), te Gent en elders
voor : zich oppoetsen, zijne kleederen
uitkloppen en zich met zorg aankleeden.
UITPOLKEN, b. w., uitdabben, uitkrab
polkend uithalen : aardappels-ben,
uilpolken (Vl.). Vgl. puiken.
UITPOREN, b. w., in Brab., Antw. en
Kempen, hetzelfde als : uitpeuren. Zie
dit woord.
UITPORREN, UITPEUTEREN, uitstooten
met iets dat puntig is (VI.)
UITPRATTEN, o. w., ten einde pratten,
gedaan maken met pratten : zijt ge
nu uitgeprat (Brab. en elders).
UITPREDIKEN. UITGEPREDIKT ZIJN
zoo veel als : afgepredikt zijn, en ook :
niet meer weten wat te prediken
(Brab. en elders).
1JITPRONKEN, b. w., hetzelfde als : pronken , uitmunten , prachtig met iets
voorkomen (Brab. en elders).
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UITPULKEN, b. w., uitpeuteren of pul
uithalen : een stop uitpulken-kend
(Brab., Vi. en elders). Zie uitpolken.
UITREBBELEN, b. w., uitbrabbelen, haas
uitspreken , uithabbelen, uit--tigljk
rammelen (VI.).
UITREENEN. Zie uitpalen.
UITREGENEN, Brab., en in VI. UITREI
gezegd van werklieden-NE,b.w
die, door 't overvloedig en gedurig
regenen, gedwongen zijn hun werk
te staken : wij zin uitgeregend.
UITREINEN,'t zelfde in VI. als uitregenen.
UITREULEN en UITREUNEN, b. w., uitroden, uitroeien, fr. dessoucher (VI.).
UITREUTELEN, UITROTELEN, UITRUTTELEN, o. w., al ratelende of rotelende uitvallen, zoo als te rijp en te
droog graan of zaad op het veld (V1.).
In Brab. uitrijzen. Zie het volgende
uitreuzen.
UITREUZEN, UITREUZELEN, o. w., uitvallen, fr. s'égrainer (Vi.) ; in Brab.
uitrijzen, 'twelk in Vi. bet. in verwijting uitvallen, fr. se repandre en invectives. Zie uitreutelen.
UITRIJDEN, b. w., al rijdende uit den
grond werpen ; uitploegen : hij heeft
met Z ne kar den paal uitgereden;
aardappels uitrijden (Brab. en elders).
UITRIPPEN, b. w., met eerre ❑ rip of schok
uitrukken : hij ripie den plant uit
(Brab. en elders).
UITROEPEN, b. w., iemand in 't voorbij..
gaan uit zijn huis roepen om mee te
gaan : als ge morgen wandelen gaat,
kom míp uitroepen, ik zal mile gaan;
ook uitschreeuwen , achter iemand
verwijtende woorden roepen (Brab.
en elders).
UITROESTEN. Zie uitrosten.
UITROOKEN, o. w., door rooken uitgaan
of uitgedoofd worden : eene hesp laten
uitrooken in de schouw, d. i. ze door
den rook laten droog worden (h. en d.
in Brab.).
UITROOVEN, b. w., rooven, uithalen, uit
den nest wegnemen : vogelen uilroo43

UIT

( 346 )

uilrooven (Brab. en
elders).
UITROSTEN, UITROESTEN, voor : ver
-roestn(V1.)
of uitreuUITROTELEN. Zie .uitreutelen
,
zelen.
UITROTEN, b.w., uitroden, uitrooien (VI.).
Zie uitreutelen.
UITROTTEN (Brab.), UITVORTEN (VI.),
o. w., door rotten of vorten uitvallen.
UITRUISCHEN, b. w., uitwrijven : zaad
uitruischen ; ruisch de slij kpl ekken uit
(Brab. en elders). Zie ruischen (V1.
idiot., blz. 564).
UITRUTTELEN. Zie uitreutelen.
UITSCHARTEN, b. w., uitscharren, uitkrabben (VI.). Zie scharten.
UITSCHAVEELEN, b. w., uitjouwen, uitschreeuwen, uitmaken (AntwerpscheKempen).
UITSCHEUT, uitval (VI.).
UITSCHIETEN, o. w., uitvallen, uitvaren
(overal).
UITSCHIMPEN, b. w., beschimpen, uit
-lachen(VI.)
UITSCHOFFELEN (o als korte oe), b. w.,
van uit en schoffelen (V1. Idiot. , blz.
593), gulzig uitslokken ; ook als freq.
van schoppen, met eene schop lichtjes
uithalen of reinigen (Brab.).
UITSCHOTE, UITSCHEUT, voor : uitval,
fr. sortie; een uitscheute doen (VI.).
UITSCHEABBELEN, b. w., uitkrabben
(VI.).
UITSCHREEMEN, b. w., 'tzelfde als uit
uitroepen (VI. Idiot.,-schreuwn,
blz. 765) .
UITSCHUIFELEN, o. w., wegvluchten
(V1.) en b. w., uitfluiten (overal).
UITSCHUTTELEN , UITSCHUTTEREN ,
freq. van uitschutten en dit vopr : uit
-schuden(Vi.)
UITSJOUWEN, hetzelfde als : uitjouwen,
uitschreeuwen (Waas).
UITSLAPEN, o. w., buitens huis slapen,
elders slapen, fr. découclzer : ik slaap
niet geerne uit (overal).
UITSLEDDEREN , UITSLIDDEREN, hetven, vogelnesten
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zelfde in VI. en Kemp. als in Brab. :
uitslibberen, en in Vl. : uitsleeren, uit glijden.
UITSLEDEREN, 'tzelfde in VI. als uitsledderen.
UITSLEEREN, UITSLIEREN, o. w., uit
-schuiven,
uitglijden (V1.).
UITSLEUREN, b. w., buitensleuren : wij
hebben onze beste koei uitgesleurd, d. i.
verloren (Brab. en elders); ook met iets
sleurende uit den grond doen komen ;
uitsleuren is ook het zelfde als : uitsluieren, uitsluweren, altijd uitstellen
(V1.).
UITSLIDDEREN, o. w., het zelfde als : uitslibberen, uitglijden, uitschuiven.
UITSLOBBEREN, b. w., uitslorpen, uit
-slaben,
uitslokken (Brab.). .
UITSLOKKEN, b. w., slokkende uiteten,
uitslorpen (Brab. en elders).
UITSLOKKEN. In klein Brab. worden :
slok, slokken en uitslokken, gezegd
van schoenen die te groot zijn en *aar
bij gevolg, de voeten niet vast in sluiten, maar los zijn en over en weer
schuiven : 't is stetig voor de kousen,
als men schoenen draagt die slokken.
Hij liep zoo hard dat zijn schoenen
uitslokten, d. i. uitvielen.
UITSLUIMEN, omstr. Loven voor : uit de
sluimen doen, uitdoppen, erwten uit
peul, pel, dop. -sluimen.S:
UITSMEULEN, o. w., uitsmoren, smeulende of smorende uitgaan zonder te
vlammen : het vuur is uitgesmeuld
(Brab. en VI.), ook uitsmoken.
UITSMIJTEN, h. w., 4° uitwerpen, uit
uittrekken, als hout,-roien,utd
planten, enz.; 2° overgeven, braken,
fr. vomir; hiervan : uitsm,ijting, braking (Brab. en VI.; 3° o. w., uitsprei
uitstrekken : die-den,vrb
boom, die plant smijt uit (Vl.).
UITSMULLEN, b. w., smullende uiteten,
uitslobberen, uitsmeren (Brab.).
UITSNIPPEREN, b. w., snipperende uit
-snijde,
afsnipperen (Brab.).
UITSNOKKEN, b. w., met eenen schok
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uitrukken : ,enen tand uitsnokken
(VI.).
UITSNUFFELEN, b. w., snuffelend uit
onderzoeken : Mijnheer-zoeknf
snuffelt in de oude papieren al het
goede uit wat dienstig is voor de geschiedenis zijner stad.
UITSNUTTEN, voor : uitsnuiten, b. w.,
snut uwen neus uit; hij heeft de leers
uitgesnut; iemand snutten of uitsnutten; iemand bedriegen : ze hebben me
daar uitgesnut (Brab.).
UITSOPPEN, UITTSOPPEN, b. w., het
sop, tsop, of top of kruin uitsnijden,
uitkappen of uitknippen, een boom of
een plant uitsoppen (Brab. en elders).
Zie sop (VI. Idiot., biz. 648) en hij Kil.
soppen; 1. apices amputare.
UITSPAARZEN. Zie uitspeerzen.
UITSPARZEN. Zie uitspeerzen.
UITSPEEKEN, b. w., het speeksel uit
: speek dat uit (Brab. en-spouwen
elders).
UITSPEERZEN, b. w., doen uitspatten,
bijv. water, slijk uitspeerzen met er
eenen steen in te ploffen ; o. w.. uit
verspreid worden. Men ' zegt-spaten,
ook : uitsperzen, uitsparzen, uitspaarzen (VI.).
UITSPEETEN, UITSPEITEN, b. w., uit
uitgieten (VI.).
-storen,
UITSPERZEN. Zie uitspeerzen.
UITSPOTTEN of UITGRETEN, b. w., uitlachen (Vi.).
UITSPRONG, m., uitstap, uitstapje (VI.).
UITSPUIEN of UITSPUIGEN, b. w., uit
uitspuwen (V1.).
-spouwen,
UITSTAAN, o. w., 1° uitgeschoten zijn
het koren is eerst gezaaid en het staat
al uit; 2° uitgestald zijn, voorgesteld
zijn, ten toon gesteld zijn : zin winkel
slaat uit (Brab. en elders).
UITSTAANBAAR, bijv., dat men kan uit
verdragen, fr. supportable-stanof
(Brab., Kemp., Vl. en elders).
U[TSTAANLIJK, bijv., in Vi. hetzelfde als
uitstaanbaar.
UITSTAND, m., uitstaande geld, geld dat
:

•
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men te goed heeft, ook.: uitstel van
betaling (V1.).
UITSTEKELING, m. en o., iets van slechte
hoedanigheid dat uitgesteken wordt,
fr. objet de rebut ; zoo bijv. : overblijfsel van fruit, alsappels, enz., nadat
men de beste er uit geraapt heeft ; ook
een kind dat met de eerste communie
niet aanveerd maar tot later uitgesteld
is (VI.).
UITSTEKEN, b. w., 4° uithangen, een
vaandel uitsteken ; o afzonderen, uitweeren, ter zijde leggen, fr. mettre de
coté ., slechte appels, noten of iets anders uitsteken; 3° uitnemen, uitlaten,
uitstellen ; 4o uitzetten, verrichten of
uitrichten; hiervan : uitstekeling (Vi.).
UITSTEL, m., betrek, gemeenschap, uit
fr. relation : ik heb met u geen-stan,
uitstel, ik heb met u niets te stellen
(Brab. en V1.).
UITSTELLEN : ]° uitrichten, bedrijven ;
20 uitstel of betrek hebben ; 3° uit
een bruidschat ten houwelijk-zetn,
geven (VI. en Brab).
EJITSTEMMEN, b. w., uitvoozen, afstemmen, door stemming uitzetten (overal).
UITSTOFFEN, b. w., iemand uitstoffen,
iemand, door stoffen of pochen prij zen ,
of wel , het tegenoverstelde , d.
iemand afstoffen, of door te veel te
prijzen van anderen, iemand van kant
zetten (Brab.).
UITSTOMPEN, b. w., door stompen uitdrijven, of bijna hetzelfde als uitstam pen, behalve dat men meest zegt :
stampen met de voeten, en stompen
met de handen of vuisten (Brab.).
UITSTRIJKEN, b. w., uiteenstrijken, openstrijken, opensmeren, uiteenbreiden,
zooals : pap, boter, vet, kaas, verwe,
enz. (Brab. en VI.); ook : uitzuiveren
en uitgestreken zijn (Vi.).
UITSTUIKEN (stuikte en stook, uitgestuikt en uitgestoken) , b. w., heeft in
VI. behalve de bet. van uitstrooien
(VI. idiot., biz. 766); ook nog die van
uitstooten : Bene oog, Benen tand uit-
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stuiken. Zie stuiken (VI.Idiot. , blz. 699).
UITSTUIKEN, o. gelijkvl. w., ergens uit
ergens uitvallen, voor : over--stuiken,
vallen : hij stuikte de zoldervenster
uit (Brab. en Antw.). Zie stuiken,
blz. 699.
1"^ ITSTUIKSEL, o., uitstrooisel, valsch gerueht (VI.).
UITSWANSELEN, b. en o. w., swanselende uitstorten : hij swanselt al het
water uit (VI.). Zie zwanselen (VI.
Idiot., blz. 897).
UITSWIESELEN, b. en o. w., swieselende
uitstorten : speeksel uitswieselen; hij
was zoo nat dat het water uit zijne
kleederen uitswieselde (Vi.). Zie bij ons
swijselen (VI. Idiot., blz. 706) en bij
De Bo : swieselen, blz. 1126, storten.
UITTAKKEN, o. w., gezegd van een boom
die zijne takken breed uitspreidt : die
boom begint goed uit te takken; die
boom is breed uitgetakt. Verders bet.
uittakken, ' als b. w., de takken uit
-snijdeof
uitkappen (Brab.).
UITTEEKENEN, b. w., uitkiezen en teekenen, fr. marquer (VI.).
UITTELLEN, b. w., uitspreken, voort
vertellen (VI.).
-zegn,
i_ ITTERDEN , IJITTERTEN, UITTERTEN,
in V1. als b. w., gebruikt voor uittreden
of : uittrappen, uitdooven; het vuur
uiterren (VI.).
UITTERREN, in Brab. ook gebr. voor :
uittreden,Pui.ttrappen.

[ ITTERTEN, uittreden, uittrappen . (y!.).
UITTJOPPEN. Zie uitsoppen.
UITTOPPEN, UITTJOPPEN. Zie uitsoppen,
uittsoppen.

[1TTRAMPELEN, b. w., uittrappen, met
de voeten uittreden of uittrampen, b.
v. : 't vuur, zaad, enz. uittr& m,pelen
(Brab., Antw., VI. en elders).
UITTRAPPELEN, b. w. , freq. s an uittrappelen en 't zelve beteekenende. Zie
uittrampelen.
UITTSOPPEN, Zie uitsoppen.
UITTREKKEN, b. w., uitrooven, uithalen,
b. v., vogels uittrekken, d. i. vogelen
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uit hunnen nest uithalen (Oostvl.);
Z° uitteekenen, uitschilderen, fr. por
waneer laat ge u eens uit -traie:
í.: photographeeren ; 3° uit-trekn,d.
uitcijferen, en als o. w. uit -rekn,
worden (Brab. , V1. en-getrokn
elders) .
UITTRETEN, b. w., 'tzelfde als uitgreten,
uitlachen, uitschelden, tergen, bespotten (Oostvl.). Zie VI. Idiot., blz. 764.
UITTROKKEN, voor : uittrekken (Vi.).
UITVAARDIGEN, UITVEERDIGEN, b. w.,
afveerdigen , ambtshalve uitzenden
(overal).
UITVAARDIGING, UITVEERDIGING, v.,
afkondiging (Brab. en elders).
UITVAART, v., in vlaamsch Belgie, althans
in de meeste gewesten van Brab., is 't
de gewoonte een doode te begraven
met een eersten dienst, dien men dan
ook lijkdienst heet ; want is het maar
eene begrafenis zonder mis, dan heet
men dit eenvoudig de zinking; edoch
men noemt nu uitvaart vooral den
tweeden of laatsten min of meer plechtigen dienst, aan welken de familie in
rouwgewaad en andere vrienden gemakkelijker kunnen deel nemen en
die gewoonlijk, op vele buiten pa-rochies, door een eetmaal gesloten
wordt.
UITVAL, m., uitslag, uitkomst, afloop, gevolg, fr. resultat : hij begint iets waarvan men den uitval niet kan voorzien
(VI. en Brab.).
UITVASTEN bet. iets meer dan vasten
iemand laten uitvasten. Uitgevast zijn,
niet meer kunnen vasten : ik ben uit gevast (overal).
UITVERHUREN, b. gelijkvl. w., afzonderlijk en als bij 't stuk verhuren, b. v.
een meubelstuk, een rijtuig, een peerd,
een getuig, enz. enz. uitverhuren,,
d. i. aan eenen andere in huur of tot
zijn gebruik geven , mits betaling
eens bepaalden prijs ; o. w. wordt
uilverhuren ook gebr. doch dan is het
voorwerp er altijd onder verstaan;

uil

(39

uitverhuren : h ij verhuurt uit wil
zeggen dat men, het zij meubels, een
kwartier of kamers, enz. verhuurt
(Brab.).
UITVERPENNINGEN, b. w., in 't klein
uitverkoopen, het Westvl. Idiot. heeft
uitverpenigen.
UITVERSLIJTEN, o. w., uitslijten, door
het slijten verdwijnen (VI.).
UITVERVEN, b. w., de verve teenemaal
op verven : zijn pot is uitgeverfd,
door verven doen verdwijnen : verf
dien naam uit. Men zegt ook : uitschilderen.
UITVETTEN, b. w., hetzelfde als uitma geren, dat is, van vette berooven, de
vette uit een land uithalen, met er
vruchten op te zaaien die veel vette
tot zich trekken en 't land vermageren;
zoo, b. v., zaait een boer, die zijn land
moet laten liggen, er raapkruid op om
er de vette zooveel mogelijk van weg
te nemen . Een olme boom vet het bij liggend land geweldig uit (Brab.).
UITVEUNZEN of UITVEUZEN, o. w., uitbranden of uitgaan zonder te vlammen,
uitsmoren, uitsmoken (VI.); in Brab.
hoort men soms uitvonken. Zie vonken
(VI. Idiot., blz. 827) .
liITVEUREN, b. w., met min of meer geweld uitsnijden (VI.). Zie veuren.
UITVEURZEN, voor : uitvorschen, o. w.,
in VI. gezegd voor : het uitbroeden
van puitengerei of vorschendrek.
UITVEUZEN. Zie uitveunzen.
UITVIEREN, b . w., tot op 't einde toe vieren : den kermis uitvieren ; ik heb heel
de oktave uitgevierd (overal). Zie ver
uitvuren.
-der
UITVIJLEN, b. w., uitslijpen in den zin
van : beschimpen (V1.)
UITVLAGEN : het is uitgevlaagd, de vla
houden op (overal).
-gen
UITVLEUGELEN, b. gelijkvl..w., met een
soort van vleugel of wat anders, het
stof afslaan : de kerk uitvleugelen
(Brab.).
UITVLINDEREN of UITFLODDEBEN, o,
-

)
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w., uitvliegen, uitvluchten (VI.).
UITVLUCHTSEL, o., uitvlucht, hulpmid
-del
(overal).
UITVONKEN, o. w., gezegd van 't vuur
vonkend uitgedoofd worden (Brab.).
UITVOOZEN, b. w., door voozing of stemming uitzetten of van iets berooven,
afvoozen (overal).
UITVOREN, de voren dieper uitsteken,
dieper maken : het land uitvoren
(Brab.).
UITVORTEN, UITVORTIGEN, o. w., uitrotten : door verrotting uitvallen (VI.).
UITVRIEZEN, door vriezen geledigd worden : de kracht is uitgevrozen; de regenbak was vol water en nu is hij
teenemaal uitgevrozen (overal).
UITVUREN, b. w., tegen het vuur te
droogen of te warmen houden of
hangen, laten uitdrogen ; ook met een
heeten doek overwrijven om de kilte
of het vocht te doen verdwijnen (Brab.,
VI. en elders).
UITWALLEN, UITWELLEN, een oud w.
dat uitborrelen, bruischend uitkomen,
1. scaturire, bet,. uit eene bronwel uitvloeien, doch in VI. bet. wallen, wel
ook : koken, borrelen, 1. bulire,-len,
ebulire, fervere, fluctuare; uilwellen,
is dus uitkoken, uitborrelen. Zie wellen bij Weiland.
UITWALMEN, tot walm schudden : strooi
uitwalmen , d. i., het vuil , het kort
en het slecht stroo uit het lang en
goed stroo schudden en dit goede heet:
walm (Brab.).
UITWALMEN, o. w., uitwellen, uitborrelen, u tzwalpen, fr. sorlir en bouillons; uitwalming (VI.).
UITWARMEN , UITWERMEN , hetzelfde
als : uitvuren.
UITWASSEN of UITGROEIEN, o. w.. met
wassen of groeien verdwijnen : die
wonde, die vlek zal wel uitwassen;
dat zal wel uitwassen, dat zal ver dwijnen of vergeten worden (overal).
UITWEREN, b. w., verwijderen, uitdrijven , uitstooten , uitwerpen (VI, en
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Brab); uitzondereti , uituemen , fr.

excepter; uitgeweerd, uitgenomen, fr.
except4 (VI).
UITWERMEN,
UITWERP, m., voor : uitworp, het uitwerpen of de uitwerpiog : een visscher
doet uitwerp met zijn net (Brab. en
elders).
UITWIJZENS, naar uitwijzen , volgens aan
tooning (overal).
UITWILLEN, b. w., willen uithebben
/ijf wil de school, het sermoon al uit;
willen uit zijn, willen weg zijn (overal).
UITWIPPEN, b. w., met eenen wip, of
snelle beweging doen uitspringen , met
de gauwte uitwerpen, buiten zetten
wip dien kerel maar gauw uit, zet hem
maar spoedig den huize uit (Br., VI.
en elders).
UITW1TTEN, b. w., door witten doen verdwijnen (overal).
UITVORMEN, o. w., van de wormen
doorknaagd en vernield worden ; het
wordt in VI. meest gezegd van vruchten die door de wormen afgeknaagd
worden.

UITZANDEN, b. w., zegt men in VI. zoo
wel als het Brabandsohe uitzavelen,
voor : zand of zavel uit een land ste
ken : een veld uitzanden.
UITZEEMEN, met zeemende (zoete) woorden uitspreken (Westvl.).
UITZET, m., voordracht, fr. elocution,
ënonciation : geenen uitzet hebben,
niet veerdig ter tale zijn, niet gemakkelijk of schoon kunnen spreken;
o wat uiteen gezet wordt, de voordracht zelve of 't voorgedragene, uiteenzetting, fr. exposé, récit.
UITZIMPEREN, o. w., uitdruipen, uitzijpen of uitzijpelen : het water. is de
knip uitgezimperd (VI.); sijpen is bij
Kil. stillare, uitdruppen.
UITZONNEN, in de zon hangen en laten
uitdroogen of, verluchten (Oostvl., en
Gent).
U1TZWAAIEN, b. w., buitenwaarts
zwaaien : zijne armen in 't gaan uit-

zwaaien ; zijn zakdoek uitzwaaien,
met zwaaien doen uitgaan (Vi. en
elders).
UITZWADDEREN, b. w., hetzelfde als
lo uitplodderen, al zwadderend of
lichtjes uitwasschen ; 2o ook al zwadderend uitstorten (Brab. en elders).
Zie zwadderen (VI. Idiot., blz. 896).
UITZWADEMEN, uitdampen (floh. Limb.).
UITZWAKKEN, b. w., uitzwanken, uit
werpen (Brab.).
UITZWALPEN, o. w., zwahpend uitstorten
of uithorrelen, uitgoeszen (Brab. en
Vi.).
UITZWANSELEN in Brab., hetzelfde als
elders : uitswanselen. Zie zwanselen
(VI. Idiot., blz. 897).
UITZWEEPEN, b. w., met de zweep of
roede slaan : het sto[ uitzweepen
(Brab. en elders).
UITZWIEREN, 't zelfde als uitzwaaien,
zwierende uitdrjven ; uitdooven, doen
uitgaan, uitstorten (overal).
UIZE, zegt men in 'VI. tot een paard om
het te doen achteruit gaan. In Brab.
zegt men ju om het te doen vooruitgaan. Zie utsom (VI. Idiot., bhz. 769).
UKKEL, fr. Ucle. Zie Hukkeh (Bijvoegsel,
bhz. 431).
ULDER, voor : uhieden, ook voor uw
ulder vader, ulder kind, uldere moeder ; ulders vaders ; gee[t dat ulderen
vader (VI.).
ULDER, ELDER of EUR, m., uier (VI.).
UNKEREN voor : hunkeren, brinsen, fr.
hennir (Vl.).
UPPEN, o., 't zelfde als : ippen, hippen;
zaadhuis van het vlas (Vi.); in Brab.
en elders : vlasbol.
UPPERBRAAM. Zie hipperbraam of hippobraam, hupperbraam in Westvi., hetzelfde (als in Brab., omstr. Loven),
ottebraam, hortebraam ; hondsbraam,
hondsroos of egelenteer, fr. égiantier.
UST! stil, stilte ; uitroepingswoord (overal).
UUR, wordt te Gent soms achtergelaten,
zoo hoort men : de zevenmesse, de
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achimesse, de negenenesse, enz., voor
de acht uren mis, enz.
UZEN, o. w., zond men ons uit Haspen gauw, met de beteekenis van : mikken,
mijmeren, wel toe zien : omn iets goed

V. Deze letter neemt : 4° in vele vlaamsche
woorden, bij de uitspraak van het
volk, de plaats van w in, b. v. bou
brouwen, houwen, schouwen,-wen,
trouwen, lauwen (visch), die luiden :
baven, braven, haven, schaven, Iraven, wouwer (vijver), waver. 2° vele
fransche of latijnsche woorden, met
eene v beginnende, hebben eene w
aan hun verduitscht hoofd als : van,
vanner, wan, wannen; werbe, verbum,
woord ; vrai, verus, waar ; vin, vinum, wijn ; vimen, wijm (wis) ; ven
vindicare, wreken ; valeur, valor,-ger,
waarde ; vent, venturo, wind ; enz. enz.
Ook wordt de d in de volksuitspraak
zeer dikwijls eene v, als in : houden,
haven , schauden , schaven, gouden
ring, gaven ring, oude man, ave, koude
winter, leave winter, enz.
VAAG, VEEG (Vl. Idiot., blz. 775), in
Belgie, v., in Holl., m. : de daad van
vagen of vegen (zware e), streep,
schaard, en overdrachtelijk, verwijt
(overal).
VAAG, v., vagegrond, onbebouwd land,
ledig land, en, overdrachtelijk : deug niet, schurk, schelm, geus, kwade
jongen (V1.). Zie vaag (VI. Idiot.,
blz. 769).
VAAGLAND, VAGELAND, ledig of onbebouwd land, overdrachtelijk : ledig
deugniet, schurk-loper,nitsd
(Vl. ).
VAAKLUIS. De vaakluizen buen, wordt
gezegd van iemand, b. v., van een
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uzen. Wij denken dat het zelfde w, is als : huischen,
huissen, husschen, hitsen, heisen. (Zie
Vi. Idiot., blz. 498).
te schikken moet men

kind, sláaplust hebbende en dus lastig
zijnde.
VAAN, VANE, zijn steenen kan, inhoudende vier liters of acht pinten (V1.).
Zie bij Kil. vaene, 1. mensurae quatuor.
VAAN, VAANDEL, zijn in Brab. omstr. Loven, o. , in VI. is vaan, vane, v. evenals in Holl.
VAANGAT, VANEGAT, o., heet men : het
vensterkeu, b. v., in den toren of in
't hoogste eens huizes van waaruit
men de vaandels of vlaggen uitsteekt
(V1. en elders).
VAARBAAR , bijv., niet aleen , evenals
varen, van water maar ook van wegen
gezegd (Limb.). Zie varen (VI. Idiot.,
blz. 773) en vaart (V1. Idiot., blz. 770)
gang, weg, reize.
VAARMTE, VAREN. Zie varente.
VAARNIS, VARENIS, v., ontmoeting, wedervaring, fr. aventure, rencontre
(Westvl.). Vgl. varen, gevaren.
VAARNTE, v., varenkruid, fr. fougère
(Westvl.).
VAARTWERKER, m., eigenlijk een werkman gelast met schepen te laden of
lossen (Brab.). Zie vaartkapoen (Vl.
Idiot., blz. 770).
VAATSCH. Zie vatsch.
VAGE, VAGELAND. Zie vaag, vaagland.
VAGEN, 'tzelfde als vegen.
VAGESPEN. Het is een vagespen, zegt
men te Mechelen van iemand die eene
vijs los heeft.
VAGEVUUR, VAGEVIER, o., eigenlijk
een zuiverend vuur, wordt veel ge-
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zegd voor een groot lijden : hij heeft
hier zijn vagevuur, hij heeft hier veel
te lijden : die man heeft zin vagevurke
gehad, bij heeft zeer veel geleden
(Brab., VI. en Kemp.). Iemand in 't
vagevuur zetten bet. in sommige streken der Kemp., een bedronken man,
die in de herberg in slaap is gevallen,
met stoelen omringen, en in den donkere zetten met het licht uit te blazen;
alsdan wordt de dronkaart wakker
door het heisch gedruisch en getier
dat men rond hem maakt en dan is hij
in de hel, niet wetende waar hij is.
VAGEVUURSCH, bijv., van het vagevuur:
vagevuursche pijnen (overal).
VAK, o., is te Veurne en elders in V1.,
eigenlijk die plaats in de schuur waar
men uitgedorschen stroo tast. De Bo
verwijst naar schuurvak.
VALDAG, m., vervaldag, dag of tijd op
welken een huurprijs, een koopprijs,
rente of andere schuld betaald moet
worden : op Sint Andries is 't de val
vele huurprijzen.-daqinBrbv
VALDUIF of VALMDUYVE, bij Kil., fr.
rainier,1. palumbus (Westvl.); elders:
boschduif, houtduif, ringduif.
VALIES, fr. valise, o. in Holl., is v. in
Limb., Brab. en elders.
VALKANT, m., de schuinsche kant van
iets, het afhellen, fr. pepte, talus
(overal in Vlaamsch Belgie).
VALKE, v., soort van ploeg zonder wielen
dienende om den akker open te breken (Westvl.). Zie valken.
VALKEN, b. gelijkvl. w., in Westva. gezegd voor : met de valke het land
ploegen; in Brab. zegt men schellen;
in sommige plaatsen : valten of balken,
bolken en in Limb. : belken.
VALKENBURG, FALKENBURG, fr. Fauquemont, Foucqmont en bij Kil. Falckenborgh, Valckenborgh , 1. Falcoburgum, een stadje en landschap
vroeger een aanzienlijk graafschap in
Limburg, ten Oosten van Maastricht.
VALMDUIF, v. Zie valduif.
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VALTEN. Zie valken.
VALVEKEN (zachtl. e), o., een veken dat
van zelf toevalt of toedraait; dit afsluitsel is, of een soort van lattendeur,
of wel een houten of anderen paal
met boven op een grof draaiend kruis
dienende om een veld,weide, hof, kerkhof eenigszings toe te sluiten althans
voor kruiwagens en dieren (Brab. en
Kemp.). Kil. heeft valveken, ook klap
en valpoorte , zijnde , zegt-vekn
Meyerswoordenschat , een deur van
een veldt, akkerdeur die van zelfs toevalt.
VAMEN. Zie vademen.
VAN. Welke is uwe van? dat is : welk is
uw familienaam, hoe heet gij (Limb.).
VANDAAG. Komt hij er vandaag niet, dan
komt hij er morgen, zegt men : van iemand die zich niet haast, die traag is
in handel en wandel, die alles op zijn
gemak doet (overal).
VANGEN. Hoe eene koe eenen haas vangt,
dit spreekwoordelijk gezegde wordt
te Ronsen gezeid van iemand die gelukkig is, wien alles mee valt, gelijk
eene koe eenen haas vangt als hij in
haar muil loopt ; een bliek (witvischje) in 't water smijten om cenen
snoek te vangen, zooveel als 't fr.
donner un a?uf pour avoir un bceuj,

enz., een klein geven om een groot te
krijgen.
VAREMTE. Zie varente.
VAREN (V1. Idiot., blz. 773), voer en
vaarde : hij voer maar slecht in dat
huis, hij werd er niet wel onthaald;
hij vaarde langs Gent; gevaard en
gevaren; hij is met zijn schip langs
Antwerpen gevaard of geveerd; hoe
zijt gij gevaren, hoe is het afgel®open
met u (Brab. en elders).
VARENIS. Zie vaarmis.
VARENTE, VARNTE, VARMTE, VAARMTE, VAREMTE, VORMTE, VOROTE,
VOROWET, enz., zijn allen in VI.
verschillige vlaamsche benamingen
van den plant, in woordenboeken .
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varen of varenkruid, fr. fougère, hgd.
farn, engi. fern.
VARINGS, bijw., welhaast, spoedig, aanstonds. seffens, fr. bienlôt, aussitôt
hij zal varings hier zijn (Westvl.).
VARMTE, varen (Vi.).
VARNTE. Zie vaarnte of varente, varen.
VAROTE, V., varenkruid (VI.). Zie varente.
VARREKALF, kalf van 't manlijk gesiacht.
VARREKOE, VERREKOE, VARWEIiOE.
VERWEKOE , koe die niet meer
drachtig is (VI.). Var, varre, ver, verre,
is een stier, fr. laurean.
VARWEKOE. Zie varrekoe.
VASCH, bijv., zoutloos, flauw; in Brab.
smetsch , fr. fade : vassche smaak
(Westvi.).
VASCLIE, y., reep, strook, band, bende,
fr. bande (VI.); bij Kil. vaesche, vesche,
1. fascia.
VASSCIIE, y., sprouw. Zie vesch.
VASTE of VASTEN is m. in Brab., Limb.
en elders, y. in Boll. en bij sommigen
onzer schrijvers.
VASTENBLOK, m., bus in eene kerk om
het vastengeld te ontvangen (VI.); in
het Mechelsche : zuivel offerbiok.
VASTENBRIEF of VASTENBUL, m., bisschoppeljke bevelbriefvoor den vasten,
fr. mandement de carme (overal).
VASTENGELD, o., hetzelfde in VI. als
elders : zuivelgeid.
VASTEREN, VASTREN, m., in 't VeuriieAmbacht voor : vasten, fr. caréme.
VASTHEBBEN gelijk den paling met den
steer, d. i., slecht vast hebben, niet
kunnen houden (overal).
VASTSPELLEN, b. gelijkvl. w., vast-

spelden, vastspeten (overal).
VASTSPERELEN, b. gelijkvl. w., met
eenen sperel (VI. Idiot. , blz. 655)
vastmaken (VI.).
VASTSPETEN, b. gelijkvl. w., in Brab.,
Kemp. en elders voor : vastspelden,
of ook met iets dat scherp is, vastmaken , vastspijkeren : speel uwen
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neusdoek vast. Zie speten (VI. Idiot.,
blz. 656).
VASTSTAAN, o. w., vaststeken, blijven
vastzitten, niet meer voort kunnen
gaan in te spreken, in te antwoorden
of met iets te verrichten, enz. (overal).
VAT, spr., als 't vat afis, houdt de vriendschap op, als men niets meer krijgt,
staakt men de vriendschap.
VATEN, b. gelijkvl. w., in 't vat doen, hetzelfde als in Brab. : korven, gezegd
van cenen zwerm bieën, die den
biekorf ontvlogen en ergens aan een
boom hangt, afschudden in een vat of
ledigen korf ; vaten ook slecht gezegd
voor : vatten.
VATSCH of VAATSCH, naar het vat smakend (VI. en elders).
VATSEN. Zie fatsen (VI. Idiot., blz. 12).
VATTERLiEN, o., dikke vod om er 't heet
strijkijzer weh vast te houden (Turnhout).
VEDDE. Zie vedje.
VEDJE, v., bet. te Hasselt en vedde in 't
Hagel. : vette. Vet is in 't Deensch
feed, verwant met voeden ; nedersaks
en hgd. [dIen; zweedsch, fôcia; engi.,
feed. Vgl. vetten.
VEE, bijv. , veeg of de dood nabij (Vi.). Zie
veeg (VI. Idiot., biz. 775).
VEEG, y. (zwaar lange e). Zie vaag.
VEEMEN, VEIMEN, YEMEN (met zwaan.
e), b. gelijkvl. ve. , in Limb. hetzelfde
als in Brab. vessemen, vademen, cenen
draad door de oog eener naald steken :
veem de naald eens. Zie vadem (VI.
Idiot., blz. 771).
VEER, o., wordt in Limb. niet aleen gebezigd voor de plaats waar over gevaren wordt, maar ook voor het groote
vaartuig waarmede de karren en rijtuigen overgezet worden. Het kleine
vaartuig waarmede slechts personen
worden overgezet, noemt men : veerpont, veerschuit, cuz. : Ich bin mit el
veer euvergeko ramen.
VEERD zware e), o., veer, overzet; hiervan : veerdman, overzetter (VI.); hij
(
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Kil. : vaer, vaerd, thans : vaard, m.
in VI. ; vaart, v. in Brab., hetzelfde
als 't fr. canal.
VEERS (vees), v., voor : veurst, vorst, bovenste gedeelte van het dak; veersboom (veesboum), de lange balk die
op het toppunt van een gebouw den
eenen gevel met den anderen verbindt
(Limb.).
VEERZEKALF, o., kalf van 't vrouwelijk
geslacht, het tegenovergestelde van :

stierkalf of varrekalf.
VEEUM, VEUM, VEUMEN, vadem, vademen. Zie vadem (VI. Idiot., biz. 77 1).
VEEZEN (viezen), o. w., verbasterde uitspraak van : veinzen, vees niet ; ge
moet niet veezen, d. i. : ge moet met
geene slechte redenen voor den dag
komen (Antw. en elders) ; dat veest
niet, dat snijdt scherp af (Brab.); van
,

vezen.
VELEN, b. gelijkvl. w., vei of welig,
jeugdig wassend maken, mesten, bemesten, vetten, fr. engraisser, fumer :
een hof veien; hiervan : veiing, veiheid,
veite, d. i. vette, weligheid (VI.).
VEIHEID, VEITE, v., weligheid (Westvl.).
VETMEN. Zie veemen.
VEIZAAM, bij v., vei,welig, jeugdig,versch:
veizaam land (Westvl.).
VEIZEN, o. w., hetzelfde als : veinzen,
vonken (Westvl.); bij Kil. is veysen
ook 't zelfde als : veinzen.
YELP, NEERVELP, Bassefleppe; Opvelp,
ilautHeppe, dorpen bij Loven op 't
beekje, de Velpe gelegen.
VELTE, v., steenduif, veltduif, soort van
huisduif, fr. pigeon de roche (VI.).
VELTEEK, VELTEKE, VELTIJKE, v.,
Koeiluis, hondsluis, fr. fique (VI.).
VELTSICK, dorp in 't gewest van Ou,ienaarde, thans Velsicque geschreven en
bij Kil. vert. door : Veltcicum, Cice-

ronis Castra.
VEME, v., blad van lisch, porei, tarwe,
maïs, enz. (VI.).
VEMEN (met zware e). Zie veemen.
VEMME. Zie vimme.
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VENDER, o., vendel, vaandel (VI.).
VENIJN, FERNIJN, VERNIJN, o., van 't
fr. venin, vergif in Brab., V]. en elders
gezegd voor : ongedierte als rupsen,
maaien, bladluisjes, enz. Zie 't vol
-gend.
VENIJNE, v., spinnekop, rups of dergelijk
ongedierte (V1.). Zie venijn.
VENNE, v., hetzelfde w. in V1. als in Brab.,
ven en in Holl. veen, o., doch in VI.
bet. het : vochtige , moerassige weide,
in de Kemp. broekgrond, turfgrond,
bij Kil. pascuum palustre. In de Baron n ij van Breda zijn de vennen min
of meer waterachtige weiden. Fenne
is in Friesland ook eene weide ; in het
oud Nederlandsch was, volgens Heeufft,
ven, venne, vene niet aleen : poel,
broek, palus, maar ook pascuum palustre of moerassige weide.
VER, VEER = wij (hoogduitsch wir) (hier
en daar in Limb.).
VERALTEREEREN, o. gelijkvl. w., het•zelfde als : altereeren, ontstellen (VI.
en Drab.).
VERARMOEDEN, b. en o. w., hetzelfde
als verarmen, armer maken of armer
worden, tot armoede brengen of gebracht zijn : men had onze taal verar-

moed, w ij verrijken ze door ons Idioticon. Bij ziet er verarmoed uit (VI.,
Brab. en elders). Kil. heeft ook : verarmoeden en verarmen.
VERBASTEN, o. gelijkvl. w., gezegd van
het vlas dat op den akker groeiende,
eene draadachtige schil krijgt, die
men bast, fr. hasse heet, bast kr gen,

het vlas 't is reeds verbast (V1.).
VERBAUWEREEREN, b. en o. w.,'tzelfde
in V1. als in Brab. : verbabbereeren,
verbijsteren, ontstellen ; bij Kil. is 't :
verbaureren ; fland. attonitum red-

dere.
VERBEDDEREN, b. gelijkvl. w., verbedden : een zieke verbedderen (V1.).
VERBEDEN, VERBEEN, b. w., 'tzelfde
als verbidden (VI.).
VERBEEND, verl. deelw. van verbeenen.:
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de kwakkel is verbeend , d. i. : de
kwakkel is door een valscben slag
van het kwakkelbeen vervaard gemaakt. Dit been is een klein beentje
aan bet welk een lederen borsje, ge
gekookt peerdshaar, is van-vuldmet
omtrent 40 centimeters lengte, met
boven op eene doorsnede van 4 centimeters (Lubbeek bij Loven) .
VERBEULEN, b. gelijkvl. w., door beulen
(VI. Idiot., blz. 49) of prossen bederven, schenden , vermorsen , fr.
abimer (Brab., VI. en elders).
VERBLEUNEN en VERBLOUWEN, b. gelijkvl. w., gewis een andere uitspraak
van : verblooden, verblooën, iemand
bioode maken, iemand door iets of in
iets overwinnen (VI.).
VERBOEREN, b. gelijkvl. w., verkwisten
in drink- en slemppartij verdoen :
hij heeft al zijn geld verboerd (V1.).
VERBOLLEN, b. gelijkvl. w., met het
bollespel te winnen, te verliezen of te
verspelen hebben : hij heeft een hesp
te verbollen ; hij heeft al zin geld
verbold (overal).
VERBOGMEN, gewis voor : verbodemen,
een bodem (boom) inzetten, en verder :
verkloeken , vervromen (V1.) ; Kil.
heeft : 4 ° verboomen, verboderen, ver
de koopwaren van een schip-schepn,
in het andere overdragen ; 20 ook bet.
verboomen, vertollen, tol betalen.
VERBOTTEN bet. beden nog in Brab.
even als bij Kil. : verplompen, botter
maken, botter worden, plomp en bot
maken of worden ; 1. obtundere, he-

betare.
VERBRADDEN, b. w., verbrodden (VI.).
VERBRAGGELEN, b.- gelijkvl. w., ver
zin t j d verbraggelen (Limb.),-knoei:
elders : verbroddelen, verbrodden. Zie
braggelen (V1. Idiot., blz. 75), morsen,
in Limb. : langzaam handelen.
VERBRAMEN, VERIiREMEN, b. gelijkvl.
w., met braam- of breem ranken overvlechten ; overbramen, b. v. : jonge
boomkens, opdat de kwade jongens er
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zouden afblijven (Brab., Vl. en overal).
VERBRIGGELEN, b. gelijkvl. w., hetzelfde
als : verbrággelen, verknoeien, verbrodden of verbroddelen (Hasselt).
VERBRONDSELEN, b. gelijkvl. w., freq.
van verbrondsen, hetzelfde in VI. als
in Brab. en elders : verprondselen,
verpronselen, verbrodden, verknoeien,
verkwisten ; pronsel goed.
VERBRONDSEN, b. w., verbrodden, ver bruien, bederven (VI. en elders).
VERBRUINEN, b. en o. gelijkvl. w., iets
bruin of bruiner maken ; o. w., bruin
of bruiner worden : die kastaanje zal
nog verbruinen (overal).
VERBUIKEN (zich), in VI. even als bij Kil.,
zich overeten of overdrinker ; bij Kil.
ook : over-buycken, den buik overladen met te veel te eten of drinken.
VERBUTTEN, b. gelijkvl. w., verbrodden,
bederven, slechtmaken, fr. gáter, embrouiller : zin zaken zijn verbut; zich
verbuttert, zich vergrijpen : verbut zijn,
verneukt zijn, bedrogen zijn (VI.).
VERCHRISTELIJ KEN,VERCH RISTENEN.
mag men even als versedeliken, ver geuzen, verketteren, gerust gebruiken
voor christelijk maken of worden.
VERDANSEN, b. w., door dansen doorbrenzen, verkwisten, verdrijven (VI.).
VERDE, v., voor : verte, verheid : ik zag
hem in de verde afkomen (Brab. en
VI.); verde gebr. men in VI. ook als
bijw. voor : verre. Zoo zegt men in
Brab. ook : rondde, breedde, lengde,
hoogde, laagde, met d. voor t in rondte,
breedte, hoogte, enz.
VERDEBBELEN, b. gelijkvl. w., bederven
met te debbelen, d. i. : onzienlijk te
hanteeren (VI.). Zie verdemeleeren
(VI. Idiot., hlz. 781).
VERDEERLIJKEN, o. gelijkvl. w., meer
en meer deerlijk worden, vermageren
en verbleeken : sedert zijn leste ziekte
is hij zeere verdeerlíjkt (Vi.).
VERDEKKEN, b. w., al dekkende verbruiken, opdekken : hij heeft aan dat
dak dertig busselen stroo verdekt
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(overal) . Kil. vertaalt verdecken door :
contegere, abfiere, velare en retegere,
en verdecksel door : legumen, velamen.
VERDEMELIEREN. Zie verdememeleeren
(VI. Idiot., biz. 78-1).
VERDER WEG (hoe) , hoe moeier man
(Gent).
VERDÊRINGEN, o. w., in dering veranderen, hout dat in den grond verrot,
en dering wordt (VI.).
VERDIENSTIG, bijv., in Brab., V1. en elders , voor verdienstelijk : een verdienslig werk; een verdienstig man.
VERDJENSTRIJK, bijv., rijk in verdiensten
(Brab. en elders).
VERDIEP, o. mv., verdiepen, hetzelfde in
VI. en Brab., als verdieping tusschen
den vloer en de zoldering, fr. rez-dechaussée, of tusschen twee zolderingen,
fr. étage.
VERDIETSCHEN, VERDUITSCFIEN (ver dutsen), b. gelijkvl. w., in 't dietsch
of neerland'ch overbrengen (overal).
VERDIG, bijv., voor : veerdig, gereed
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drummende (dringende) verplaatsen
(V1.).
VERDUITSCUEN, VERDUTSCIIEN, in 't
nederduitsch vertalen (overal). Edoch,
als men omstr. Loven en elders in
Brab. verduitschen zegt, dan bet. dit
soms ook in 't hoogduitsch vertolken
maar zegt men verdutschen of verdietschen dan wil men zeggen in 't dutsch
of vlaamsch vertolken.
VERDUTSEN, o. gelijkvl. w., meer en
meer dutsachtig of sulachtig worden,
onnoozeler worden (Vi.). Vgl. ver
bot maken of worden,-duten,somp
onzinnig worden of zijn. Zie ook verduitschen.
VERDWEEFELEN (scherpl. ee), VER
hetzelfde-DWEIFLN,b.gelijkvw
als vertweefelen (V1.).
VEIIEENLIJE, bijv., als vereem.d of eenig,
benauwelijk , vervaarlijk , somber :
vereenlijk bosch (VI.., Brab.).
VEREINSELEN, b. gelijkvl. w., verdoen,
verkwisten, fr. gaspiller; vereinseling,
fr. gaspillage (VI.).
(Limb. en Roermond).
VEPEINSZ[CHTEN,.zond men ons uit Nevele in VI., met de beteekenis van .
.VERDIKKEN wordt gezegd als men in 't
weinig zorg voor iets dragen : het zal
kaartspelen niet kan volgen (Kemp.).
VERDJUIS, o., druif in 't algemeen, ook :
licht voor vereinschigen of vereingzekere zure druif, verdjui.sboom, wijn schigen, afgeleid van einsch (zie dit w.
gaard (Vi.); bij Kil.: vend jugs.
bij De Bo) of liever voor : vereinselen.
VERDOEMEN, b. w., verwenschen (Brab., VERFLEEUWEN, o. w., verflauwen (VI.).
VERGAAN (zich), vergehen (Limb.), zich
prov. Antw.).
in beweging stellen : die man vergehet
VERDOMMEN, ook als b. w. gezegd voor:
zich niet, bij gaat niet uit, heeft een
dom of dommer maken het smoren
zittend leven. 't Is een huisduif zou
verdomt vele menschen (overal).
VERDOMPELEN, o. gelijkvl. w., freq. van
men te Mechelen zeggen.
VERGACI IELEN, w., verbeuren, verliezen,
verdompen, in Vi. gebr. voor : ver
wordt het meest gebruikt in bet spel.
te zoekgeraken : wat men-lorenf
(Oostvl ).
uilleent verdompelt meermaals.
VERDONDERD, bijv. en bijes., hetzelfde VERGATSE, v., vrouw of dochter die uit
onachtzaamheid vergeetachtig is en
als verduiveld, verdoemelijk, bliksems,
dus hare zaken verwaarloost (Vi.).
duivelsch, uitermate :'hij wierd ver
VERGELEN (zware e), b. en o. w.. geel
kwaad (VI. en Brab.).
-doner
maken, geel verwen of geel worden
V E RDOOMEN, o. gelijkvl. w., verdampen,
(overal).
in damp vervliegen, fr. s évaporer
VERGELIJKING. Om de hoedanigheid of
(VI.).
eigenschap van iemand of van iets te,
VERDRUMMEN , b. w. , verdringen , al
'1

:
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kennen te geven in volstrekt overtreffenden trap zonder vergelijking,
uitgedrukt door : zeer, hoogst, uitermate, bovenmate, fel, enz., gebruikt
men in ontelbare gezegden, het comparatief van gelijkheid, uitgedrukt door
het plaatsen van het bijvoeglijk naam- I
woord tusschen zoo en als. Men neemt
tot voorwerp van vergelijking personen, dieren of zaken, welke alge
erkend zijn als de hoedanigheid-men
of eigenschap, door het bijv. naamw.
uitgedrukt, te bezitten. Wij halen

hier aan eenige dier gezegden in onze
streken dagelijks gehoord : zoo arm
als Job, zeer arm. Zoo di-oe f als een
Magdaleen, zeer droef. Zoo rijk als de
koning, zoo rijk als Salomon, zeer rijk.
Zoo leef jk, zoo boos als de duivel, fel
leelijk, uitermate boos. Zoo zwart als
een moor, als een schouwvager, enz.
Zoo onnoozel als een kind. Zoo mager
als een luis, zoo mager als een hecht,
zoo mager als een pier, zeer, fel mager.
Zoo blind als een mol, steek blind.
Zoo arglistig als eene slang. Zoo
traag als eene slek of als een pad. Zoo
stil als eene muis. Zoo valsch als eene
kat. Zoo gulzig als een hond. Zoo
vet als eene das of als een verken. Zoo
fier of troisch als eene pauw. Zoo
wreed als neu tieger. Zoo moedig als
een leeuw. Zoo sterk als een peerd.
Zoo zacht als een lam. Zoo gerust als
een visch. Zoo vrij als een vogel in de
lucht. Zoo ros als een vos. Zoo slim
als een vos. Zoo stom als een otter.
Zoo dom als een ezel. Zoo dwaas als
kieken. Zoo bloo of bang als een haas.
Zoo snel als een hert. Zoo vlug als
een vogel. Zoo nagger als een bike.
Zoo grijs als eene duif.. Zoo zot als
eene rausch. Zoo scheel als een otter.
Zoo glad als een paling. Zoo dom als
een anne. Zoo vuil als een verken.
Zoo dood als ne pier. Zoo bot als cene
b jl. Zoo bot als eene zaag, zeer bot.
Zoo scherp als een mes, als eene eisen,
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als een priem, als een vlim, . als een
schaars , dat is, zeer scherp. Zoo
bitter als gal , zoo bitter als zoet
(schouwzwart). Zoo dun als glas, als
papier. Zoo hoog als een huis. Zoo
hoog als de locht. Zoo diep als de zee.
Zoo geel als was, als goud, als eene
peer. Zoo recht als een keers. Zoo
krom als een zikkel, als een boog.
Zoo vief als poeder. Zoo mager als
een geraamte. Zoo nat als mest, zoo
nat dat het water aflekt. Zoo droog
als stof. Zoo dorre als een koolstok,
als stokvisch. Zoo voos als een raap.
Zoo malsch als boter. Zoo zoet als
suiker en horsing. Zoo zuur als az jn.
Zoo hard als een steen. Zoo rot als een
mispel. Zoo sterk als ijzer. Zoo sprok
als rot hout. Zoo dicht als een groes.
Zoo dik als 't haar op den hond. Zoo
dik als een ton. Zoo rond als een bol.
Zoo licht als eene plu-i n. Zoo zwaar
als lood. Zoo rood als bloed. Zoo
groen als gers. Zoo klaar als de zon.
Zoo glad als een spiegel. Zoo wit als
sneeuw. Zoo wit als zilver. Zoo zwart
als pek. Zoo zwart als zoet. Zoo zwart
als de schouw. Zoo bruin als een
kastanje. Zoo zuiver als goud. Zoo
slap als eene vod. Zoo stijf als een
hout. Zoo heet als vuur. Zoo koud als
ijs. Zoo glad als ijs. Zoo gauw als de
wind. Zoo snel als de bliksem. Zoo
snel als een pijl uit een boog. Zoo taai
als cene wis, enz. • Wilt men nu uit
dat eene werking ook op-druken
overtreffende wijze of in den felsten
graad geschiedt, dan neemt men tot
vergelijking 't zij een persoon, een dier
of zaak, die bijzonderlijk uitmunt in de
daad over het werkwoord uitgedrukt,

b. v. : hij leeft gel jk een kluizenaar.
zingt gelijk een nachtegaal, gelijk
een krekel. H j kan eten lijk een hond.
Het stinkt gelijk de pest. H j schreeuwt
gelijk een os. H j kan loopen lijk een
haas, d. i.. zeer snel, enz.
Hj

VERGETEGE, VERTJETIGE, VERGATSE,

VER

( 358

v., vrouw of dochter die gauw vergeet
(V1.).
VERGETEN wordt in VI. gebr. voor : ver
worden, uit liet gedacht gaan.-getn
G j hebt hier niets vegeten, zegt men
in Brab. tot iemand, beduidende dat
hij daar niet tusschen te komen beeft
of niets te zeggen heeft. Zich vergeten,
gezegd te Roermonde en omstr. voor :
zich vergissen : ik heb 7mij vergeten.
VERGETIG, bijv. , vergeetachtig, vergetelijk : ge z jt zoo vergetig (V1. en
elders); bij Kil. verghetig, 1. obliviosus.
VERGETINGE, v., vrouw of dochter die
vergeetachtig is (VI.) .
VERGEULEN, b. gelijkvl. w., eene genie
(groeve) steken in iets, fr. rayer (de
nouveau) : schaverd finen vergeulen
(Westvl.).
VERGEUZEN, b. en o. gelijkvl. w., geus
maken, goddeloos maken : De metse-

laars zijn bezig met ons land te vergeuzen ; Belgie vergeust sedert eenigen
t jd (overal).
VERGIETEN, b. ongelijkvl. w., te veel
opgieten of opschenken : vergiet den
den kafjë niet, d. i., giet niet te veel
water op den koffij ; vergoten of overgoten koffij is slappe koffij, waar te
veel water opgeschonken is (Brab. en
elders).
VERGONDSCHE MAN , VERGONDSCHE
VROUW , enz. , zond men ons uit
Poperinge met de fransche vertaling

van simblot, tete filée.
VERGOOREN van ver en goor (slijk), o. w.,
toeslijken, verslijken,' fr. se remplir de
bone : de grachten zijn vergoord (VI.
en elders).
VERGRIJZEN, o. en b., grijs worden, grijs
maken, in 't grijs verwen : zijn haar
begint te vergr jzen; vergrijsde haren
(overal).
VERGULD. Op een vergulden of gouden
wagen zitten, groote pracht voeren.
VERHALVEN, b. w. Zie verhelften.
VERHANDELEN, b. gelijkvl. w., handelen,
hanteeren, in de hand nemen, fr. ma-
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nier : die dochter kan niets verhandelen of ze breekt het (Vi.).
VERHANDFELEN, ook in 't Noorden van
Limb. gebr. voor : verfrommelen.
VERHANDSVOLLEN, te Turnhout en elders, eene andere uitspraak van ver-

handsfoolen of verhandelen, verfrommelen.
VERHAPSAKKEN, b. gelijkvl. w., 'tzelfde
als verhabbezakken (Vl. Idiot., blz.
785), verkwisten, doordoen (Antw.,
stad en prov.).
VERHARREWARREN, VERHERREWER-REN, b.. w., in Brab. soms gehoord
voor : verherzelewerzen of verwarren.
VERHEISTEREN , b. gelijkvl. w. , door
strooien en storten verkwisten of kwijtgeraken (V1.) ; bij Kil. verheytsteren,

verheetsteren, 1. aestuare, incalescere,
door loopen, arbeid of anderszins ver
worden, hitte krijgen.
-hit
VERHELFTEN, b. gelijkvl. w., in de helft
deeles.
VERHEMELING, v., gehemelte of in Brab. :
verhemelte. Zie dit laatste mn de woordenboeken.
VERHEMELSEL, o., verhemelte of gehemelte des beds, des koets (VI.).
VERHERDEREN, VERHERREN, geeft Kil.
op voor : verharden, en het wordt
hier en daar in dien zin nog soms
gehoord.
VERHERZELEWERZELEN, b. w., teenemaal verwarren, in den war brengen
(Brab. en Kemp.).
VERHITST, bezweet (Roermonde). Zie verhits (VI. Idiot., blz. 786), in Brab. zegt
men : verhit.
VERHOLLANDSCHEN , b. w. Vertalen in
't hollandsch (overal).
VERHONINGD , VERHONINKT , omstr.
Loven hetzelfde als : verhoningdauwd
(V1. Idiot., blz. 786), gezegd van tarwe
aren wier graankorrels zwart en bedorven zijn. Zie honingdauw (VI.
Idiot., blz. 192).
VERHONINGEN, hetzelfde als verhoningdauwen (VI. Idiot., blz. 786) : de ter/
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is aan't verhoningen, de graankorrels
bederven.
VERHOOG, o., hooging, verhooging (Vi.).
VERING. Zie veurling (Hasselt).
VERIJZEREN, in ijzer veranderen (overal).
VERIJZERMALEN, ijzermaal (VI. Idiot.,
blz. 203) worden, ijzerachtige plekken
krijgen (Brab,).
VERKAARD, VERKAART, VEKWAARD,
o., maat, ontremt zestien liters (Vi.).
Zie achtendeel (Westvl. Idiot., blz. 16).
VERKAARTEN, b. w., met het kaartspel
verliezen : zijn geld, zijn tijd ver kaarten (overal).
VERKADIJZEN, b. gelijkvl. w., verwisselen, vermangelen, fr. troquer; zich
van iets ontmaken door vermangeling :
ik heb eenige boeken verkadiisd (VI.).
VERKANSELEN, b. gelijkvl. w., verschachelen, verruilen, fr. troquer : oude
kleeren verkanselen, o. w., (met zijn)
van verblijf veranderen (Vi.). Vgl. het
fr. changer.
VERKANKEREN, b. gelijkvl. w., overdrachtelijk voor : verbitteren, vergal
: zijn leven is verkankerd door-len
den haat (Brab. en elders).
VERKANSEN, o. w., herkansen (VI. Idiot.,
biz. 185), herkeeren (Brab.).
VERKAPPEN, b. w., kappende verdoen :
die plank is verkapt (Brab.).
VERKARREN, VERKERREN, b. w., met
kar of ker vervoeren : zavel, mest verkarren (overal).
VERKAVELOTEN, b. w., van kavel mangelen, verwisselen, bij zon derlij k gezeid van dingen van weinig waarde
zoo als oude kleêren (Rouse). Te Ronse
zegt men daarvoor nog perkeuën. En
zie hoe de inzender dit laatste uitlegt :
bij denkt dat dit van 't fr. pourquoi of
liever 't waalsch pourqueu afkomt. De
walen, ten minste rond Ronse, in plaats
van quel, quoi, zeggen : queu, zoo dan
bij hen is lequel, lequeu; pourquoi is
pourqueu; nu de oude kleèrverkoopers
in hunne kommerschap verwisselen,
meestendeels het een met het ander,
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in plaats van geld te geven, en bij
gevolg moet hunne vraag nog al dik
deze zijn : waarvoor wilt g ij-wijls
dat ? Laat gij dat ? Aan welken pr ijs?
en in 't fr. pourquoi, pour quel objet
voulez vous cela? en in 't waalsch :
pourqueu voulez enz. en van hier is
zúlken handel drijven tot Ronse perkeuën geheeten, en een oude kleêrverkooper wordt er perkeu of verkaveloter genoemd en eene verkoopster

perkeuster of verkavelotster.
VERKEERSEL, o., verkeering, ook'tzelfde
als : verkeer, spook (VI.) ; bij Kil. ver
vermomt, 1. larvatus. -kert,fland.
VERKENSBEENHOUWER , m., een die
geslacht verkenvleesch verkoopt (Br.).
VERKENSKERMIS, v., de kermis die gehouden wordt als er een verken geslacht is (Brab. en Oostvl.); in Brab.
zegt men ook : pensenkermis. Zie pens
(VI. Idiot., blz. 469).
VERKENSKERS, is een kleine of wilde
kers gewonnen op een boom uit den
steen of van uitscheut gegroeid (Brab.).
VERKETELBUISCHEN , b. gelijkvl. w.,
vernieuwen gelijk een koperslager
eenen ketel vermaken , herstellen
eenen pot, een huis, een kleed verketelbuischen (Vi.) ; bij Kil. verketelboeten, 1. reparare (herstellen).
VERKETTEREN, b. en o. w., kettersch
maken : hij heeft heel het dorp ver
kettersch worden (overal).-ketrd,o.;
VERKETTEREN, b. gelijkvl. w., onstuimig
door elkander werpen, alles door een
werpen, in wanorde brengen (Westvl.),
van ketten, 1. quatio, slaan.
VERKILDEREN, o. gelijkva. w., eene ver
krijgen, van koude verstijven-kildhe
(Westvl.).
VERKILDHEID, v., bijna 'tzelfde als verkoudheid, doch men maakt een groot
verschil tusschen verkoudheid en ver
als tusschen verkouden-kildhevn
en verkillen. Verkildheid als kwaal is
eene stijvigheid in 't een of ander
lichaamsdeel door koude verwekt :
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cene verkildhcid hebben in ar;nen of
beenen, en verkoudheid is meer inwendige kwaal in 't hoofd, op de borst,
enz., fr. rhume.
VERKILLEN, o. w., killig of koud worden,
verkoelen : het weer, de locht begint
ie verkillen (Brab., Loven). Bij Kil.
is verkilden, in 't 1. uri friçjore, door
koude verzengen of bij Meyer van
koude geschrookt worden. Dit is dus
meer als nu bij ons : verkilien.
VERKINDSCEIEN, o. w., komt hij Kil. voor
in den zin van : beginnen kindsch te
worden, 1. repuerascere.
VERKINNEN, verspelen met het lotospel
(Limb.). Ziekiunen, kienen (Vi. Idiot.,
blz. 240).
VERKISKASSEN, b. w., in kiskasserij of
smullerj verkwisten : hij hee[t al zijn
goed verkiskast (Brab. en Oostvi.). In
Westvi. bet. verkiskassen, b. en o. w.,
doen verhuizen, van plaats veranderen, b. y. : een ambtenaar verkiskassen; Kramers en anderen hebben
verkassen, in 't fr. déloger, fuire, déguerpir, décamper. Vgl. verkanselen,
versassen .
VERKLAPPEN, b. w., verpraten, al klappende doorbrengen : zw(jg, ge verklapt uwen tijd (overal in Belgie).
VERKLAREN, b. gelijkvl. w., zijne oogen
verklaren met iets te aanschouwen,
d. I., Lijne oogen lust geven, ze laten
weiden, ze vergasten, 1. oculos pascere, oculis epulas dare, gelijk Plautus
zegt in Pmnul, y. 4 2 : gij hebt daar
weeral uwe oogen gaan verklaren,
d. i., ge zijt maar met opzet gegaan
om te zien en uwe oogen te voldoen.
Het woord is van dageljksch gebr. in
Vi. en moet oud zijn en vroeger algemeener ; immers in een bOek gedrukt
te Luik in 4642, leest men : in 't selve
jaer den 26 meert, liepen menigte van
menschen na Maestricht om hunne
ooghen le verklaren door het aanschouwen van het vertrek der Spagiaerden. Loquela, 2°, 188 2 .
1

VERKLEEDSEL, o., verkleeding (VI.).
VERELEENEN, VERKLEiNEN, b. w.,
klein maken, vernederen, als o. w.,
kleiner worden, krimpen : als ne
mensch oud wordt, verkleint hij.
VERELEINEEREN, b. gelijkvl. w., kleiner
in weerde achten, vernederen, tegenspreken, misprjzen, afkeuren : gij
hebt mijne waren verkleineerd (Brab.
en Loven).
VERLLE1NE!EN, in Limb. voor : verkleinen.

VERKLOMMEREN, zegt men in Limb.
zoowel als verklommelen, b. w., voor
het boll. verkiongelen, verspillen, verkwisten, verknoeien, bederven. Men
zegt ook : verknoinmelen. Zie Vgl.
verfrommelen, verknabbelen. Klommel
(VI. Idiot., blz. 256).
VERKNABBELEN, b. gelijkvl. w., ook in
VI. gebr. voor : doorknabbelen, schenden of bederven, overknabbelen ; overdracht. in Vi. voor : versiempen of
verkwisten in slempeiij.
VERKLONTEN, VERKLOTTEN, b. en o.
w., tot kkmtofklotworden de droogte
verkiot den omgeploegden grond (Brab.
en Loven).
VERKLOOTEN, b. w., verbrodden, in den
war brengen (Brab). Zie verkullen.
VERKN1PPEN, o. w., verkwikken, verfrissehen of 'tzeifde als in Brab. : bekwikken, bekomen (VI.).
VERKNOESELEN (zich), zich de knoesels
kwetsen met ze onder het gaan tegeneen te stooten (Vi). Zie verder verknoezelen.
VERKNOEZELEN, b. gelijkvl. w., doen
kennen, uiteendoen, verklaren , wijs maken, fr. epliquer, détailler (VI. en
Brab.) ; in Brab., Loven, zegt men
. verknoeselen ; Sleeckx heeft : knoezen,
fr. comprendre.
VERKNOMMELEN, hetzelfde als verkiommelen (VI. Idiot., biz. 788), verklommeren, verknoeien.
VERKOET, bijv., verstuikt , gezegd van
peerden (Sint-Truijen).
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VERKOMMELEN is bij Kil. een Zeeuwsch
woord, het zelfde als : verkouden, verstijven van koude.
VERKONKELEN, b. w., verwisselen, ver
fr. troquer : een land verkon--ruilen,
kelen. Zich verkonkelen, zijne eigen
zaak verbrodden, fr. s'en foncer, se
perdre (Westvl.). Zie Weiland op : ver konkelen.
VERKOOPEN, in Westvl. als o. w. gebruikt
voor : verkocht worden, fr. se vendre :
die stof en_ verkoopt nu bijkans niet
meer.
VERKORT, o., gebrek, mangel, te kort:
ik zit in verkort van geld (Brab., VI.
en elders) ; bij Kil. nadeel, schade,
berooving, 1. dispendium, damnum,
(raus.

NKEN, o. w.,
VERKRANKEN, VERKRENKEN,
het 4e in Brab., het 2e in Brab., VI.
en elders gezegd voor : krank worden,
zijne krachten verliezen, verslechten,
bederven, fr. se détériorer, déperir;
als b. w. bet. het : krankmaken, bederven, fr. détériorer ; bij Kil. ver
debilitare. Vgl. verkren--krenc,1.
ken, verkroken.
VERKROOIZEN, VERKROOZEN, o. w.,
kroois of interest opbrengen : ge moet
uw geld doen verkrooizen (V1.).
VERKROZEN van VERKRUIZEN. Zie bekruizen (VI. Idiot. blz. 40).
VERKULLEN, b. gelijkvl. w., verbrodden,
bederven (VI.). Zie verklooten.
VERKWADDELEN , VERK WASTELEN ,
VERKWARZELEN, verspelen, b. v.
zijne knikkers, zijnen t d, zijn geld
verkwaddelen (h. en d. in Brab..). Zie
kwastelen (VI. Idiot. blz. 313), en
kwaddelen en kwarzelen (Bijvoegsel
blz. 480). Zie : verkweddelen. •
VERKWANTSELEN, b. gelijkvl. w., al
kwantselend uitstorten ; ook verkwisten : zijn geld verkwantselen (Brab.
en V1.).
VERKWEDDELEN, b. gelijkvl. w., aan
kweddels of nietigheden verkwisten
zijn geld verkweddelen (Brab.). Zie
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verkwaddelen , verkwakkelen , verkwalsteren.
VERKWENSELEN, b. w., door kwenselen
kwijt geraken, verliezen (VI.). Z. ver
-kwantsel.
VERKWETTEREN, b. gelijkvl. w., ver
verspelen, verkwisten, ver -snoep,
zzjn geld verkwetteren-kwansel:
(Kl.- Brab.) ; in Brab. zegt men nog
verkwakkelen, en bij Kil. verquackelen. Zie kwetteren (VI. Idiot. blz. 3 ,16).
VERKWEZELEN, b. en o. w., kwezelmaken, kwezelworden, godvruchtig maken of worden ; ook het tegenovergestelde van verchristelijken (overal).
VERKWISTIG, bijv., verkwistend, kwistig, fr. prodigue (VI. en elders). .
VERLAAT, o:, spui, sluiswerk, fr. conduit,
ecluse (Roll.), bet. in Limb. : toevlucht,
vertrouwen, voor'twelk men in Brab.
placht te zeggen : toeverlaat : en stel op
menschen geen verlaat (betrouwen).
VERLANDEN, o. w., aanlanden, belanden
Oostvl., Gent). Zie wijders De Bo op :
verlanden dat daar zeer breedvoerig
verhandeld is. Zie : verlagen .
VERLATEN (ZICH), achter zijn, achter
zich ophouden, te laat komen -blijven, :
de klok heet zich verlaat; de jongen
heet zich verlaat (Limb., Roerm.).
VERLAUWEN, bij Kil. en heden nog voor:
lauw zijn, lauw worden, verkoelen.
VERLAVEN, VERLANDEN, b. w., een
stuk land overlaten of verwisselen
voor een ander ; verlaving, verlanding, verwisseling (VI.). Vgl. verladen.
VERLEDEN DEELWOORD ('T) , in den
onvolmaakt verleden tijd heeft te Roer
d in plaats van eene t, b.v.-monde
maakde, gemaakd, st ra fde, gestra fd,
enz., voor : maakte, enz.
VERLEDIGEN, b. w., door ledigheid of
luiheid verliezen : den tijd verledigen
(Vl.).
VERLEESTELIJK , afg. van verleeslen,
verrichten , bijv., doenbaar, uitvoer
: het is niet verleestel2jk, het kan-bar
op tijd niet gedaan zijn (Oostvl., Gent).
-
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VERLEGENIS, v., verlegenheid, fr. inquiétude (VI).
VERLEGGEN, b. w., afkeuren, misprijzen,
lasteren , beliegen : een nijdigaard
verlegt iedereen; 2° afdanken, van de
hand wijzen ; 3° afleggen, fr. mettre
au rebut (Vi.); 40 `eranderen van, fr.
changer de, verwisselen : ik ga eens
van doktor verleggen (Westvl .).
VERLEKEN, 't zelfde als verlekken.
VERLEKKEN, o. w., uitlekken, uitdruipen, het gewasschen lijnwaad laten
verleken (VI.).
VERLENGEN, nog eens doen, overspelen
(Roermond).
VERLENKEREN, o. gelijkva. w., verslen-sen, verwelken (VI.).
VERLET, o., het zelfde als onverlet.
VERLEVEN, verbruiken tot levens onderhoud, besteden, uitgeven voor levensmiddelen : met al die kinderen moet
zij veel eerleven (VI.). Zie verlesen bij
De Bo , blz. 1278.
VERLEZEN, b. ongelijkvl. w., verbidden
een ongeluk verlezen (V1.).-VERLICHT, verl. deelw., min bezwaard,
gebeterd, beter, fr. soulagé : de zieke
is wat verlicht (overal).
VERLICHTENIS, v., verlichting, fr. soulagement : het was eene verlichtenis
tegen de dood (Brab.). Zie verlichting.
VERLICHTING, v., beternis in eene zware
ziekte, fr. soulagement : de zieke is
wat beter, maar 't kan eene verlichting zijn legen de dood (overal).
VERLIEZEN. Waar dat er niet en is, de
bailliu verliest zijn boete, in V1. voor
het Brab.: waar niet en is, verliest den
Heer zijn recht, waar niets is, kan
niets gehaald worden, die niet heeft,
kan niet geven.
VERLOCHTEN of VERLUCHTEN, b. w.,
ergens de locht of Iucht laten inkomen : eene kamer verlochten met deur
en vensters open te zetten (overal) ;
ook in Vi. en bij Kil. verlichten. Ook
had verlochien bij hem en thands ook
nogwel de bet. van : meer licht laten
.
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tusschen te komen, b. v. boomen verlochten was eñ is : onnuttige takken
afkappen, 1. interlucare.
VERLOOP, o. Iets op zijn of eene zaak op
haar verloop laten, veronachtzamen,
iets laten vervallen, iets verwaarloozen, zich iets niet aantrekken , fr.
laisser une a/faire en abandon (Brab.).
VERLOOPEN, o. w., 4 1 zijne hoedanigheid
of eigenschap verliezen, verbasteren,
ontaarden : het zaad is verloopen ;
die plant is verloopen, en dit komt
door dien dat bijen en ander gedierte
de bloemstof van de eene bloem in de
bloemen van andere planten storten
(Brab.). Ook gezegd van eene horlogie
die geen vasten gang heeft, maar ver
-springt.
VERLOOTEN, b. gelijkvl. w., omstr. Loven het zelfde als verlooden, fr. plomber, verlooting, verlooisel.
VERLOREN KOST, m:, was vroeger de
naam van een hoogeu toren op de
Mechelsche vest te Loven. In 't alge
verstaat men te Loven door ver-men
kost iets dat veel geld gekost-loren
heeft en nutteloos is, zoo als men
thands te Loven noemt het prachtig
stadstheater, het gemeentehuis te Herent, het zoo kostelijk nieuw gerechts
-hof
te Brussel, enz.
VERLOREN, voor vergeefs, wordt gezegd
in ontkennende zegwijzen : 't is verloren, 't is te vergeefs dat ge 't mij
zegt, ik zal het niet doen (Westvl.).
VERLOREN LOOPEN, o. w., verdolen,
op het dwaalspoor komen, verkeerd
loopen, fr. s'égarer, se perdre : in
dien bosch kan men gemakkelijk verloren loopen. Ik ben in die zaak ver
Verloren raken , te-lorengp.
zoek geraken (bijna overal).
VERLUIFEREN, b. gelijkvl. w., verschal
foppen , bedriegen, fr. duper-ken,
(Westvl.).
VERLUIMD, VERLUIMERD, verl. deelw.,
verlekkerd : hij is er op verluirnd (VI.),
in Brab. is 't ook geluimerd.
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VERLULLEN, b. w., verklappen, verbabbelen, verbeuzelen : den tijd verlullen
(V1. en elders).
VERLUTSEN, b gelijkvl. w., verkwisten :
zin geld, z nen t d verlutsen (WestVI.).
VERMAAID , deelw. van vermaaien. Zie
vermaden.
VERMAAIEN. Zie vermaden.
VERMAAN, o., vermaning, herinnering,
melding (Brab., V1., Antw.). Het ver
je is het half kwaartier voor de,-mant
uur, bijzonderlijk voor twaalf uren
(VI. Belgie).

VERMADEN (vermaaien), o. w., van maden of maaien doorboord, doorbeten
worden of zijn, vervormen. Hiervan
't verleden deelw. vermaaid, van de
maaien doorboord, doorbeten ; in Brab.
ook maaisleek : de appels, de peren,
de boornee,, enz. zijn vermaaid; die
oliven groeien niet omdat zij vermaaid
zijn (Oosten van Brab.).
VERMANEN, b. w., herinneren, vermelden, in 't geheugen brengen (Brab.,
VI. en elders).
VERMANSELEN, b, w., vermangelen,
verwisselen, verruilen, fr. échanger,
troquer (VI.).
VERMASCHEN, VERMAASCHTE, VER
-MASCHT,b.wdormasehing
herstellen, fr. remailler : eene kous
vermaschen (VI.).
VERMASSELEN, VERMASSCHEREN, b.
gelijkva. w., het 4e in Brab., het 2e in
V1. , met zwartsel vuilmaken , met
rookzwart bevuilen en bederven (Br.
en elders). Omstr. Loven vermasselen ;
bij Kil. vermaesen, bevlecken, 1. commaculare, en verma(s) scheren , ver masschelen, 1. commaculare. Zie massel, masscher.
VERMEERSEL, v., vermeerdering (VI).
VERMEERSING, VERMEERZING, v., ver
-merding(V).
VERMELKEN, b. ongelijkvl. w., zooveel
maanden eene koe afmelken, dat zij
eindelijk geen melk meer geeft, dat
.
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zij er door lijdt en ziekelijk wordt :
de koe is vermolken; eene vermolken
koe (VI.).
VERMEUREN of VERMUREN, b. w. (VI.
Idiot. blz. 792), troebel maken, drabbig maken : het water is vermeurd
(V1.) ; bij Kil. vermoeren, vermueren,
1. turbare aquas. Zie vermoren en
moor.
VERMINE, o., verminking (VI.).
VERMINNEZEEREN, b. en o. w., ver
Ge moet het werk è weinig-minder.
verminnezeeren. Het werk verminnezeert (Brab.).
0 RMOMPELEN , b. gelijkvl. w., zijne
woorden onverstaanbaar uitspreken,
mompelend verzwijgen of bedekken :
eene zonde vermompelen (overal). Kil.
heeft vermondpelen, 1. reticere, velare,
mussare. Vgl. vermommen.
VERMOREN, VERMOOREN, b. gelijkvl.
w., vuilmaken, vermorsen, bederven :
vermoor uw kleed zoo niet (Brab. en
elders). Zie 't volgende.
VERMOREN, o. gelijkvl. w., het zelfde
als : vermozen, met moos of moor
(slijk) gevuld worden, verslijken : de
revier vermoort haast met al die regens; de vaart is vermoord (Brab. en
elders). Zie vergooren en moor, moos
(VI. Idiot. blz. 389). Kil. heeft vermoeren, vermueren, moeren, mueren,
voor water troebel maken.
VERMORGEN, VERMURGEN voor : ver
Zie morg voor murw-murwen(Bab.)
(VI. Idiot., blz. 391).
VERMOSSEN, o. w., met mos bewassen,
bemossen : de muur, het dak is vermost (Brab. en elders); bij Kil. bet. het
beschimmelen, bekanen, 1. situm contrahere.
VERMOZEN. Zie vermoren.
VERMUITEN (VI. Idiot. blz. 792), o. w.,
van pluimen veranderen, de pluimen
verliezen ; overdrachtelijk wordt het
ook gezegd van het veranderen van
stem, als de kinderstem tot mansstem
verandert (Oostvl.).
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VERMULFEREN of VERMILFEREN, door
den mulfer, milver of ongedierte, d. i.
bladluisjes , bederven of beschadigd
zijn . het koolzaad is versnul ferd. Men
zegt ook vermulveren , b. en o. w.
(Brab.).
VERMUMMELEN, o. w., vermolsemen of
vermolmen, fr. se vermouler; overdrachtelijk : bederven, fr. se gater
(Westvl.); bij Kil. is 't vermolmen,
vermolmsemen, verolsemen, en bet.
hetzelfde als in Brab. thands verme
-roeln,
vermulferen.
VERNADEELIGEN
RNADEELIGEN heeft Kil. voor : benadeeligen, nadeel toe brengen.
VERNEPELING, m. en o., iemand of iets
dat vernepen is, dat zijne behoorlijke
grootte niet heeft (VI. en elders).
VEIINESSCHEN, b. en o. gelijkvl. w.,
resch (nat, vochtig) maken of worden
(VI.). Z. vernetten (V1. Idiot. blz. 793).
VERNEUKELEN, b. w., freq. van verneuken, foppen, benadeelen (V1.).
VERNEUKEREN,'t zelfde als verneukelen.
VERNOEGD,
RNOEGD, deelw. van vernoegen, voor:
vergenoegen, beu of zoo verzadigd dat
men er afkeer van heeft : vernoegd
zijn van eten, drinken, enz. ; ver
afkeerigheid , tegenheid -noegdhi, ,
walg (V1.). Vgl. vernooi, vernooien
(Kil.).
VERNOEGEN , o. w., in zich 't zelfde
woord als vergenoegen of als ver
bij Kil. vernoegen, walgen, bet.-noie,
in Westvl. beu worden, eenen afkeer
krijgen van iets, tegen iets zijn.
VERNOEMD, voor : genoemd in den zin
van : beroemd, befaamd, vermaard
Brab., Loven).
VERNOODELOOZEN (vernooloozen), van
ver en noodeloos, b. gelijkvl. w , eene
zaak noodeloos gebruiken, nutteloos
besteden, verkwisten : zijn geld, enz.
vernoo(d)eloozen (Brab.).
VERNOOIEN, b. gelijkvl. w., vernieuwen,
verkwikken, verfrisschen, de krachten
herstellen (h. en d. in Westvl.). Zie
vernooien (VI. Idiot. blz. 794).
;
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VERNOORLOOZEN, b. gelijkvl. w., noorloos of oorloos (nutteloos) maken, nutteloos gebruiken, fr. faire un usage
inutile de quelque chose : zijn geld
vernoorloozen (Westvl.). Zie vernoo(d)eloozen en vernudderen , dat in
Westvl. bet. : nutteloos verkwisten.
VERNTE voor verte (V1.).
VERONGELUKKEN , b. w., in Westvl.
gehr. voor : doen verongelukken, of
oorzaak zijn van iemands verongeluk
-ken.
VERONZEDELIJKEN, b. en o. w., onzedelijk maken , onzedelijk worden
slechte lezingen verongelijken de jeugd
(overal).
VEROORLOOZEN. Zie vernoorloozen.
VEROORÈTEREN , VEROORETTEREN ,
b. w., wegstooten, in wanorde brengen : het peerd heeft zijn klaver voeder
veroorèterd (Brab. omstr. Loven). Zie
veroorèten (VI. Idiot., biz. 797).
VEROPPEREN, o. w., in VI. het zelfde
als in Brab. en elders veroveren, d. í.
vermeerderen, verhoogen, van stand
verbeteren, ook verheven worden.
VERPAARTEN of paarten, verdeelen, fr.
pcertager : de erfenis verpaarten (Br.,
Antw.), bij Kil. verpaerten, 1. partiri.
VERPAKKEN, o. w., gezegd van koeien
die verstoppen of verstopt geraken
door het een of 't ander voedsel : die
koei is verpakt door natte klaver te
eten (Brab., h. en d.).
VERPALEN, b. w., van ver en paal, palen
zetten, palen herplaatsen, op nieuw
afpalen, d. i. in verscheidene stukken
afmeten en de scheidvoren door palen
afteekenen (Brab.), bij Kil. verpaelen,
1. limites reponere.
VERPANGELEN, zijne goederen voor eene
kleinigheid verkoopen (Groning.). Misschien voor : verpandelen , freq. van
verpanden. De verwisseling van nd
en ng is niet ongewoon. Zie strung.
VERPAREN of VERKOPPELEN, in paren
of koppels stellen of gesteld zijn (Brab.),
VERPEIZEN, bij Kil. verpeysen,verzoenen.
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VERPENIGEN, b. gelijkvl. w., voor : verpenningen in 't klein, verkoopen voor
eene pene (penning) , fr. délailler
(Westvl.); te Loven : met den kleine
nitverkoopen. Zie verpenningwaarden.
Bij Kil. is penninghen een oud woord
dat bet. : voor geld verkoopen.
VERPENNEWEERDEN. Zie verpennink
weerden.
VERPENNINKWEERDEN of VERPENNE WEERDEN, b. gelijkvl. w., te Loven
en elders gehoord in den zin van : iets
verkoopen om er penningen van te
maken : eene schilderij verpenneweer(len. Zie verpenigen. Bij Kil. bet.
pennewaere of beter penninckivaere ,
koopwaar, 1. merz, en penninckwaeren of penninckwaerden,'t zelfde als :
divendere, vulgo, denariare, d. i. van
iets door verkooping penningen of
klein geld maken.
V i RPIETEREN, o. gelijkvl. w., een pieter
worden, zijne weerde verliezen ; het
wordt bijzonderlijk gezegd van kleedergoed waar de mode van af is, en
niet veel meer gezocht wordt, fr. passer de mode (VI.).
VERPIGGEN, b. gelijkvl. w., het zelfde
als : verpreulen, verbeteren, verkwikken (VI.).
VERPISSEN, b. gelijkvl. w., verdoen, verdrinken, gezegd van iemand die door
het aanhoudend drinken en schenken,
en dus veel pissen, zijn geld en goed
doorgrengt : híj heeft zijn geld verpist (Brab.).
VERPLOMPEN, b. en o. w., plomp, bot,
dom maken of worden. Dit w. is bij
Kil. vermeld en van ouds gebruikt.
V E RPOOTELEN, b. w. , met de handen
verfrommelen, met gedurig in de handen te hebben beschadigen (V1. ). Zie
verhandfelen (VI. Idiot. blz. 786).
VERPREUTELEN, b. en o. w., hetzelfde
als : verpreulen (VI. Idiot., biz. 796),
verkwikken (VI.). Verpruelen, ver
ook Vlaandersch en bet. :-pruetlNis
beter worden, tot beter stand komen,
-
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gezond worden, 1. revalescere, convalescere.
VERPREUTELEN, b. w., preutelend of
pratend verliezen, zijn tijd verpreutelen (Brab., Kemp.).
VERPREUVELEN, o. gelijkvl. w., verbeteren, beter worden, engs. to improve,
fr. s'améliorer, se remettre, reprendre
un état florissant de santé ou de fortune (Westvl.).
VERPRILLEN, b. en o. w., verkwikken :
slaap een beetje, dat zal u verprillen
(Gent). Zie verpreulen. Kil. heeft verprillen in den zin van : zich vermaken, 1. hilarescere, oblectari, lascivire, en verpreulen geeft hij op als
Vlaandersch voor : ver-quicken. Verprillen is bij Meijer : verblijden, ver
vermaken, verheugen, dar -vrolijken,
pril, aardig, geestig, lustig.-teln;va
VERPRUBBELEN, VERPRUDDELEN,
VERPRUTTELEN, VERPREUTELEN,
altemaal in Vi. het zelfde als : ver
beterschap-preuln,vito
komen, verkwikken.
VERPRUTSELEN. b. w., prutselend ver
verliezen. Gd verprutselt-kwisten,of
uwen tijd met gazetten te lezen (Kemp.
en elders).
VERPRUTTELEN. Zie verpreulen , verpreutelen.
VERRAKKELEN, b. gelijkvl. w., breken,
scheuren, schenden (VI.). Vgl. verhak
van verhakken , waarvoor-keln,frq.
het ook gebruikt wordt.
VERRANDEN, van rand veranderen.
VERRANDSOENEN, randsoenen, van 't
fr. raneonner, op losgeld stellen of
rantsoeneeren.
VERREGENEN, VERREINEN, o. w., door
regen of rein verwoest , beschadigd
worden (het 1" in Brab. en elders, het
2e in VI.).
VERREIZEN, b. gelijkvl. w., door reizen
verliezen of verkwisten : hij heeft zijn
geld en goed verreisd ; zijnen tijd
verreisd hebben (overal).
VERRIEMUREN, b. w., 't zelfde als : vie-
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muren , ringmuren , verringmuren
(Westvl.).
VERROODEN, b. en o. w., rood maken of
rood worden (overal).
VERROSSEN, b. en o. w., rosmaken, en
rosworden (overal).
VERROSTEN, o. w., verroesten (VI.).
VERRUNSELEN, b. gelijkvl. w., verrompelen, verfrommelen, verkroken (VI.).
VERSAAFD, versaagd (V1.).
VERSAET, bijv., bij Kil. voor : verzadigd,
hiervan : verzaadbaar, verzaadheid.
VERSAKKEN, eene kaart achterhouden in
,t spelen, niet volgen (als men kan) op
de kaart die uitgeworpen is (Kemp.,
Baelen). Gewis voor verzaken.
VERSASSEN wordt te Geel gezegd door
eenige vaartkapoenen voor : buiten
veel drinken, verzetten, af--gewon
zetten , doordoen : ah ! die gasten
kunnen wat versassen.

VERSCHAFFELEN, b. gelijkvl. w., dooreen werpen, overhoop werpen, orde
eermengelen, b. v. boeken, kaar-los
kleergin, enz. (V1.). Z. verschansen.-ten,
VERSCHAKKELEN voor : verschachelen
(V1.).
VERSCHANSEN, b. gelijkvI. w., 't zelfde
als : verschaffelen, overhoop werpen,
dooreen smijten : al mijn boeken z( n
verschanst (Vi.).
VERSCHATTEN, b. w., te hoog schatten,
overschatten : dat ding is verschat
(V1.).
VERSCEIBAKKEN, bijv., versch gebakken,
nieuwbakken , maar juist gebakken
(Brab., Loven).
VERSCHEE'N voor : verscheiden.
VERSCHEIDEN, VERSCHEE'EN, VER
voor : ge -SCHE'N,inVI.eldrs
vaneen gescheiden , afge--scheidn,
scheiden, aleen , afzonderlijk.
VERSCHENEN, verleden deelw. van
verschijnen, zond men uit Werchter
met den zin van : verscheiden, overleden, gestorven, dood : h ij is ver
Licht is hier onder verstaan -schen. :
voor de dood, voor het oordeel Gods.
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Of wel neemt men verschijnen in den
zin, dien Kil. er aan gaf, van vervallen, vallen, 1. cadere.
VERSCHENKEN, b. en o. w., gezegd van
koffie : b. V. ge moogt den ka ffé niet
verschenken, ge moogt niet te veel
water op den koffij schenken. Ver
slappe koffie (Birab. ).-schonkeafé,
Z. vergieten.
VERSCHIETENIS, v., verschot, schielijke
schrik (Westvl., De Bo). Kil. heeft
daarvoor verschietinghe, verschrickiheyd.
VERSCHOEIEN of VERSCHOENEN , b.
gelijkvl. w., op schoenen nieuw overleder zetten, ook, aan laarzen nieuwe
voeten of schoenen naaien, en bij ver
toepassing ook het onderste ge--der
deelte van een deur, venster, muur,
enz., vernieuwen : eene deur verschoeien; iemand verschoeien, hem
nieuwe schoenen geven (Westvl. en
elders).
VERSCHOEREN , een nieuwe schoer of
schouder ergens aanzetten (V1.).
VERSCHOFFELEN. Zie verschaffelen.
VERSCHOF, o., verschuiving, uitstel, fr.
ajournement, remise, délai : een ver
zes dagen (VI.).
-schofvan
VERSCHORREN, b. gelijkvl. w., schor
(heesch) maken : geen klacht verschort
haar stem in dorre woesten j e.
VERSCHOT, o., verschieting, verschrikt
plotselinge schrik, schielijke ont--heid,
steltenis (VI.). Zie verschieten.
VERSCHOUDEREN, o. gelijkvl. w., van
schouders veranderen, op den anderen
schouder nemen. Zoo b. v. zeggen
mannen die iet zwaars dragen : komt
laat ons eens verschouderen (Brab. en
overal). Ook hetzelfde als verschoeren;
want, volgens Bilderdijk, is schouder
hetzelfde als schoer of schoor.
VERSGHOUWD , VERSCHUWD , deelw.
van verschouwen , verschuwen (Zie
VI. Idiot. blz. 798). Schuw gemaakt,
verschrikt, onthutst, beteuterd (Brab.
en elders) .
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VERSCHOVEN, het zelfde als verschoften.
VERSCHUILEN , andere uitspraak van
verschalen (Brab.).
VERSCHUIVEN, o. ongelijkvl. w., voor :
achteruitschuiven, verminderen : het
werk begint te verschuiven, d. i. voor
te gaan zoodanig dat men stillekens-uit
aan het eind nadert (Brab.).
VERSCHUPPEN, bij Kil. en than ds nog in
Brab. algemeen gezegd voor : ver
-schopen.
VERSCHUTTELEN, b. gelijkvl. w., door
schudding verplaatsen, verschudden,
dooreen doen , mengen , van plaats
veranderen : er zijn dit jaar veel
bedienden verschutteld (Vi.).
VERSCHUTTEN, b. gelijkvl. w., het zelfde
als : verschudden, fr. secouer; verschutting, verschudding, uitspanning,
verzet (Vi.). Zie verschuttelen.
VERSCIHUWEN , b. gelijkvl. w., door
schuw te maken verdrijven, verjagen;
o. w., schuw worden, bevreesd worden (VI. en elders).
VERSLABAKKEN, o. gelijkvl. w., verslappen, verminderen : zijn iever tot
studeeren is veel verslabakt (Brab. en
elders). Vgl. verslakken, verslappen.
VERSLECHTEREN, verslechten (VI.).
VERSLEDDEREN, VERSLETTEREN is bij
Kil. het zelfde als : verslei tren, nu
verslensen, verwelken , 1. flaccescere,
fr. faner, se faner. Vergl. verslodderen (VI. Idiot. blz. 799).
VERSLEEUWEN, o. gelijkvl. w., uitgeput
worden van krachten, moede worden,
afgemat zijn : gij ziet er zoo ver
uit (Vi.); bij Kil. is versleeu--sleuwd
wen, attenuari, extenuari, en Meijers
Woordenschat verklaart dit versleeuwen door : verdunt worden, dujner
worden.
VERSLOOVEREN, o. gelijkvl. w., door
slooveren slodderen, laten afhangen,
verward en bedorven worden , verslodderen, verslonsen : het garen is
heel verslooverd (Vi.). Sleeckx verfr.
verslooven door couvrir, cacher, en
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zich verslooven door : se faire mal en
se couvrant trop, en bij Heremans is
zich verslaven 't zelfde als : zich afsloven.
VERSLUIEREN (V1. Idiot. blz. 800), ver
verslodderen , veronachtza--slen,
inen (Brab.); in VI. zegt men versluieren en versluweren. Ziet dit laatste.
VERSLUNSELEN , o. gelijk v l. w., freq.
van verslunsen, versíonsen, verslensen, verfrommelen, afgaan : verslunseld kleed (VI.).
VERSLUWEREN, VERSLUIEREN, b. gelijkvl. w., door sluweren of sluieren
verzuimen, verwaarloozen, uitstellen,
benadeelen (Br. en Vi.). Het engl. slou
bet. traag, en bij Shakspeare is to fose
slow , versluweren. Zie versluieren
(V1. Idiot. blz.. 800).
VERSNEKKEREN, VERSNIKKEREN, b.
gelijkvl. w., versnijden, versnipperen
(VI.).
VERSNOEPEREN, freq. van versnoepen,
in lekkernij verkwisten : zijn geld
versnoeperen (VI., Kl. -Brab.), of 't
zelfde als versneukelen ( VI. Idiot.
blz. 800).
VERSNOFFEN, o. w., nog overal in 't
Zuiden van dagelijksch gebruik voor :
verkouden of verstopt worden in het
hoofd ; bij Kil. vert. door rheumate
laborari. Ik ben versnofd. In VI., zegt
De Bo, is versnoffelen voor : versnoffen
in gebruik.
VERSNORRE LEN, o. gelijkvl. w., hetzelfde
als versnoffelen of versnoffen (VI.).
VE RSNOVEN , deelw. van versnuiven,
een weinig dronken : versnoven zijn,
dronken zijn (Vi.) ; in Brab. boort men
daarvoor besnoven zin, of ookwel
een snuifje weghebben.
VERSNUISTERD. Z. ongesnuisterd.
VERSOEFEN, andere uitspraak van : ver
verdrinken : zin geld versoe--zuipen,
fen (VI.).
VERSOUWELEN, b. gelijkvl. w., hetzelfde
als in de woordenboeken : versollen,
vervuilen, vuilmaken, verfrommelen,
:
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ve rkroken, fr. chiffonner, gater (Vi.) .
VERSPEEKEN, b. w., andere speeken of
spaken in een wiel of rad steken
(overal).
VERSPELEN wordt in Belgie gebr. niet
aleen voor : door spel verliezen, b. v.
zijn geld of tijd verspelen, maar ook
voor : verspillen, verkwisten, verlieren, toegeven, kwijt zijn : ik heb veel
aan die zaak verspeeld. Verspeeld
zijn bet. in Brab. : mispeeld hebben,
door zijn spel verloren hebben ; verder ook : gekrenkt zijn, verloren zijn.
Iemand verspelen of verloren spelen
bet. 4° iemand in 't spel doen verlieren
en ook : iemand op den doolweg brengen, zoodanig dat hij niet meer weet
waar hij is. 2° Aan iemand verspelen,
bet. in Brab.: aan iemand door het
spel of andersins verlieren, toegeven.
VERSPETEN, b. w., herspeten of op eene
andere plaats speten, versteken : verspeel de spelden (overal in Brab.).
VERSPITTEN , hetzelfde in Westvl. als
verspeten,
VERSPOEDEN, VERSPOEDIGEN, b. w.,
bespoedigen , verhaasten ( Brab. en
elders).
VERSPOREN, o. w., van spoor veranderen, in een ander spoor met de kar- of
wagenwielen rijden : waar de leezen
te diep zijn, moet ge versporen (Br..
en elders).
VERSPOUWEN, bij Kil. verfoeien, verachten, verwerpen, 1. respuere, abominari ; ook : versp uwen .
VERSPRAKELEN, VERSPARKELEN,
VERSPERKELEN. Z. verspraken (V1.
Idiot. blz. 801).
VERSTEEF. Z. verstijven.
VERSTEEGEN. Z. versteigen.
VERSTEENIGEN, o. gelijkvl. w., verstee-nen,steenigof steenachtigworden(V1.).
VERSTEGEN. Zie versteigen.
VERSTEIGEN, VERSTEEGEN, VERSTEGEN, o. gelijkvl. w., met hebben,
overal in de omstr.van Hal, Edingen en
langs die kanten in Oostvl., gebruikt

)
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in den zin van : vertragen, tegen gehouden zijn, ophouden : de horlogie
versteegt. Mijne zakhorlogie is sedert
eergister een uur versleigd. In Vl. bet.
versleegen , o. w., ook steeg , stijf,
traag worden. Kil. vert. steyghen door
stagnare, stilstaan als water, en het
waeter steyghen of steygheren is zooveel als sisiere aquas, d. i. het Water
tegenhouden opdat het zoude booger
klimmen. Z. steegen (Vl. ldiot. bl. 671)
en steigeren (bl. 674).
VERSTEKEN, b. w. Wijn versteken of
oversteken, van het eene vat'in 't andere overtappen, fr. transvaser (Brab.,
V1.). De kaarten verstehen, de kaarten
dooreen steken of dooreen mengelen
(Brab:, V1. en elders).
VERSTEKEN of VERDOKEN TIJD, in VI.
hetzelfde als in Brab. besloten tijd, .de
tijd dat, onder het fransch bewind, op
't einde der 18e en in 't begin dezer
eeuw, de kerken gesloten en de priesters vervolgd werden en verstoken
zaten, fr. le temps de la terreur.
VERSTERFENIS, v., versterving, erfenis
der naaste bloedverwanten. Zie verster fte.
VERSTERFTE,
RSTERFTE, v., versterfenis, versterving, fr. dévolution d'un héritage par
décès (Vi.), bij Kil. verstervenisse, nalatenschap van ouders en naastbestaanden , erfenis die iemand van
rechtswege toekomt. Sleeckx, Heremans en anderen vertalen eerster frecht door : droit de succession.
VERSTERVEN, w., veel gebr. in den zin
van 't fr. morfi fier : zijn lichaam ver
zijne zinnen versterven; zich-stervn,
versterven, fr. se mortifier : een vei sterven leven lijden; hij ziet er zoo
verstorven uit, d. I. zoo mager of vermagerd : een verstorven leven; hiervan
versterving, verstorvenheid, fr. mor
(Brab., pr. Antw., VI. en-tifcaon
elders).
VERSTERVING, VERSTORVENHE[D. Zie
versterving.
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VERSTIJVEN, b. en o. w., stijf maken of
stijf worden, en, in sommige streken,
ook : versterken, fr. fortifier, af ermir,
heeft in Brab., Antw. en VI. : versteef,

versteven : van koude versteven; versteven pap.
VVERSTOMFELEN , b. gelijkvl. w., hetzelfde als : verstompelen (V1. Idiot.,
blz. 801) , wegstompen , wegsteken,
verbergen (Vi.).
VERSTOOREN (scherpl. o), b. w., stooren,
doch in Vi. is het o. en bet, : vervliegen, verschalen door te veel uitwaseming of door de lucht bederven, fr.

se gater, se corrompre : de wijn, het
bier, de spijs is verstoord ; ook ver zweren, door de lucht ontstoken worden, fr. s'ulcerer, s'enflammer (VI.).
VERSTOPPEN, b. w., berstoppen : fles schen verslappen (overal).
VERSTORVEN, deelw. van versterven
een verstorven plant is een plant die
zijn levenssap kwijt is, die gaat ster
verstorven bloem , verslenste-ven;
bloem; verstorven bier, enz., bier dat
verschaald is en zijne kracht verloren
heeft. Kil. heeft ook verstornen voor
verschaald : verstorven evij n..
VERSTORVENHEID, versterving, fr. morli (cation (Brab. en elders).
VERSTRAFFEN, b. en o. w., straffer maken, straffer worden, versterken :
verstraf den koffie wat ( Oostvl. ) ; in
Brab. : den koffie sterker maken. Zie
verstraven.
VERSTRANGEN, o. gelijkvl. w., voor :
verstranden , stranden, fr. echouer
(Vl. ) .
VERSTRAVEN, b. w., versterken, ver straffen, fr. rendre fort, rendre plus
fora, afjermir; o. w. met zijn, sterker,
straffer worden : hoe meer graan op

't brouwsel is, hoe meer verstraft het
bier (VI.). Zie verstraffen.
VERSTREINEN, VERSTRINGEN, o. w.,
in zijne strengen of Teepen verwarren
(Westvl.).
VERSTREUVELEN , YERS1'RUIVELEN ,
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b. w., overeind zetten, onfatsoenlijk
oprichten ; o. w. met zijn, onfatsoen
geschikt zijn : gij ziet er zoo ver -lij; -

streuveld uit ; verstruiveld haar (VI.).
Vgl. verstrooien, bij Kil. verstroyen.
VERSTORMEN, 'tzelfde in Vl. als verstooren .
VERSTROPPEN, o. w., van ver en stroppen, in de strop of den strik zijn, in
den war zijn, verstrikken, verwarren :

de draad, de koord is versiropt. Verstroppen soms ook gezegd voor ver
hiervan verstropping, ver --stopen;
warring ; verstoptheid ( Braband en
elders). Zie strop, fr. nwud coulant,
V. in Brab.
VERSTRUIVELEN , VERSTRUWELEN.
Zie verstreuvelen.
VERSUIELEN,
N, andere uitspraak van ver
-souweln(VI.)
VERSUIKEREN , suiker op of in iets mengen , en suikerachtig worden , ver
-zoetn(Brab.)
V E RSURKE LING, v., de daad van versukkeld te zijn, van verloren gegaan of
afgeloopen te zijn (overal).
VERSUSSEN , van iemand een susken
maken (Brab.). Zie : susken.
VERTAKIU _(ZICH) is bij Kramers takken
krijgen, zièh in verscheidene takken
verdeeles. Die familie is vertakt in
twee, drij, enz. Vertakking, fr. rami--

fwatiort, embranchement.
VERTA\IMEN, VERTEMMEN, b. w., hetzelfde als : tammen, temmen, tam
maken, en ook tans worden : een kon n verlammen met het op te sluiten.
;en gevangen haas verlenit (overal).
VERTAPERD, bijv., verbluft, beteuterd
(Drentsch woord).
VERTAPPEN, b. w., zoodanig aftappen
dat het vat ledig en alles op is : met

de kermis vertapte onze koster twee
vaten bier. In die herberg is alles ver
verdronken (overal).
-tapen
VERTARLAVEIEN. Zie vertarlavasten.
VERTATEREN, b. w., door tateren of babbelen verliezen, zoo als den tijd (Br.).
46
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VERTEBBELEN. Zie verteeuwelen.
VERTEEFELEN, VERTEFFELEN. Z. ver
-teuwln.
VE RTEEU WELEN , VERTEEUWEN , b.
gelijkvl. w., vertroetelen, troetelen,
fr. gáter : de kinderen verteeuwen,
d. i. ze al te zorgvuldig of al te lekker
en vleiend opbrengen. Een verteeuweld
kind, een troetelkind (VI.). Men spreekt
b. en d. in Vi. ook : vertebbelen, ver

Pelen, vertiwlen uit.

ver -tibeln,vrf te
-ti

VERTEILEN, b. w., van de eene teil in de
andere overgieten : de melk verteilen.
VERTEMMEN. Zie vertammen.
VERTIBBELEN, VERTIFFELEN, VERTI WLEN. Zie verteeuwelen.
VERTIJPETAAID , bijv., zegt men van
iemand die sterk verwonderd is, die
gansch buiten zich zelven is (Hasselt),
dus bijna 'tzelfde als in Brab. : verbabbereerd, veronthutst, verslagen, ver
-basd.
VERTOKKEN, b. w., verstooien, mishan
-deln(Brab.)
VERTOKT, VERTOEFT (oe kort uitgesproken), soort van uitroeping of vloekwoord voor : verdoemd, verduiveld
bliksems : zwijg vertoekt of ge krijgt
een lap (Brab., Loven, Mechel.). Zie
tokken (VI. Idiot. blz. 733).
VERTOOVEREN, bij Kil. betooveren, lat.

fascinare.
VERTOPPELEN of VERDOBBELEN, door
't dobbelspel verhieren, I. perdere alea
(Kil.).
VERTOTEN, een anderen toot ergens aanzetten (Brab.).
VERTRAMPELEN, b. gelijkvl. w. , ver
: de peerden hebben de kla--trapeln

vers vertrampeld. Vertrampeld gers
(Brab., VI.).
VERTREEFELEN, b. gelijkvl. w., hetzelfde
als : vertweefelen, verlokken, in VI.
doch meest in Oostvl. gehoord. Kil.
heeft verirey[elen, vertreeffelen, lat.

lactare , decipere , allicere blanditiis.
VERTREUZENEUZEN of VERTREUZE--
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NEUZELEN, b. w., hetzelfde bijna als:

vertreuzelen, den tijd met nietigheden
of, met kleinigheden overbrengen.
VERTRIJFELEN, b. gelijkvl. w., vertreuzelen, verbeuzelen : zijn tijd verir j-

felen (VI.).
VERTRIJZEWIJZEN, b. gelijkvl. w., door
trijzewijzen verbeuzelen , verspillen,
vertreuzelen : gij vertr zewijst al

uwen td (VI.).
VERTRUTSELEN, b. gelijkvl. w.. vertreuzelen, verbeuzelen, met frutselarij of
beuzelen doorbrengen (VI.).
VERTRUWELEN, b. gelijkvl. w., 'tzelfde
als vertruielen, verwarren, verbrodden, door truweling in den war brengen : het garen eertruwelen (VI.).
VERTUBBELEN. Zie verteeuwelen.
VERTUITEN, b. gelijkvl. w., verkwisten
h ij heeft al zijn geld vertuit (Kortrijk).
Bij De Bo is vertuiten : van tuit of toot
veranderen : een tik of priesterhoed

vertuiten ; de ko ff jpot vertuiten.
VERTURELUITEN (VI.), b. w., in Brab. :
vertirrelieren, nutteloos verteeren of
vertieren, verkwister.
VERTWEEFELEN, b. gelijkvl. w., verlok
overhalen, medeslepen door be--ken,
drog of vleierij verleiden, fr. entrainer,
cajoler, duper (VI.). Bij Kil. vertweefelen, tlandr. of vertreyfelen, allicere,
door vleierij bedriegen.
VERTWEEFELING, VERDWEEFELING,
v., verleiding, aanlokking (Vi.).
VERVAARDERIK, VERVEERDERIK, m.,
een die vervaard is, die schrik heeft,
bloodaard (Brab. en VI.).
VERVADEMEN, overvademen (Brab.).
VERVADEREN (het kind), het kind een
vader geven die 't waarlijk niet is ; een
anderen vader krijgen (Kil.).
VERVAREN, VERVEREN (zware e), b.
gelijkvl. w., verschrikken, schrik aan
vrees aanjagen, bang maken,-jagen,
fr. e/frager : die hond moet u niet

ververen. Ik heb u daarmee verveerd.
Men zegt ook vervaard- maken; o. w.,
bet. het : bang of vervaard worden
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benauwd worden, verschrikken, verschrikt zijn, fr. s'effrayer (overal in
Brab.).
VERVAUTEN, b. w., de vaute of het gewelf van een gebouw vernieuwen (VI.).
VERVERSENEN, uitspr. VERVESSEMEN,
b. w., verhielen, nieuwe hielen aan
: kousen verversenen (Brab.) -brein
bij Kil. koussen verversenen of ver-

hacken.
VERVEURSTEN, VERVORSTEN, nieuwe
veurst spannen, fr. en faiteaux, leggen
(Brab., V1.).
VERVLAAMSCHEN, b. gelijkvl. w , in 't
vlaamsch of neerduitsch vertalen of
zeggen, verdietschen of ver duitschen :
vervlaamscht mjj eens dien brief. Ook
vlaamsch of vlaamsch gezind maken :
een professor kan, als hij wilt, veel

leerjongens vervlaanischen , fl. vervlaamsching, verduitsching, vlaamschmaking; o. w. vlaamsch gezind worden : die school vervlaarnscht meer en
meer (overal).
VERVOCH.TEN, b. w., bevochtigen (Br.),
hij Kil. ver voechten, voechien, nat maken, vochtig maken, 1. humectare, bij
Meyer, vervochten.
VERVOOKAIKKEN, b. en o. w., in WestVI. vookak maken en vookak worden.
Nu, vookak of foeikak is aldaar : voos,
walgelijk, vuil, slordig, lui ; maar in
Brab. is vookak : rot, verrot, maar op
de wijze als eerie mispel of sommige
peren rot zijn, of plat en drekachtig als
moes van gestoofde appelen of peren :
een ziekel k kind is licht vervookakt,
d. i. is licht vuil en walgelijk (V1.).
V i RVOORDEEL[GEN heeft in V1. den zin
van : helpen, fr. ai.der, seconder; niet
te verwarren met bevoordeeligen, fr.
,

avantager.
VERVORSEN
RVORSEN voor : vervrozen, bevrozen
(IKil.).
VERVREENDEN, b. w., vreend (vereend)
maken , vervaarlijk maken, vervreemden (VI.). Zie vereenigen (VI. Idiot,
blz. í 8!s).
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VERWAKEEREN, b. en gelijkvl. w., wakker maken, zwak, licht, ploeibaar maken : ga wat wandelen, ge zult er uw
beenen mde verwakkeren (Brab. en
elders), bij Kil. vert. door evigilare,

excitare.
VERWEKSEL, o., iets dat verwekt, dat
aanport, dat aanzet, aanhitst; verwek
-king
(overal).
VERWISSELING VAN WOORDEN. Evenals in 't engelsch en licht in andere
talen, verwisselen in 't vlaamsch ettelijke voornaamwoorden zich met anderen, b. V. z ij , ge, gij voor : men,
onbepaald : ze zeggen zoo veel, ze
schr ijven zoo veel., voor : men zegt
zoo veel, enz. Ge zoudt somtijds kwaad
worden als ge dat alles hoort, voor :
men zoude soms kwaad worden, enz.
Ook ne mensch of iemand voor : mij,

gij, u. G ij zoudt iemand (mij) de dood
aandoen. Ze zouden neu mensch (u)
van alles kunnen wijs maken, voor :
men zoudt mij de dood aandoen, enz.
VERWITTEN, b. en o. w., overwitten,
wit of witter worden : het l(nwaad

verwit op de bleekerij (overal).
VERWORGEN, o. w., den adem kwijt geraken , op de eene of andere wijs
schier verstikken, fr. étouffer (VI )
bij Kil. staat het woord vertaald door
su f/ocare, angere, enz.

VERWREEDEN, b., wreed, wreeder maken, o. , wreeder worden (overal).
VERZAAIEN, b. gelijkvl. w., zaaiend ver
: al zijn graan is-bruiken,opza
verzaaid (overal); ook : herzaaien, o.
w. , verbasteren, ontaarden (Vi.).
VERZANDEN, b. gelijkvl. w., met zand
bedekken of overdekken : een weg
verzanden of verzavelen (overal).
VERZANEN is bij Kil. ontzanen, de zaan
van de melk nemen, cremorem adiiere lacti, en verzaent melck, ontzaande melk ; doch wij denken dat
vertanen ook moet beteekenen : met
zaan bedekt worden.
VERZATEN, outings voor : verzadigen.
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V ERZEDI LIJKEN, b. en o. gel.ijkvl. w.,
zedelijk maken of zedelijk worden :

het christelijk onderwijs verzedelijkt
de menschen. Men ziet, het die mensehen verzedel jken immer meer (overal).
VERZEKEREN, b. w., vleesch verzekeren,
het vleesch half braden of in azijn
leggen om het tegen bederfenis te
bewaren (overal),
V E RZENDEKENSDAG,1 e Aprildag, omdat
men alsdan iemand verzendt of zendt
waar hij niet zijn moet (Mechel. en
elders).
VERZET, uitstel, komt voor in : van ver
komt er belet, als men uitstelt,-zet
heeft men later dikwijls de gelegenheid
niet meer (Oostvl., Gent). Zie verzet
-ten(80).
V =RIETTIG, bijv., verzettelijk, vermakel.ijk, verlustigend : een ver,zetlig mansch
(Brab., VI.).
VERZICIITIG, bijv., voor : voorzichtig, fr.

prudent : zijt verzichtig dat ge niet
valt (Brab., Antw., Vi.). Zie verzinnig.
VERZIEN, verkeerde uitspraak van : voor
vooruitzien, verzorgen : híj is-zien,
an alles wel verzien (Brab., Antw.,
Vt.). Kil. heeft ver-sien, of liever vearsien, 1. prospicere, providere, cayere,
en zich versieh, 1. considere sibi. Zie
versinnen.
VEI1ZIERGAT, oud w., hetzelfde als : masiergat (VI. Idiot., blz. 367).
VERZIJP (V1. Idiot. blz. 807), van verzijpen, is in Oostvl. : de bak (in Brab.
ezel) waarin men kommen, schotels,
tellooren, enz. zet om te verzijpen, te
verlekken, of uit te lekken.
VERZILTEN, o. w., ziltig worden, verzouten (Brab.).
VERZIMPEREN, zimperende (VI. Icjiot.,
blz. 888), wegzinken, wegzijpelen

het water is weggezimperd (VI.).
VERZINNIG, bijv., die verzint, vernuftig,
vindingrijk, fr. inventif, ingenieux (VI.
en elders) ; bij Kil. ver-sinnigh, versienigh, veursienigh, 1. c ircumspeclus,
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voorzichtig, vooruitziend.
VERZOCHTEN, in Brab. zeer veel gezegd
voor : verzachten, zacht of zachter
maken of worden, verzoeten : het weer

verzocht. Iets Knet wrijven verzochten.
RZOELEN, o. w., zoel of warm worden
VERZOELEN,

de lucht verzoelt ; het bier is verzoeld
(Vi.).
VERZOET, o., en bij Kil. versoetsel, o.,
verzoeting (VI.).
VEIIZOMEREN (Brab.).
VERZONNEN, o. w., in den gloed der zou
staan (VI. en elders).
VERZUIVEREN , b. en o. w.. zuiveren,
reinigen, verschoonen : zich verzuiveren, zich wasschen, reinigen en zuivere kleederen aandoen (overal).
RZUIVERING , reiniging , wassching,
VERZUIVERING
verschooning van kleederen : die arme;

zieke heeft zijne verzuivering niet
(overal ).
VERZULLEN, b. gelijkvl. w., de zulle of
dorpel eener deur vernieuwen, een
nieuw zulle leggen, fr. renouvcler

le senil (VI.).
VERZUREN, b. en o. w., zuur maken en
zuur worden (overal).
VERZWAKKEN, verwerpen (Loven).
VERZWARTEN, VERZWERTEN, o. w.,
zwart worden, zwarter worden, fr. se

noircir : de lucht begint le verzwarten;
b, w. herzwarten, fr. noircir, renoir
-cir
(overal).
VERZWIJMDHEID, v., onachtzaamheid,
verzuim (VI). Bij Kil. bet. verzwymtheyd, hallucinatio, en bij Meyer : /aling, doling, dwaling.
VERZWIJMELIJK, hetzelfde als verzwijmig. Zie verzwijmen.
VERZWIJ1d1EN, bij Kil. vertaald door
hucllucinari, is bij Meijer : dwalen,
falen; doch in V1. is het een b. gelijkvl.
w., en beteek. : verzuimen, verwaarloozen, veronachtzamen, fr. négliger :

zijne plichten verzwijmen. Afl. ver

fm--zwjming,verfsaw
heid, verzuimenis, veronachtzaming,
fr. negligence.
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VERZWIJMENIS, y., verzuimenis (VI.).
VERZWIJ MIG bijv. , verzuirnig, fr. ngli-

gent (VI.).
VERZWEJNEN, bij Kil. verdwijnen, 1. pe
bet. in Westvl. : ver--rie,tabsc
zuipen, in dronkenschap en wuipsehheid verkwisten.
VES1EREEREN, 'tzelfde als vespereien,
o. w., het vesperbrood of den achterneen nemen, fr. goUer (VI.); bij Kil.
L'espereyen, fland r. , 1. sumere meren-

(lain, sumere antecoeniuin; nen achternoen nemen, zegt men in Brab.
VESPEREITIJD, VESPERTIJD, uur dat
men 't vesperbrood nut, d. i. rond
vier uren in den namiddag.
VESPEREN, h. gelijkvl. w., zeggen de
Geestelijken voor : de vespers of ves-

peren lezen : Ik heb gedaan met vesperen. Heb de gj al gevesperd (Brab.,
Antw. en elders).
VESSEMBROOD, VESSENBROOD, andere
uitspraak van : vesperprood, fr. go2ter
(Westvl.).
VET. Het vet uit een kei of hassei zuigen,
gezegd voor : zeer gierig zijn, zeer
hebzuchtig zijn (Brab.).
VETEL (zware e), o., hetzelfde in VI. als
in Brab. : veertel (virtel, vittel), vierendeel of vierdeel, vierde deel.
VETJE, o. , winstje, voordeelkeu : ik ben
met een vetje kontent (VI. en elders).
VETLAP, m. smeerlap, smeerbol, vetzak
(Brab. en elders) ; in VI. is vetlap : een
dikke vette worm, in Brab. : witte
maai, en in VI. ook wulf genoemd,
fr. ver blanc, larve de hanneton..
VETE'LEGGER , m., vetweider, en overdrachtelijk ook : iemand die vet en
smakelijk leeft (VI ).
VETPAN in VI., en VETPOT in Brab., is
een smeer- of vetpotje dienendetot
verlichting, fr. Ictiol (overal).
\TETPLEK, y., plek door vet veroorzaakt,
vet.plak, vetvlak, vetvlek (over-al).
VET TE, v., snort van klak (Gent en elders).
VETTEGARS, o., voor : vette weide of vet
,

weide ; in Vi. vette wee , fr. gras

VEC

paturaqe

(uJ.).

VEUM, VEUMEN, vadem, vademen (ti. en
d. in Oostvl.).
VEUNS, m., hetzelfde als : veus, veins, de
daad van veinzen of vonken (VI.).
VEUNZEN, VEUZEN, o. gelijkvl. w., hetzelfde als : veinzen , aanglimmeti zonder vlammen, stillekens voortbranden,
als kolen, kaf, enz., vonken (Westvl.).
VEUNZER, VEUZER, m., komfoor, fr.
réchaud (VI.) ; bij Kil. vuyrster, vier-

teyle, 1. [oculus (Brab.).
VEUNZING, VUNZING, VEINZING, VENZIG, de daad van veinzen, aanglimmen, vonken (Vi.).
VEUREN, b. w., snijden : dat kind veurt
alles in stukken. Het w. is veel gebr.

voor lubben : geveurde hengst (VI.).
VEURG1ESTER, VOORGISTER, eergiste
ren (Limb., Roermond).
VEEJRLING (VERING), voor : voorling,
vordel (voddel), vooraart, vooroort:
ook voorschoo t (veuschoot, vösschoot),
fr. tablier (Flasselt en omstr.).

VEURS, VEUTIST, bij De Bo 'tzelfde als bij
ons (VI. Idiot., blz. 809) veus, veust en
veuzen, eiren of zaad van visch, puiten of vorschen ; ook kleine visch, fr.

[rai, fretin.
VEURSTIJ D , VEURSTTIJD, VEUSTIJD,
tijd dat de visschen, puiten of vorschen
veurzen of zaad hebben (VI.).
VEURSTBALK , VOR TBALK , nokbalk
van het dak waarop boven de kepers
gevestigd zijn, fr. faitage (Brab.,
,&ntw. en Vi.).
VEURZE LING, VEUZE LJNG, jongsken van
een grooten visch, fr. fretin, ook jong
vorschje (VI.).
VEURZEN, VEUZEN (VI. Idiot., blz. 809),
o. w., het zaad schieten van visschen,
puiten of vorschen, of als deze diertjes in hun zaad zijn, fr. frayer (VI.).
Bij Kil. veusen, veursen, vorseri, I.
generare piscium more. Zie veuzen,

venrzen, von ken.
VEUZEN, VEUZING. Zie veunzen, viezeti
en veurzeu.
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LING voor : vezikken,
VEZELEN en VEZELING
fluisteren , stillekens iets in de oor
fluisteren, is van dagelijksch gebruik
in gansch Belgie.
VICHTIEN voor vijftien, is van alledaagsch
gebruik in Westvl., waar men vroeger
ook vichte voor vijfde zegde.
VICHTIENDE, VICHTIENSTE, bijv., vijftiende, vijftienste (Westvl.).
VICHTIG, VICHTIGSTE voor : vijftig, vijf
-tigse(Wvl.)
VIERBOK, VIERKOPPEL, tros van vier,
als van noten, zaad, bloemen, enz.
(VI.).
VIERDRAAD, VIERDRAADSCII, van vier
draden : als ge koorden koopt, neem
vierdraad (Brab.).
VIERDRAKE, v., vlieger (Westvl.).
VIERJAARSCH i UTE of - SCHOTE , v.,
schaarhoutbosch wiens hout nog maar
vier jaar oud is sedert de laatste kap
-ping(VI.eldrs)
VIERKANTTE , bijv., vierkantig in alle
beteekenissen (Westvl.).
VIERKAPPENS, met de vier hoeven kap
fr. au grand galop (omstr. van-pend,
Werchter); elders in Brab. te viervoelig, te vierklauw. Zie te viervoete.
VIERKLAVENS, VIERKLAUWENS, te
viervoet, viervoets, fr. au galop : hel

peerd kwam vierklavens afgeloopen
(trab., Werchter).
VIE(R)KRUID, o., zeker kruid voor de
koeien. Zie wrangkruid, bij Sleeckx
verfr. door pulmoraire, culcute, en bij
Kil. vierkruyd, wrangkruyd, vert.
door pulmonaria, consiligo, etc. en in
de geneeskunde pomelea.
VIERI'IJPE, v., kave of schouw, fr. che
(Westvl., Kassel).
-minée
VIERTEL, VIRTEL, VITTEL, in de Woordenb. veertel, een graanmaat in Brab.
en elders, zijnde vroeger het vierde
van eenen maat, zak.
VIERTRUISCH,
RTRUISCH, ni., truisch of tros ook van
vier noten, appels, peren, krieken
bloemen, enz. (VI.).
VIERVOETER, m., viervoetig dier (overal).

VTM

VIERVOETTE, bijv., viervoetig (Westvl.).
VIERZEN, VIEZEN, VEURZEN of VEUZEN, o. gelijkvl. w., in Westvl. hetzelfde als bij Kramers vuren (lichten),
fr. frasiller, glinsteren, wordt gezegd
van een soort van licht, dat 's nachts
op de zee glinstert : de zee viest, la
mer brasille; het zand viest, d. i. het
zand der zeekusten glinstert als men
er op slaat. Het viezen van de zee, la
phosphorescence de la mer. Zie Kramers.
VIESELIJK, bijv., vies, walgend : het is
vieseli k zoo te rochelen (Brab.).
VIEZEN. Zie vierzen.
VIEZIERGAT. Zie visiergat.
VIGGE en FIKKE, v., slecht mes, mes dat
slecht of niet snijdt; hiervan viggelen
(VI. Idiot., blz. 812), onfatsoenelijk
snijden, villen (VI.). Zie figgelen.
VIJM, VIJME, slechte uitspraak van vaam,
verkorting van vadem, hier en daar in
Oostvl., alwaar men ook veeum, veeumen hoort, voor : vadem, vademen.
Zie vadem (VI. Idiot., blz. 774).
VIJMEN, slechte uitspraak van vademen,
in den zin : 4° van met de uiteinden
van duim en kleinen vinger meten, en
t.^o den draad door de oog eener naald
steken (Oostvl.). Zie vijm en veeum
(vadem).
V1 [(KEN, gelijkvl. w. , 'tzelfde als vikkenen,
gezegd van eene zeug die jongen
werpt (Westvl.).
VIKKENEN, gelijkvl. w., in Westvl. hetzelfde als : viggen of viggenen, biggen of biggenen, d. i. jonge verkens
werpen ; hiervan : vikkenmoer, zeug
of zog; in Brab. zegt men ook : kurren,

kurrenen.
VILKE,VU LKE, ook vilte,veulen (Westvl.).
't Is licht voor veulentje, in Brab. veuleken; volea, veulen is in 't hgd. fullen, fohlen, in 't engt. foal en filly.
VILTE, v., veulen. Zie vilke.
V[M(ME) VUMME, v., mijt, -hoop, stapel
van hout, vlas, stroo, enz. : een vlas
vimmen stroo (VI.). Zie-vime;tw
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vim in de Woordenboeken.
VIMMEN, VUMMEN, VIMDE, VUMDEGE,
GEVIMD, b. w., tassen , mijten, in
een hoop of mijt zetten (Westvl.).
VINDSEL, o., uitvindsel, vinding, vond
(V1.).

VINGERMELK., o. , hetzelfde als duimkens
mager melk, melk waar men-melk,
den duim of vinger heeft voorgehouden, als men het van de teilen in
andere potten overgiet om den room
of zaan tegen te houden (Brab., Loven
en Mechelen).
VINK, o., zonder mv. als collectief, de
vinken in 't algemeen aanschouwd
als jachtwild, die bij wintertijd in menigte naar ons land over komen uit
het Oosten en daarom gemeenlijk het
oosiersch vink genoemd worden (West-

vi.).
VINKE, v., ponk of spaarpot, fr. pécule :
Montante vinke, klinkende munt, gereed geld (VI.).
VINKSLAG, van deuren gezegd, op nen
vinkslag staan, een weinig open staan.
VINNE, v., mes (VI.); vinne bet. bij Kil.
ook : snede, insnijding.
VINNE, v., soort van visch, in VI. waar
dezelfde als bij Kil. : vint,-schijnlk
1. alausa piscis, en in de woordenboeken : elft, fr. (einte, finte. 1. alosa
finta.
VINZEN, VEINZEN, vonken (VI.).
VINZING, VEINZING, 'tzelfde als veun zing, vonking (Westvl.)
VIOLETWORTEL , radix iridis floren .

tinae (Antw.).
VIRIEL. Zie viertel.
VISCHDEEG, m., deeg, aas om visch met
de hengelroede te vangen (Oostvl. en
Gent).
VISSCHELKEN, vischken, vischje (VI?).
VISCHKARIOTTE, voor víschkladde, vischwijf (Westvl.).
VISCHKIST, VISCHKAST, v., vischbak,
vischkaar, vischbeun, houten bak om
visch in te houden (Brab. en Werchter);

bij Kil. : vischk.orf, vischkarre, visch-

)

VLA

houder, russe.
VISCHMARKT. De vischmarkt doen, voor
naar de vischmarkt den noodigen visch
gaan koopen (overal gezegd).
VISCHMOER, soort van wàterinsekt (N.Brab.).
VISCHOLIE, traan (Brab. en elders).
VISCHWIJKER, m., een die stokvisch
wijkt en met den kleine uitverkoopt
als ook abberdaan (Brab. en Loven) ;
ook : stokvischw ker.
VITSGEERDE, y., viisroede of vitselroede,
roede om mee te vitsen (Brab., Hagel.).
VITTEL. Zie viertel.

VIZIERKOT, ook : viastergat, maziergat
(Kemp.). Zie maziergat (VI. Idiot.,
blz. 367).

VLA, VLAAG, VLAGE, VLAKE, v., in
`Vestvl hetzelfde als reuzel in Holl.,
als lies in Brab., als panne in 't fr.;
een mager zwijn heeft weinig vla,
maar een vet verken heeft veel vla of
groote lies. De vla wordt in stukjes
gesneden, gesmolten, en het vet (of in
Vl. smout), heet in Vi. : vlaagsmout,
vlagesmout, vlalesmout , vlasmout ,
in Brab. liezevet of afgesmolten vet,
in Holl. reuzelvet, in 't fr. saín doux.
VLAADMES, vla-mes, o., vilmes, mes om
de huid af te villen (Westvl.). Zie
vladen, vlader.
VLAAG, VLAGE. Zie vla.
VLAAG, v., in Brab. hetzelfde als in V1.
en elders : vlaak, vlake; bij Kil. is
vlaeck, een friesch w. dat bet. : horde,
Kurde, fr. claye d'osier.
,

VLAAGSMOUT, o., liezevet of reuzelvet
(Vi.). Zie vla.
VLAAK, VLAKE, hetzelfde als : vla, vlaag,
reuzel, lies (V1.).
VLAAKMIJT, v., stapel van vlaken of
vlagen : de steenbakkers hebben vlaak.
mijten om ten tijde van nat weder den
ongebakken steen te dekken (V1.).
VLAAKPERTSE, roede dienstig om er mee
vlaken te maken (Vi.).
VLADER, VLADERIJ, vilder, vi l derij (Vi.);

van vladen, villen.
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VLAGE, VLAGESMOUT. Zie vla, vlaag.
VLAGEN, Kil. geeft vlaeghen of vlaen op
als vlaandersch voor als vlaeden, d. i.
villen, de huid aftrekken.
VLAGGE, v., hetzelfde in Vi. als vlaag,
vlaak, schutsel van stroo, riet of
biezen, fr. paillasson, abrivent.
VLASBLOEM, naam eener hofbloem zoo
genoemd omdat zij eene vlasbloem gelijkt; bij Linnaeus : polernoniu n coeruleum, fr. valériane gvecque.
VLASBOER, m., boer wiens bijzonderste
winning de vlasteelt is, of die in vlas
handel drijft (Brab. en elders).
VLASBOOTER, m., iemand die het vlas
boot, d. i. die met den boothamer het
ongezwingeld vlas beukt ; ook iemand
die het gezwingeld vlas in booten of
bussels opmaakt (VI.).
VLASFOOI , V. , feestmaal gegeven als
men gedaan heeft met het vlas te
slijten en te reepeo (VI.).
VLASGROND, m., grond waar het vlas
goed groeit, vlasland (overal).
VLASJAAR, o., jaar dat het vlas goed
komt, dat er schoon en veel vlas gewonnerl is (overal).
VLASLAAR, v., laar of ledige plaats waar
men het vlas te droogen legt (Brab.).
VLASLOEI, V., vlasmijt, vlashoop, vlasstapel (VI.).
VLA- SMOUT, o., reuzelvet, liezevet (Vi.).
Zie vla.
VLASROEDE , VLASROET , keerpeers of
roede waarmeê men het vlas, dat te
droogen ligt, omkeert (Kl. -Brab. en
elders).
\'LASSCHEN, o. w., vernestelen, ver~
warren, dooreen geraken ; wollig ,worden, pluizen, vezelen (Westvl.).
VLASSTREEK, gewest waar de grond goed
is orn schoon vlas te winnen, vlasland
(overal).
VLASVL00, v.,'tzelfde diertje als : aard
fr. allise,-vlo,ards(eti)
altique (h. en d. in Brab.).
VLAUW. Zie vlouw.
VLECHTEN, b. ongelijkvl, w,, in VI. voor
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breien, fr. tricoter : kousen vlechten ;
o. w., klinkende dooreen dringen
(Westvl.).
VLEDER, m., hoort men nog soms in
Oostvl. en verkort, elders in VI,, vleer,
viere, voor vleugel of vlerk, fr, aile;
hiervan : vlederm-uis, vleermuis en het
werkw. vledderen, vlederen, en ook
vlercicen, bij Kil. volitare, met de
vleugels slaan ; thans zegt men fledderen, fladderen. Kil. geeft vlederick,
vledderick, vlerick op als vlaandersch
voor : vlerck, vlerk.
VLEESCET. Iemand het vleesch van zijn
brood of uit zijn schotel halen, iemand
te fijn zijn, iemand in zijn bijzijn bedriegen : hij zal het vleesch van zijn
brood niet laten halen, hij is oplettend,
hij is toeziende (Brab. en elders).
VLEESCHKEERZE, VLEESCIJKERS, het
eerste, in VI. gezegd, is eene groote
zoete kers, ook gaskoenje, parète, fr.
guigni : witte vleeschkeerze, roode
vleeschkeerze, zwarte vleeschheerze.
In Bras. h. en d., is de vleeschkerze
de spaansche kers, de bonte kers, fr.
bigarreau : de zwarte vleeschkerzen,
zijn bij sommigen, de mrEarellen of morellen, en de roode of bleek roode
vleeschkerzen heet men ook spaanschc
kerzen en Sint -Jans kerzen, omdat
zij rond den 2 . Juni rijp zijn.
VLEESCH.VAT, o., is in de omstr. Loven
hetzelfde als elders : vleeschton, vleesch.
kuip, vleeschsiande of vleeschstannder,
fr. saloir, waarin men het gezouten
varkenvleesch te bewaren legt.
VLEGEL , m. , zware lat op eene vijze
draaiende en dienende om de vensters
te sluiten. De vensters sloten daar
weinig met vlegels, maar meest met
spagnoletten (Gent). Vlegel is op som mige plaatsen van Brab, een brugsken
over de sasdeuren.
VLEGER, VLEGEREN, VLEGERS, voor:
vlegel, enz. (Brab. h. en d.).
VL E GEREN, b.w.,vlegelen, met, den vlege=l
uitdorschen (overal).
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VLEIENDE ZON , waterzon , bedrieglijke
zon : als 's morgends de zon schijnt,
kan het toch nog regenen gedurende

den dag : draag maar uwen paraplui
mede, want 't is maar eene vleiende
zon. (Oostvl. en Gent).

VOD
wegvliegen, wegijlen, vlieden, vluchten : ge moest den haas zien -vlin -

deren, als hi den jager gewaar wordt;
uitvlinderen, wegvlinderen (VI.); bil
Kil. : vledderen, vlederen. Het fr.
faire flandre bet. : wegvluchten, als

men spreekt van een bankroetier.
VLOER, de voorplaats, de winkel in huizen
van neringhandel : daar staat een
dienaar op den vloer (Mech. en Loven).
Zie vloer (VI. Idiot., blz. 822).
VLOERBOLLEN of VLOEREN , met de
vloerbolle of krullebal hinnens huis
spelen (Vl.). Zie VI. Idiot,, blz. 822.
VLOEREN. Zie vloerbollen.
VLOERS, floers, fr. crape (VI., Brab. en
elders).
VLOGE, VLOOG, v., klein bosch van kreupelhout : in dat vloogsken zit een
haas (Westvl.); bij Kil. is vlaesch een
vleuringen uit werpen.
oud woord dat bosch beteekent.
VLEUZEN (vleusde, gevleusd), werpen
VLOKHOUT of ELOKEOUT, kurk, stopsel
met eene zekere juistheid, kracht en
(Oostvl. en Brab. langs het Westen);
zwakken arm : ik zal die musch eens
van vlok , iets wat men in eenkan
gauw van het dak vleuzen. Ook : marbols met den duim en de twee voorste
wringen of duwen. Kil. heeft vlot-hout,
voor korck. Zie flokhout (VI. Idiot.,
vingers heen schieten (Turnhout en
blz. 129).
omstr.). Zie fleuzen, Bijvoegsel blz. 83.
V LOOT, V LOTE, hetzelfde in Brab. als
VLIEGAART , vlieger , fr. serf - volant
vleet, soort van groven rog (Brab.) ;
(overal).
bij Kil. is vlote vert. door raía minor,
VLIEGEND WOORD is bij Kil. een woord
fr. raie boucle. Bij De Bo is vloot,
dat zoo haast als het uitgesproken is,
vlote : een zeevisch, ook schale geheevervliegt, dat geene vastheid heeft; in
ten, fr. raie blanche,1. rata batis (aldus
V1. zijn vliegende woorden, woorden
Van Beneden, professor te Loven).
die niet geschreven zijn : geef mij
daar schritte van, ik heb weinig trouw VLOTE. Zie vloot.
in vliegende woorden.
VI:OU W en. bij Kramers flouw, bet. in de
woordenboek. :. sneppennet, net om
VLIEGER. In zijnen vlieger ..zijn, in zijn
sneppen en ander gevogelte te vanvliegende vaan of in zijn hemd staan
gen ; doch men gaf ons het w. ooi..
(Westvl.).
op met de beteekenis van eene vischVLIEREMUIS , flieremuis , vledermuis
net die onder met loodenknoppen en
vlerkmuis (Brab. en Antw.).
boven met kurk geboord is, en die
VLIET, beekje, is te Antw., de naam an
men over Bene vaart of rivier spant
sommige straatjes, zoo als : Brouwers- om er visch mee te van gen .
vliet , Sint-Jansvliet , Haringsvliet.
'LIJG, v:, in Brab. en vlugge, m., in
Men heeft ook 't dorp : Eikenvliet, enz.
Westvl., voor : plugge, schelm, droeve
VLINDEREN, o. gelijkvl. w., fladderen,
jongen, speelvogel, fr. polisson.
fr. voltiger, voleier, 1. volitare; wegVODDEL, VODDE, lomp, lap (Roermonde).
fladderen, weg fledderen, weg flidderen,

VLERIE, VLERRIE , v., hetzelfde als
viere, vlerck, vlerk, vleugel (Westva.).
VLERiNG, VLERIK, m., vleugel (Westsi.).
VLEUG bet. in de woordenb. : vogelkool,
h. en d. te Lande bet. het : duivenhok,
duivenkot, doch op sommige plaatsen
van Oostvl. is het : een vogelkorf of
vogelkaar, waarmee men de vogels
naar de markt draagt. Zie VI. Idiot.,
blz. 820.
VLEURIK, VLEURING, m,, hetzelfde in
't Land van Aalst en elders als : vlerik.
viering, vlerk, vleu gel, fr. aale : zijne

4
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Zie vod bij ons en bij Weil. vodde.
VODDEN. Iemand achter zijn vodden
zitten, iemand op of achter zijn hakken of hielen zitten, hem achtervolgen
(Brab. en elders).
VODDENMAN, VODDENVENT, uitgespr.
voddeman, voddevent, m., iemand die
vodden koopt of verkoopt, voddenhandelaar; overdrachtelijk : beuzelaar,
neuzelaar, waarvoor men ook : mileman, prulleman zegt (overal).
VODDENWIJF , uitgespr. voddewijf , v.,
voddenvrouw, voddenraapster; overdrachtelijk : beuzelaarster, neuzelaar ster (Brab., Vl. en elders).
VOENK. Zie vonk.
VOER, v., beek, die uit de vijvers van Tervueren, 1. Fura, begint te loopen, en
gewis aan dit aanzienlijk dorp zijnen
naam gegeven heeft (ter voere),en vloeit
te Loven in de rivier de Dijl.
VOERMAN of VOORMAN. Iemand op zijn
voorman zetten, is : iemand recht
iemand de les voorlezen ; ie -zetn,
maken (Noord-Brab.). Op-mandbos
zijn peerd zitten bet., omstr. Loven,
vertoornd of gestoord zin : hij zat fel
op zijn peerd, hij was fel op zijn peerd.
VOETSCHREPER of VOETKRABBER, m.,
ijzer naast de huisdeuren, waaraan
men zijne schoenen afschrapt.
VOETWEGEL, voetweg (Vi.).
VOGEL. Een vogel voor de kat, zegt men
van iemand die ongeneesbaar is : hij
is een vogel voor de kat, fr. il est
confisqué (overal). Het is een rare
vogel, een vieze gast (VI. en Brab.),
vogel bet. in Limb. en elders, ook
vlieger, fr. cerf- volant.
VOGELBRAAK , vogelwei , ledig , braak
(VI.).
VOGELKOT, VOGELKOOI , vogelhuisje,
fr. cage, volière (Brab. en Antw.).
VOGELZAAD, zekere planten die men in
de hoven zaait en die omtrent onder
halven meter hoog wassen en waaraan
langwerpige zaadtoppen of wel zaadkomen, dienende tot voedsel-tro.^sen

VOO

van vogelen (Brab. en elders).
VOKAK, andere uitspraak van vooka/c of
foeikak, in Roermonde gezegd voor
wormstekig.
VOLAARD , koekbrood van drij pond
(Westvl.). Zie vollaard (VI. Idiot.,
blz. 826).
VOLANDIG, bijv., van 't fr. volant, bet. te
Gent : wijd, met veel toer : een volandig kleed.
VOLDER, slechte uitspraak van : vonder
of vondel, houten of planken brugsken
over eene beek of gracht (omst-r. van
Aarschot).
VOLEERD voor : voreerd, vooreerd, voor
voordeel (vöddel) h. en d. in de-ard,
Kempen. Zie vooraard (V1. • Idiot.,
blz. 828).
VOLGEN, b. w., in het kaartspel eene
kaart van dezelfde soort bij werpen,
dat is herten bij herten, enz. (overal).
VOLZETTEN (Brab.), in V1. vulzetten, ten
volle zetten : een muur volzetten ; het
is volzet, bet is vol.
VONDEL, vondeling (Westvl.).
VONKE, GRASVONKE, v., ook : gras donke, grasdot, fak, graszode, fr. gazon (Vi.).
VONKLAAI, VONKLADE, VONKDOOSJE,
tondelbakje, tontelkistje, lade of bakje
om vonk of tondel in te leggen (Brab.
en VI.).
VONTMETER, VONTPEET, v., doopmeter,
dooppeet, in tegenstelling van : vormmeter, vormpeet (Loven).
VONTPEET, dooppeet of doopmeter, fr.
marraine (Loven).
VONTPETER, dooppeter, fr. parrain, in
tegenstelling van vormpeter (Lov.).
VOOK.AGHTIG, bijv., in Westvl. voor het
Brab. : vookak, verrot, welk woord
De Po als gevormd denkt van voog,
bij Kil. i. vooghs, voos, 1. fungosos, fr.
spongieux en den uitgang achtig.
VOORBATIG, bijv., die zich zelven of zijne
eigen belangen uitsluitelijk waarneemt en anderen benijdt, fr. égoiste :
,qij zijtt al te voorbatig ; een voorbatig
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kind; voorbatigheid, fr. egoisme (VI).).
VOORBIJGAAN , b. w. Iemand voorbij
gaan, d. L, niet aanspreken, hem
onverlet laten, hem niet raadplegen
(Brab.).
VOORD, dat in Brab. v. is, is m. in V1.,
alwaar liet met eene scherpl. oo klinkt
en bet. : dam gemaakt in eene gracht.
om daar over te rijden, dus hetzelfde
als mennegat. Zie bij ons voorde, voort
'VI. Idiot., blz. 828), en verder in de
woordenboeken voord, fr. gué, passage, 1. vadum.
VOORDENKEN, o., vooruitzicht, fr. prevoyance (VI.).
VOORDIENEN, met den klemtoom op voor,
iemand den eerste of vóór de anderen
bedienen of gerieven (Vi.).
VOOREINDE (zachtl. o), o., de voorste en
achterste rug of pand van een stuk
akkerland of het uiteinde , kant of
boord, waar de voren, ruggen of
panden langs voor en langs achter op
eindigen, fr. le bout des sillons (Westvl.). Het is dus 'tzelfde als in Brab. :
vöddel, vordel, vorrel, voordeel; als in
't Hagel. veurling of voorling; in de
Kemp. voleerd, vooreerd en vooraard
(VI. Idiot., blz. 828).
'OOREN, in VI. met scherplange oo, hetzelfde als in Brab. en elders : voren,
voor, met zachtl. o; van vooren, van
voor; te vooren, te voren ; hiervan :
voorenste (VI.) hetzelfde als elders :
voorste, fr. antérieur : op de voorenste
bank.
VOORGELENT, o., gelent of afdak van
lattenwerk , dat van voor aan eenig
gebouw is. Ook het voorste deel van
iets, b. v. : het voorgelent van een
leger, het voorgelent van een huis, van
Benen wagen, eene ploeg, enz., in tegenstelling van achtergelent (Westvl.).
Zie gelent (V1. Idiot., blz. 145) en
glent (4 57).
VOORG i SPAN, o., peerd of peerden die
aan 't vooreinde van den langen dijsel
gespannen zijn, fr, timbrier; ook de

Von

oog of haak aan den langen dijsel,waaraan men de trekpeerden spant (VI.).
`'OORREBBEN, b. w., bij 't volk gebt'.
voor : meehen, vermeenen, van gedacht zijn, denken : ik heb voor, dat
het vandaag zal regenen (Brab., VI.
en elders).
VOORHESP , v. , verkens schouder. of
voorste hesp, fr. jambon de devant, in
tegenstelling van achterhesp (overal)
VOORS AP. Zie voorslag.
VOORLAND, o., de strook gronds tusschen
een huis en de straat, ook plankier of
plankiet, in 't fr. trottoir genaamd
(Vi.); te Loven brei, te Antw. stoep.
VOORNAAMWOQRDEN. Waneer voornaam- of andere woorden als onderwerp voorkomen in eene tweede, van
de voorgaande afhankelijke, zinsnede,
alsdan stelt men die, in Vlaanderen,
bijna altijd vóór het werkwoord, terwijl ze in Brab., Holland en elders
achteraan komen : als gij dat doet, ik
ben er aan (Vi.), elders, als gij dat doet,
ben ik er aan; als gij komt, ge zult
welkom zijn (VI.), elders, als gij komt
zult ge welkom zijn ; sterft hid, hij zal
begraven worden (VI.), elders, sterft
hij, zal hij begraven worden; als de
ouders dood zijn, 'de kinderen erven
(Vi.), elders, als de ouders dood zijn,
erven de kinderen.
VOORRAAD. In voorraad zijn, voorzien
zijn van, fr. etre bien fourni (VI.).
VOORSLAG, m., in VI., bij zwingelaars,
hetzelfde als voorkap of de eerste
zwingeling van het vlas ; bij olieslagers : het gebroken zaad dat in de
pan verwarmd is, en in den goedbak
gedaan wordt, en het hieruit wederom
in zakken te sluiten om de olie er uit
te persen ; ook voortrein van een
wagen of van eene wielploeg (VI.) ; in
Brab., omstr. Loven, heet bij de boeren, voorslag, de graanschooven die
een eerste maal in 't grof zijn uitgeslagen. Zie voorslaan (VI, Idiot. ,
blz. 830).
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VOORSPANNEN, zegt men te Loven en 't
bediedt er : een of meer peerden bij
een wagen, koets of zware-spanei
vrachtkar om eenen berg of hoogte te
kunnen oprijden.
VOORTGAAN (op), steunen, rekenen, tel
staat maken, fr, comptersur, faire-len,
fond sur, s'appiiyer'stur : ga niet voort
op een leugenaar (Brab., V1. en elders).
VOORTKEUTEREN, voortkoteren, voort
voortstuwen, voortjagen (V1.-drijven,
en Brab.).
VOORTOEKEREN, VOORTWOEI(EREN,
o. w. , aanhoudend met oekeren ,

voortzetten, fr. se propager : onkruid
oekert gemakkellk voort (Brab., Vl. en
Antw.).
VOORTPAGGELEN, o. w., lastig en onfatsoenlijk voortgaan (V1.). Zie pag gelen bij De Bo.
VOORTS en VOORSTEN, in VI. gebr. voor:
voort : voortsgaan, voortschrijven,
enz. In Brab. en elders hoort men ook
dikwijls voorts voor : voort; 'voorts

-lopen.
VOORTSCHOEPER i N , snel voortloopen
(Westvl.). Zie schoeperen bij De Bo.
VOORTSCHUIFELEN , o. gelijkvl. w.,
voortspoeden, snel voortgaan(Westvl.).
Vgl. voortschuiven.
VOORTSJOFFELEN, b. gelijkvl. w., sjoffelendvoortdoen,voortgaan met sjof el of frutselwerk te verrichten (Brab. en
elders) . Men zegt ook : voortscha f-

felen, voortscho ffelen.
N , VOORTTJAFFEVOORTSTJAFFELEN
LEN, o. w., al struikelende voort
Zie voorisjo/eten.
-gan(VI.)
VOORTSLENDEREN , VOORTSLENTEREN, o. w., slenterend, d. I. : lang
traag en sukkelend voortgaan,-zamof
voortsukkelen (Brab. en elders).
VOORTSLUTSEN, o. w., voortslenderen,
slenterend of traag en langzaam voortgaan (Westvl.).
VOORTSPOETEREN, o. w., voortspoeden,

voortsnellen : de ruiter spoeterde voort
(VI.).
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VOORTSTRUIKEN , o. w. , in struiken

voortgroeien , voortwassen , voort schieten (Brab.).
VOORTSTUIKEN, b. w., voortstooten
iemand voortstuiken (VI.).
VOORTTRANTELEN , VOORTTRENTELEN, freq. van trapten, trennen, stil
voortgaan, traagzaam voort -leknstreden, langzaam voortstappen (Brab.
en Vl.) ; in Brab. zegt men daarvoor
ook : voortsukkelen, voortslenderen,
voortslenteren, en in VI. : voorttrakelen, voortstroggelen, voortslutsen.
VOORTRENTELEN , VOORTTRENTEN
Zie voorttrantelen.
VOORTTROTTEN, VOORTDRAVEN. Hij

trot met zijn peerd maar altijd voort
(Brab., V1. en elders).
VOORTVERIIUREN, iets wat men zelf
huurt , aan een ander verhuren

(overal).
VOORTVERKOOPEN, b. w., koopen en
de gekochte zaak weer voort aan anderen verkoopen (Brab. en elders) ;

hiervan : voorverkooperse, vooriverkooper (Loven) ; in Brussel : perkooze.
VOORTZETTEN, b. o., en wederkeerig w.,
voorttelen, verspreiden, voortwoekeren, fr. propager, se propager : die
ziekte zet voort ; die plant zet zich
nijg voort (Brab. en elders).
VOORWAARTS, VOORWEERTS, VOOR
zuidwaarts,-WERS,bet.insvl:
naar 't zuiden san Vlaanderen.
VORE, VORRE. Zie voor, fr. sillon (VI.
Idiot., blz. 828).

VORKEN, is op vele plaatsen van Brab.,
de uitspraak van 't verkleinw. vaderken, vaarhen, of van : voorken, fr.
petit sillon.
VORKEN, b. gelijkvl. w., met de vork opgeven : hooi, stroo, klaveren op den
wagen vorken, het hooi opvorkeu
(Brab., VI. en elders).

VORMMETER en VORMPEET, v., meter
of peet in 't vormsel (overal).
VORMPEET, peet of meter in 't vormsel
(overal)
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VORMPETER, m., peter in 't vormsel
(overal).
VORSEN, VEURSEN, is bij Kil. vlaandersch, 1. gignere, telen, voortbrengen,
het gemeen volk in en omstr. Loven
zegt vossen (VI. Idiot., blz. 832).
VORST, een dorp bij Brussel, fr. Forel,
vroeger Forrest. Vorst, forts is zegt.
Kil. een oud saksisch en gelderscb w.
't zelfde als foreest, fr. forel, 1. sylva,
bosch. Van daar Forrestier. Op den
grooten vorst onder Boortmeerbeek.
`'ORTACHTIG , vortig , afgel. van vort,
vurt, bijv. : rot, rotachtig : vort, ook
van nat, slecht, vuil weder gezegd :
't is een vortachtig weer (VI.).
VORTIGEN, o. w., in V1. gezegd voor :
vortig, vortachtig of rot worden, fr.
pourrir: de peren zijn aan 't vortigen,
d. i. aan 't verrotten.
VOUDE, VOUW, plooi, fr. pli : in de voude
zin, op zijn plooi zijn , overdrachtelijk : in regel zijn : de zaak is in de
voude (V1.) ; in Brab. zegt men : de
zaak is in voegen ; bij Kil. : voude,
ploei en vouden, vouwen, plooien.
VRANG, bijv., voor : wrang (wrak), d. i.
bitter, scherp, sterk, zuur, wringend,
fr. acre, acide (Brab.).
VRANG, bijv., sterk en taai, onvermoeibaar,
aanhoudend in kracht en ijver : een
vrange werkman, vrang zijn in den
arbeid, vrang in de beenen, fr. être
ferme sur ses jarrets. Vrangheid,
vrangte, v., vrangsch, hetzelfde als :
vraag (Westvl.).
VRANK, FRANK, bijv. : stout, stoutmoedig, onbeschaamd, onbeschoft :
een [ranke kerel; hij kan vrank antwoorden (VI.. Brab. en elders).
VRANKIGHEID, FRANKIGFIELD, V., stoutheid , frankheid , onbeschaamdheid
(Brab. en V1.).
\EREENEN, voor vereenen (V1.).
\'REESCEHEN, b. w., voor : vereeschen of
vereischen, fr. exiger (Westvl.).
VREEZEN, fransch : Fresin , Limburgsch
dorp.
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VREKGIERIG, bijv., gierig als een vrek
(overal).
VREWISCH. Zie vrijwisch.
VRIESGANS, v., trekgans, soort van wil
onze land--degansi'wtr
streek komt : de vriesganzen vliegen
altijd in een orde o[ figuur die een
soort van letter vormt (V1.). Zie kroenekraan (VI. Idiot., blz. 298).
VRIJGEWEE, VRIJGEWEED (scherpl. ee),
in 't vl. hetzelfde als elders : vrijgeweide, fr. franc paturage. Het vrij
eene onbebouwde-gewdisnV1.
vlakte of eene uitgestrekte heide alwaar vroeger allemans kudde mocht
grazen, maar waar nu de aanpalende
landbouwers de bezitters of de genieters van zijn. Gemeyne weydacker
is bij Plantijn : un pasturage commun ,
1. compascuus ager.
VRIJSTOK. Zie boven leereren (Hageland,
Godsenhoven).
VRIJWIS, VRIJWISCH, wisch of busselken
stroo op een stokje gebonden, dat men
met dit stokje steekt in eenen akker
of aan den ingang van eenen weg, om
aan te duiden dat het aan vreemden
verboden is, op dien akker te komen
of langs dien weg te gaan (Brab. en
VRIJZEN, zoo noemt men te Godsenhoven
en elders de bloem of rogge onkruid
die wij op hlz. 409 van ons Idiot.,
richel noemden, d. i. : korenroos,
regelbloem, fr. dielte des blés. Zie
Bijvoegsel op nichel.
VRO LIJ K, VROOLIJK. Wij zien veel liever
vrolijk dan vrooljk geschreven ; vanwaar toch komt die tweede o daar
tusschen ; daar o in vro en vrolijk
zachtlaag is ?
VROONE, FROONE. Vroone is in Vl. een
vrouwen naam Veronica, in Brab. zegt
men beide namen voor : Verona.
Sinle-Froorie is eene kapel en gehucht
onder Berthem tusschen Loven en
Leefdael.
VROTTEN, voor verrotten, in Westvl. ,
vorlen, rotten,
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VRUIZEN, voor verhuizen (Vi.).
VUGEN, voegen (Brab.).
VUIL (vuel), bijv., rot (Venlo); vuil wordt
in Brab. ook gezegd van eene teef die
tochtig of heet is.
VUILEN (voelen), rotten (Venlo).
VUILTONGEN of VUILMUILEN , onze
klap , achterklap vertellen -digen ,
kwaad spreken, lastertongen (Westvi,).
VUL, v., slecht verschaald bier, stortbier,
lekbier, bier van alle kletskens bijeen
gegoten : bazin uw bier is zoo flauw
als of het van de vul kwam (Mechel.).
VULKE. Zie vilke, veulen.
VOLLE, VILLE, v., doopkind, fr. filleul,
filleule (V1.); hiervan : villegifte, v.
VULLINGS, in schier heel VI. gezegd voor:
bijna , strak , haast, welhaast , Kil.
heeft vollieb.
VULSEL, o., in eenen trap de lood rechte
plank die de treden verbindt, in 't
holl. slruitboord , in 't fr. contremarche.

VUMME, mijt. Zie vim.
VUMMEN, in mijt zetten (VI.). Zie vimmen.
VUNDELING, vondeling (Brab.).
VUNK, VUNKE, hetzelfde als vonk, vonke,
het eerste is m. in Brab., het tweede
vi'. in Vl. , en bet. daar : genster,
fr. etincelle; dan in Brab. is vonk het
boll. tintel, tondel : zonder vier noch
vunk zitten, zegt men overal voor :
zonder iets zitten , volstrekt niets
hebben.
VUNS, 'tzelfde als veuns, vonk, tondel
(VI.).
VUNT, VUNTE, vont (overal) ; hiervan op
vele plaatsen : vuntn2eter, vuntpeel,
zuntpeter (Brab. en elders).Te Wiltsele
loopt er eene breede beek de vunte of
vonte, die te Loven en in Kessels
broek haren oorsprong heeft en zich
te Wijchmaal in de Dijl stort.
VUNZEN, o. gelijkvl. w., vonken (VI.).
VLINZING, v., 'tzelfde als veunzing, vonking.
VORST, VEU[.TRST, v., Norst, fr. faite (VI.).

W. Deze letter verwisselt zich zoo wel met
T als met v : weef, leen f, schreeuf, enz.
voor : weduwe, leeuw, schreeuw, enz.,
ook met m : me zien, me weten, voor :
we zien, enz., zwolm, ,walm voor
zwaluwe ; schreeumen voor schreeuwen ; malm voor maluwe ; soms valt
ze weg als in oekeren (woekeren),
orm voor worm, en aal voor waal.
WAAD, licht voor gewaad, gewand, bekleedsel, wordt te Turnbout en elders
overdrachtelijk gebezigd in 't gezegde
er een waad aan zetten, waar onder
maag verstaan wordt, en dit bet. :
zijne maag wel vullen, veel eten of,
gelijk men elders zegt : er eenen dam
of dik aanleggen.
WAAG --ALLES, m., zegt men ook heel

Belgie door, voor : waaghals, dat de
woordenboeken hebben.
WAAIAARD , m. , savoiekool die niet
sluit (Westvl., Cassel); dus zoo veel
als slodderkool.
WAAIPERS, WAAIPERSBOOM, pers en
perzelaar, die in den wind en niet
tegen een muur staan (Brab. en elders).
Zie windpers.
WAAK, WAKE, v., wacht, fr. garde, de
nachtwaak, fr. garde de nuit (VI.).
Kil. heeft waecke ook voor wachte;
waeckhuys, wachthuys.
WAAL, WALE, voor wel, te Roermonde
en ook outijds in VI.
WAAL, WALE, WELE, draaikolk, fr.
tournant d'eau (V1.) . Bij Kil. is wael,
walle een oud boll. w. dat ook wiel,
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diepte, afgrond bet.; 1. gurges, abyssus,
profundum. Het is verwant met wel,
bron.
WAAL, WALE, m. in V1. elders ook v.,
is 't tegenovergestelde van takkerling,
men verstaat er, te Antw. en elders,
door : eene vink in de streek niet geboren; ook eene vink die kwalijk slaat,
die slecht zingt, die haren zang niet
ten volle uitzingt ; men noemt ze in
VI. ook : oostersche vink;, 1. fringilla
coelebs.
WAAL, WALE, v., soort van paling met
een dun geelachtig vel op den buik
(Westvl.). Vgl. aal.
WAALPUT, WALEPUT, m., een groote
diepe draaikolk (Westvl.). Zie waal,
diepte.
WAALSCHE PLOEG. Zie waleploeg.
WAAN, WAANTJE, hij het volk voor
Jan, Janneken, Joannes (VI.). In Brab.
is het : Wannes.
WAAR , WARE , mansnaam : Edward,
Eduard, Eduardus (Brab.).
WAARDOOR, voegw., omdat, dewijl, fr.
paree que, vu que (Vl.).
WAAREDIG, WAARENTIG, WARENTIG,
bijv. en bijw., hetzelfde als : warendig,
dat Kramers vert. door : vraiment, en
verile, par ma foi, cemes (V1.) : ik zal
het warentig doen ; in Brab. zeggen
wij : waarachtig, waarlijk, rast en
zeker.
WAARWAARTS. Zie werwaarts.
WAAS, WAZE, v., slijk, modder, fr. vase,
lourbe, limon (VI.); Kil. geeft wase
op : 4° als vlaandersch en holl. voor :
sl, jck, 1. luiurn, en 2° als geldersch,
saksisch en hgd. in den zin van : groes,
zode, fr. gazon, 1. coespes.
WAASMOUT, fr. TVamont, dorp in de
omstreek van Landen.
WAASTEN, klein vlaamsch stedeken bij
Kil. Waestene, 1. Wastena, in het fr.
ti Varneton.
WABBE, v., kwabbe, kropgezwel, fr.
goitre; halskwab, kossem, fr. fanon,
wabbelachtig, aan kwabbe of hals,
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kwabbe gelijkende (VI.).
WAEM, wie (Roermond), in 't hgd. wen.
WAFELEER, WAFELEN, GEWAFEL, andere uitspraak van : waufeleer, wauwelen of wou?vel, wouwelaar, wou welen, babbelaar, babbelen ; in Antw.
sjouwelen, enz.
WAGETAL. De ziel of beste deel van het
eiken hout (Turnhout).
WAGGELAAR, WAGGELEER, m., iemand
die waggelt, die niet vast gaat of staat,
twijfelaar, dubber, onstandvastige (overal). Te Mechelen noemt men waggeleer : een figurant van 't theater.
Zie waggel (VI. Idiot., blz. 844).
WAIGNE , WAIGNKE , kleine Joanna
(Brab.). Zie yanneken.
WAINJERT, te Roermonde en elders, uit
zijn fr. als : waignert,-gesprokn
weendert, woerd, fr. canard male.
WAKE. Zie boven waak,
WAKELBEENEN, voor : wankelbeenen,
hetzelfde in VI. als : waggelbeenen,
met de beenes in 't gaan waggelen of
wankelen. Kil. vert. waggelbeenen
door : vacillare gressu, fr. vaciller,
chanceler, dandiner.
WAKEN, b. w., bewaken, de wacht hou
fr. veiller, s urveiller : de kinderen-den,
waken (VI.).
WAKKELEN, hetzelfde als wakelen (VI.
Idiot.. blz. 842), wankelen, waggelen
,

WAKKEN, b. w., wak of week maken,
welken of weeken : men wakt den
droogera. tabbak (VI. en elders).
WAKKER, bijv., vlug van verstand, ver n u ftig, slim, f j n, Ir. intelligent : een
wakker verstand (Brab., Antw. en
VI.).
WAKKIGHEID, v., vochtigheid, klammigheid (Brab., VI. en elders).
WAKTE, v., weekte, weekheid, vochtigheid, klamheid (V1., Brab. en elders).
WAL is te Gent en omstr., ook de naam
dien men verkeerd aan eenen vijver
geeft; het is eigenlijk eene hofgracht,
eene vesting, gracht met water ge-
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vuld en een hoogen dijk (VI.). In Brab.
noemt men soms de hofgrachten rond
eene hofstede of kasteel, ook : vzp ver of
v vers (VI. Idiot., blz. 842). Zie waal.
wale.
WALE. Zie waal.
WALEN, o. gelijkvl. w., een kinderspel in
VI., anders ook : klinkemuisen genaamd.
WALENKWARTIER, hetzelfde als : walenland, fr. pays walon : hij woont in
't walenkwartier, d. i., hij woont bij
de walen (Brab.).
WALEPLOEG, WALEPLOEF. m., eene
zware wielploeg, ook : waalsche ploeg
en normander geheeten, fr. normarid
(Weste 1. ).Van ploeg en wallen. wellen,
rollen, 1. volviere, volutare.
WALEPUT. Zie waalput.
WALGTE, v., walg (Westvl.).
WALLING, o., vesting, v., de wallen,
vesten of grachten, rond een kasteel
of groote pachthoeve (VI.).
WALM, eigenlijk dakstroo, bussel stroo, is
te Mechelen : een oude maat om stroo
te meten : tien walmen is een bussel;
een bussel weegt 40 en een halven kilo.
WALM, WAL. In VI. bet.: walm ook wal,
wel, d. i., brobbel. borrel, bobbel; en
walmen is er zooveel als : wellen, borrelen», uitzwalpen ; in Brab.: bobbelen.
Zie wal, wallen (VI. Idiot., biz. 82).
WALTER BRAINE, WALTER BRAINE,
WAUTIER BRAINE. Zie braan, brane.
braise. Bijvoegsel, blz. 50.
WAMBEKE. Zie wan.
WAN, bijv., bet. oulings ijdel, ledig, en
ook kwaad, slecht, boos; van daar licht
Wambeek, ledige beek, kwade beek.
in 't waaisch Quabecq; Wemmel.
WANDELEN, ook als b. w. gebruikt evenals het fr. pror2ener, b. v. : lauw
water in den mond wandelen als men
tandpijn heeft. Een wandelende naam.
is een naam dien men in de wandeling,
d. i., gemeenlijk bij het volk, heeft
(V1.).
WANKELBARIG, bije., wankelbaar (Brab.

WAS

en Noord -Brab.) : ik ben een onghestaedigh mensch en wankelbaerich in
het goel (A dr. Poirters).
WAN MAAT, v., overschot van iets dat
men meet, welk overschot te weinig
is om nog eene maat ten volle te hebben
(Vi); bij Kil. wan-maete, zeland. 1.
mensura non plena, geene volle maat.
WANNE, v., Wantje, eigen vrouwsnaam
bij het volk voor : Joanna, en ook voor
vadzig vrouwmensch (Vi.). In Brab.
i hoort men ook : Waigne.
WANNEKEN, WANTJE, ook Waigne,
WTaignke, op zijn fr. uitgesproken ;
Joannatje, fr. Jeannette (Brab. en
elders).
WANNES, voor : Joannes, Jan, Johan;
Wanneske, Janneken, Jantje (Brab.),
elders hoort men ook : Hannes, Hans,
waarvan de familienamen : Hans,
Hanssens, Henzes en .Iennes.
WANT. Weten wat een paar wanten
(handschoenen) kost, al heeft men in
s
geen kousenwinkel gewoond, is een
Antwerpsch spreekwoord en bet.
van eene zaak ook verstand hebben.
WAR.- Te Mechelen en omstr. voor : was
imperf. van, zijn : ik, lt (j war moei

van gaan.
WARANDEERDER, WARANDEUR, amp1
tenaar die den visch moet keuren er,
waarborgen dat hij goed is; warandeerder is ook een sproeier die de
bloemen in de hoven moet begieten
om ze te bewaren (Vi.).
WARANDtEREN wordt niet veel gebruikt, het is verwant met het fr.
il garantir, waarborgen. Kil. heeft : waf
1 randéren en vert. het door : proteI gere, custodire; hiervan : warandeerder.
WARKE, kleine Edward. Zie Waar.
WARKINGEN,'t fransch YVarquignies, eet
waalsch dorp in Henegouw.
WARMAPPEL, gebraden appel, appel 1 moes ; overdrachtelijk : oorveeg, smeer
i (Gent en omstr.).
Í WASCH, m. in Brab, als stamwoord : de
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meid is aan haren wasch.
WASCHSTOEL, m., waschpikkel, drie
waar de waschkuip op gesteld-pikel
wordt als men wascht (Oostvl.).
WASSCHEN, WIESCH, doch in Brab.
meest waschte ; in Vl. wordt het ook
als o. w. gebr. voor : gewasschen
worden : dal lijnwaad wascht schoon.
Vergrond (verstikt) lijnwaad kan Wiet
zuiver wasschen.
WASSCHERIJ, v., plaats waar men wascht,
waschplaats, waschhuis ; het vuil lijnwaad naar de wasscherg voeren. Zie
waschbleekerij (VI. Idiot., blz. 844).
WASSCHIGGE. WASSCFIINGE, v., wasch vrouw (Westvl.); in Oostva. en Brab.
wasscherse; bij Kil. waschersse.
WASSELIJK. De haver, enz., staat wasselijk, zegt men te Geel, in de Kemp.,
waneer zij goed en gelijk opgroeit
zij is tweewassig, waneer de eene
halmen de andere in rijpheid vooruit
zijn. Zie tweewas (Vl. Idiot., blz. 757).
WATER. Fen handje boven 't water heb
tegen nood beveiligd zijn : een-ben,
handje boven 't water honden, zich
tegen nood beveiligen (Oostvl.).
WATERACHTIG, bijv., waterig, flauw,
waterbekkig, watertandend : iemands
hert waterachtig maken, iemands hert
flauw maken, iemand naar iets doen
verlangen, doen watertanden (Brab.).
WATERBOOT, ni., bij vlasreeders, een
klein busselken rouw vlas dat men in
't water dompelt om te rooten; hiervan:
waterbooten, b. en o. gelijkvl. w., het
gerepeld vlas in kleine bundels binden
om het aldus in het water te rooten
(rotten) (VI.).
VATERBOOTEN, Zie waterboot.
WATERDOKTOOR of pisbeziener, pisschouwer (Antw.).
WATEREEND, WATEREND, uitgespr. :
watereng, zegt men voor : eend vooral
van een tammen endvogel (Brab.).
WATEREENDEKENS, zoo heet men te en
rond Antw. zekere kleine zwarte zeer
vlugge beestjes die snel op 't water
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kringvormig rondzweven.
WATERENG. Zie watereend.
WATERSCHOOF, bovenste.schooven eener
graanmijt en buiten de andere uitstekende, en langs waar het water afloopt (K1.-Brab.).
WATERSCHOUWIG en WATERSCHOUWINGE zijn bij Kil. 'tzelfde als : waterschuw, fr. hydrophobe, en waterschuwing, fr. hydrophobie.
WATERSPORRIE, WATERSPURRIE,v. en
m., is een plant van de familie der
biezen, een soort van spurrie die veel,
in natte jaren, op vochtigen vasten
ledigen grond groeit (Brab.), 1. sper gula, fr. spergule.
WATERZEERE,, (scherpl. ee) , hoofdzeer,
fr. teigne (Westvl.).
WATERZON. Zie vleiende zon.
WATSEN, op beide wangen lings en rechts
met de hand kletsen (Turnhout en.
omstreken). Vgl. kwatsen.
WATTEN, b. w., met wat vullen of voederen : een gewat kleed (overal).
WAU, WO, WOU, in Brab. en elders voor
waar : wau loop te hene, waar loopt
gij heen. In VI. wa.
WAUTIER-BRAINE. Zie Braan.
WAVER is de naam van twee IBrabandsche
plaatsen, de eene, thands een waalsch
steedje, in 't zuid - westen van Loven,
de andere, twee aanzienlijke dorpen
uitmakende, ligt in 't noord-oosten van
Mechelen en is gansch vlaamsch. Het is
gewis 't zelfde woord als wouwerr, dat
vijver beteekent, en waarvan de familienaam : Wouuwernians, van de WWouwere, enz..
WAZE, v., slijk, bagger, fr. vase, bone
. (VI.); bij Kil. wase, tlandr. Holt. i.
slijck.
WAZEN, van wase, b. gelijkvl. w., baggeren, gooren, uitslijken, fr. bourber :
eene gracht wazen (VI.).
WEDDELEN. Zie weidelen.
WEDER. 't Is geen weder om zonder schip
op zee Ie zijn, het is geen weder om
er een bond door te jagen, het is zeer
48
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s l echt weder.
WEDEWE, v., weduwe, fr. veuve (VI.).
WEDS, WETS. Te wets hebben, verdriet
hebben ; wed, wet is waarschijnlijk
hier voor : wedde, wette, zeer oud
woord dat boet, straf bet. Het schijnt
le wedde hebben (tot boete en straf hebben) te moeten zijn. Zie wedde (VI.
Idiot., blz. 246).
WEDWATER, voor waadwater, plaats in
een water waarin men met de peerden waadt of baadt; peerdenwed,
drinkwater, fr. abreuvoir (Oostvl . ,
Sotteghem) ; wed eigenlijk wad.
WEEDEN, WEEËN, voor wieden ; hier
: weedsel, voor wiedsel (Brab.) -van;
bij Kil. is weeden hetzelfde als
weiden.
WEEGAARTSBLAD, WEEGGAARTSBLADEREN, in Brab. voor : weegblad,
weegbree; hij Kil. wegh -bree, I. plantago, fr. plantain; bij Blancardus :

arnoglossum.
WEEGAARDSKRUID of WEGAARDSKRUID, weegbree (Brab.).
WEEGER of WEIGER (VI. Idiot., blz. 853),
bijv., gevolgd van : over, met, van,
bet. : spaarzaam, zorgelijk : gji moet
er weeper over zijn, d. i., ge moet er
zorg voor dragen (Westvl.).
WEEGEREN, weigeren (Westvl.).
WEEGERLIJK, WEIGERLIJK, bijw., met
groote zorg, met spaarzaamheid : iets
weegerljk weg doen (Westvl.).
WEEGESJEET. Zie wegescheet.
WEEK. Bij Kil. en Plantijn is weeck hetzelfde als : eend, endvogel, fr. canard,
1. anas mas, of als wender, in Boll.
E

waard, woerd.
WEEKPLAASTER, WEIKPLAASTER, v.,
verzachtende plaaster, 1. malagma,
fr. emplátre emolissante.
WEEKE KEES, in V1. hetzelfde als in
Brab. : platte kees, in tegenstelling
van : harde (hètte) of gedroogde kaas.
WEEKE VRUCHT. De boeren noemen
harde (hitte) vruchten , vruchten die
als : rogge, tarwe, gerst, enz., voor der
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winter gezaaid worden, en wecke
vruchten, vruchten die na den winter
gezaaid of geplant worden, zooals haver, boekweit, zornertarwe, zomergerst, aardappels, enz. (Brab.).
WEENDERT, te Roermonde uitgesproken :
waïndert of op zijn fr. waignert, andere vorm van : weender, weenderik,
wender, wenger, waard of woerd,
fr. canard mille. Zie wender (VI. Idiot.,
blz. 855).
WEEP. WEPE, v., hetzelfde woord als
wesp, zonder s, fr. guêpe, in VI., waar
dit insekt ook fruitenier en aardbie

heet.
WEER ('scherpl. e), in Holl. o., eelt. Op
Benen weer zitten, niet voort gaan ,
gedurig met dezelfde zaak bezig zijn,
altijd van hetzelfde klappen (Brab.,
Antw. en elders).
N, b. w., iets weêr opnieuw
WEERBIEDEN,
den troopers aanbieden op dat het terug
worde genomen, tegen dragen, weerom dragen (h. en d. in Westva.).
WEERDAA, voor : wie daar, wie is er
daar, fr. qui est là, roep der Hollandsehe schildwachten rond 4830, in het
hoogduitsch : werda.
WEERGAAL, v., andere uitspraak van
weègade, wedergade (op vele plaatsen
van Brab. en der prov. Antw.).
WEES. De wees zijn, zegt men in Brab.,
prov. Antw. en elders, voor het fr.
etre la díipe, de bedrogene, de gefopte, de benadeelde zijn.
WEESE, WESE, wijsche, weyde, mate,
bend, pasch, in den Tenth. hetzelfde
als bij Kil. wiesen, d. i. weide, beemd,
hooiveld. Hiervan licht, Wezel, Woest wezel, Wezenhaal, Wezembeek, enz.
WEGBEENEN, o. w., wegloopen (Vl.).
WEGBIEZEN. Zie wegbijzen.
WEGBIJZEN, o. w., beeszveg, weggebeten,
o. w., wegloopen, wegvluchten (Westvi.).
WEGDJAKKEN, met de zweep wegdrijven,
wegjagen (Westvl.), in Brab. : weg

-kletsn.
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WEGDREEFELEN, b. gelijkvl. w., wegdrijven, uit den weg stooten : de soldaten dreefelden het volk weg, om den
koning door te laten (Westvl.).
WEGDRENTEN, WEGDRENTELEN, o. w.
stilweggaan : hij drentelde langzaani
weg naar huis (Brab. en VI.).
WEGDRTJMMEN, b. gelijkvl. w. wegdringen, uit den weg drijven, wegduwen (Westvl.).
WEGENIS, V., een nieuwbakken woord
veel in de dagbladen gebezigd voor
het fr. volerie, toezicht der openbare
wegen, wegopzienersampt.
WEGESCHEET , hetzelfde als : weeroog en
weenoog, blz. 89,850, puistje,zweertje
(Meierij) bij Kil. wegh-schjjte, Geldersch. hetzelfde als : weerooghe, I.
hordeolum, tuberculeim in palpebris;
fr. lilhias'ie. In iIoll.-Limb. te Roermonde, luidt het : weegesjeet.
WEGFLIMPEN, b. gelijkvl. w., in Westvl.
gebr. in den zin als soms in Brab.
wegfoffelen, behendig en diefelijk wegnemen en wegsteken, wegfommelen.
WEGFOETEREN, b. w , scbandig wegjagen , wegschoppeu , wegstampen
(De Bo).
WEGGEVER, m. , iemand die nog al veel
weggeeft : hij is geen weggever, hij is
spaarzaam . boudvast (Brab.) ; in VI.
is : weggever, weggevertje, iets van
kleine waarde dat men als geschenk
weg geeft.
VEGHEBBEN, b. w., vasthebben, begrijpen, verstaan : die jongen heeft
aanslonds weg wat ge :egt (overal).
WEGKABIJSTEREN, WEGSCFIAVIJSTE
o. w., wegloopen, wegviuchten-REN,
(Westvl.).
WEGKADIJSTEREN , WEGKARIEREN,
WEGKARLOTTEN, WEGKASTEREN,
zijn bij De Bo, allen b. gelijkvl. werkw.
die wegjagen beteekenen.
WEGKARIEREN, b. w, , wegjagen, fr.
chasser (\Tl) Vgl , het fr. charrier.
WEGRARIOTTEN, b. w., wegjagen (Westvi,).
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WEGKASPEREN, b. w., wegjagen, fr.
chasser (VI.).
WEGKEIEN, b. gelijkvl. w., wegwerpen,
wegsmijten, weggooien (Brab., Antw.
en Vi).
WEGKEIEREN, b. gelijkvl. w., hetzelfde
als : wegkeuteren, wegjagen, wegkaïsschen, fr. chasser (Brab.). Zie
keieren (VI. Idiot., biz. 232).
WEGKEISTEREN, b. gelijkvl. w. , wegjagen, wegsiaan (Vi.). Zie wegkeieren.
WEGEETSEN b. w., wegjagen , wegdrijven (VI.); in Brab. wegkaisschen,
wegkuischen.
WEGKIJSTEREN. Zie wegkeisteren, wegkadijsteren.
WEGKLETSEN en WEGZWEEPEN, b.
geljkvl., met de klets of zweep wegdrijven (Brab. en elders) ; in Westvl.
wegdja k ken.
WEGKUISCHEN, overdrachteljk voor
binnen spelen, veel eten : die gulzige
kerel kan ewat weg kuischen (Loven
en elders).
WEGLAMBOOIEN, b. gelijkvl. w., dieve-.
lings wegnemen, fr. escamoter (Westvl.). Zie wegflimpen.
\VEGLEEDEN, WEGLEEN, WEGLE (DEN,
b. v., een dief naar 't gevang (Vi.). In
Brab. zegt men daar voor : opleiden.
VEGL1JSPEREN, o. w., wegsluipen, stillekens heen gaan zonder bemerkt te
worden (VI.).
WEGLIMPEN, b. gelijkvl. w., steeisgewijs
nemen, wegfoffelen
WEGMAKEN. Kil. vertaalt : zjjn goed
wegh-maecken, door: abalienare bono.
et testamento legare, dat is, bij testament zijn goed als erfenis weggunnen.
Thans verstaat men in Brab. door
wegmaken eigenlijk : zijn goederen
aan anderen , die geen bloedverwanten
zijn, bij testament laten erven.
WEGPEKKELEN, o. w., in VI. is 't zelve
als in Brab. : wegpikkelen, met kle ne
rasse schreden, heenstappen.
WEGPIESPEBEN, o. w., wegsluipen, zich
ecegpakken (Westvl.) ; men zond ons

wEt;
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ook : wegpissen en wegpisseren, me
de beteekenis van : ongemerkt, als
ging men pis$en , weggaan , wegvluchten als men moet helpen betalen, ook : verhuizen zonder te betalen
of met de nevelkar optrekken.
VEGPISSEN. Zie wegpiesperen.
WEGPOENDEREN, b. gelijkvl. w., wegfoffelen, in eenen boek of zak wegsteken (VI.).
\VEGPOTEREN, b. w., wegstekeri, ergens
verbergen (Vi.).
VEGPRIEMEN, b. w., wegsteken, weg-

een sneiien trek wegnemen (VI.).
WEGSPAARZEN, WEGSPEERZEN, WEG.
SPERSEN, o.w. ,wegspatten (Westvl.).
WrEGSp1JKEREN, WEGSPINOEREN, o.
w. , wegvluchten , snel wegloopen
(Westvl.en VI.).
WEGSPOETEREN, o. w., wegspoederi,
met grooten spoed .wegijien, haastig
heen gaan (Vi.).
WEGSTROELEN, o. w., stroomende of
hard ioopende wegvioeien (Vi.).
WEGSTUIKEN (stook, stuikte, gestoken),
b. w., wegstooten : hij werd wegge-

foffelen (VI.).
WEGRIESTEREN, o. w., wegloopen, weg-

. stoken, hj wilde er bij komen maarze
stoken hem steeds weg (Vi. en elders).
WEGTREN'FEN, o. w., stiiiekens weggaan
( W estvl.). Zie wegdrenten.
WEGTRIMPEN, o. w., onbemerkt en voorzichtig heengaan of weggaan (VI).
WEGTRONDELEN, o. gelijkvl. w., weg-

ijlen (Westvl.).
%VEGRISPEN, o. w., hetzelfde als : wegridsen , wegijien , spoedig wegloopen
(VI.).
WEGROOIEN, b. w., wegwerpen, wegsmijten, weggooien : rooi die vuiligheid weg (Brab., Antw. en VI.).
WEGRUIFELEN, b. gelijkvl. w., met den
ruifel (spaan) wegruimen : ruifel al
die steenen weg (Vi.).
WEGSCHABEHNAKKEN, o. w., wegloopen, zich uit de voeten maken (Vi.).
WEGSCHAVIJSTEREN, o. w., wegvluchten (VI.).
WEGSCHEUVELEN, o. w., wegvluchten
(VI.). Zie wegschavijsteren.

WEGSCHIJVEREN, b. en o. w., al draaiende met groote snelheid wegdrijven
of wegvaren (VI.).
\VEGSCIHIOEPEREN, o. w., snel wegloopen, wegviuchten (Westvl.). Zie wegridsen , wegspeeten.
WEGSCFIOPPEN , o. w., wegvluchten,
haastigljk eene schuilplaats zoeken
(Westvl.).
WEGSEEN, WEKSKEN, soort van mastel.
Zie weg, wegge (Vi. idiot., blz. 5I);
bij Kil. bet. wegghe : tarwen brood,
iangwerpige koek en ronde maanvormige koek.
WEGSNAREN, o. iv., snel wegvluchten

(Westvl.).
WEGSNUKKEN, b. w., weg rukken, met

slenderen , wegsukkelen (Westvl.).

WEGTROTTEN, o. w., wegdraen, wegtrekken, benengaan (overal).
WEGVLINDEIIEN, o. w., wegfiodderen

wegvliegen : de vogels vlinderen weg;
wegijien, ongemerkt henen vluchten,
b. w., wegfoffeiien, heimelijk met iets
heengaan (Westvl.).
WEGWEIEN, o. w., wegzakken, van Zijne
plaats zakken (Westvl.).
WEGWIPPEN, b. w., iets met een wip
of snelle beweging wegwerpen of 't
zelfde bijna als : wegzwakken.
WEGZAKKEN, o. w., stillekens heengaan,
stiiiekens verdwijnen : vriend draag
wel zorg eer zij wegzakt (Vi.).
WEGZIJN, o. w., in slaap zijn, bedweimd
zijn, met zijne gedachten verstrooid
zijn ; met zijne zinnen verdoold zijn,
op iets niet peinzen, zijn verstand
verloren hebben (overal).
WEGZ1MPEREN, o. gelijkvl. w., wegzijpelen (Vi).
WEGZWAIKEN , b. w. , wegwerpen
(Irab.). Zie zwakken hierna.
WEGZWIKKEN ook WEGZWAKKEN, b.
w., wegslingeren, wegwerpen, o. w.,
zich door eene snelle beweging weg-
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maken, wegsilegeren.
WEIDELEN, o. w., kwam uit de omstr.
van Werchter met de bet. van : drinkgeld terug geven. Als het niet verkeerdeljkvoorweigeren is, dan denken wij
dat het weddelen zou moeten zijn ; van
wedden, geld als een onderpand ge-
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ven, en van wedde, fr.gage, 1. sponsio,

WENIGER, weiniger, minder (floermond).
WENS, WINS,WIENS, WIENSTEN,bijw.,
somtijds, somwijlen, ook : bij geval
(VI.). Zie VI. Idiot., blz. 861.
WEPE, v., wesp (VI.). Zie weep.
WERDA. Zie weerdaa.
WEREN (met zware e), op vele plaatsen
van Oost-Brab. en der Kemp. voor

(tos. Waneer dienstboden zich ergens
hij meesters verhuren, krijgen zij gewoonlijk cene wedcle van vijf of meeç
franken ; door het ontvangen van dit
geld zijn zij verbonden ; doch willen
zij in dien nieuwen post niet gaan
dienen, dan geven zij de wedde terug

WERK. Van de(n) werke wegkijken, zich
een werk niet aantrekken, zich met
cene zaak niet bemoeien, er geen werk
van maken, fr. ne pas s'en soncier
(VI.). Van de werke gaan, langs een
tegenovergestelden kant gaan (VI.).

waren : we weren vermoeid.

en dit zal gewis wedclelen of weidelen

Ge ziji nog zoo ver van de werke (van

beeten .
WEIENAAR, WEIMAN, m., jager (VI.).
Kil. heeft : weydman, weydener voor:
jager van het oude weyde,jacht, waar-

't dorp), ge zijt nog verre van uw doel
te bereiken (Oostvi.). Te werk gaan,
eigenlijk aan 't werk gaan beginnen,
beginnen , en overdrachtelijk : viesdoen

van ook : weitasch, weidsak, weidmes,
weidmerkt en de familienaam Weymans, Weemans.

of handelen, fr. agir, se dérnener ,
s'agiter, temp4ter : hij ging te werk
lijk een zot, een duivel, cene beest

\VEIFELEN , o. w., waggelen, wankelen,
in overdrachtelijken zin, twijfelen, fr.
chance/er, vaciller (VI.) ; Plantijn vert.:
weyffelen door vacillare.
WElKEN, in Brab. en elders voor: wecken,
b. en o. w., in den weik of week
zetten, week worden of doen worden.
(Brab. en elders).
WEISTEREN, WESTEREN, WESSEREN,
o. w , zwieren, heen en weer zwieren,
heen en weer loopen ; bij Kil. weysleren, I. mobilitare ante ocelos. Zie
weisteren en wesserera (VI. Idiot.,
hlz. 853 en 858).
WEKELI.JK, in een schrift der voorleden
eeuw voor : wekelijksch.
WELVALLEND, bijv., bij den gemeenen
man soms gebr. voor : aanvallend,
aanvallig (omstr. Breda).
WEMEL, m., spijkerhoor, fr. vilebrequin
(Westvl.).
WEN, WENDE, WENG, hetzelfde als
win, winde, wing, een visch des Demers.
WENIG, weinig (Roeririoude).

(Brab.).
WERE. Zie werre of weer.
WERFT voor : werf, wordt in de Antwerpsche Kemp. ook gebr. in den zin
van : achteruit of achterplaats. Bij
Vondel en in 't hoogd. is het ook : werfe.
Zie bIj ons werf (VI. Idiot. Idiot., blz.
856).
WERKPEERD, peerd bestemd om te werken op den akker in tegenstelling van

trekpeerd, koetspeerd, rjpeerd (oyeral).
WERKZAAMJIEID, in VI. gezegd voor
werking, gisting fr. fermentation; van
.werken, gisten.
WERRE, hetzelfde als : weër, were (Vi.
Idiot., biz. 849); in Vi. voor : haag,
fr. haie : doornenwerre, beukenwere
cuz. Bij Kil. ook weer.
WERVEL, striem of streep, in het vleesch
veroorzaakt door eerie roede of zweepslag of drukkenden band (Westvl.) .
Vgl. weffel, wevel bij Kil.
WERVEN, 'tzelfde als wervelen, draaien,
rondslingereu, gelijk een paling in het
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water (Westvi). Vgl. zwerven.
WESE. Zie weese.
WESTEL, andere verkorte uitspraak van
Westerloo ; zoo zegt men ook Tongel,
voor Tongerloo, Kaslel, voor Kasterlee,
licht Kasterloo ; Tsendel , voor Tes
Poerle , voor Poederlee -sendrlo;
enz. (Kemp.).
\VESEL, is in den Tenth., kerssen, 1. cerasum dulce, een zoete kers.
WJSTEREN. Eene kastijding geven : ik zal
u metdeen eens westeren, als ge niel
stilzit (omstr. van Aarschot) ; hij Kil.
weysteren, I. mobililare ante oculos;
bij Plant. : weysleren voor d'oogen,
1. aale ocelos ventilare , fr. demener
devanl les yeulx.
WETLEER, de lederen riem waarop men
het schaars wet, fr. a ffiloir (Vi. en
elders).
WETS. Zie weds.
WETSTEEN, korte harde steen dienende
om pikken, zeisens, zikkels, enz. : te

we/ ten, iets in een welsleen knoopen,
volstrekt niets hebben ; hel pro/uI, dc
winst, het plezier, het genoegen, enz.
kan ik in cenen welsteen knoopen,
d. i. : ik heb er volstrekt niet het
minste profijtof genoegen van.
WETTEL, WERTEL, y., wortel (VI.).
WETTELAAR, m., abeelboom, fr. peuplier
blanc (VI.); in Brab. : wiUeleer, witte
boom.
WEULEN of WOLUWE. Men heeft nu
drie dorpen welke min of meer liggen
op de Woluwe, eene beek die te Vil-

voorde in de Seniie loopt : Sint-Lambrechis- Woluwe of Opweulen , SintPeeters- T'Voluwe en SinI-Stevens- Wo.
luwe, het laatste tegen Dieghem en
Saventhem.
WE UNE,WEUNER,WEUNSCHOLE, voor:
woon , inwooner, kostleerling, kostschool (Westvl.).
WEVERSBLAREN , WEE VERSBLADEREN, een wilde plant, hetzelfde als

wegaardsblaren of wegbreeblaren
nzeegbree, fr. plantain (Westvl.).
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WEVERSMAANDAG, is in Westvi. de
eerste maandag na Drijkoningenfeest,
in vele streken ook : verlorenmaan.
bij Kramers : koppermaandag-c/ag,
genaamd.
WEWAAR, m., hetzelfde als : weduwaar,
weduwenaar (Kortrijk) ; in Brab.

wevenaar.
WEZEMAAL, WEZEMBEEK. Zie weese
en Wijcbmaal.
WEZEN. Van iets wezen hebben, van iets
kennis, gevoel geweten, eene weet
hebben : hij heeft er geen wezen van
(overal).
WICHT (VI. Idiot., blz. 860), meerv.
wichter, wordt algemeen in Belgisch
Limb. gezegd voor : kinderen, zoo wel
van groote als van kleine; zoo wel van
meisjes en vrouwen als van jongmans:

doe stoute wichter, ge zijt weer zoo
laat uitgebleven ; dal meisje is een
lief wicht.
WIDIEREN, in fiansch Vlaanderen gezegd
voor ledigmaken, ontruimen, van 't
fr. vider.
WIE, voor hoe wie groot, hoe groot;
wiedanigh, hoedanig ; wie vele, hoe
velen, enz. (Hagel. en Limb.). Kil.
geeft wie (hoe) op als Limburgsch
Geldersch en hoogd. en vertaalt het
door : quis en quomodo. Zie wijs, wies
(VI. Idiot., blz. 863) en wieme.
WIEDOUW, WIEDAUW, WIJDDAUW,
(VI. Idiot., blz. 860), wissen wassende
of afgesneden. Eerw. beer De Bo heeft
hiervan : wiedouw boer, een hoer die
veel wiedouw kweekt om te verkoo-

pen. Wiedouwerj, wiedouwland, o.,
plaats met wiedouw beplant, in 't fr.
oseraie, in Brab. : wissenplek; Kil.
heeft : wijd-hamme , wied-hamme,
en hamine van wilgen en vert. het
door : salicelum, verninetum, een wilgenbosch, een wissenveld of wissenweide, want hamme bet. ook weide,
fr. prairie; Wiedouwhage , hetzelfde
als in Brab. : wissenhaag of wissenkant, wiedouw of wissen in enkele of
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dubbele rij staande langs heen een
gracht of

weg. Wiedouwhut of wie

hetzelfde als in Brat). -doucwstr:ik,
wissenhoecht of -striuik, wissen ; wie douwpellen, wissen schors; wviedouwstekke of wiedouwslrobbe, stokje wis
dat men in den grond steekt om voort
te telen.
WIEG. Iemand in de wieg leggen, hem
foppen (Au tw.) ; elders : iemand in de

kleeren steken.
WIEG, WIEGEN, wieg soms voor schon gel
gehr. en wiegen voor : wiegschakelen,
schongelen (Mechel. en omstr.) ; bij
Kil. : wieghen, waeghelen. 1. nzovere,

ventilare.
WIEGEWAG E , v., wipplank, fr. branloire,
bascule (Westva.).
WIEGKEERNE, v., staande keern (boter
een houten waggelstoel-vat),dieop
heen en weer bewogen wordt om
boter te kernen (Westvl.).
WIL,KSEN, hetzelfde als : wiksen, schoenenpoetser. Zie wiks, wiksen (VI. Idiot.
biz. 864).
WIELDE, bijv., in Westvl. hetzelfde als
aldaar : rieschaalde, rieschalde ; bij
ons : riescholde of rijscholde (VI. Idiot.,
blz. 512), te Loven : raschellig uitgesproken : de boom is wielde. Zie bij
De Bo : rieschaalde, blz. 936.
WIELING, m., wilg (Hagel.).
WIELEN, o, w., rieschalde woorden, gezegd van boomen : de boom is gewield
(Westvl.). Zie VI. idiot. blz.. 861.
WIEME, te Hasselt en omstr. gehr. als :
ondervragend voornaamw. voor : wie,
welk, en wordt verbogen als volgt :
u. wieme, gen. wiemes, dat. en acc.
wiemen. Het is licht voor : wiemen,
wiemes, wie mensch, en samengesteld,

even als : iemen, iemand, riemen,
niemensch of niemand.
WIEMED.E, bijes., alsmede (Roermonde).
WIEMEREN. Zie wiezner, wiemel, voor :
wïjnbees (Vl. Idiot. blz. 862) ; aalbes,
fr. groseille noire , 1. ribes (Limb.,
Roermonde).

)
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WIENST, WIENSTEN, bijw., somwijlen
(Westvl.).
WIEPELEN, WIJPELEN, WIJPELEN, o.,
gelijkvl. w. , wippen (VI. idiot. blz.86 i ),
zich op en neêr doen gaan op eene
wipplank (Westvl.).
WIEZE, WIEZEN, weide (Kil.) Zie wijs.
WIESKOREE, hetzelfde als : bieskoree
(Vl. Idiot. blz. 52), Schongel, touter.
Wie.skoréren, o. w., wiegschakelen
(Omstr. van Mechelen).
WIETELEN, bekrompen spelen, vooral bij
het biljartspel (Meierij). Zie wieteren
(VI. Idiot. blz. 861).
WIETELEN, b. en o. gelijkvl. w., netelen
(Westvl . ).
WIEZEVROUW, van wies (wijs) en vrouw,
vroedvrouw, goeievrouw, fr. sagevemnie (Hola.- Limb., Roerm.).
WIGGELEWAGGEL, WIGGELWAGGEL,
bijw. , hetzelfde als : wiegelwaget,
wiegelende (VI. en elders).
WIJCH, WIJK, WIJCHMAAL of WIJCKMAAL. Weyk, welk, week, wiek, wortel van wegkern of weaken, weeken,
wieken. bet. : nat, vochtig, malsch.
Wzek is vleugel. Wyk bet. oulings ook
dijk, dam, weerde, 1. agger, en ook
inham der zee of van rivieren, licht
als wortel van wijken, fr. ceder 1. cedere, recedere, en plaats waar eenige
huizen dicht bijeen staan. Wich ,
wijgh, wiegh bet. bij Kil. : gevecht,
strijd, krijg, veldslag ; hiervan : wijg-

hant, wieghant , strijdbare held ;
wijghl k, strijdbaar, manhaftig ; en
ook : wijghuis, wijckhuis. legerplaats,
schans , 1. propecgnacul um. ; specula
castrum, dat is, verschansing, wacht
alleen wijck bet. ook-toren,buchd
hetzelfde als : w ckhuis, schans, ver-

schansing, sterkte, verdedigingswerk,
1. propugnaculum, perfugium ; en
Vanderschueren vert. rocke bij der
water moellen (molen) door : praesidium. a fJugium. Tijk, wick, dat ook
veel in duitsche en engelsche plaats
voorkomt en met het 1. vices-name
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in verband staat, bet. ook nog : streek,
gebied, plaats, vlek, stad, burcht, 1.

vicus, regio, urbis tractus, curia, quadrivium (franseh carrefour) ; hiervan
lo wijckbeld of wijkbeeld, een oud
saksisch en geldersch w. dat is : grond
1. territorium, stadsgebied dat-gebid,
door een geplant kruis placht aangeduid te zijn, ook stad, 1. civitas, oppi-

dum , inunicipium; wijckbeldsrecht ,
stadsrecht, 1. jus municipale, 2 ° w j kmeester, pree fectus regionis in urbe;
stadsmeester, borgemeester, en wgckw js, L regionatim. Eindelijk is wijcke
of boete, bij Vanderschueren, tooverij,
spook, en wijcken is bij hem 't zelfde
als : tooveren, wichelen, waarzeggen.
I)at is voor wijken. Nu maal? Behalve
de gewone beteekenissen. komt het bij
Kil. en de Ouden nog voor in den zin
van : I o maat, ruimte ; 2° van vlek,
teeken, kenteeken, fr. tache (ijzermaal), maalteken, 1. nota ; 3° voor :
malen, fr. moudre, gemaal, molen en
meel ; hiervan : maalgeld of maaltote,

1. exaclio census, vectigal en maal
maalgeld of recht dat men voor-asje,
't gemaal moet betalen, 1. vectigal

molare, tributum molariumn; 4° paal,
einde, 'eindpaal , bestek , grens , 1.

meta, terminus; hiervan maalboom,
maalsteen, boom of steen die de grens
of 't einde aanwijst; 5° eindelijk bet.
maal, recht. wet, oordeel, gerecht,
vonnis; ook : rechtbank of samenkomst om recht te spreken, en verga
bijeenkomst van menschen-deringof
oral te beraadslagen over s landszaken,
vulgo, mallus , mallum, hiervan
maalstad, maalstede; 4° hetzelfde als
banmolen, openbaren molen binnen
de palen van 't gebied ; ook : buurt of
parochie die denzelfden molen gebruik.t , molengerecht , molenrecht ,
en verders rechtsgebied, plaats van
het gerecht. Uit het bovenstaande
kan men kiezen wat Wijkmaal heteekenen mag. Men merke op dat dit ge-

)

WIJ
hucht aan den linken kant der Dijle
ligt, dat de molen die er bestaat, •gewis
zeer oud is. Is 't nu eigenlijk week-

ma 1, heksenmaal, strjdmaal of vecht
? omdat de Dijle als eindpaal-grens
diende van de strijders, of plaatsgrens,
dijkgrens, dijkrecht, gehucht aan den
dijk? of is 't misschien 't zelfde als :

wijhmaal, wilgenmaal, weidemaal,
wiezemaal, Wezemaal?
WIJDDAUW, WIJDDOUW. Zie wiedouw.
WIJDE of GWIJDE, mansnaam Guido,
Sinter Wijde of Sinter Gwijde, de hei
zeer gevierd te Ander -lig,eGudo
bij Brussel (Brab.).
-lecht
WIJDDE, v., zegt men in Brab. en elders
evenals : breedde, laagde , lengde,
hoogde, soms ook laagde, rondde, enz.
voor : wijdte , wijdheid , breedte ,
lengte, hoogte, laagte of leegte (scherp
rondte, rondheid, koudte of-lange),
koude. Kil. schrijft wijde en wijdde.
WIJDS, voor wijd : ik zag u van w jd.s

afkomen. Wijds en zijde, van alle
kanten (Brab. en elders).
WIJG, WIJGMAAL.
WIJGELEN , WIEGELEN, WIGGELEN
(Brab., VI.).
WIJGEN, WIJDEN, fr. benir, consacrer
water wijgen (Westvl.) ; bij Meyer en
Kil. bet. w je, wijh, w jgh, weigh,
heilig, en wijen, wijhen, heiligen, hij
Kil. dedicare, sacrare, consecrare,

germ. weyhen, sax. wyhen.
WIJK, WIJKMAAL. Zie wijch, enz.
WIJLDER. WILDER, WULDER, wij, fr.
nous (Westvl.).
WIJMEN, van het lat. vimen, zijn in Brab.
-gewoonlijk : dikke, zware teenen of
wissen. Zie wijm.
WIJNACHTIG, bijv., die geerne wijn
drinkt : een w?jnachïig kind (VI. en
Brab ).
WIJNIG, bijv., wijnachtig, fr. vineux
wijwig sap (VI.).
WIJNREERS (VI.), w jnkers (Brab,), v.,
soort van witte zoete kers met wijn
misschien wel de spaan--achtigsp,
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sche kers, die zoo zoet van smaak is.
\'IJNPÈRS, WIJNPERZIK, v., peche vineuse (Overal). Do wijnpers is Bene
oud brabandsche pers wier sap zoet
en wijnachtig is.
`VIJPELEN. Zie wiepelen.
WIJS zagen wij ergens geschreven voor
TVez, een gehucht van het verwaalscht
dorp Nethen, bij Loven. Hiervan komt,
gewis de naam van onzen geschied
De Wez. Men heeft nog een-schrijve
waalsch dorp bij Genappe, dat Ways
heet, en in VI. Wieze, oudtijds ► Vierase,
1. %Vinsia, waarvan licht de familie
Wins. Wysche in den Teuth. en-nam
-wiesen, wisch, wische bij Kil., bet. :
l)eemd, weide, 1. pralum, pascua. en
iviede, weyde bet. bij Kil. : wis, wilg,
wijra, teen, koord, band, 1. vicien,
,

salix, Janis, en wale is groes, fr. gazon, en slijk.
W[.ISCH, wisch, wische, weide (fail.). Zie
wijs.
W IJSHEID, Iemand in zjjtewjjsheid laten,
iemand in zijne meening laten, hem
geenen uitslag of geene inlichting geven , hem niets wijsmaken (Brab.).

Een gelukzalige zot heeft geene w sheid noodig, zegt men in 't Hageland.
WIJSSEL, zoo schrijft Bilderd. Weichsel
of Weisset, fr. Vistule, 1. Vistdla, een
grootti rivier in Polen, bij Kil. ook
IVTicksel en tiWW%ixsel genaamd.
S\íILJE, voor : wilije, in Vl-., hier en daar
gebr. voor het elders gezegde zulle
(zultge), hoorje (hoortge). Zie wulme.
WILLE ZIJN, o., toeval : het wilt zoo zijn,
goddelijke beschikking, fr. disposition
providentielle, God wil het zoo, God
laat het zoo toe (Vi.).
\ `I vIEREN. Zie wiemeren.
\ '1ND, 4° voor koude : een wind pakken,
cene koude of verkoudheid krijgen
(Overal). Den wind van achter hebben,

den wind meë hebben, door personen
of de omstandigheid begunstigd worden. Goede reis en de wind van achter.
Den wind tegen hebben, de omstandig-

)
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heden tegen hebben (Brab.). 2° ¡Ve ten hoe de wind komt, weten hoe het,
met Bene zaak staat (VI.). De wind vall ,
de wind gaat liggen of stilt (Overal).
Boven wtiiid zin, hoogdravend zijn,
ook : er boven op zijn (VI.).
\VINDABRIKOII)S, WAAIABRIIi00S, v.,
vrucht van een wicdabrikozeboom of
abrikozelaar (Brab.).
WINDABRIIKOJS , WINDABRIKOZEBOOM of 'WINDABRIKOZ.ELAAR
m., al)rikozeboom die, niettegen den
muur, maar in den wind of de volle
locht staat te wassen (Brab. en eld.`.
'INDELING, o., windel, windsel, om windsel, band (V1.).
WINDPEER, peer van een waaiboom of
waaiperelaar (Brab.).
WINDWEEG, m., de kant of wand langswaar een molen naar den wind gekeerd staat (V1.) ; van wind en weeg,
planken muur, wand. Zie Windeweeg
(VI. Idiot.. blz. 865).
WINDWl.lF, o., windmaakster, beslag maakster, pochster (Gent en omstr.).
ING, WINJE of WIGNE, op zijn fr. uit
winde, windas, domme -gesprokn,v.
fr. cric. De zakken met de-kracht,

'wing op den zolder trekken (Brab.,
Kemp., Limb.). Zie winne, wirnje.
WiNGEN.OPWINGEN, AFW{NGEN,voor :
winden, opwinden, met de winde optrekken ; garen opwingen, oprollen
(Brab.).
WINJE uitspr. te Roermonde en elders
van winde, domme kracht. Zie wing.
\'INKELTHEE, of bladjesihee, fr. thé de
Chine, is thee dien men in de winkels
verkoopt, in tegenstelling van anderen thee, b. v. van lindebloemen,
vlierbloemen, enz. Thee is in Belgie
m., in Holl. v., bij Bild. v., doch als
drank,.m.
WINKE (winge, winje?) zeker visch, die
in den Deiner leeft, en tot drij pond
zwaar wordt , wat langer dan een
karpel, waaraan hij gelijkt (Aarschot,
Werchter).
49
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WINTER , m., wenden, waard, woerd
(N.-Brab. h. en d.).
W INTERRUG, m,, is hetzelfde als : wintervoor (Brab.). Zie rug (V1, Idiot.
blz. 559).
\YINTERSALAAD, salaad die voor der:
winter gezaaid of geplant is (Overal).
WINTERSLOOREN, v., slooren die, in
_\ugustus gezaaid, en voor den winter,
in 't begin van October, geplant of gelegd worden ; in tegenstelling van
zomerslooren of .Bartholomeezen, die
na den winter gezaaid, doch niet /ei plant worden (Brab. en elders).
WINTERSPINAGE, m., «' INTERSPINAZIE, v., spinagie die voor den winter
in Augustus of September gezaaid

wordt (Overal).
\WINTERN ®OR, v. Een ho/' of veld in winlervoren leggen is, deze voor den winter, in hooge ruggen met diepe voren
graven of omploegen, om den grond
in den winter, goed te laten uitvriezen en braken, en in den uitgang
worden die voren of ruggen dan opnieuw met spade of ploeg omgedaan
om bezaaid of beplant te worden
(Brab. en elders).
W I P, m., snelle beweging, dans ; wipzaal,
danszaal (Hasselt en omstr.). Zie wip
-pen
springen (VI. Idiot. blz. 867).
\ IPPELEN, A'UPPELI:N, o. gelijkvl. w.,
wippen : de vogel wippelt en springt
(VU.).
WISSE, v., \VISKE, o., dunne, taaie,
twijg, teen (VI.). Zie bij Ons wis en
wisch (VI. -Idiot. blz. 868).
WITBUIKEN, zekere kerzen of krieken
vanbleekroodachtige of witroodachtige
kleur (Antw.). Gewis zijn dit de kerZen welke wij, omstr. Loven, ook
.opaansche kerzen of Sint -Jans kerzen
noemen, en die rijp zijn op het einde
van Juni.
`\'ITGAT, soort van snep. Zie zandlooper.
UITGA T.IE, o., swaluw met witgatje of
met witte pluimkens onder de vleugels
eia reen aars, die zijn nest houwt

\VOO

aan de muren, fr. hirondelle de /'enètre, 1. hirun.do urbica (VI.); in Brab.
woont die zwaluw in steenputten.
WI'T'GOED, o., ongeverwde weefsels, als
wit lijeiwaad, witte katoen en andere
witte geweven stoffen : een winkel
van witgoed (Brab. , VI. en elders) .
WITTEBOO M , WITTE LA AR , WITTE LEER, m., is in Brab. en elders in
Nederl. dezelfde boom als : witte populier, fr, peuplier Blanc, of eer.
abeel, abeel - boorre, alb-boom, 1. popei les alba (Kil.). Alb van 't lat. albas,
wit. Men heeft in Braband drij ver ,schillende witte boomen of abeelen,
abeel met groot grof blad en wier
stam dik en ruwschorsig is, 20 abeel
of witte boom, met fijner en kleiner
blad en schors, en 3° witte boom met
lichte en zeer beweeglijke witte Idaderen.
WIT1'IGI LEID, y., witheid, witte (Brab. en
elders).
WOL. Het valt met de wol, het ;alt goed
uit (Antro. i. Wol is in foil. v., in
Brab. m. en o.
WOLVEMUIL, wolfsmuil.
WOLVENESTE N , WULVENESTEN, bedriegerijen, fr. chicanes (V1.).
WOLVETANDEN, in Westvl., fr. seigle
ergoté, zijn die lange, zwarte en rr is vormde roggekorrels die min of meer
aan tanden gelijken en vergift bevatten (Drab., Oosts'l . ). In We^tvl . zegt:
men wulvelanden, en De Bo verklaa r t.
het w. door dole, moederkoorn, fi .
ergot. Bij hil. zijn wolfs- landen, kleine
tanden die op het einde van de kinnebakken der paarden komen.
WOONEN, o. w. , nestelen en gaan broeien,
gezegd van vogelen die al gepaard hebben : de musschen woonera al. 11rß
weet een vink wonnen, d. I. ik weet
den nest waar eene vink in broeit
(Brab.) . In de Kempen zegt men hou -Q

-

dean..

WOONST, v., voor : won, woonplaat ,
woonstede, waarvan liet eene verkor--
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ti_ng is (Brab., Kern ).
WVOORD. Zin woord. eten, zijn woord intrekken, zijn woord niet hoiden.
(Brab.).
\V ORM of BORGWORM, fr. 1Vat'emnke,
stad en standplaats tusschen Landen
en Luik.
WORP en WORPEN (o als korte eu uitgespr.) voor : werp, werpen (Brab.,
hemp.). 't Worp, fr. Tourrieppe.
\VORS, v., var, warzet, werzel. In de
worn z jn, in den war zijn (Meierïj).
Woi•s, hetzelfde als .vers, war sch,
hiervan worse/en, werselen, tegen
doen, tegen zijn, 1. reluelari,-stand
r°enili.
\VOi3'FEKRUID (Vlaand.;, WERTEKRUI[
( Brab. ), warlekruil. wrattekruid, fr.
verrucaire, h('liolrope, condrille.
)VlIEKEN, in Brab. uitgesproken vreken.
-

)ns Heer de 2Teetlt
1Vwo hij niet 5])vee /i 1 .

i een Brabandsch -spreekwoord waar
beduidt dat God de geheime-dormen
of verborgen zonden ook straft.
\V R1KKELBEENEN, o. w., de beenen
wringen in het gaan (VI.).
\i' ItIKKELEN (VI. Idiot. blz 83) bet. in
VI. ook nog, trutselen, peuteren, frutselen, fr. vétiller, ook wriggelen.
\VRIKKELING of WRIKKELLING, iets
waarmêe men wrikkelt of wriggelt,
zooals met. een mes, sleutel, enz. (Vi.).
1V 1311E.KE LWERK , frutselwerk , futselw erk , peuterwerk (Vl.) .
WRI TGELEN, b. geiijkvl. w.. freq. van
wriggen, zich wringende bewegen,
1b. V. zooals palingen (Westvl.).
\VRINGSEL, o., wringstok, fr. tordoir
(\'l.).

WRINGWISSE , y., wis die gewrongen
wordt om mee te binden : bis dais.
baOidwis (VI.). Kramers heeft er zviep band voor.
\\RINKEL en WBINKEL Eti, staan;bij Kil.
boor : rimpel, fr. ride, rimpelen, lat.
rugare, crispare, engt. 2vrinckle.
VROED, WROET, bijv., dut , razend

woedend, fr. j'ura`,eux, enrage : een
zvroele hond ; hiervan t roedheid ,
w noelheid, razernij, fr. rage (Westvl.).
Het is verkort van : rertvoed, ver
-woedhi.
\VROEDLAWEE , weduwaal, wielewaal,
voor : wiedewaai, fr. loriot (Westva.).
WRO EGELAWEI, m., weduwaal (Westvl.)
WROET, WROETHEID. Zie wroed.
WRONGELAWEI, WRONGELDEWEI, of
populiereloe, in Westvl. hetzelfde als :
weduwaal in Brab. en elders.
\VRONGHALS, WRONKHALS , in., zoo
noemer. de kinderen een vogel die gedurig zijnen hals omdraait (Bonheide).
\V[GGELEN, o. w., woelen, krielen : het
wv uggelde er van volk ; zie de mieren
snaar zvuggelen ; die zwerm bigin wng gelde dooreen (omstr. van Brussel).
Vrg. wiggelen, wiegelen, wiegen, bewegen, woelen of wuler^.
\V CIGGELING, v., korte, zachte wol, donzige ruigte (Westvl.).
WULF, m., witte maai waarvan de kevers
voortkomen (Westvl.)
\VULLEN, bijv., wollen, van wol : ieullen
kousen (V1.).
N, o. w., wol afgeven.
\\' UL[.E2 , WOLLEN,
pluizen, fr. se pincher (V1.).
WULME, voor : tentteug m>re, willen wij
,

(Westvl .) .

WCC1JVEBLOE.\1, IX E IBLOEM, \\(fl
hetzelfde onkruid als in
Brab. : kollebloeun, fr. coquelicot; in
loll. klaproos, korenroos, wilde to na l, kauukerhloenn., in VI ook : roozewind, en bij Blanc. nog klapperrozen,
r•ooden.heul, koornroozen.
WIJ LVEKAAS , wol vekees , wol f ubrood
wulceneten , wulfeten , paddebrood
paddestoel. fr.

champignon (Vi.).

Wl_^ LVENEST. Zie wolvennesten.
WL LV_ETAtiD (VI.), Zie wolvetand.
W ULLE\, WILLEN, fr. vouloir (Westvl. .
WUMME, verkort van : wohne, wullen un7e.
willen wij (Westvl.).
\VUMME, fr. claie, hurde of ;scherm van
gevlochten wissen, staande, bij de hoe
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verloren gerake (Weste i . ) .
WUPPELEN. Zie wippelen.

dernakers, voor den wol of haar, geklopt `Mordende. opdat er niets van

l
ZAAIEN \AAR DEN ZAK, in V1. hetzelfde als elders : tering naar ne ring
stellen, niet meer uitgeven dan mep.
kan of heeft.
ZAAIEN, b. w , wordt bij de kinderen te
Rasselt gezegd voor : werpen : treetskc
zaaien, schermke zaaien is een kits-derspel, en waneer de kinderen begin nen te spelen, zeggen ze : zaai op,
werp op.
sidderen, sikkel, enz.
ZAAIENDE LAND, zaailand, land geschikt
ZAADAJUIN, ZAADDUIN, m., ajuin die
om bezaaid te worden (VI.).
geplant wordt om aj u inzaad of j uin - ZAAIER, m., 't zelfde als : rag, vogel,
zaad te winnen (overal).
reugel (V1. Idiot. blz. 551), of als in
Hall. : kuit, zaadharing (Land van
f A A DA UWE. Zaadaar, zaadhulze, zaad
-hulse(VI.)
Waas).
ZAADFOOIE, v., fooie of feestmaal aan 't ZAAIGRAAN, ZAAIZAAD, o., het beste
werkvolk. gegeven, na dat het sloor graan en zaad, bestemd om gezaaid te
zaad uitgedorschen is (1'l).
worden, fr. sémailles (overal).
ZAADGOED, o., voor : zaaigoed, "d. i. zaad ZAAIKLEED, o., groote witte linnen voor -^
of knollen geschikt om gezaaid te worschoot dien de zaaier aanbindt om er
den (Brab.).
in het zaad of graan te dragen, dat h+j
/AAD JUN. Zie zaadajuin.
zaait (Brab., VI. en elders).
ZAADKLEED, o., groot linnen zeil of doek ZAAITARWE, ZAAITERF, v., tarwe bewaar op men 't zaad, enz., ui tdorscht,
stenrd orn gezaaid te worden, fr. frc.)-of graan, enz. op te droogen legt,
roeat pour seiner (overal).
dorschkleed (Brab., Antw., V1.).
ZA AI'rE, v., 'I' zaaigraan, 1io het zaaien,
ZAADSTOPPEL, n1. in VI. , v. in Brab.,
de zaai of za of, zaaimg, zaaitijd (VI.).
koolzaad of sloorzaadstoppel.
ZAAN, in., in vele plaatsen - van Brab.,
ZAADSTROO, uitgesproken : zaadstrood,
elders en bij de Hollanders, v.
zoutsiroot , uitgedorschen kool- of
ZAKENIER, saaienier, m., zaadverkooper
sloorzaadstruiken (]trab., VI .). Omsir.
(VI.).
Loven sn rüden de trouwlieden het zaad ZADVOREN (VI.), hetzelfde als : zaaivoren.
af voor het, stroo en de stoppelen.
ZAFT, voor : zacht, [voor ch, bijv., murw,
zafle peren : de aardappels zijn za ft
ZAADVOREN, ZADVOREN, in VI. voor :
gezoden (Meierij en elders). Kil. sa jt,
zaaivoren (Vi. Idiot. blz. 875).
soft.
ZAADZEIL, 't zelfde als : zaadkleed (V1.).
LAAI, m., het zaaien, de zade : doe den ZAGEL, rn., zaagsel, zaagmeel (VI.).
ZAGEMUL, zagemeel, zaagsel (VI.).
zaai, terwil 't weder goed is (V1.).

Z. De Zett is allernauwst verwant met de s
(esse) of liever 't is dezelfde letter
maar harder uitgesproken ; ook ver
zij meermaals met s en sch, zoo-wiselt
b. v. in bruizen, Urnischen ; zoo zegt
men b. v. in Westvl. , zap, áappig,
zerren, zidderen, nikkel, zokke, enz.,
voor : sap, sappig, serren, sidderen,
sikkel, sok, in Brab. omstr. Loven.
zegt men sap, sappig en zap, .pappig,
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ZAGGE, V., ' zelfde woord in VI. als zegge
in Brab. en elders, doch gewis niet
hetzelfde gras. De Bo vertaaltbet door
't fr. laiche, I carix, en zegt dat de
zagge in natten grond groeit langs de
kanten van grachten en beken en dat
hare bladeren fijn getand zijn en
snijdig, en licht daarom zagge, zegge
genoemd zijn, van zaggen, zagen, lat.
secare. Kil. heeft : seck en scheip en
veit. dit ook door : cariw, doch segge
is bij hem in 't I. gramen palustre

majus.
ZGGEGI1AS, o., is misschien hetzelfde
als in Brab., Kemp., Noord -Brab.
zegge, doch volgens hetgeen De Bo er
van schrijft, moet het verschillen , want
hij vertaalt het, met Linnaus, door
(tuctylis glomerata en zegt dat het
snijdende neggen aan de femen heeft.
ZAGGEPIJLTE of ZAGGESPLEET, de stengel of pijl van 't zaggegras (Vi.).
ZAK, in. , voor tesch : hij heeft niets op '
zak (Brab.). Zie tesch.
ZAKDOEK. In zijnen zakdoek grjzen,
willen doen gelooven dat men grjst,
fr. verser des larmes de crocodiles
(Antw).
ZAI(LOOPEN, o. ZAKLOOP!NG, y., een
spel waarbij men het onderdeel van
het lichaam in eenen zak steekt en zoo
om het gauwste loopt : in eenen zak
loopen (overal).
SAKLOOPJR, m., een die in den zak
loopt (overal).
ZAM1G, verlenging door : ig, van zaarn
vreedzamig ; eenzamig , iangza rn ig,
cuz. voor : vreedzaam, enz., even als
droef, droecig, enz. (Belgie).
ZAMPER , zamperen, zaraperput. Zie zim-

per, zimperen, enz. (Vi.).

ZAN, ZANNEKEN, voor : susaniut; dyerdrachtelijk eene stille geestelijke dochter, beggijuken : ge slaat daar 1(1/c
een sanneken (Antw.). In Brab. zegt
men summeke : d. i. eene sul, sukke
sukkelares.
-les,
ZAND , o. in Boil. , o. en m. in Brab.,

ZAN

Antw. en Oostvi. driftzand, hiervan
heeft men de plaatsnamen : Zandvoorde, Zanivliet, Zaudhove, enz.
ZANDLOOPER, m., fr. sanderling des
sables, 1. carenaria, een vogel zoo
genoemd omdat hij, in de rivieren, op
de zandplaten loopt, en ook witgat,
om dat bij een wit gat heeft (Aarschot
en omstreken).
ZANDROG, ZANDROCHE of GLADDERTJE, fr. raje lisse, I. raia circ u lars (VI.) ; in Brab. zancirog.
ZANEN , b. w., afroomen, fr. écrórner
de melk zanen-, de zaan van de melk
nemen, afzanen (VI., Brab. en elders).
ZANG, iedere vogel heeft zijn zangske, of

elke vogel zingt er zijn zangsken over,
zegt men in Oostvi. en elders, voor
ieder heeft er zijne manier van zeggen, van oordeelen over, ieder zegt
er zijn gedacht over. In Brab. zegt
men, iedere vogel zingt gelijk hij gebekt is, ieder spreekt volgens Zijne
wijze van zien ; ieder klapt volgens
staat en opvoeding.
ZANG , bondeike of handvol opgeraapte
aren van rogge, tarwe, enz. (Brab. en
VI.) ; doch in Westvl. meest zanle.
Het oud neen. sam/ca, san/cee bet.
verzamelen , evenals het zweedsch,
sam/ca en 't deensch , sari/ce , zegt
D' bI. De Vries in zijn Midden -Nederl.
woordenboek; dus staat zang, zangen,
zanten in nauw verbant met : saam,
samen , verzamelen. Xii. heeft samt
voor : samen ; en samen, sainlen, sanielen, saemelen, voor : verzamelen.
Zie zante.
ZANTE , in Westvl., niet slechts : ecu
handsvol opgeraapte graanaren, maar
ook van iets anders als b. y. : een
handvol aardbezen, braambezen, krieken, kaarten, cuz. ; zoo zegt men ook
aardbeziën , braambeziën zafir-e
(Westvl.). Zie zang.
ZANTEGE, V., eene die zant of oogst, fr.
glaneuse (Westvl.).
ZANTER, m., ZANTSTER, y., die zant
,
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(Westvl.).
ZAP, ZAPPIG, ZAPPIGHEID, voor : sap,
coz. (Vi., Brab. en elders).
ZATLAPPERIJ, v. handelwijze van een
zatlap of zatterik, dronkenschap,
smeerlapperij (Brab., Antw. en eid.).
Zie wallebakkerjj (Vi. Idiot. biz. 84e).
ZATTEBEEST, ZATTEKLAST, ZATTEKUL, ZAT \'EIIKEN, zegt men voor
zatgat, zatte dronkaard (Brab.).
ZATTEKONT, ZATGAT, zegt men van een
zatte vrouw of dochter.
ZAVELKAR, V. 1 kar orn mede zavel le
voeren (overal).
ZAVELMAGAZIJN. groote winkel waar
men in groote hoeveelheid zavel verkoopt (overal).
ZAVELWINKEL, m, huis waar men in
't klein zavel verkoopt.
ZE voor : zen, en dit voor : zijn, zijne, en
soms ook voor de ; als ze vader en ze
moeder dood waren (Brab.).
ZEIJYOREN, .t zelfde als : zaaioren
(Westvl.).
ZEEBERDOEK, m. , zeeverdoek (VI).
ZEEBEREN, o. w., voor : zeeveren ; zeeberaar, zeeveraar ; ook : een die fl auwen praat vertelt (Oostvl.). Vrgl.

zabberen, zebberen, soblieren.
ZEEBLEK , ZEEBLIK , m. en o. , het
lichten der zee, fr. phosphorescence
(,Westvl.). Zie bij ons : zeebraak, zee-.biaak (VI. Idiot. blz, 89), en zeebrand, branding, fr. brisant fee
,

Sajo t-Elme.
ZEEBOON, in Westvl. hetzelfde als in
Brab. : jilalleboon. lablioon, fr. féve

de morals. Zie De Bo, biz. 12O.
ZEEI)OG, rn, rob, fr. phoque (VI.). tieremans heeft zeehond, fr. chica mario
en zeerob fr. phcque. [)och hij De Bo
biz. 'I 1k 2 1) is zeehond bij de visschers,
een zeevisch, in 't fr. roussclte, I. sciluium canícula (Van Beneden); seehond,
seekalf (Kil.).
ZEEI)UI\'EL, m., naani van een zeeviscli
die men ook speelman, en in VI. bargelde, en M. Van Beneden van Loven

bergölole heet, fr. squaline ange, lat.
squatina angelus, Kramers verlaalt
squaline door : engeihaai.
ZEER, bijv., in Boll-Limb., Roermonde.
voor : ziek ; hoofdzeek, ziek op den
kop, hoofdpijn.
ZEEKRAUWE. ZEEKRAUWTE ZEEKRAUWAGIE, jeukende uitslag over
gansch het lichaam, zeer gemeen langs
de zeekust van Westvl. vooral in sep
tember.
ZEERREJID, o., zeegewas (VI.); bij Kil.

seekroyd, seegras. 1. alga, fuens merinus.
ZEEKTEELE, y. (niet zeektul), piskous
(Tl)

ZEELDRAAIER. De zeeldraaier die bezig
is met koorden en zeelen te draaien,
gaat achteruit. Van daar dat men zegt
te Mechelen : den zeeidraaier slechien
(gelijken), achteruitgaan in zijne zaken
of gezondheid, het bergsken afgaan ;
zijne schatten overzien, kapot gaan
(Brab., Mechelen).
ZEEMEN, h. w., hij Kil. is seemen : met
seem of honig bestrijken, 1. linire,
ienbuere melle. In VI. bet. zeeinen,
o. w. : met zeemzoete of vleiende
woorden spreken. In Brab. hooi-t men
ook zeemen, voor zoomen.
ZEEMER, m., vieier, ook soort van vogel
(omstr. van Antw.).

ZEEMZOET, ZEEMIG, i)ijv. , honigzoet,
zoet, vleiend (Brab., VI.); bij Kil.
seemen, bijv. I. melleus.
ZEESNE1, v, fr. plumier doré. Zie kluiter
(Vi.).
ZEET (zware e als in 't fr. hoe) voor : zeit.
zegt (Brab., Kemp., N.-Brab.).
ZEEVER, m., kwaal, fr. turneur blanche
hij heeft den zeever aoia de knie
(Antw. en elders).
ZEGEL, als op een stuk papier, een zegel
staat of er aan hangt, dan is dit gezegeld stuk, meer geloofwaardig ; van
daar de spreekwijze : mijn, zijn woord
is een zegel, d. i. ge moogt me op
mijn woord gelooven, ge rnoogt ge-
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heel gerust en zeker zijn van mijn ZENNIK, ZENNICIÇ, stadje in 't waatsc,b,
woord (Brab).Soignies. Zie Zon ingenbosch.
ZEGGELIJK, ZEGBAAR, bijv., wat kan ZEREN (zware e), b. w., uit haat of boosgezegd worden (overal.). heid tergen (Vi.). Zie zerren.
ZEGGEN, Hoe zeggen ze legen u, hoe ZEBREN, b. w., tergen (VI.). Zie zeren.
ZESBOK, m., tros of honke van zes noten.
noemt men u (overal).
ZEIGEN (ijken) is in het had. zeichnen ,onz. (Vi.).
teekenen ; inderdaad men geeft een ZESHOEKTE, zeshoekig, met zes hoeken
(Westvl.).
merkteeken op maten en gewichten
als men ze zeigt of ijkt (Brab. en ZESKANTTE, hijv., zeskantig, met zes
elders).kanten (Westvl.).
ZEILEN, steentjes op het water doen dan- ZESTER in VI. 't zelfde als : zisler in
Brab. ; bij Kil. sesler, si.sler, I. sexIa
ser) (Gent) ; Kil. heeft seylen, boll. i.
slingheren : seylende schepen.rius, modios.
ZEIL1NGSKENS, steentjes waarmede men ZESTIENJAAR ZIJN : slim zijn, weten wat
zeilt of slingert (Gent). Zie zeilen.men doet, bijv. : i/c ben ook zestien
ZEKERAAR, ni., een die zekerspeelt, diejaar, ik weet wat ik doen moet (Gent).
niets doet of hij moet zeker zijn dat 1 ZESTIG. Ik geloof dat gij t sestig zjjt, dat
hij zal lukken (Vi.).gij begint te suffen (Antw.).
ZEKERE, m., een zoetegezouten, neuswijs ZESTUITTE, bijv., zeshoekig, fr. a si
coins of angles (Westvl.).
een die langzaam en op verzekerenden
toon spreekt (Drab., Antw.).ZET, kwinkslag, fr. mot spirituel, sai/Ile
de menschen lachen om den zet (AntZELFEIND, iii., zelfkant of de ongesehoreri
werp.); bij Heremans bet. het: snedigboorden van laken en andere stoffen,
fr. lisière d'une étoffe (Vl.,A.ntw.) ; bijheid, fr. subtilih, finesse,motpiqttanl.
Kil. self-ende, self -egyhe, self-kant, ZETBOEK, belastingsboek, schatboek. Zie
I. evtremitates panni. Van self, suif, zetten.
ZETTEN was oudtijds : schatten, belasten
uiteinde, buitenkant.
en zetting, schatting, belasting, fr.
ZELTE. Zie zilte.
imposition, contribution; hiervan
ZELVIG, voor : zelfde, zelfste (Westvl.).
ZEMELKNAUWER, ZEMELENOOPEIt , zetboek. Zie zetters.
zerneleer, senrmelaar, sammelaar, ie- ZETTERS zijn mannen die de personeele
mand die traag werkt, die traag 1belastingen regelen (Noorci-Brab.). Zie
spreekt (Brab., .&utw. en elders). zetten.
ZEMPER, ZAMPER, 't zelfde als : zimper, ZEUGBOON. Zie zeeboon (Westvl.).
zijpvlek (VI.).! ZEUGEBEESTE, zeug, krob, muurvarken,
pissebed, fr. cloporle (Westv l .).
ZEMPEREN, ZAMPEREN, o. w., 'tzelfde 1
als : zimperen, zijpelen ; hiervan :. ZE[LEN, voor hetgeen men in de wande
ling wel noemt : zwaartillen, vol
zimper9rond, zijpgrond (VI.).
zwarigheden zijn, altijd zwarigheden
ZENGELEN, b. w., licht branden : een
opperen : wat kan /i(j zenden (omstr.
verken zengeien, het haar van een
Breda) ; in de woordenb. is zeulen
geslacht verken met stroo afbrantlen
(Oostvi. en elders). Zie bij ons zingelenvoorttrekken, sleuren, fr. trainer.
(VI. Idiot. biz. 888). Het is een freq. ZEUNIËNBOSCH. Zie Zonihn- of Zoninvan zengen, bij Kil, senghen, lichtjesgenbosch.
branden, en sengheien, singhelen lat. ZEUNINGENBOSCH. Zie Zoningenbosch
(Bab.).
'stulare. De verckenen senglien, het1 ZEITRPENNING, ni., hetgeen men betaalt.,
zelfde als ; schonden.
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boven de weerde van 't geen men
koopt, b. V. men koopt voor 4 00 fr.
eenechilderij die er maar 60 weerd
is (VI.).
ZEURZAR, ni., een bedrieger, die zeurt in
't spel, foffelaar, bedrieger in 't spel,
fr. tricheur, capon (Weste'.).
ZEVER, ZEVEREN, voor : zeever, zeeveren (Belgisch Limb.).
ZICH, te Roermond voor : zicht (VI. Idiot.
biz. 885). Zie hierna : zing.
ZIE, v., in Westvl. voor : zij, zijg ; bij Kil.
sijghe, sax. sye, engt. sew, hgd. seihe.
ZIEBAAR. Zie zijg.
ZIEGEL, m., akker met hagen omsloten
(Limb. en Luik) ; Kil. heeft het woord
seckel voor : zak, aaszak.
ZIEKETIER , ZIEKETIER.EN , ZIEKEN TIERIG, ZIEKERTIERIG, bijv., ziek
fr. maladif (Westvl.).
-achtig,
ZIEKTE. Gelijk 't bijv. naamw. ziek bet.,
begeerig naar, driftig of sterk genegen tot, verzot op, zoo wordt ziekte
ook gebr. voor : gewoonte, groote begeerte, b. y. : liegen en bedriegen is

bij hem eene ziekte ; stelen, drinken,
spelen is de ziekte van dien kerel
(Brab., Antw. en elders).
ZIEKVERLOF, o., ontslag uit eenen dienst
ter oorzake van ziekte : onze zoon is
in ziekverlofthuis (overal).
ZIEL, Iemand op zijne ziel zitten, hem
duchtig afslaan (Antw.). Door ziel
verstaat men ook : 't binnenste gedeelte, het voornaamste van iets : de
ziel van wortelen, van boomen, van
eikenhout, enz. (Brab.). Zie zielstuk.
ZIEL, ZIELSTUK, bij de been- of vleeschhouwers van Brab. : hetgeen men in
't fr. filet noemt, er dit is het vleesch
dat langsheen het ruggebeen ligt. Nu
filet is in 't nederduitsch : rugstuk,
nierstuk, lendenstuk, en filet de boauf
vert. Kramers door : ruggestuk van
een os, doch bij anderen is 't : harst,
haas, baasje, ossenharst. Het is dus
wat anders dan rosbif, roastbeef, boen f
roti of ossengebraad, en als : bifsteek,

ZIE

bifstuk, ossebree.
ZIELE, m., mansn. voor : Bazilius, fr' .
Basile, en ook voor : Gielis, fr. Gilles
I. 1Egidius (Grab.).
ZIELEKOEK, ZIELTJESKOEK. Hier en
daar in VI. als men koeken bakt, de
eerste die uit de pan komt heet zielt
omdat degene die hem eet,-,jesko
een vaderons moet lezen voor de Geloovige zielen.
ZIELSTUK. Zie ziel, enz.
ZIELTJESKOEK. Zie zielekoek.
ZiËN, Westvl., uitspraak van zijden voor
zijgen.
ZIEN, b. w., overal in Belgie hoort men bij
't volk ik zien, voor : ik zie ; in Noord^Brab. zegt men ook : wij, zij zieren
voor : zien.
ZIEN, ZIENE, vrouwsnaam, voor : Jozien.
fr.

Josine, 1. Josina (Brab.).

ZIGGELEN, b. en o. gelijkvl. w., hetzelfde
as : snikkelen, snikkeren, met den
snik snijden (VI.). Zie : zich, zicht en

snik.
ZIJDE, v., Zie, zij, zijg, melkzeef (Oostvl.).
ZIJ(DE)FLUIT, v., fluit met de gaten in de
lengte en die men zijdelings bespeelt
(Oostvl., Gent).
ZIJDEN, b. w., zijgen : melk zijden, melk
door de zeef of zijg gieten (Oostvl ).
ZIJG, v., `t zelfde als : zijgzift, zijgmandje,
zijgkorfje, zijgdoek (grab.) ; bij Kil.
syghe, in Oostvl. zijde, melkzeef, te
Maastr. : ziebaar, zijbaar.
ZIJ(G)BAAR, ziebaar, temst (Maast-. en
omstr.), van vijg, zijgen en baar (VI.
Idiot. blz. 24), teil, pot, enz. Z. zijg.
ZIJPEERD, voor : zijde peerd, het peerd
dat ter zijde van een ander ingespannen wordt : Eert ds reden wij in eene
oets met twee zijpeerden en een in
't midden tusschen de berries (overal).
ZIKSIE, V. in Westvl., ook gezegd. voor :
zeisen. Men vergelijke zicht, bij Kil.
sichte of picke, pik, en sichel. Z. zing.
ZILTE, ZELTE, v., 't zelfde in Westvl. als
t fr. dartre, eene huidziekte, en als :
salpêtre; hiervan : zillachtig : een zit!-.
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achtig kind, een kind vol brand.
ZIMPER, ZEMPER, ZAMPER, m., zijp
plaats waar vocht-vlek,zijpats
uitzimpert (Vl.).
ZING, andere uitspraak, h. en d. in de
Kempen, van zicht, voor : pik, pikke,
fr. sape, fauchen. J il. heeft sichte,
picke, angl. s jthe, en sickel, en vert.
beide woorden door : secula, falz
tnessoria, en sickel ook door : falx
adorea, frumentaria, germ. sichel,
angl. sickle. Er is verschil tusschen
deze snijtuigen en de zeisen, bij Kil.
seyssen, seynsen, seyssel, 1. falic messoria, j'cenaria, fwniseca. Met eene zei
voorzien van eenen langen steel,-sen,
zwaait men met de twee handen te
gelijk, vooral hooigras en klavers af;
met de kort gesteelde pik kapt men
met de eene hand de klavers doch
vooral : koren, rogge, tarwe, haver,
boekweit af, terwijl men met de linke
den pikhaak vast houdt; maar met de
zikkel snijdt men gras, klavers, enz.
af ; met de snep of snap, een grove
zikkel zonder tanden, snijdt men gras,
of kapt men klavers af, met eene
hand, terwijl men met de linke band
't gras of klaver vat en terzijde werpt.
ZINKSEN, m. en v., zeisen, fr faux, lat.
[alx (Westvl.). Zie ziksie, zing, zicht.
Z1NNEKENS , vermomde vastenavond zotten : daar komt een hoop zinnekens af (Antw., Lier, enz.) ; bij Kil.
sinneken in 't spel, boetsenmaker.
Thans zeggen wij : poets, poetsen, met
eene p : poetseninaker.
ZINNEN, zon, gezonnen, voor : zenden,
zond, gezonden : ik zal u eenen boek
zinnen (Brab.).
ZINNENRAPEN, denkend naar den grand
zien (Werchter).
ZIPTE, 't zelfde als : zepte, zijpe, zeppe,
riool, fr. égout, sterfput ; bij Kil. bet.
sippen : allengskens opslorpen, 1. pi-.
tissare.
ZITBANK, gestoelte op de koor (Limb). In
Noord-Brab. zegt men hanoniks8toe-

)

ZOE
len, zelfs op dorpen waar zeker nooit

kanoniken bestaan hebben. fr. stalles,
d. 1. koorstoel, zitplaats rondom 't
koor; in Brab. gestoelte.
ZITSEL, o., datgeen waar men op zit, zit,
zaat, zetel : het zitsel van den stoel is
gebroken (VI. en elders). Zie zitten.
ZITTEN, o. w.,.zitdag of zitting houden
ze zitten morgen voor 't leste (overal).
ZITTEN, o., 't zelfde als : zitsel, zitbank,
fr. siege : de kanoniken zingen de vee pers in 't zitten (Westvl.).
ZITTEWEL SPELEN, o. w., blijven zitten,
blijven plakken, van geen aangaan of
opstaan weten : die drinkebroer speelt
wekelijks zittewel (Oostvl., Gent).
ZJAMOEL, DJAMOEL, SJAMOEL, o., gewoel, ramoer, gedruisch, fr. tumulte
maak niet ie veel zjamoel (V1.).
Z0, v., maagzuur (V1.). Zie zode (VI. Idiot,
blz. 890), ook zeu uitgesproken. Zo is
in Westvl. ook nog : voei, wijfje van
het konijn. Zie zij (Vi. Idiot. blz. 890).
ZOEG, (met korte oeklank), in Brab. voor :
zog, in Holl. zeug; bij Kil. loch, soech
sogh, soegh. De zoeg slagen is, te
Werchter, zeker kinderspel.
ZOEK, m., het zoeken, op zoek zijn, op
zoek gaan, zoeken, fr. aller á la recherche h1 is op zoek of op cjjnen
zoek naar cene plaats ; heeft hjj al
een huis gevonden? Neen hi is nog op
sljnen zoek (overal).
ZOEKEN wat men niet verloren heeft, doen
alsof men zoekt, schijnen te zoeken
(overal). Zoek, imperatif, zegt men tot
de honden, om ze tot zoeken aan te
zetten (VI.); in Brab. zegt men zoek-ket, soekket, zoet het.
ZOER, in Limb. en h. en d. in de Kemp.
voor : zuur ; bij Kil. soer, suer.
ZOETEKIND, o., of troetelkind, liefste
kind, keppe : het jongste is moeders
zoetekind (VI.).
ZOETE KOEK, m., peperkoek, fr, pain
d'épice (VI.).
ZOETE LIES, v., ongezouten lies, zoet vet
(Brab. en Kemp.).
ha
,
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ZOETE OLIE, v., lijnolie, smout (Limb.,
Venlo en elders).
ZOETGEURIG, bijv, zoet van geur ; zoet geurigheid (VI. en elders).
ZOFT en ZAFT, voor : zocht, zacht (NoordBrab. en elders) ; in 't angelsaks. en 't
engt. soft, in 't oud friesch seft, in
andere plaatsen sa ft. Junius doet ,het
komen van sal, sap.
ZOMER, ZOMERTJE. Waneer er, na den
zomer, eenige schoone dagen achteren volgen, dan noemt men dat ook
zomer. Wij kennen in Brab., o. a.
Since Michielszomer, rondom den
,9 september ; Sinte Trezezomer, ron dom den 4 5 october ; Sinte Mertens
zomer, rondom den 14 november, enz.
(Brab.).
ZOMERBLOEM, v., in VI. voor : gras kar •
souwe, madelieve, matelieve, meezuut,
mede- of madezoet, fr páquerette,
petite marguerite.

ZOMERDEEL, o., het boekdeel des Roomsohen breviers, dat de priesters in den
zomer gebruiken, lat. pars cestiva
(overal).
ZOMERGOED, o., zomerstof om lichtkleed
voor den zomer van te maken-sel
(overal).

ZOMERKOREN, ZOMERROGGE, rogge
na den winter gezaaid (Brab. en eld.).
ZOMEIRLABEUR, o., beploeging en bewerking der velden in de lente (VI.)ZOMERSLOOREN of barthelomeezen,sloorzaad dat na den winter gezaaid wordt,
in tegenstelling van winterslooren, die
voor den winter geplant of gelegd
worden (Brab.).
ZOMERTARWE, tarwe die in de lente gezaaid wordt, in tegenstelling van
wintertarwe , die- vóór den winter
gezaaid wordt en beter is (overal).
ZOMERZAAD, hetzelfde als zomerslooren
(Brab.).
ZOMERZOTTEN, zekere vroegtijdige gele
bloemen (Mech. en elders in Brab.).
Zie tijdeloos, tijloos.
ZONT NBOSCH, ZONINGENBOSCH, ZEU_

ZOT
NINGENBOSCH, een aanzienlijk woud

in Brab., zuidwaarts Brussel, in 't fr.
Bois deSoigne. Alwaar't klooster van
Groenendael stond in'twelk Jan Ruus -r
broeck, de vader der dietsche proza,

leefde en gestorven is.
ZONSEROOS, zonnebloem, fr. soleil, tour nesol, héliolrope, 1. helianthus (VI.) .

ZONNESLAG in Belgie, in Holl. zo nnesteek .

ZONWIJZER zegt men in Brab. voor

zonnewijzer.
ZOOGEWEL, ZOUGWEL, voor : zoudt gij

wel (VI.).
ZOO'KWEL, ZOU'K WE L, voor : zoude ik
wel (V1.).
ZOOME WEL, voor : zouden toij wel (Vi.).
ZOON, verkort van zoo een (bijna overal).
ZOOTIJ voor : zoude hij (Vi.).

ZOOTIEWEL, ZOUTIJWEL, voor : zoude

hij wel (Vi.).
ZOOT WEL, voor : zou het wel (Vi.).
L, voor : zouden zij wel (VI. j.
Z00 ZE WEL,
Z00 ZIE, een Gentsche uitroeping voor
ziede wel, haast ge wel. Als de .spij ze
op de tafel gediend is zegt men : zoo

ziet 't is wel.
ZOPPE-N (VI.), in I3rab. soppen, indoppenn
fr. tremper.

ZOT, bijv., verzot, driftig, begeerig, zee
verlangend : de kinderen zijn zot

na a r

fruit; zot van glorie (overal).
ZOT, o., voor : zottigheid : het zot in den
kop hebben, een zottebol, een zothoofd
zijn (Brab. en elders).
ZOTHOUDERIJ (uitgesprok. zothaverzj),
spotternij, gekkernij (Brab.).
ZOT KALF, hier is zot voor dwaas. Men

zou van een zot kalf moeten geëten
hebben, om zoo iets te doen, te zeggen,
te peizen, enz. d. i.: men zou moeten

dom, dwaas, zot, uitzinnig zijn om
zoo iets te doen (Brab. en elders).
ZOTKIEKEN : van een zot kieken eten, is 't
zelfde als : van een zot kalf eten (Brab.).
ZOTTEBOL, ZOTTEKOP, ZOTHOOFD, rn.
en o. , voor : zot, zottin, zotkop
(overal) .
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ZOUTTELLEN hoort men soms ook te
Gend en omstreken, voor : bedillen.

tere; d. i. zwaaien om te werpen,

kniezen, lullen, lundereu.
ZUIL, V., grafzerk (GentO.
ZUIPE ; veor zuip, kandeel, fr thavdeau,
zegt men in Brab., suip : neem een
warm suipken aoor uwe valling (Lov.(.
ZULK of SULK, is in 't waaisch Silly of
vroeger Syily. Men heeft Bas- en HautSylly, gemeenten in Henegouwe.
ZULKER, SULKER, im, het eerst in VI.,
het tweede in Brab. voor 't fr. oseille.
ZUN voor : zonde (Brab. en VI.) : het is
zun, '1 is zun, 't is spijtig, 't is jammer.
ZEiT of ZON, v., in overdrachteljken zin
gezegd van een doodgoeilijk vrouw
mensch (Brab J.
ZUURATIG, bijv. zuurachtig, zuursmakend, gezegd liijzonderlijk van zekere
gewassen voor bet vee (Westvl.).
zw A Al damp (Limb). Kil. geeft swadem
op als oud hgd., saks. en Geldeisch
en vertaalt het door : vapor en tenebrc

ZWALMSTEERT, manier om hout ineen
te werken (Kortrijk).
ZWAN, uitspraak in Brab. van Joanna,

)

en zwademen is dampem, I. vaporare.
In den Tenth. is swadem : vuchtigheit,
en zwademen, dampen, vylswademen

I, evaporare; swademich, dampig, lat.
vaporosus.
Z WAAl, voor : zwaard, zwoerd, zwoord,
verkenshuid (}loboken). Zie zwaars
(VI. Idiot. blz. 896) en zwok.
ZWAARTILLEN. Zie zeulen.
ZWABBELEN, o. w., zabberen, zeeveren.
fr. bayer ; babbelen, Li. bavarder; gezwabbel, gezwets, gebabbel (Westvl.).
ZWAJ3BEBEN, o. w., hetzelfde als : webberen (Vi. Idiot. biz. 840), loshangend
heen en weer wapperen.
ZWAK. Op zwak gaan, zegt men te
Mechel.,voor : op zwier gaan, op zijn
pinten gaan, op zijn lappen gaan
Zwak zal gewis cene verbaslering zijn

werpen, fr. lancer, fetter.

vrouwennaam.

ZWANS , ZWANSEN , ZWANSELEN
Zwans of zwens (schwins), slaag of
slagen : zwars krijgen, slaagkrijgen
zw(fg of ge krijgt zwens. Hiervan
t werkw. zwansen, zwensen(schwan sen), slaag krijgen op de billen : hij
werd deerlijk a[gezwanst ; en zwan
selen, zwenselen (schwänselen) slaag
op de billen krijgen ; hiervan : zwanseling, zwenseling (Belg.- en Holl.Limb). Zie zwenselen (VI. Idiot.
blz. 706) en zwanseien (VI. Idiot.
biz. 897).
ZWANSELING, V., afrossing, slaag. Zie
boven : zwans, enz.
ZWARTE BONTE KALLE , het spel in
't fr. colin-niaillard (Oostvl.), een spel
dat men ook blind manneken heet.
blinde nioei, blinde ka l e, bude malle
heet.
ZWATELEN, SWATELEN, b. w.,
zwaaien , heen en weer schudden
schommelen, zwieren, fr. sdcouer; ras
en onverstaanbaar spreken, brabbelen, fr. bredouiller; tateren, prevelen,
fr.

gazouiller.

Z WEE P. De klets of den slag van de zweep
kennen is een Antwerpsch spreekwoord beteekenende : ook weten
waar de klepel hangt, van iets ver.
stand hebben, eene zaak grondig ken n en.
ZWELGER voor : keel, stroot, mijn zweiger doet zeer (Westvl., Kortrijk).
ZWEM, plaats in de zee of elders waar
men kan zwemmen (VI.).
ZWENKEL, ZWINEEL, m., 't zelfde aI
van zwabbel, wadder.
in de woordenboeken : zwengei of
ZWAKKEN, b. gelijkvl. w., in de omstr.
zwenghont. De zwenkels of zwengvan Loven gehoord voor : werpen,
houten van-den wagen, de koets, de
gooien : zwak dat ding weg; Kil. heeft
ploeg, de egge, cuz.. , zijn tweeërlei, de
swacken , swicken, I. vibrare, het- 1
groote zwenkel, anders ook : zwing,
¿elfde als swaeck.n, I. vibrare, qua-

zwi
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Jharnas, voleie, fr. tolëe genoemd, en
de kleine zwenkels, anders : haamschieren, fr. palonniers geheeten , Zie
zwing (V1. Idiot. biz. 901).
ZWENS, ZWENSEN, ZWENSELEN. Zie
zwans, zwansen, zwanselen en swvens,
enz. (VI. Idiot., blz.`706).
ZWENSEL, ZWENSELING, slaag (Limb.).
Zie zwans, zwanseling, enz.
ZWETELEN, SWETELEN. Zie zwatelen.
ZWICHTEN, b. w., mijden, ontzien, spa-

ren, fr. inénagerl': -niemand zwichten;
vermijden, vluchten, ontvluchten, fr.
viter : zwicht dien slechten kerel.
Als iemand zeer bekwaam is om Benig
werk te verrichten, of, dat het werk
moeilijk is, zegt men : alle werk moet
voor hem zwichten. Zich zwichten,
zich wachten, zich ontzien, zich mij
zich gadeslaan, fr. se menager,-den,
se gardes : zwicht it van hoozeerdij ;
zwicht u, pas op, let op, fr. garde a

vous (VI. en elders).
ZWIERLEN, b. en o. w., zwieren, slinge-

ren : een kleed :in 't water zwierlen om
het af te spoelen (Westvl.) Zie zwirlen

(VI. Idiot. blz. 902).
ZWIET, ZWIT. Zie zwik, zwier.
ZWIJMELEN, o. w., op zekere wijze
ronddraaien, b. v.' als een muntstuk
dat men schuddend omhoog werpt ;
weg en weer slaan, waggelen, fr. vaeitler : die dronkaard gaat al zw -

melende voort (VI.). Zie zwijmelen
(VI. Idiot. blz. 900).
ZWIJMEREN, hetzelfde als zwijmelen.
ZWIJNEBAKE, v., ZWIJNEBAKENIER,
m., 't zelfde als : bakenier of, als te

Loven : verkensbeenhouwer, dat is,
iemand die verkensvleesch verkoopt,
fr. charcutier (Westvl.).
ZWIJNEBAKEGE, ZWIJNEi3AKIGE, v.,
of zwijnebakenierster, fr. charcutiere,
(Westvl.) ; in Brab. : verkoopster van
varkensvleesch.
ZWIJNEFOOIE of ZWIJNEKARMEIE,
ZWIJNTJESKERMIS, 't zelfde in VI.
als in Brab. : pensenkerrnis, verkens-

kernnis, d. i. smulparti ter gelegenheid der slachting van het zwijn of
verken.
ZWIJNEKER.WEIE, ZWIJNEKREWE( of
-KRAWEIE (V1.). Zie zwijnefooie.
ZWIJNETRIJPE, verkenspens (VI.), fr.

tripe de port .
ZWIJNSGERS, o., in de woordenboeken
varkensgras, knopgras, fr. centinode,

trainasse, renouee des petits oiseaur,
bij Linneüs, 1. polygonum aviculare
(Westvl.). Zie hedderik (VI. Idiot.
blz. 179).
ZWIJNSHURZEL, m., wesp, fr. guile.
ZWIJNSN®OT, eekel of eikelnoot, fr,

gland de chêne (Vi.).
ZWIJNTJE, ZEUGSKEN, hetzelfde in VI.
als : wild verken in Brab., in 't fr.
cloporte, porcelet,
ZWIK, uitgesproken zwil, voor : zwier,
opschik : grooten zwik of zwiet maken (Brab. ); bij Kil. swick, sweck,
s-wier, 1. vibral io.
ZWIKKEL, m., lange mensch die zwikt en
zwakt in 't gaan, die zwikzwakt (VI.
en Antw.).
ZWIKZWAKKEN, o. w., zwikken en
zwakken in 't gaan, wankelende gaan,
fr. chanceler, vaciller (VI. en Antw.).
ZWIMMELEN. Zie zwijmelen wat hetzelfde
is (Westvl.).
ZWIMPE, f ZWIMPING, ZWIMPTE, v.,
zwijmeling die waggelen doet, fr.
vertige : ik krijg een zwimpe (Westvi. ).
ZWIMPELACHTIG, bijv., waggelachtig
zwimpelachtig zijn van drinken, van
eene draaiing in het hoofd (Westvl.).
ZW IMPELBEENEN, o. w., op zijne beenen
wankelen, waggelen, ook : waggel beenen (Westvl.).
ZWIMPELEN, o. gelijkvl. w., Is waggelen
zwankeien, wankelen gelijk een zatte
20 wapperen door den wind : de vaan
hiervan:-delszwimpn d;
zwimpeling (Westvl.).
ZWIMPTE. Zie zwimpe.
ZWINGE, fr. volee (VI.). Zie zwing (VI.
Idiot, biz. 901), en boven zesenkel,
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ZWINGEL, rn. , zwingeispaan, breed hou-

ken, swaiteken en swancke1en 1. nu

ten zweerd, waarmèe men de lernen
uit het geknapt of gebroken vias slaat,
fr espade, en hij Herernans, é cang,
échanvroir (Westvi.) ; in Brab. zegt
men zwingelmes en zwingeispaan
waarvan het blad rond is.
ZWINGELING, y., kiopping, fr. rossada
hij kreeg eene goede zwingeling op den
rug (Brab., Antw,) Zie zwingelen
(VI. Idiot. biz. 901).
ZWJNGELKALOTTEN, 't zelfde, te Deinze
en omstreken, als : zwingeikrolen (Vi.
Idiot. biz. 901), afval van gezwingeld
of gehekeld vlas, knol.
ZWINGELMOLEN (De) , sedert eenige
jaren in Vi. opgekomen, verlichten
den arbeid en verhaasten het werk.
ZWINGELPEERD, o., zwingelberd of bord
(Brab.).
ZWINKELEN, o. gelijkvl. w., zwenken,
slingeren, heen en weer bewogen
worden, zwieren (Vi.); bij Kil. swine-

tare, vacillare.
ZWOK, V., andere uitspraak van ; zwonk.
zwong, zwank, zweng. zwing, in het
zuiden van Limb. gebruikt voor
schongel, touter, zwierschakel of
zwaai. Kil. heeft swinck, swanek, 1
vibratio,libratio,vacillatio,en zwonck
swonghe, I. versatile manubriurn,
ZWOLLEM, ZWOLM, in Brab. en elders
't zelfde als : zwaim, zwallern, zwaluw en in den Tenth. swaiwe. Zoo
zegt men ook : zwoimsteert, zwolmeu
nest, enz.

zwo LMSTEERT, ZWOLMENNEST ,
ZWOLMENJONG, ZWALUWENSTEERT, euz.(Brab.). Zie zwolm.
ZWOM LE, zwolme, zwaluwe. Zie zwollem.
ZWONGELEN voor : zwingelen (Limb.).
ZWORS (Brab.). Zie zwaars (Vi. Idiot.
biz. 896), verkenshuid, de huid van
hesp of spek.

