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ïaen in 1865 het "A-lgemeen V.laam-1ch Jdiatican" in af.J_evebegon te VM-1clU.jnen, be-1c!Ukten wij in het NedM-landAe
taa-lgebied nag niet avM een NedM-land-1 vMk.lU/l_end waa~~_denbaek
dat a-lgemeen aanJ)..en g.enaoi.. We-l kenden an3e Naa~~_dMbWI.en
-1edMt 1811 het "ï aa.lkundig. NedMduLt-1cl1 Wao~~_denbaek" van
'PietM We.i.J..and, maUII_ di.t wa/J een bij uLt-1tek Naa~~_dnedM.landA
initiatief_ geweeAt, tMugg.aande op 18e-eeuw-1e wao~~_den.lij-1ten,
3andM twijf-e-l VMaudMd, en dat nog. -1-lecht-1 3eM gedeelie.lijk
in de behoef-te van de I voo~~_a.l Naa~~_dnedM-landAe) taa.lgeb~~_uikM
kan vaa~~_p.en.
De V.laam-1e en Haliand-1e vMtaa.lwaa~~_denbaeken, toen 11_eedA
vll_.i_j t~ijk, /l)Uf1_en uitMaU/I_d ook maUII_ een geb~~_ekkig luûpnidde.l
vaa~~_ de taa.lg.eb~~_uikM die 3-i.jn kenni-1 van de "maeriMtaa.l"
wen-1te te canua-lMen, of_ die een ge.-1tandaU11_rLWeMde NedMlandAe
-1clvtijf_taa.l nMUeef_de. 11 )
~~_ingen

Zowe-l in Naa~~_d a-lA in Zuid gingen nochtaM -1edMt tienta-l-len jUII_en -1:temmen op om, hetp.j in -1amenwMking, hetJij iedM
vaa~~_ J)..ch, een a-lgemeen NedM-landA waa~~_denbaek op :te -1:telien,
da:t de WOOII_den-1cfta:t a.h.W. een-1 en VOOII_ goed VOOII_ We bWI.gM-1
van de 5Jil_O:te "Die:t-1e -1:tam" 3au va-1Ueggen.
Ook het A-lgemeen V.laam-1ch Jdiatican van de &aban:t-1e pll_ie.-1:tM
en pU!1_achiegee.-1:te.lijke Ladewijk Wiliem 5chuMmaM I 2) vaa~~_3ag
niet in die behoef-te, wan:t het wa-1 I -1-lech.:t-1 ••• ) de bunde-ling
van het va-lk-1e :taa-leigen van iedM van an3e V-laam-1e p11_avincie-1
af_ gewe.-1:ten, een 3rJfl.· idioticon. We-l hing het an:t-1:taan van
dL:t idioticon 3eM naUJlJ -1amen me:t die a-lam gevoe-lde behaef_:te
aan een Ned~andA wao~~_denbaek. en het wa-1 3e.lf--1 bedoe-ld
a-l-1 aanb~~_eng van baUJ1J-1:taf_f_en IU.Mvaa~~_. ,
Enige vMdLLi.de.lijking nopen-1 dL:t an:t-1:taan .i..-1 IUM :toch
bij3andMheden VMW-I..j.Jen
we-l op J)..jn p.laa:t.-1. VaM nade/le
wij naU/1_ de vOOII_WOOII_den -cbU.e in geta-l .' - van pa-1:taa~~_ 5chuMmaM Je.l/., die de vao~~_gexJuede.n.i..-1 van het boek -1chet-1:t in
het mindM amvan~jke kadM van he:t genaa:t-1chap "/'!Jet ïijd
en Vilj:t". Ook de ko~~_te b.i.b.lia5).11_a/.i-1che ilj-1:t, die wij in
voe:tnao:t vMme.lden, 3a.l de g.ei.rUM<?.-1-1eMde vMdM van nut
J)..jn.

:Jn het jaGA 1849, :toen de Be4;.1.4c1te <J:taa:t nog geen 20
jaGA oud wa<J, weA.d :te (;en:t het eeA.<J:te TacU.- en Le:t:teA.kundig
Cofl.f)A.e<J gehouden, da:t Vlamin.gen en NedeA.landeA.<J :teA. veA.bll.oedeJU..ng wee/I. bi.jeenbll.ac1t:t. Oe plaa:t<J voo11. di.:t eeA.<Jte Cofl.f)A.e<J
weA.d bewUA:t geko Jen : (;ent wa<J i.nuneA.<J de <J:tad van de 'Pauf_.i_calie, de <J:tad waGA i.n 1576 Noo11.d en Zu.W. elkaGA de hand hadden
geA.ei.k:t i.n de <J:tll.i.jd :tegen Spanje. Nu wa<J één deA. :thema' <l
van di.:t Cofl.f)A.e<J het p11.obleem van een NedeA.land<J "volledig
:taa).kundig UIOOI!.denboek", da:t JOWel VOO/!. het Noo11.den ai<J VOO/!.
het Zu.W.en aanvaGAdbaGA JOU J.i.jn. :JmmeA.<J, de toen a). bi.j
onJe Nooll.deA.bUI!.en vll.i.j cU.gemeen on:twi.kkelde NedeA.land<Je <J:tand.aGAdtacU. lag de Vlam..i..ng ni.et, nodt bi.j het <lpll.eken, n.odt
bi.j het <JcJtll.i.jven, en mee/I. dan eeM weA.d i.n die jGAen (net
al<J i.n de lijd van :Jan F11.an<J Wi.ilem<J) de v11.aag ge<J:teld, of_
het NedeA.land<J en het Vlaam<J wel één en deJelf-de :tacU. UIGAen.
éen en andeA. ll.eAui:teeA.de aldu.-1 i.n het i.ni.lialief_ voo11. het
W. N. T., of_ Woo11.denboek deA. Nedell.iand<Je TacU. ( J). Na heel
wa:t gehGAI!.ewGA i.n veA.band met de ei.<J van de Vlam..i..ngen to:t
een bi.ili.jke veA.:tegenwooll.dig)..ng. van het Zui.dnedell.land<J :tacU.ei.gen, well.den op het &.M<JW Confjll.e<J van 1851 de mee<J:te :tegen<J:tel-Li.n.gen :todt bi.jgelegd, en kon de ei.genlijke 11.edaclie
pledttig wo11.den benoemd. OeJe be<J:ton.d uil de Nedell.iandeA.<J
'P11.of_ • . de V11.i.e<J en de au:tocü.d.ac.t :te Wi.nkel, en de· Vlam..i..ng
:Jan-Bapli<l:t Oavi.d, die pi!.O/-e<J<JOI!. wa<J :te Leuven i.n de NedeA.iand<Je
le:t:teA.kun.de en vadell.land<Je ge<Jdti.edeni.<J.
Koll.:t na di.:t Confjll.M <J:tuUI!.de de 'Redactie aan een :tadttig:tcU.
Noo11.d- en Zui.dnedell.land<Je :tacU.- en le:t:teA.kundigen een ll.on.d<JcJtll.i.jven, waGAi.n Je weA.den opgeA.oepen om het hunne bi.j te
dA.agen :to:t de <JameM:tel-Li.n.g van di.:t woo11.denboek. OU kon
"op :tweeël!.lei. wi.jJe woll.den :to:t <J:tand geb11.ac1t:t : a. dool!. het
maken van uU:tll.ek<Jw uil de vooll.naam<J:te vadell.land<Jdte dic1t:teA.<J
en pll.OJMdtll.i.jveA.<J; en b. dool!. het bi.jeenbll.engen van kun<J:twooll.den :to:t aileA.lei. :takken van ne!U..ng en han:te!U..ng, van weteMchap
en bedA.i.jf_, be:tll.ekkelijk. "
Helaa<J, met de medeweA.ki.ng van de Vlam..i..ngen aan het VeA.J.amelen
van bouw<J:tof-1-en g)..ng. het aanvankelijk ellendig, en ook la:teA.
JOU da:t nauwelijk-1 beteA. wo11.den. Ula-1 het, omdat. Oavi.d van
de Nedell.iandell.<l ni.et had kunnen bekomen, da:t ook J911· 11pll.OVi.nucUi.<lmen 11 i_n het UIOOI!.dma:tfVI.i.acU WeA.den 0 pgenomen ? U/a-1 het,
omdat. onJe Vlaam<Je le:t:teA.vll.Uc1t:ten van de laa:t<J:te 200 jaGA,
naGA het oo11.deel van de aangeJ.Oc1t:te medeweA.kell.<l, aan een
JOdani_ge bloedGAmoede leden da:t he.t Zui.dnedell.land<J wel mv.M:t
onvolwaGAdig VeA.:tegenwooll.digd J.i.jn i.n di.:t wooll.denboek ? Of_
wa<J het,
omdat. men bi.j on-1 oo11.deelde da:t de lex.i.cofjll.af_i_<ldte
ll.oepi.ng van Oavi.d fov~i.geM :tegelijk hi.<J:toll.i.CU<J) ni.et kon
opvegen :tegen die van J.i.jn :twee Holland<Je collega' <J, wi.eA.
f_i_lolo:;J.Adte vooll.<Jpll.Ortg onmi.<JkenbaGA wa<J ? Hoe dan ook,

1859 meende :Jan Davi_d, die 11eed-1 veel._ ee11de11 he;t [}AOte
buan9 van de Vlaam-1e volh+taal had ve11dedigd, he;t ove11 een ande!1e boe9 te moe;ten !}OOien. 4~ voo11:fi-tte11 van he;t Leuv~e -1tuden.tenÇJenoot-1chap "(r)e;t TLjd en Vlijt" nam hi_j een initiatief_ dat
Vlaande11eM be-1te k11achtm 9edU11ende een Jehe11e tijd ffi VUU/1
en vlam JOU Jetten voo11 de "xJwne Vlaam-1e taal". De Ve!1enig_A.n!J
-1tuU11de fte;tJel._f_de jaall nOf} aan We taal-mLnnallen Van iede11e
Noo11dbu~che
p11ovi.nc_Le of 9ewe-1t een uitnodi!Jffi!J om "m
p!1ij-1Ramp 11 lij-1ten op te -1tulen van we dialecli-1che W00!1den
en UÛMuhkffif}en die :fi-j henden of die hun te11 011e kwamen,
en "die n_ie;t 11ee~ ffi de be1taande woo11denboehen Wallen OP!JenOmen ". I 41 De idee wa-1 du-j duidelijk een "Vlaam-1 11 woo11denboeh
op te -1teüen. &jhomend leef-de - Jeke11 bij fi9-uJ1.en ~ David
en ScJwe11man-1 I 51, maall ook bij de vuen die aan het Jdioticon
On11echt-1t11eeh-1 hebben meef}ewe11ht - de 9edachte om de 11edaclie
van he;t W. N. T. he;t Vlaam-1e aandeel._ ffi he;t woo11dmateAiaal
te be:J011!Jen. He;t enthou-1ia/J/Tle waa11mee men nu ove11al aan he;t
we11h too9, wa-1 ffi iedeA 9eval o~henbaall I 61. Jn 1861 wa-1
de OO!J-1;{ dan ook voüedi9 biJmen en "den 12den van !Jloeimaand",
JO ve11tut Schue11man-1 on-1, we11den de p11ijJen voo11 de mee-1t
waalldevoüe bijMafjen toe9ehend. I 71
ffi

4anvanhui:JR wa/I fte_t de bedoe)_j_n_9 dat l<an. David JOU
J011!Jen voo11 he;t ci!Jen);_jhe compûatiewe11h van dit "IU!jemeen
Vlaam/JcJt Jdioticon". frJaall e11 kwam wee11 een hmh ffi de kabel._:
de f}eJondhcid van deJe voo11heen JO doo11Mijvende en wil-1h11achtif}e p11omoto11 van on<J Vlaam-1 culiu11eu pat11iJnonium, bleek
~ti!} aan!Jda-1t. Een ande11 monniReiWJe/lR, nL JLjn "Vade11lan~e
H~to11ie''~ waallaan hiJ -1ede11t Jallen had f}ewe11ht, JOU ove/lif}en-1
onvoltooid blijven.
frJen leJe he;t ve11de11e - haa-1-t tlleu/lig te noemen - ve11haal
van dit Jdioticon bij 5cJweAman-1 ;;uf_. Tot Miemaal toe
ve11hlaallt de;~e ffi :fi-Jn "Voo!1Woo/1den" waallom hi:J ten lan:;en
laat<Jte JÜf de wat aallJUende hand aan de ploeg <Jloe:;, "ondanh-1
I :fi-jn! ampt-1be:fi-g}teden, I :fi-jn! R11anhhcid en onbekwaamheid"( <Jicl.
5chueAman-1, die ààh een lij-1t woo;zden voo11 de. we~t/lijd had
Mf}eJonden, Wa-1 I mde!1daadl geen fenih-1 JOal-1 David of_ 5tallae!1t.
frJaall toch h.ad de,;;e 44-jMi!Je Leuv~e lwpuaan
11e~
Ve11-1chudene publikatie/! op :fi-jn naam -1taan, en wa-1
hLj -1ede11t jMen lid van de bij;:;onde11-1te taa-L- en le;tte11hundif}e
f}enoot-1dtappen van die tijd. I 81 Jn 1870, na onf}eVee/1 5 jaM
aanhoudend labeUil, kon hLj 11eed<J de laat-1te af_leve!1ffi!J van
he;t woo/ldenboeh te11 pe11-1e le:;9en. Dit "pale;t van V-Laam-1e
dialecten" - want JO kan men dit boek he;t be-1t om-1dt!1ijvenwe!1d . I natuU11lijh I OP!JeMagen aan de Nede11l~e f_ûolo9en
de V/1-<-e-1 en te W-<-nku. Want xi-J W<V1en de bijJonde!1-1te /ledac.teU/1-1
van he;t onde11tu-1<1en ;;éé/1 l_an:;.ademif} çewo;zden W. N. T. I 9).
He.t boek we11d,

i.JJ ,'jLJn t1.jd en ook -Late11 no:;,

te licM

hevonden. 'Reed-1 in J-Lp!. b/li..even uit. de j.CI/I.en 1865-1870 k-laa.r;;t
rxv.d.oo/1. Sclw.e/IJT!at!A e/1. meM dan eeJUJ ovM, lwevee.l moe.U.:.e
het hem ko~t. om wat ~dvz..i.j.v.i.n.gen bi..jeen te k/li..j.fjen. Wel
kent het ~taat~b~tUl.l/1. hem een V/1.-LJ belwo/llijke ~ub~i..di..e
toe, en ook Jl-jn. de fM.omiAen:t.en v/li..j. fJOed vMteg_enwoo/ldi..f).d
op de lij~t van in:t.ekenaCI/1.~. frlaCI/1. andMe f.e.U.:.en tonen aan,
dat ove/1. het boek maCI/1. min wMd f).eoo/ldeeld. Jn 1888, bi..jvoo/1.bee.ld, on:t.-1tond in de ~dwot van de toen fXVl OPfJMi..dU:.e Koninklij~e
V-laam~e Academi..e het iAi..:t.i..a:t.i..ef_ voo/I. een "A).g.emeen
Zui..d-NedM-lanM Jdi..o:t.i..con". Wat toch .laat Ve/IJT!oeden dat men
ni..et tev/leden WM met Sclw.e/IJT!at!A' (J/l~ta:t.i..e ftO). Dil p-lan
wMd evenwel nooil vMWeJenlij.kt. Jn 1908 k/leeg_ het optU..euw
vo/lm, nu binnen de Zu..i..dn.edM-lanMe frlaa:t.-1chapp.i.j voo/I. Ï aa-lkun.d.e.
frlaCI/1. ook hi..M b-leek het ~-le~ een lw/l:l.-1tondi..f).e dA.oom. Van
de "Leuven~e Bi..jdA.af).en" f).inf). in 1923 n.àfJ eeJUJ di..eJelf.de i..dee
uit., maCI/1. weM JOnde/I. eni..fJ tMtbaCI/1. /l~u-l:t.aat. én. wi..j JOuden
nDfJ andMe pofj.i.n.gen kunnen ve/IJT!e.lden, di..e eveneeJUJ ~chi..pb/leuk
hebben f).eleden. ï ef).eJUJ:t./l.i..j.d..i.f).e ~ilua:t.i..e ~. di..e de f.i..f).UU/1.
en het wMk van Sclw.e/IJT!at!A a-lleen maCI/1. ee/1. aandoet .'
ïoch 9even wi..j het f)./li..f. toe : het Jdi..o:t.i..con van 1870ni..et edU:.e/1. het jui..-1t Jéé/1. voo/l:t./lef-f.elijke Bi..jvoefj~el uit.
1883 - bevat indMdaad nofja-l wat on.nauwkeu/li..fjheden, en ook
J-L;!Jl. de f.o/lmu-lMinfJen vaak JOnde/I. meM ~-lo/ldi..fJ of. ondui..delijk.
( ï M-loop~ : te/I. wil-le van f).eb/leken van di..e aCI/I.d kan het boek
bete/I.. doo/1. een f).evo/lmd publiek wo/lden f).Maadp-leef).d .' J Ook
de et!J!Tlo-lofji..~che VMk-lCI/I.inf).en, di..e de ~ameJUJte-l-LM mo/ldi..cu~
wilde i..n-la~~en, blijken keM op keM te r;.ewaaf).d. VMdM
f).etui..f).t het wMk,
i.n.d.Mdaad,
van 9een "weteJUJchappeli:fke"
aanpak,
aanfJeJ-i..en Sclw.e/IJT!an~ onmofjelijk de jui..-1thei..d van
de hem oVMfJemaakte f).ef).even~ pM~oon-li..j.k kon toet~en : het
f).eOf)./laf.i..~che 9ebi..ed wa~ daCI/I.toe te uUfJ~:t./lekt,
en de ~tof.
te uilf).eb/lei..d. Evenmin ~tond bi..j_ de ~ameJUJte-l-LM een dui..delijke
aCI/I.dA.i..jk~kundi..f).e
~chei..diflg
dM VM~chi..-l-lende di..a-lec:t.en van
het bewMkte 9ebi..ed voo11 Ofjen. VMdM lijkt de t.i..jdA.uUn.te
van 5 j_aCI/1., waCI/I.in dil woo11denboek tot ~:tand r;.ekomen i..~,
i..ndMdaad te ko11t, voo11 een opdA.ach.:t ~ deJe. én. JO JOU
men miA~c.JU..en kunnen dOOilfjaan, met [)eb11eken Van het boek,
di.e .i.fl het vM-leden tot in den :t./leU/le naCI/1. vo11en wMden r;.~clwven, nog eeJUJ te hMha-len.
·
Edoch
naCI/1. aan-lei..di.nfj van deJe hMdA.uk, meM dan een
eeuw .la:t.M, wen-1en wi..j nu eeJUJ heel andM~ ove/1. di..:t "~t.i..ef.ki..n.d."
te oo11delen .'
Voo11eM~:t
in di..:t di.a-lec:t.woo11denboek lifJ:t een on:l.Jafllijke
b11ok V-laam~ Mf.f).oed voo11 ltet f)./li..jpen. Het V-laam-1e, vo-lk-1e :taa-l-leven, 3-oa~ het in de vo11i..f).e eeuw t.L.U. de mond on3M voo11oudM-1
v-loei..de, in a.l Jl-jn ~chakMinfJen, in Jl-jn bonte VM~chei..denhei..d
ook., met J.i..jfl Vell/la~-den.d.e fjelijkeni..~~en ~om~, di..:t moJaiek
van V.laam-1 :taa.lei..r;.en 3-oa-l~ het ;yich lwndMden rf-Cl/I. en -lanr;.

had [jehan.d.haaf_d, Jondvz. ni.vellVI.infJ duo11 onde;wû.j-1 of_ vvz.kevz.,
het vond alleen hivz., i..n deJe voiiiTl, J-LjJt -1civU_f.j:.eJ..i..jke nevz.-1-lag.
Mevz. dan een e = -la;tvz., anno 1985, i-1 rrU.-1-1c.hi...en de :/:mee
dvz.de, moÇfeJ..i..jk de dA.ie vivz.de van deJe ko-1:tba11e collectie
u..L:t de "-1p11aak" vvz.dA.on)Jen. En. het -laa:t-1:te dvz.de of_ vivz.de
dee-l wo11d:t eveneen-1 met de ondeA.fJGnfJ bedA.eif)d. Wemu, het
lijkt un-1 wen-1elijk, dil :te 11edden.
Tweede bedenki..nfJ. 1/ivz. uef..f_en wij ve-le hondvz.den pu:to11e-1ke
woo11den en ui:tcbz.ukki..nfjen, fjf1amma:t-Lca-le voii/Tlen en andvz.e :taa-lveA-1c.hi...jn-1e-len aan, UJaMvan de u..L:t-lefJ onrrU.-1baa11 -L-1 voo11 het
vvz.-1:taan van onJe oude V-laam-1e au:teu11-1.
Ten dvz.de. Ook voo11 de VMfjeJ..i..jkende -1:tudie van de Çeiunaan-je
dia-lecten kan Schueii/Tlan-1 no9 van fjf100:t flLLi J-LjJt. De bladJijden
i..n dil woo11denboek J-i-jJt -lefjio, waM men een of_ andvz.e oude
fi=aan-1e wo11:te-l aan:tJtef_t, onbe-1:taande f}ewo11den i..n on-1 hedendaafj-1 a-l[jemeen Nedvz.-land-1, :te!111Jij-l dit woo11d i..n een and e U'
Çeii/Tlaan-'Je :taa-l a-l JÄ-;/Jt jeufjd en v-i_:ta-l-i_:te-i_:t bewaa11d heeft.
Ten vivz.de. Heemkundif}en en fo-lk-low:ten JUlien in dit woo11denboek een 1"i'ac:to-lu-1" aan:tJtef_f_en - een fJOud!1ivivz. du-1 - die
maM lief--":t 5 piZOVi..ncie-1 :tefjeJ..i..jk :tot -1:t11oomf}ebied heef-t.
liet be-lanfJ van een -lexicon a-l-1 dil VO(lf1 de kenn-L-1 van de
-leef..f}ewoon:ten dvz. VJtOefJMe g.envz.alie.-1 kan niet fjenOefJ ondvz.-1:tl1eep:t wo11den.
Vij {.de bedenk-LnfJ. Sdweii/Tlan-1 _{_..j Jek vz. 9een mee-1:teJ111Je11.k. Maa11
11eali-1evz.:t men J-i-ch daa~tb(i cJe-l, dat dil woo11denboek doo11
9een enk e-l fjeJ..i..jkaMdifJ wvz.k we11.d voo~taf..f}eg_aan ? Dat 5chueii/Tlan-1 1
idioticon pionivz.-1wvz.k uJa-1, i..n een :tijd dat dia-lec:t-1:tudie
nof} n.VZ.fjen-1 iJl éu11u pa tot een weten-1chappelijk becbz.-i_J-f.. /lJQ-1
f}eëvo.l..uevz.d ?
Ten Je-1de. Wij maken tot -1lo:t on.Je k-lei..ne OVe!111Jef)A.nfj met
be:tJtekkin9- :tot het Alqemeen Nedvz.-land-1 van nu. Het -L-1 een
f_e-L:t, dat 9een enkel van de woo11denboeken, die :tefjenwoOJtdifj
cuUJtan:t geb11uik:t wo11den, ,fl_jn ko-lommen vvz.11ijk:t heef-t met
de muoiA:te woo11den en mee-1:t bee-ldende ui:tdA.ukki..nfJen u..L:t Schuvz.man-1 1 p~tachli[Je vvz.,}ame-li..n[J ( 11 J. V-laandvz.en heef..:t, JO lijkt
het on-1 :toch, i..n de vo11i[}e eeuw een kan-1 [JerrU-1:t. De kan-1
om naa11. voo11 :te :tJteden mei. een ei[Jen :taa-l-[Je-laa:t, dat op
het idioom van de ( weJ..i..-1waa11 vvz.dvz. [Jeëvo-luevz.de) Nedvz.-landvz.-1
J-i-jn onui:tmi-1ba11e -1tempel had kunnen dA.ukken. f12 J. Het i-1
( ondeii/Tlevz. . .• ) doo11 on3e :taalk!111di.fje en lexi..cof}l1af_-i_-1che on.l1ijr-r
hei.d dal ScJweAman-1 1 aanJi.en.D.. jlw VMJGme-li..n[j veAboden v11uch:t
i-1 [Jebleven. De klol~ achtvz.ui-t willen Je:l::ten, -L-1 volkomen
Jin.lOo-1. De Nede~tland-1e taa-l L1 immvz.-1 wat :fi_j [}ellJOIZden i-1:
een vo-lUJaMdi[Je, ja 11-Ljke cuLt.uuJt:taal, di.e communica:ti.emi..ddel
i-1 voo11 niet rrU.ndvz. dan 20 mi..-ljoen men-1en, levend aar de:-;e
en aan de andvz.e Jijde van de Moe~tdl.jk. Ook al i.~ het VO(I11echt,
de3e :taa-l i..n a-l-le om-'J:tandi__[Jfleden de-1 leven-1 met .')llll..e/1 <'n
uLtbundi.[Jftew, met pit en k111Üm te lumie11.en, niet hel<'m,w/
de V.l..ammg. ,fl_jn deeJ..

frlaQ/l hoe dan ook, wi..j Je.g_r;en he;t me;t nadA.uk, de bedoehn.r;
van deJe /lep.tUrd. kan r;eeJUJJi.M Ji..jn, af_b/leuk te doen aan
he;t A-lr;emeen "BtMc.h.aaf_d" NedM-larui4, nu he;t Ji_jn -lanr;e emancipettende wer; op V-laa!Me bodem heef-t af_r;e-ler;d. De bedoehn.r;
van deJe hMdA.uk .iA wéJ.., ei..ndilijk awt de weJUJen van een
-1teed/.. f)/lO.tM WO/ldende -1c.h.a/le di..a-lect.-r;elfi;tMtM-1eMden te
vo-ldoen,
en di..t di..a-lecticon,
-1edMt r;enMati..tM P/lakt-UJch
onvi..ndbaQ/1., weM m i..edM-1 bMei..k te b/lenr;en. Ten opJi_chte
van Ji..jn -1ameJUJtWl.'A, Lodewi..jk SchuMman.<J, WeJe deJe f_aC-1i..mi..-leui..tr;ave een we-lkom eMhM-1te-l, ja, een "daad van eenvoudi..r;e
/lechtvaQ/ldi..r;hei..d".

Wi..j ei..ndi..r;en me;t he;t r;eJar;voile woo/ld van 'hof_. Ç/lootaM-1,
één
van V-laan.dMeJUJ me01.t vMdi..eJUJ.te-li..jke di..a-lect.o-lor;en,
di..e on.r;eveM een ha-lve eeuw r;e-leden -1ch/leef_ : "Ni..e.t.te.g_eJUJ.taan.de
he;t wei..ni..r; we;teJUJchappilijke van SchuMman.-1 1 -1.tan.dpun.t en
wMkwi..j.Je,
heef-t Ji..jn boek ui...t-1.teken.d.e di..eJUJ.ten beweJen,
en Ja-I. di..t blijven doen JO-l.anr; M r;een modMn Zui..d-NedM-larui4
Di..a-lec.twoo/ldenboek .tot -1tan.d -i.-1 r;ekomen". ( 1J J
Dil -1oo/l.t di..a-lec;twoo/ldenboek, de -lof_f_ilijk-1.te por;i_nr;en
.ten -1pi..j.t ( 14 J, wacht op heden nor; >1.teed/.. op Ji..jn /lea-l-UJati..e.
~ohan.

l<tM.te-li..M

Feb/lu.qA.i._ 1985.
(1)

In 1864 kwam in Nederland nog het handwoordenboek van de gebroeders
Calisch de verouderde Weiland vervangen of completeren. Het
betrof hier evenwel geen echt oorspronkelijke inventaris van
de toenmalige (Noord-)Nederlandse woordenschat, want het boek
was voor een groot deel gebaseerd op Nederlands-Franse woordenboeken uit de 18e eeuw.

(2)

Ledewijk Willem· Schuermans werd geboren te Kampenhout in 1821,
en overleed als pastoor te Wilsele in 1891. Zijn interesse voor
de eigen taal dateert uit zijn seminar1eJaren, in een tijdperk
dat alle onderwijs in ons land volledig in het Frans gebeurde.
In 1842 was hij medestichter van de (heropgerichte) rederijkerskamer "Het Kersouwken", en in 1875 van het Davidsfonds.
Als pastoor
te Wilsele (vanaf 1868) ontmoette Schuermans regelmatig
Vlaamsgezinde studenten uit het naburige Leuven, o.m. Pol de Mont en
Albrecht Rodenbach.
In 1887 werd hij lid van de pas opgerichte Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde, de eerste officiële instelling,
die in België de belangen van de Nederlandse taal- en letterkunde
zou verdedigen. (Voor verdere biografische gegevens, zie
E.
van Even, "Lodewijk Willem Schuermans", in Jaarboek van
de
Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, 1893, blz. 80-95)

(3)

De werkzaamheden voor het
namen een aanvang in 1852,

"Woordenboek der Nederlandse Taal"
maar de eerste aflevering verscheen

pas 12 jaar later, en het eerste deel (hetzij ca. de helft van
de
letter A) werd slechts in 1882 voltooid. Dit grootste woordenboek
dat ooit in de Nederlanden werd opgezet - en dat op heden nog
steeds niet voltooid is - was aanvankelijk niet bedoeld om de
"cyclopische" afmetingen aan te nemen, die het nu heeft. Het
is namelijk een sterk historisch gericht, volledig taalkundig
woordenboek geworden, dat vele duizenden bladzijden omvat, over
een 20-tal volumes gespreid, en dat dan ook zelden in privé-bezit
wordt aangetroffen. Hetgeen de Leidse hoogleraar Matthias de
Vries oorspronkelijk voor ogen had gestaan, was (gewoon ... )
een ·"woordenboek van het literair verzorgde Nederlands van de
19e eeuw". (Voor méér gegevens over het W.N.T. verwijzen wij
naar F. de Tollenaere, "De lexicografie in de 19e en 20e eeuw"
in
D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, "Geschiedenis van de Nederlandse Taalkunde", Den Bosch, 1977)
(4)

Het nog zeer volledige archief van dit Genootschap, bewaard
in de Leuvense universiteitsbibliotheek, is tijdens de Tweede
Wereldoorlog voor het grootste deel verbrand. Voor gegevens over
Met Tijd en Vlijt voor deze inleiding beschikten wij over
1) de drie voorwoorden van Schuermans
2) Lade Wils : "Kanunnik
Jan David en de Vlaamse Beweging van zijn tijd", Leuven, 1957
(vooral hoofdstuk VII)
3) Het (huidig) archief van de K.U.L.,
dat echter alleen nog over enkele weinig interessante fragmenten
(vnl. rekeningen) beschikt
4) L. Van Puyvelde, "Bijdrage tot
de Geschiedenis van Met Tijd en Vlijt", in "Dietsche Warande
en Belfort", 1905, blz. 112-121,
Documentatie die uitsluitend over het Algemeen Vlaamsch Idioticon
of over ZlJn samensteller handelt, is eveneens zeer schaars:
a) de Kon. Vl. Acad. voor Taal- en Letterkunde, namelijk nr
13 van de Verzameling Brieven, alsook enkele artikel-s in de "Verslagen en Mededelingen" (zie verder)
b) het Archief en Museum
voor het Vlaams Cultuurleven (vnl. briefwisseling van Schuermans)
c) J .H. van Dale, "Losse aanteekeningen op het Algemeen Vlaamsch
Idioticon", De Toekomst, jaargangen 1868 en 1870 d) drie kranteknipsels en een prospectus i.v.m. het Idioticon of zijn Bijvoegsel,
aangetroffen tussen de brieven aan Schuermans (nr 13 van de
Brievenverzameling, Kon. Vl. Acad.)
e) Encyclopedie van de
Vlaamse Beweging, Tielt, 1973-1975, s.v. Schuermans f) Biographie
Nationale,
Brussel,
1914-1920,
Tome
XXII,
kolommen
62-66
g) Bibliographie Nationale. Dictionnaire des écrivains belges
et catalogue de leurs publicat.ions 1830-1880, Bruxelles, 1897
h) Revue Catholique, Louvain, Tome XI, 1874, blz. 449-450.

(5)

Dat die idee bij David levendig was, blijkt duidelijk uit zijn
brief d.d. 1 mei 1865 aan de toenmalige Minister van Binnenlandse
Zaken, waarin hij om een susidie voor het Idi,;ticon verzoekt.
In deze brief, die uitgaat van het Genootschap "Met Tijd en
Vlijt", maar door ZlJn voorzitter David werd opgesteld, heeft
hij het o.m. over "(het) groot belang van dit werk voor onze
dierbare moedertaal ( ... lalzoo voor het Woordenboek der Nederlandse
Taal, wier schrandere redactie al het goede wat het Vlaamsch
Idioticon bevat zal opnemen". (nr 13 van de Verzameling Brieven,
Kon. Vl. Acad.)
Het belang van de gewestelijke woordenschat voor de rijkdom

van onze Vlaamse taal in het bijzonder, en voor het Nederlands
in het algemeen, had David overigens reeds 15 jaar voorheen
tegenover het Hollands publiek verdedigd. Op het 2e Taalcongres
te Amsterdam in 1850 had hij namelijk gesproken over de noodzakelijkheid "om afzonderlyke iysten van gewestwoorden en eigenaardige
uitdrukkingen samen te stellen; daar soortgelyke · verzamelingen
hoogst nuttig zouden zyn tot het verveerdigen van het Algemeen
Woordenboek der Nederlandsche Taal dat men ging bewerken" (Citaat,
door Dr. C. de Baere aangehaald in zijn artikel "Het Algemeen
Vlaamsch Idioticon van L. W. Schuermans. Tijdgenoten getuigen",
in "Vers!. & Meded. van de Kon. Vl. Acad.", 1959, blz. 237-250)
Wat Schuermans' verwachtingen t.o.v. het W.N.T. betreft, deze
blijken voldoende uit zijn "opdracht" bij de editie van 1870,
opdracht die hij in de uitgave van het Bijvoegsel uit 1883 nog
eens explicieter formuleert.
(6)

Lede Wils, o.c. blz. 291 (hoofdstuk X, dat o.m. handelt over
Davids redacteurschap bij het W. N. T.), heeft het over die opvallende tegenstelling tussen de actieve medewerking die Sleeckx
en van de Velde ondervonden voor hun Nederduits-Frans Woordenboek,
en die ook "Met Tijd en Vlijt" mocht ontvangen voor het Vlaams
Idioticon, en anderzijds de lusteloosheid waarvan de medewerkers
aan het Nederlandse woordenboek blijk gaven. "De flaminganten
betuigden graag hun Nederlandsgezindheid, maar voelden blijkbaar
veel meer Vlaams", besluit· hij. (I.v.m. die Vlaamse "lusteloosheid", zie verder ook : C. de Baere, "Enkele Vlaamse. bladzijden
uit de wordingsgeschiedenis van het Woordenboek der Nederlandsche
Taal", V.M.K.V.A., 1960, blz. 499-507).

(7)

Wij hebben hier het ontstaan van het Idioticon (hoofdzakélijk)
verklaard uit de wordingsgeschiedenis van het W.N.T., m.a.w.
wij plaatsten het in een groot-Nederlandse context. Anderen
zullen Schuermans' woordenboek zien als een soort laat-romantische
uiting van zelfbevestiging t.o.v. de Walen en de verfransende
staat. De twee benaderingen vullen elkaar natuurlijk perfect
aan.

( 8)

Publikaties van . taal- of letterkundige aard waren : "Eenparigheid
in de spelling onzer nederdui tsche tael", Leuven, 1862; "Nicolaes
van Winghe en de vlaemsche bybel vertaling", Leuven, 1863; "Belgen,
zijt aen uwe vlaamsche taal gehecht uit liefde voor 's vaderlands
onafhankelijkheid", Leuven, 1864; "Vlaemsche schryvers der oude
Hoogeschool van Loven", Leuven, 1865; andere uitgaven betroffen
religieuze of historische onderwerpen.

(9)

Het eerste deel van het W.N.T. verscheen pas in 1882. Die trage
gang van zaken wekte zowel in Nederland
als in België nogal
wat kritiek en spotlust op. In 1865 reeds schreef Gezelle
"' t Is waar, als wij tijd van leven hebben, zoo zullen wij,
binnen 250 jaar of zoo, een volledigen Nederlandsehen woordenboek
hebben
Maar wacht
daarachter!"
( Gezellekroniek 3, 1965,
blz. 118)

(10) Dit feit wordt door Dr. C. de Baere aangestipt in het reeds
vernoemde artikel "Het Algemeen Vlaamsch Idioticon van L.W.
Schuermans". Maar hij voegt er een bedenking van Prof. Pauwels

aan toe, volgens wie dit nieuwe "Algemeen Zuid-Nederlandsch
Idioticon" eigenlijk bedoeld was als een soort vergelijkende
spraakkunst van de Zuidnederlandse dialecten. De gevoerde argumentatie lijkt evenwel niet zeer overtuigend.
(11) Wij

verW1Jzen in dit verband naar de jongste editie van van
Dales Groot Woordenboek (Elfde herziene druk, 1984). Niettegenstaande de lofwaardige tolerantie dit dit woordenboek meer en
meer kenmerkt (dank zij de Vlaamse vertegenwoordiging in de
redactie ! ) wordt men er toch nog voortdurend geconfronteerd
met de
ietwat stigmatiserende
toevoegingen "gewestelijk" en
"belgicisme", en dit voor een zeer groot aantal woorden die
in Vlaanderen courant in gebruik zijn. Verder zijn woorden en
uitdrukkingen, die in Schuermans' Algemeen Vlaamsch Idioticon
voorkomen, zelden of nooit opgenomen in dit door Vlamingen zowel
als door Nederlanders meest geraadpleegde woordenboek.
Maar, nu het gigantische W.N.T. bijna geheel verschenen is,
lijkt ons de meest schrijnende vaststelling wel de quasi totale
afwezigheid van de naam Schuermans in zijn kolommen, en dit
geldt zowel voor de oudste afleveringen (o.l.v. de Vries), als
voor de meest recente. Wel worden er nogal wat woorden in gehonoreerd die in latere, meer lokale idiotica waren verschenen.
Dat deze duidelijk 66k "provicialismen" bevatten, schijnt geen
bezwaar geweest te zijn.
Deze afwijzende houding van het liJ. N. T.
een "oud zeer" dat
natuurlijk dateert uit de tijd van de eerste Taal- en Letterkundige
Congressen - staat wel in felle tegenstelling tot Gezelles ·manifeste waardering voor het Idioticon. Toeh hij tussen 1881 eri 1895
zijn verzameling Westvlaamse dialectwoorden te boek stelde in
"Loquela", ei teerde hij wél, en overvloedig, uit het werk van
zijn confrater.

(12) Figuren als Leonard De Bo,

indien ze in ons land talrijker geweest
waren, en zich voor hun studie-object niet tot één provincie
beperkt hadden, gingen beslist deze Vlaamse ontoereikendheid
t.o.v. de Nederlanders kunnen verhelpen. De Bo's
"Westvlaams
Idioticon"
(de jongste
jaren verscheidene malen anastatisch
herdrukt) is een meesterwerk van dialectkunde en lexicografie,
waarvan men in binnen- noch buitenland de weerga kan vinden.

(13) Zie

"Handleiding

zoek",
32.

L.

bij

Grootaers

het Noord-en Zuid-Nederlands Dialectonderen G. Kloeke, 's Gravenhage, 1926, blz.

(14) Wij hebben er in deze inleiding bewust van afgezien, een geschiedenis te schetsen van de dialectkunde der voorbije 120 jaar. Omdat

wij Lij de buitenstaander niet de indruk willen wekken, als
zou er op het gebied van de dialectstudie bij ons nauwelijks
iets gepresteerd zijn, citeren wij tot slot de twee belangrijkste
handboeken, die de dialectologie in haar ontplooiing sedert
vorige eeuw ten volle recht laten wedervaren, en die tevens
een overzicht bieden van de in Nederland of Vlaanderen verschenen
(meer lokale) dialectwoordenboeken : 1. A. Weijnen, "Nederlandse
Dialectkunde", Assen 1966
2. J. Goessens, "Inleiding tot de
Nederlandse Dialectologie", Groningen, 1977.

VERKLARING VAN EENIGE VERKORTINGEN.

Antwerpen.
bedrijvend.
beduidt.
beteekent.
.
bijvoegelijk naamwoord.
bijwoord.
üildcrdijks rerklarende geslo,chllijst der Nederl. zelf·
standige naamwoorden.
Dr. Drab. Brabant, waarmede wij soms
ook het westelijk deel der
provincie Antw. verstaan.
dat is.
d.i.
Delforteric, AtJatogies des lan·
Delf.
gues flamande, allemande et
anglaise.
~teel woord.
dw.
engelsch.
engI.
enkclv. enkelvoud.
figuurlijk of iil gefigureerden
!ig.
zin.
Fland. Vlaamsch.
. in 't fransch.
fr.
frequentatief of voortdurend
freq.
werkwoord.
gebruikt.
gebr.
gelijkv. ~elijkvloeiend.
in 't llrieksch.
gr.
Hagel. Hageland , . landstreek gelegen
tusschen Thienen , Landen ,
St·Truiden en Diest.
Haspeng. Daspengauw, de omstreken van
Hasselt, St-Truiden en Zout·
Leeuw.
hoogduitsch.
hgd.
Holland, Noord-Nederland , of
Hol I.
Hollandsch.
it., ilal. in 't italjaansch.
Kemp. Kempen, het Oostelijk deel der
prov. Antw. en 't Noord-Oostelijk gedeelle van Bra~ant.
Antw.
b.
bed.
bet.
bijv.
bijw.
Bild.

JUliaan, Etymologicrt.m Teutaniere lingutll.
KI. Dr. Klein Brabant, dat zijn tic omstreken van Willebroek, Pucrs
en St-Amands.
I.
land, of la lijn.
lat.
Iatijn.
Leuv.
Leuven en omstreken.
Limb. Limburg, overal Hollandseh
Limburg.
m.
mannelijk geslacht.
Meyer, Tl'oordenschat, 3• deel.
mv.
meervoud.
N.
in 't Noorden.
N.·Br. Noord-Brabant.
Nede•·l. Nederlandsch.
o.
onzijdig geslacht.
omstr. omstreeks of omstreken.
Oostvl. Oostvlaanderen.
Plantijn, Schat der neaerauytscher late.
pr. prov. provincie.
r.
rond.
Sax.
Saksisch.
Snell.
Snellaer.t, Korlrijksclle iáioli$·
men.
st.
stad.
Teuthonista .. of Duytspblender van Ghcrard Vander Schuercq.
v.
vrouwelijk. geslacht, of van.
vcrl.
vcrleden.
vl.
vlaamsch.
Vl.
Vlaanderen.
w.
werkwoord.
Weil.
Weiland, Neáerauitsch letterkundig Woordenboek.
Westbr. westelijk deel van Brabant.
Westvl. provincie Westvlaanderen.
z.
zelfstandig naamwoord.
z.
Zie.
z.
Zuiden.
Kil.

VOORWOORD.

In 1859 zond het Genootschap Met Tijd en Vlijt, opgarecht bij d~
katholijke Hoogeschool te Leuven , op voorstel van zijnen g-eleerden
Voorzitter, een omzendbrief uit, waarbij het alle taalkundigen uitnoodigde 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 ia Brabant of Antwerpen,
en welke in de bestaa.Dde Woordenboeken niet opgenomen zijn. Deze
woordenlijsten zouden· dienen als bijdragen tot het samenstellen van
een Algemeen Vlaamac-h lctioticon.
Deze oproep werd met een allergunstigsten uitslag beantwoord : uit
alle vlaamscbsprekende provinciën van Zuid-Nederland stuurde men
bijdragen toe voor de zoo vaderlandscha onderneming.
Westvlaanderen was. daar onder vertegenwoordigd door de heeren
P.-A. Bossaert, stads-archivaris, te Brugge; eerw. K.-L. Rogiers,
leeraar te Meenen; P. Wy(looghe, van IJpere; L. Kindt, van Kortrijk,
en een minderbroeder met name Columbamu.
Uit Oostvlaanderen 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
a1 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
~Den eene ontelbare menigte in 't idioticon zal wedervinden.
·

(

VliJ

)

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. dtt. 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 1sten prijs in onzen kampstrijd. Zijne verdienstrijke bijdrage
bestaat uit woorden vooral opgegaderd in de omstreken van Brus~el,
van Assche, Merchtem en in wat. men het Klein-Brabant noemt, dat
is, in de omstreken van Pu'ers 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 gewe~ten des vaderlands , hebben nogtans' onze idiotismen
meestal in de dorpen tusschlln Brussel, Leuven, Aerschot, Lier en
_Mechelen opgeoogst. Uit het oost-zuidelijk gedeelte van Brabant, dat
men Hageland, het Oude Haspengauw, noemt, en dat gelegen is tusschen Leuven, Thienen, Landen , Di est 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.Le(evre, 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 Luikscha Kempen kregen, hebbeu wij onzen
vriend; den verdienstelijken taalbevoorderaar, Em. van Straelen , te
danken. On9,ertusschen het Hollandscha Limburg zal oneindig beter
dan het Belgische in ons Idioticon vertegenwoordigd zijn, .ten ware wij
uit dit onverbasterd o~rd, in den loop onzes arbeids, nieuwe bijdragen
mochten erlangen. De eerw. llabets, kapelaan te Bunde, bij Maastricht,
heeft ons Idioticon veel genegenheid toegedragen. Doch belangrijker is
de bijdrage van Maastrichtsche idiotismen ons door den gele~rden
botanist, h• Ed. Martens, thans hoogleeraar te Leuven, ingezonden.
De heer J. Sivré, van Roermond, bekwam eene eervolle melding in het
verslag onzes prijskamps. D• JI. Collaes, van Venlo, vroeger sekretaris van Tijd en Vlijt, moeten wij lof en dank toezwaaien, niet alleen
om zijne meêgedeelde woorden, maar inzonderheid om den ijver door
hem aan den dag gelegd in het onderzoeken der om prijs dingende
bijdrag-en voor het Idioticon. Edoch onder al de Limburgers, die ooit

.
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van ons Genootschap deel maakten, munt de jeugdige heer Jer. Larnbrechts, van Grevenbicht, uit door zijnen dichterlijken aa.I_lleg, door
zijne liefde voor Tijd en Vlijt, door zijnen ijver voor de taal en ·inzonderheid voor het goed gelukken vaq 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
Lier, heeft ons een rijken en allerkostelijksten schat van woorden
overgemaakt. Die geleerde taal- en letterkundige had hem verzameld
in zijne iltad 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 afgeluisterd, 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 toegekoinene 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 vaderlandsehen 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 I•te en 2'1° uitgav~ van
Kiliaans onschatbaar Etymologieurn Teutaniere Zingure gelijken niet
eens aan zijne. laatste, die van 1599. Fabricando {abri {inws, zeggen de
Iatijnen , al doende leert men bij luidt ons spreekwoord; en wij ook
zullen trachten steeds beter en beter te doen in de opvolgende alle-
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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 ~s om het geleverd goede prijzen. Overigens hebben wij de
overtuiging dat het Algemeen Vlaamsch Idioticon zeer veel goeds zal
bevatten en de geschiedenis der vlaamscha taalkunde e.r misschien
eens met lof zal van gewagen.
Ondertusscben. wij verwacht~n ons aan eenige opmerkingen, die wij
op voorhand .hier willen beantwoorden.- Maar, zou de lezer kunnen
zeggen , gij geeft hier en ginds woorden op 1 welke geene idiotismen
zijn en wij liefst zagen weggelaten 1 het zij omdat ze reeds in de W oordenboeken 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 opgeyen , dat' is iets wat wij,
persoonlijk, meermalen betwijfelden. Waarom toch zou paard, kunnen,
em;. beschaafdere klanken zijn dan peerd, konnen? Edoch al ware dit
nu zoo, men mag het ons, die een dictionnal'ium 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 ldioticon, dat overigens zoo belangrijk schijnt
voor te komen , met boerentaal ontsieren en met straatwoorden die
niets beduiden, en maar in den vergatelhoek 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 het oorspronkelijke en onverbasterde woord brengen, of eene verwantschapping in andere zustertalen
doen ontdekken. B. v. tusschen Leuven en Meqhelen wordt de wilde
of lw1uls roos, op wier stengels men rozen inent, ottebreem of lwttebreem
genoemd. Wat zullen wij nu met dit boerenwoord aanvangen? Breem
is genoegzaam gekend. Doch wat _is hot? Men weet dat d~ r soms in de
uitspraak verd1·ongen wordt; b. v. in lees (laars), kees (kaars ), belwot
( helwort); hot staat dus voor hort (stoot, steek), wortel van lwrten
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( stooten, steken) of liever voor horts, hurts .( stekelverken, egelvarken,
fr. hérisson) en lwtteóreem voor hortebreem of hortsóreem, d. i. eene
braam, die fel scherp steekt·, ofwel die stekers of egelen heeft gelijk een
horts. Inderdaad ons hortsóreem draagt elders den naam van egelenteere,
in 't Cr. tglantierl Het mag derhalve niet achterwege blijven. Wij zouden eindelijk van hotteóreem nog kunnen horscht- of lwrstbreem maken.
Horst of horscht beteekent kreupèlhout, struikgewas, virgultum, etc. Nu,
zou dit laatste zoo zeer te verwerpen zijn, wijl de egelenteer inderdaad
die gedaante heeft en te recht boomkensbreem 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 ni~t 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,
'tzij nieuwere of oudere, taalbazen over het neerduitsch schreven f 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, stiptaangewezen 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, onie 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 opgateekend , 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 alsdan 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 wo()rd, de' benaming, de spreuk in meer ruldere

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
ajoukaarf. enz. voor ajonkaart, en andere onnauwkeurigheden raakt,
wij vragen er bereids versc.hooning over en zullen alle welmeenende
raadgevingen , alle mededeelingen in dànk aanveerden en , indien
mogelijk, op tijd en met gelegenheid ervan gebruik maken. Daarmede wensc.hen wij allen Gods vrede e;n zegen , den Heer biddende dat
hij ons leven en moed genoeg blijve gunnen om onze moeilijke en vaderlandscha onderneming te mogen voltrekken.

ANDER VOORWOORD.

Den 6 November 1859 richtte het Genootschap Met Tijd m Vlijt, op
voorstel van zijnen bestendigen voorzitter J. David, eenen omzendbrief
tot. alle Zuidnederlandscha 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. Westvlaaqderen waren het de heeren: P.-A. Bossaert, archivaris der stad Brugge; eerw. K.-L. Rogiers, leeraar te Meenen;
P. Wijdooghe, van Ieperen; D. Kindt, van Kortrijk; Columbanus, een
Vlaander.sche kloosterling.
Voor Oostvlaanderen, de heeren : P. Lasoett, 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. DujJoi$,
omstreken van Ingen; de heeren K. Staltaert, van Brussel , en J. Van
Beers, van Antwerpen; de eerw. L.- W. Sch1termans, onderpastoor te
Leuven; eerw. J. Jespers, kapelaan te Hoegaarde; A. Rutten, van
Goidsenhoven, enG. Lefevre, van Overwinden.
Hollandsch~Limburg had voor medekampers : den heer J.-B. Sivré,
van Roermond, en eerw. Jos. Habeis, pastoor te Berg-ter-Blijt, bij
Maastricht.
·
Bahalven dezen, ontving het Genootschap nog bijdragen van: prof.
E. Da1·t, destijds ondervoorzitter van Tijd en Vlijt; van dr H. Collaes,
b
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van Venloo; van Jr Edw. Martens, van Maastricht, thans hoogleeraar te
Leuven; van den heer Emm. Vall .Straelen, van Antwerpen; en van
eerw. 0.-J. Joosen, kanonik der abdij te Grimbergen.
Den 12n van Bloeimaand 186.1 had de ·uitspraak plaats : de heeren
Stallaert ~n Van Bem·s bekwamen., tesamen, •den prijs van 200 fr., en
C. Du Villers den bijprijs van 100 fr. De heeren Sivré, Jespe1·s, Lefevre,
Rutten en de bewerker van dit Idioticon eene eervolle melding.
De weleerw. heer J. David was voornemens zelf en alleen a:l dien
overyloed v.an bouwstof, in or.de g~braçbt, te bewerken en tot den druk
te bereiden~ reeds had .hij ïn 1861-62 ·een gedeelte der letter A voorloopig afgewerkt. Maar de zoo ieverige ·als schrandere man zag en
voelde dat zijn tijd en krachten ontoereikend waren om het reuzenwerk
tot een goed ·einde te .brengen.; hij zond de papieren naar zijn vriend,
Emm. Van Stmelen. Doch bij dezen wakkeren Vlaming, stichter ~n vader
van Met Tijd en Vlijt, bleef alles onaangeroerd liggen tot in de maand
September 18G4, wanneer wij, uit eigene beweging en uit liefde tot de
dierbare n1oedertaal, den kostbaren schat terug vergden en verkregen.
Gelijk wij het in ons eerste voorwoord zegden, zetteden wij óns dadelijk
en moedig aan het werk, en reeds den 20 Juli 1865 verscheen de
Je aflevering; en ziet, na zes jaren ~w9egens, nu de 'laàt~te hier. De
kranke David had, sints wij aan 't ldiotricon ouverpoosd werkzaam
waren, niets van ons voortbrengsel kunnen nazien. Doch het Bestuur
van Tijd en Vlijt had ons twee medehelpers toegevoegd, J. Lambrechis,
student, en onzen eerw. en geleerden vriend P. Du Bois. Deze heeren,
als mede prof. Van Bee1·s hebben van eerst af tot het einde toe, met zoo
veel zorg als kunde, de. do01· ons bewerkte drukproeven nagezien. Wij
moeten hier ook met erkentenis de namen melden van eerw.; E. Vmt
Droogenbroeck en van.kanonik C.-B. De Ridder, secretaris onzes aartsbisdoms, die nu en dan onze proeven wel wilden varlleteren; Alle
oprechte· minnaars onzer dierbare moedertaal en waardeerders van het
IdioSicon, en wij in .zonderheid, zijn hun den grootsten dank verschuldigd ; vooral den heeren J. Lambréchts en J. Van Beers is het toe te
schrijven .dat ons werk zijne grootere volledigheid en zijne meer~dere
.nauwkeurigheid te danken heeft.
Wij beloofden in het beginsel, dat wij onzen arbeid met moed, zorg
en geweteil ten einde toe zouden voortzetten. H~t is aan hen, die
met kennis vai1 zaken en onpartijdig de bewerking van het Idioticmt
hebben nagespeurd, te verklaren of wij woor~ gehouden hebben; dan
wij toch meenen dat de laatste afleveringen de eerste verre en onder
alle opzichten overtreffen.

Wij waren voornemens eene verhandeling of algemeen overzicht
over de verschillende in Zuid-Nederland gesprokene dialecten als inleiàing aan het Algemeen Vlaamsch- Idioticon· te plaatsen; doch méer dan
eene oorzaak heeft ons verhinderd dit opstel in gereedheid te brengen.
Wij hopen· het vooraan- ons Bijvoegsel te zullen- plaatsen. - Dit Bijwoegsel, hetwelk men zoo gauw nog ~iet hoeft te vèrwachten, zal zelf
een tamelijk dik boekdeel uitmaken.
Wij twijfelen geenszins of dezelfde ondersteuning; die wij tot hiertoe
mochten genieten, en zelfs eene grootere zal ons vanwege de taalnavorschers van Zuid en- Noord komen aanmoedigen. Sedert de uitspraak
des prijskamps hebben wij niet opgehouden steeds woorden- te verzamelen. Dan het is tlok stelHg dat de nieuwe bijdragen, ons sints 1864
van overal toegekomen, voor 't minste twee derden van bet IdioticoN.
vormen. Wat wij niet meer konden benuttigen, zal· tot het Bijvoegsel
dienen. Oek de narrum derter nieuwe medewerkers laten wij hier met
genoegen VQlgen, opdat ook zij den innigen dank ontvangen zouden
van al, wie de Nederlamlsche spraak werkelijk bemint :
. Jo Eerw~ J. Van de Putte, thans deken van Kortrijk: woorden vm·zameld te en in de omstreken van Poperingen.
2° De heer F.-J. Blieck hehbe dank om. zijne Werviksche wom·denlijst.
3° D. Küult schikte meermaals nieuwe bijdragen uit Kortrijk.
4° Atbrecht Fredericq, student in de Rechten te Leuven; lüj is een
ieverige en veel belovende flamingant, wien wij zeer veel goeds, te
Kortrijk en deszelfs omstreken bijeenverzameld, te danken hebben.
5° Ferct. Fremmerij, ook een jongeling van wien de Vlaamsche Zaak
veel verhopen mag, heeft met geen minderen iever· Louwstof uit Kortrijk toegezonden.
6° en 7° Dan hebben wij nogal in dezelfde stad den eerw. leer-aar·
B.-R.-D. Callebert en broeder Eernardus, die beiden ettelijke goede
woorden tot onze beschikking stelden.
Stappen wij Oostvlaanderen binnen.
8P De eerw. F.-A.-C.·F. De Backer, onderpastom· te Erenbodeghem
bij Aalst, verdient zonderlingen lof om zijne kostelijke b.ijdragen te en
in de omliggende plaatsen van Ronsen opgeoogst.
9° Lod. Haumont, van Aalst, bezorgde weinig. maar goede waar.
100 Alb. Van den Abeele, van St-Martens-Laathem, leverde eenige
eigenaardige woorden uit de omstreken van Deinze.
ll° Frans De Potter, uit Gent, moet hier gemeld worden om zoo
menigen blijk van belangstelling door hem aan 't Idioticon bewezen.
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12<> Doch 't is wel ,de knappe onderwijzel', E(im. Çmtdde,.dien geene
erkentenis geiweg kan worden g~gund .om het bo~kdeel idiotismen.
door hem uit den mond van het Gentsche volk met veel j\andacht afgeluisterd en met zoo veel iever samengesteld.
13° E.-M. Meg(lnck, onderwijzer : woorden uit de. omstreken Vl!ll
,
,
Assenede.
14° B. Steyaert, en 15° dr K.-M. HatJerbeke, advok~at te St-Gilis;
woorden uit het land van Waas.
Wij bekennen ook veel goeds gehaald te hebben :
a) Uit de schriften van den .eerwaarden Westvlaamsehen schrijver
GuiM Gezelle;
b) Uit de losse aa/lteekeningen op ons Idioticon, door J.-H. Van Dale,
(zie Toekomst 1868) ;
c) Uit het artikel van H.-J. van Eek, het taaleigen der boeren van het
kanton Azel, & district van Zeeland ·(Archief voor Nederlandscha taalkunde, Il, 151-198).
Voor de provintiën Braband en Antwerpen hebben wij de volgeuden:
16° en 17° 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 19'> Ja1t Geens, seminarist, en eerw. L. De Liagre, te Mechelen.
2()o Eerw. Van Meel, bestuurder des kloosters te Willebroek.
21° Eerw. J.-B. Hoofs, priester van Antwerpen, heeft zeer veel voor
ons Idioticon gedaan.
22<> Eerw. P.-J. Moreels, priester van Antwerpen.
23.° Kanonik P. Claessens, geestelijke schoolopziener der pr'Dvincie
Antwerpen.
24° E. Spanoghe, leeraar, te Antwerpen.
25° Eerw. J.-F. Hendrickx, van Turnhout, onze begaatäe onderpastoor.
26° C.-J. Mangelschots, van Meerhout, pastoor te Gestel.
27° De eerw. S. Daems, kanonik-bibliothecaris der abdij, te Tongerloo, heeft wel verdiend van het Idioticon, om zijne allerkostbaarste
bijdragen van Kempische en Noord-Brabantscha woorden.
28° 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
taaleigen.
29'> De eerw. heeren C.-P. De Becker, pastoor van Beishem; 300 C.-A.
Tot·fs, onderwijzer, te Leuven; 31° eerw. P.-C. Bets, pastoor van Neêr-
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linter; A. R1ttten, vroeger gemeld, bezorgden, elk een zèker tar goede
woorden, gebruikelijk in het Oostelijk gedeelte van Braband of in de
omstreken van St-Truiden.
32'> Aan dr L. Delgeur, medestichtervan Tijd en Vlijt, end" J.-H. Bormans hebben wij ettelijke Truiersche woorden te danken, deels ons toegezonden, deels uit des Luiksehen hoogleeraars schriften overgenomen.
Nog hebben wij veel genomen uit de proeve over het waleigen dei· stad
Maastricht, door dr G.-D. Fmnquinet, archivaris, enz .• voorkomende
in 't A1·chie{ 11oor Nederlatuls.:he TaalkutUle (lil, 267).
Na hier nogmaals de lofweerdige medewerking onzes vl'iends. J. Lamln·echts, van Grevenbicht, dank gezegd te hebben, vermelden wij 33° d~n
verdienstrijken dichter en taalkundige, J.-M. Dautzenberg, van Heer-·
len, die ons beschonk met een boekje kostbare half Limburgsche half
Duitsche uitdrukkingen.
Eindelijk en 34° de wel eerw. heer Waterreus, bestuurder der normaalschool te Roermond, bestelde ons eene geschrevene verhandeling
over het taaleigen zijner 11erblij{plaats, 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. Daarrneê eindigen wij deze voorrede en bevelen ons
met ons Idioticon aan de gunsi-aller ware taalbroeders van gansch om;.
dierbaar Nederland.
Wiltsele,

l\)

Meert 1870.

L.-W.

ScHUERMANS,

pastoor.

INrfEEI\ENAARSLIJST.

Hel Belgisch Staatsbestuur, 50 ex.
Z. Hoogw. Mgr Anthonis (C. A.), bisschop van Constance, voorzitter van
het Groot Seminarie, te .Mechelen.
Adriaens (G.), opsteller· van De Tijd, te Brusst
Adriaenssen (eerw. G. S.), onderpastoor te St·
Aerts (eerw. F. L.), onderpastoor, te Tienen.
Ansiau (eerw.), priester, te Anlwer·pen.
Antwet·pen (de stad), 5 ex.
Baelen (eet·w. J.), onderpastoor, te Brosset
Bansart (1\Iax), 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.
Bels (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-Rombou~s-kollegie, te ~lechelen.
Borrewaeter (F.), med. doet.~ te &lerxem.
Bouten (H.), student, te Gent.

(
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Doutens (P.), advokaat, te Bt·ugge.
Bouwen, studiemeestet• in de norma-lschool, te Ba·ugge.
Brouwers Z. (J.), schoolopziener, te Leuven.
Droec01·ens (Edm.), student, te Leuven.
Broeders (De) van liefde, te Antwerpen.
Capoeienen (eerw. PP.), te lngen.
Cautea·eels (eerw. P. J .), onderpastoor iu 't gasthuis, te Antwerpen.
Caluwaers (eerw. F.·A.), onderpastoor, te Hoboken.
Capelle (K.), student, te Leuven.
Ceusters (eerw. P.A.), onderpastoor, te Tervuren.
Ciaassen (F.), boekhandelaar, te Brussel, t3 ex.
Claeys (eerw. J. A.), leeraar, te Oudenaarde.
Claessens (eerw. P.), kanonik, geestelijke schoolopziener der provintie
Antwerpen.
Clarysse (eerw. Z. A.), onderpastoor, te Lendelede.
Clercx, burgemeester, te Blerick.
Cnudde (Edm.), onderwijzer, te Gent.
Coenen (eerw. H.), hulppriester, te Wommersom.
Conscience (H.), te Brussel.
Coopmans (eerw. J. L.), onderpastoor, te Leuven.
Courtmans (l\levr.), geb. Berchmans, letterkundige, te Maldeghem.
Craessaerts (eerw. Fr.), pastoor-deken, te Leuven.
Daems (eerw. S.), bibliothecaris der abdij, te Tongerloo.
Dautzenberg (J. M.).
Oavidts (eerw. ~1. H.), pastoor, te Droogenbosch.
Davids-Genootschap, te Aalst.
De Hacker (eerw. L.), recto•· der Zwartezusters, te Antwerp~n.
De Backer (eerw. F.), onderpastoor, te Erenbodegherq.
De Baets (P .), advokaat, te Ge n.l.
De Baillet (eerw. F. J.), te Antwerpen.
De Becker (eerw. F. R..), pastoor, te Deishem.
De Beer (J. B.), schepen, te Leeuwerghem.
De Beucker (J. J.), leeraar vao plantenkunde, te RoUerdam.
Oe Bo (eerw.), leeraar in St-I.odewijkssticht, te Brugge.

(
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ne Braey (L. A.W.), priester, te Antwerpen.
De Breukea·, bestierder van het Geestelijk kollt!gie, te Veurne.
De Buck (eerw. p. R.), S. J., te Brussel.
De Bruyn, voorzitter van de Pioen, te Mechelen.
DeCleer (J.), provincieraad, te Antwerpen.
Deckers (eerw. P. G. L.), onderpastoor, te Antwerpen.
De Cock (F. A.), koopman te Cureghem.
De Cooman (Pros.), te Geeraardsberge.
I>e Cort (Fr.), letterkundige, te Elsene (Brussel).
De Coster (eerw. Ph.), pastoor-'deken, te Lier.
De Coster (eerw. G.), pastoor, te Gaasbeek.
De Costere (eerw. J.), rectoa· van het Ste-Bar·bara kollegie, Ie Gent.
Decq (A.), boekhandelaaa·, 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 (Kaa·el).
De Graef (eerw.), onderpastoor, te Itterbeek.
De Jager (A.), hoofdonderwijzer, taalkundige, te Rotterdam.
De Laet (J. H.), volksvea·tegeuwoordiger, te Antwerpen.
Delforteric (eerw. E.), te Antwerpen.
Delgeur (d< L.), leeraar, te Rotterdam.
De Liagre (eerw. L. H. P.), priester, te Mechelen.
Del Vigne (eerw. A.C. H.), leeraar, te Mechelen.
De l\'larré (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 Muylder (eerw. J. H.), pastoor, te Maleizen.
De Negré (baron), te Brunssum (Hollandsch Limburg).
De Neuf (J .), bua·gemeester van Campenhout.
De Pauw·(eerw. C. G.), te Mechelen.
De Paeuw, te Baarle-Hertog.
De Pauwe (J. }'.), kantonale schoolopziener, te Sleidinge.

(
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De Poot·tere, boek\tandelaar, te Brugge.
De Ridder (eerw. C. B.), secretaris van het aartsbisdom, te Mechelen.
De Ridder (eerw. J.), onderpastoor, te Werchter.
De Schepper, onderwijzer, te Belcele.
De Smet, koopman, te Kortrijk.
De Vlam (J. J.), hoofdonderwijzer, te Eindhoven.
De Voght, med. doet., te Elewijt.
De Vos W.), advokaat, te Oudenaarde.
De Vos, hulponderwijzer, te Waarscboot.
De Vreese (D.), bestuurder der stadsscholen, te Korll·ijk.
De Vries (M.), boogleeraar, te Leiden.
De Vroye (F.), onderwijzer, te .Lovenjoel.
De Wit, bestuut·der der gevangenis, te Kortrijk.
D'Hondt (K.), onderwijzer, te Lembeke.
Dieltjens (eerw. F. J.), rector det• Grauwnonnen, te Antwerpen.
Oiel'ickx-Beke, boekhandelaar, te )fechelen, 2 ex.
Dodd (G. J.), letterkundige, te Brussel.
Dohmen (eerw.), kapelaan, te Oirsbeek.
Du Bois (eerw. B. L.), kanonik, te St-Nikolaas.
Eeckhout, onderwijzer, te Nazarette.
Empis (eerw. J. B.), onderp:tstoor, te Antwerpen.
Feytens (H.), onderwijzer, te Puurs.
l<~onteyn (K.), boekhandelaar, te Leuven.
Franquinet (G. D.), advokaat, archivaris der st:td Maastricht.
Fredericq (Albt•.), student, te Leuven.
Geens (J.), student in 't Groot-Seminarie, te )fechelen.
Geestelijke bestuurder (De), in den Wapenaart, te Loket•en.
Genard (P.), archivaris der stad Antwerpen.
Gerrits, onderwijzer, te Tervut·eo.
Gezelle (eerw. G.), onderpastoor, te Brugge.
Goelen (eerw. J. A.), onderpastoor, te Zout-Leeuw.
Haine (eerw. A. J. J. F.), hoogleeraar, te Leuven.
Bansen (C. J .), letlet•ktmdige, te Antwerpen.
Haumont (Lod.), student in 't Groot Seminarie, te Gent.

(
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Henckens (eerw. C.), onderpastoor, te Zellik.
Hendr·ickx (eerw. J. F.), onde.·pastoor, te Wiltsele.
Herrebout (V. J .), boekbinder, te Oostende.
Hoofs (eerw. A.), pastoor, te Braine-l'AIIeud.
Janssens (H.), koopman, te Leuven.
Jaspers (eerw. J.), onderpastoor· in St-Joris, te Antwerpen.
Jesnieten (de Eerw. PP.), te Leuven.
Jongenelen (eer·w. J. H.), onderpastoor, te Mechelen.
Josephieten (de heer·en), te Leuven.
JoUrand (L.), vader, advokaat, te lli'Ussel.
Juhr (N.), boekhandelaar, te ll•·ussel.
Katholieke Hoogeschool (de), te Leuven.
Kempeneers (eerw. A.), S. S. T.D., te Montenaken.
Kersouwleen (de maalschappij het), te Leuven.
Kessels (J.), letterkundige, te Antwerpen.
Kiekens (Jan), te Korlt·ijk.
Kindt (D.), apotheker, te Ko•·t•·ijk.
Knibbeleer, leeraar· aan 't Athen:eum, te Namen.
J(ok (A. J.), lecraar· aan de hoo3e•·e burger·school, te ltoermonu.
Kuyl (eerw. P.), rector, te Antwerpen.
Lapor·te (11.), leeraar· aan 't kollegie, t~ St-Truideli.
Lemmen, onderwijzer, te Slamproy.
Lor·iaux (eer·w. J. F. A.), onderpastoor in St-Joseph, te Antwerpen.
Lowet (eerw. A. H.), pastoor, te Glabbeek.
Luyten (eer·w. H.), pastoor, te Lembeek.
Maas (eerw.), onderpastoor, te Paal.
Maes (eerw.W.), onderpastoor·, te Leuven.
1\laes (eerw. P.J.), pastoo•·. teu :\ar·t (Geel).
1\laes (K.), onder·wijzer, te Ingeu.
Mangelschots (eerw. C. J:), pastoo1·, te Gestcl-~lcerhout.
1\leersseman (D. G.j, ru·ofcssor in 't Lodewijkssticht, te llr·ugge.
1\leganck (E. M.), onderwijzet·, te Assenede.
l\fenschard (eerw.),leeraar aan 't llisschoppelijk Seminarie, te Get~rtsber·ge.
1\Jer·tens (Pros.), notaris, te Leuvcu.

Mer·tens (P.), hulpondenvijzer, te Slcidinge.
l\loeller (C. C. A. Al.), hooglee1·aar, te Leuven.
l\lombaerts (eer·w. H. J.), ondervastoor, te Brussel.
Moreels (eerw. P.J.), priester, te Beirendrecht.
l\loUu (eerw.), kapelaan, te Papen hoven- Obbicht..
1\lulder, hoofdonderwijzer; te Anlwe•·pen.
r.Iuquardt (C.), boekhandelaar, te B1·ussel.
Neefs-d'Udekem (Em.), grondeigenaar, te ~lecbelen.
Nelissen (een,·.) pastoor, te Voerendaal.
Nijhotl' (~1.), hockhandelaar, te '.s Gravenh::~gen, t5 ex.
Noordholl' (P.), boekhandelaar·, te Groningen, 2 ex.
Nouwen (eerw. F.), ontle•·pastoor, te Luik.
Office de Publicitè, te Brussel, 2 ex.
Olinger· (renv.), te B1·ussel.
Onde•·wijwrs Gezelschap (liet), te ~leerslwm.
Opdebeeck (.\.), Vl'ederechter·, t.e Duffel.
Pallemae•·Ls (L. J.) , hoofdondc•·wijzer, te Lcu ven.
Pasteels (J. 8.), onderwijzer·, le Leuven.
Peelers (P. L.), aalmoezenier, te B•·ussel.
Peeters (eerw. A.), onderpastoor, te Mcir·.
Pe1·k (abdij van), bij Leuven.
J>cters (H.), letterkundige, te Antwerpen.
Peyrot (eerw. T. B.), subregent, te Leuven.
Pipers (L.), onderwijzer, te Heers.
Poppe (eer·w. C. J.), onderpastoor, te Waarschoot.
Radinger, amptenaar, te Herenlhals.
Haepsaet (H.), vrederechter, te Lokeren (Waas).
Rf!ehtbank van eersten aanleg (de), te Tnl'llhouL
Hcmcs (eerw. C.), paslom·, te St-Lieven~·Essclwn.
Hens1~ns (1~cr·w. E. H. J.), hooglecraar·-hihliothccaris, te Leuven.
Robbcr·s (J. G.), boekh_andelaar·, Ie Hollcr·dam.
Hoelanis (cf~r·w. L.), ,·oorziller· van 't Hclgiseh kollegie, t1~ Home.
Hngglu; (W .) , hoekhaudt'la:u·, 11: Gent, 2 ex.
Bo;!;ÏI'I"S (\\'.), stndl'nt, I<' Leuvf•u.

Rolin (J.), student, te Leuven.
Hombauts (eerw.), te Antwerpen.
Boos en Eikel (de maatschappij), te LeuvcQ.
Hooses (Max), leci·aar der nededandsche taal aan 't Athenreum, 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 Gemhloux.
Sanders (J. G.), bestuurder der Middelbare school, te Antwerpen.
Saudan (eerw. F.), kanonik, te Gent, 2 ex.
Scheler (A.), hibliotheca1·is des Konings, te Elsene (Brussel).
Schuermans (eerw. K. L.), leeraar aan 't St· Rombonts kollegie, te Mechelen.
Schul (Ern.), te Antwerpen.
Sel (eerw. C. H.), pastoor, te Ovei·Iaar (Hoegaarde).
T'Serclaes (graaf E.), goeverneur van Limburg, te Hasselt.
Sermon (H.), boekhandelaar, te Antwerpen.
Serrure (C. P.), ond-hooglee1·aat·, te Gent.
Simons (H .), onderwijzer, te IJ eist· ten· Be1·g.
Smeyers (eerw. P.D.), pastoor, te Willebringen.
Smitz (eerw. P.J. Il.), rector van 't gesticht Van Cels, te Antwerpen.
Snoeck (C.), notaris, te Ronsen.
Solvyns (eerw. T. G. J.), onderpastoor, te Berchem.
Snellaert (d' F. A.), lid der koninklijke Akademie, te Gent.
Speessen (eerw. J. J.), ondcrpastom·, te Antwerpen.
Stevens, onderwijze1·, te Berent.
Stillemans (eerw. A.), bestuurder van 't Klein-Seminarie, te St-Nikolaas.
Stroobants (E.), notaris, te St-Gilis, bij Brussel.
Taymans, letterkundige, te Antwerpen.
Tenier (eerw. E.J, aahnoezeniet·, te Wel'Vik.
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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Uittenbroeck, boekhandelaar, te Venloo, 4 ex.
Van Ackere (l\levr.), gebo1•en Maria Doolaeghe, te Dixmuiden.
Van Bambost (eerw. J.), onde1·pastoor, te Waarschoot.
Van Beeck (eerw.), te Antwerpen.
Van Beyoen (eerw.), rector van't Vondelingenhuis, te Antwerpen.
Van Cauwenbergh (F.), advokaat, te Lier.
Vanden Burght (eenv. P.), kanonik, voorz. van 't Seminarie, te Driebergcu.
Vanden Dungen (F. A.), onderwijzer, te St-Gilis (bij Br·ussel).
Vanden Eynde, professor, te Antwerpen.
Vanden Nest (eerw. IL}, pastoo1·, te Elewijt.
Vanden Steene (eerw. IL B.), bestuurde•· van St-Josefssticht, te St-Nikolaas.
Vande Putte (eerw. J.), pastoo1·-deken, te Ko1·trijk.
Vande1· Auwcra (J. P.), stads•·entmeester, te Leuven.
Yande1· Does de Willebois (P. J. A. l\1.), commissal'is des Konings,
te l\laasti·icht,
Vande•·l\leiren (ee1·w. L. L.), priester te 1\lechelen.
Vande1· !Iolen (d' L. J.), burgemeester, te Stab1·oek.
Van den Pee1·eboom (A.), oud-ministet·, te Bl'Ussel.
Vander Voort (Michiel), te B1·ussel.
Vau Dongen, klei·k, te Antwerpen.
Vande Ven (eerw. J.), onder·pasto01·, te Hoboken.
Van Droogenbroeck (eerw. P. E.), hulppriestCI·, tel' B01·cht.
Van Droogenbi'Oeck (J .) , onderwijze1·, te Schaarbeek.
Van Dt·iessche, te Deflinge.
Van Eet·dewegh (eerw. F. H.), pastoor van St-Jacobs, te Antwerpen.
Van Et'luenghem (D. C.), koopman, te Leuven.
Van llaeken (eerw. L.), priestet·, te Tongei'etl.
Van Ham (I{.), koopman, te Antwerpen.
Van Hees (eerw. C.), pastool', te Heers (Limb.)
Vau Humbeek, gi'Ondcigenaar, te 1\leisse.
Van Inthout (ee1·w. F.), onderpastoo1·, te Heist-ten-Be•·g.
Van Keyenblik, Jeet·aai' in de 1\liddelbal'e school, te Bl'llgge.
Van Leeuw (P.F.), apotheket·, te Leuven.
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Van 1\lcel (A. l\1. J.), Lestuurder van het klooster, te Willebroek.
Van 1\lelckenbeke, apotheker, letterkundige, te Mechelen.
Van Oye (E.), student, te Thorhout.
Van Heeth (eerw. 'F.), onderpastoor, te Antwerpen.
Van Rijswijck (Lamb.), te Antwerpen.
Van Roy (eerw. L.), onderpastoor, te Antwerpen.
Van Roy (eerw. J. F.), Jeeraar in 't Klein Seminarie, te Hoogstraten.
Van Roost (eerw. l\1.), onderpastoor, te Brussel.
Van Rossom (ee1·w. J. F.), leei·aar in 't Groot Seminarie, te 1\lechelcn.
Van Va1·enbergh (eerw.), onderpastoor, te Bedaar.
Van Wambeke (K.), leeraai' in 't Seminarie, te St-Nikolaas.
Vasquez (eerw. F. J. H.), onderpasloOJ·, te Berchem bij Antwerpen.
Verbeeck (eerw. J.), onde1·pastoor, te Hevel'ié.
Ve1· Bcyleo, professor, te Mechelen.
Ver Cruyse (eerw. L.), onderpastoor, te Wouwen (Westvlaander·en).
Ver Donck (eerw. J.), onderpastoor, te Machden Lij Vilvoor·de.
Ver Hegge (P.J.), koster·, te ErenLodeghem.
Ver ~leire (P.), fab1·icant, te St·Nikolaas.
Ver Riest (dr E.), te Ieteghem.
VerStraete (eerw. F.), pastoor, te Blankcnbeq;.
Vin x (J .), onderwijzer, te Hoeleden.
Von Schellewald (F.), keize!'lijke bibliothecaris, te Weeneu (Oosteur·ijk).
Wagemans (eerw. J.), onderpastoor, te Anlwerpeu.
Willems (A.), letterkundige, te Brussel.
Willems (P. GAI.), hoogl_eeraar, te Leuven.
Willebois (J.), bestuurder van 't St-Lodewijks kollegic, te Crugge.
Willequet (I.), onderwijze1·, te Geut.
Wuyts (eerw. F. C. A.), leeraur, te Iloogstrateu.

A
De woorden die men ouder de letter A
niet vindt, kan men onder H zoeken.
A, 0 en OE ( 11) zijn drie klinkers, welke
in 't platduitsch en in een gedeelte
van Limb. bij de vorming van 't
meerv. den zoo genoemden " ömlalil» aannemen, dat is bijna overal
waar dal in het hoogd. geschiedt, a in
11, o in 0 enz., oeXi1) in ü veranderen.
b. v. appel, äppel, noot, nöt, moes,
müs, enz. (Zie Inleiding.) In Westvl.
in een gedeelte van Oostvl. en van
Brab. gaat de a veel tol e of ee over
als : slaan , gestegen; dragen , gedregen ; vervaren, vervilren , vervaard,
verveerd. z. ed.
A. De lange a als in zaad, kwaad, maat,

dclijks in den mond heeft: Fi! spee
uil, 'l is a-a! dat is llalsch of baalsch
in Limb. (Drab.), .Ja schijnt eene
verbastering te zijn van aak, e~k.
AAGT of AACHT, v. beteekent in sommige
streken een onderaardschc gang of
waterleiding : de spellini van, het
woord is waarschijnlijk haacht en het
woord zelf verwant met het oude
Haghedochte, spelonk.
AAl. In eenen aai en eeuen draai, in eenen
oogwenk ( Westvl. ), d. i. op eenen ja

en neen.
AAISKE, AAKSKE, zoentje (Westvl. en
elders). In Leuven en elders zeggen
de moeders tot haar kind : geef moeder een ja-ke.

laat, straat enz. wordt in Limburg . AAK , EtK, bet. een walgelijk vuil. Ook
als eene soort van (} of ao uitgegebruikt als uitroeping : aak. ! eek !
sproken. Die klank wordt in Vlaanook: a~e-pu~! voor foei! fr. fi.!dren, Antw., ja in gansch Zuid-NederDe woorden aak en puu schijnen
land gehoord als o in het fr. despote,
beide klanknabootsend te zijn , zoo
en au of ou, en deze leste klanken als
wel als foei en de fr. uitdrukkingen
de lange a, b. v. paus, paas , sous ,
/i I en JIU.ilr. De Holsteiners zeggen :
akken en akkefi.! akke{u! De Bremers:
saas, smous, smaas. Z.lnl.
A·A, woord uit de kindertaal: 't is a·a,
akkepu ! Kil. : ack, eek, pus, sanies
( Brab. Antw. st. en pr. ). Misschien
't is vuil . .A-a doen, zijn gevoeg doen.
Ook sterk aangeademd in de hha, en is
is 't een letterverplaatsing van kak.
dan wfl}licht eene klanknabootsing. AAKSTER, v. ekster, fr. pie.
In het Holsteinsch taaleigen hebben 'AAL or ALE, z. n. v. in Wes&vl. ge·
deze woorden dezelfde beteekenis ;
bruikt voor vloeibaar mes&, als koemen zegt a-a doen en a-a maken'
zei", ofb~r :van hier de saAmgestelde
en, gelijk te Antw. st. en pr., tot een
woQrden, als aalkuip, aalput, alekar·
teel ( groot vat). In Limburg zegt
kind sprekende, dat ietsvuilsof scha·

er

I

AAM

men: aal poel, aalwater enz. Aalstuk is
een groote ton voor de ale naar en
op 't veld te voeren. Aallepcl, aalpomp. "Ces mots», zegt Delforteric
~Annal. ling. blz. 162), usont en
usage dans Ia Flandre occidentale et
signifient urine de vache, engrais
liquide et Ie réservoir qui Ie contient ·
etc. » In Qostvl. zegt men : ale en
beér, aalput voor beêrput, koeiale.
Volgeos Schmeller heefL aaet oC ät in
Danover dezelfde beteekenis. By Kil.
aet oC eet, angl. ceruisia mustea.
.AAL BEZIE of AAL.BEES. Dil 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 borrelljcs te maken. Bij
Kil. is het, als thans nog in vele streken , helzelfde als zeebecs ; doch de
Brab. heelen :~;eebees hetgeen in het
Cr. gl•oseille rouge bet., te Kortrijk,
paters.

AAN.

.( 2

avond en brood, dewijl men ook zegt:

morgcnd brood. Dit woord wordtnog
al veel in Limb. door de volksklas
gebruikt.
AAMZEIK, vr. n. in Limb. nog al veel gebruikt voor mie!' (hgd. ameise ).
AAN , ook toe of op , heeft de beteekenis
van voort. Ik vrees dat ik tegen den
eersten october met mijne idiotism\)n
niet zal gedaan krijgen. Werk maar
altijd aan.

AANDORHEN, aanbranden. z. borren.
AANBHANDEN, o. w.,.hier en ginds gebruikt voor gram worden (Westvl.) .
AANBIIOK, m. lijn wl)araan het klitspel
(knikkerspel) beginl. Ik ga van aan
den aanbr(Jk. Van breken, als ûjnde
daar, waar 'L spel, door ecne lijn af·
gebroken, afgeschQideq is ( Goidsenhovc ). Zulke 11cheidslijn 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 aen voet in

AALPOI';L , m. n. beteekent in Limb.
t) poel waar aalwater in is, dus zooden aar~ ; áe bot i4 tn áen aan , d. i.
veel als me~tpoel, 2) aalwater. De
het begin, he~ uileinde, het onderste
planten moeten met aalpoel of aalvan de beugelbaan, dat in diL ilpel
water begoten worden. In dezen zin
niet alleen door eene lijn, maar door
gebruikt men daar. ook poetwater.
eene greppel (riool) is aangeduid.
z. verder aal.
AANDE, v. eendvogel, de a voor e uitgeAALROERDER, z.m.een lange stok. voorsproken als in paard, peerd. Dus ook
zien van een berd om de ale in den
aand voo1· eend of eendvogel. Van
pul dooreen te roeren.
hier, aandei of eendenei (Vl.).
AAI. WATER (l.imb.), mest- of stalwater. AANEEN, bijw. gedurig, zeer dikwijls,
z. aal. Bij Schmell: aáet; mistw11sser.
thans : wat doet gij aaneen1 .hij is
aaneen bij áen doctor, d. i. hij heeft
AAM, AME, bij Kil. amelkoren, olyra, far
dikwijls den geneesheer noodig. In
cantlidurn (Vl.).
de volkstaal te Leuven luidt · het
AAMBILK, m. in sommige deelen van ·
Westvl.gebruikt voor aambeeld, gealnee.
' lijk het woo~d nagenoeg overal uit· AANEENAAN, bijw. in LiJn!). legerleenaan: b. v~ zij stontJen aaneenaa11, ook
gesprokop wordt, I)~ I!Peiling met n
in stede van ·m $Chijnt echter veraaneenvtut.
,
kieslijk, dewijl hl!t woord voortkomt AANEENVAST. In Limb. gebruikt men dit
van het voorzet11el aan en van het
voor tegeneenaan of aaneenaan : zij
stonden aaneenvut. Ook : hij is zes
vero~tderdo batten. slaan. Aat~beelá
of ~nbetá ill dan zoo veel als opslag.
weken aaneenvast ziek geweest, voor
aaneen, lat. cor&tinenter..
AAMIIRPOD VO()r avoodma;lltijd, waar~llijnlij~ eeoe qamentrekking van
AANGAAN , in Brab. voor weg .or heen
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gaan. Gaat aan , of gij krijgt slagen;
in de gebiedende wijze beteekent
gaat aan, houdt daar van op, zwijg,
ik geloof u niet, of, blijf op dat punt
niet , schel daar van uit ( Brab. en
Limb.).
AANGETREK, o. (Westvl.) wat bij een
huis enz. gebouwd en minder is, dienende tot kl!uken, om iets te verber·
gen , weg te leggen enz. Een aangetrek aan eene Jichuur. Dus hetzelfde
als in Brab. aanhang. a(ha11g of
a(hangset.

AANHALIG, bijv. in Drab. voor besmeuelijk. B. v. die ziekte is aanhalig
(Antw. st. en pr.).
AAN HEBBEN. Hij heeft hel 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 1t11k in zijnen kraag.

AANKALKEN, van aan en kalk (krijt), aanschrijven, wordt gezegd van iemand
die wat schuldig is : ge staat nog voor
:tOQ veel aangekalkt (Antw. pr. en st.
ook in Noordb.) Z. Hoeulft. In Limb.
zou men zeggen : ge staat nog voor
:wo tJeet aart den stijl (pilaar), in
Leuven: in het wit krijt, op deseftatie
( lei) staan.

AANKERVEN, b. w. samengesteld van
aan en kerf, '1 welk een ingesneden
teeken is. Het wordt soms gebruikt
voor aanteekenen ( Drab. ).
AANKISSEN, b. w. Aanhitsen, b. v. ik
:tal u den hond aankissen. Men zegt
ook kissen: kil den lw11d eens. l'erder
kil/ kis! kis! als men den hond aanhitst. Kissen voor hitsen of aanhitsen
staat in de Holl. woordenbÓelcen.
AANKLAPPEN, door klappen aanraden,
aanbevelen : hij :r.ou met dit meisken
niet getrouwd zijn; maar heur moeder heeft ze hem aan geklapt. (Drab.)
AANKOIIIEN vervoegd met de werkw. houren of zien, bet. begrijpen, iemands

gedacht of inwendige gestellenis ken·nen~

Zij 1tebbe11 u

zie~~

aankomcri,

AAN

d. i. zij hebben u verstaan, begre(JCII.
uw gedacht geraden, en welen reeds.
wat hun te doen staat (Brab.).
AANKRAS, m. aangespoeld land, aanwas,
1111nspoeling , a:mslijiÎ.ing ( fr. alluvion ). Een woord in sommige provincil!n van dagelijksch gebruik.
AANKUILEN, b. w. het loof der aardappels hooger dekken or aanhoopen
(Vl. en Br .). In l.imb. is 't de aardilp·
pelen hoogen of aan/wogen. Zie aan·
ringen.
AANLADEN, o. w., vrij· algemeen ge·
bruikt van wijn die een deel van
zijnen droesem op de fleseh afzet.
B. v. deze wijn is nog jong; hij laadt
aan; at de flesschen zijn aangeladen.

Hetzelfde zegt men van het pomp·
water dal in den dusgenaamden moor
of in den theépot aanlaadt. Ja van
alle vette stor, die ergens blijn aan
vast hangen or plakken. In Limb.
even als in N.-Ned. gebruikt men
aanzetten. aanstaan.

AANLEG, m. wordt gezegd van een aantal schooven op den dorschvloer uit·
gespreid.ln deze beteeken is gebruikt
men in Limb. hetgeen men ook in
• het Noorden hoort, het werkw. aanleggen : de garven aanleg11en , opden dorschvloeruitspreiden. Vandaar
nog : een nieuw bed aanleggen ( bed
beteek. eeneverzameling garven, op
den dorachvloer uitgespreid , die in
eenmaal uilgedorschen worden). Z.
ook brei.
AANLEGGEN, b. w. geld aanleggen, is
plaatsen, op intrest uilzetten (Brugge).
AANLOOPEN, in Drab. gebruik& lOOr
weg- of heenloopcn. Ge moel niet
gaan aantoo11en, hoort ge'!

AANNEDILK , aambeeld. Z. aambilk
( Kortr. ).
AANOEKEREN, o. w. voor toenemen,
vermenig,·uldigen. Van het lerou·
derde oe km, waarvan woeker, woekeren voortkomt.
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\ 4 )

AAN

AANPIKKELEN, o. w. rap de pikkels, . AANSPELEN, aandoen , aantrekken van
bikkels of beenen verzetten. Hadt gij
kleedcren. Speel uwen jas aan.
hem zien aa11pikkelen! (Brab. en Vl.) AANSPITTEN, b. w. aans11oeren, aanrijAANRINGEN , b. w. Pataters aanringen,
gen, h. v. mijn kleine heeft peerten
d. i. aanhoopen, aanaarden, en als
aangespit. Het woord is slechts ecnc
eenen ring daar rond maken. Men
westvlaamsche uitspraak van aanzegt dat alleen van de aardappels die
speten , want spilten of spetten is
op bun eigen staan , niet in rijen ,
eigenlijk de aarde omgraven met de
reken of roten; want als zij op rijen
spit of spet (spade).
staan, zegt men : balken, aankuüen, AANSPRAAK HEBBEN, verkeereo, gevrijd
or enkel ook kuüen, en in 'L land
worden. Weet ge ttiet o( die tûJchter
van Aalst wordt dat wel eens opzeiten
at aanspraak hee(C 1
genaamd. In al die betcekcnissen AANSPREKELIJK, lichtelijk gehoor vcrzegt men in Limb. /wogen of aanhooleeneqdc, licht genaallbaar : ofschoon
edel en rijk, is hij toch aansprekelijk

gen.

AANSCHEUT, m. Wanneer een landbouwer begint te ploegen, akkert hij
twee voren tegen elkander. Deze
voren, zijnde het begin der omploc·
ging, heet men aanscheut , ook rug
(in Brab. en Limb.), omdat zij ccnc
hoogte vormen. Hij maakt den aanscheut ill 't midden des lands ( Brab.
en Hagel.). z. aanschieten.
AANSCHIETEN, b. en o.w. beginnen te
akkeren : gij hebt dat niet goed aan·
geschoten.

Op

de voor aamchieleu,

is , bij het ploegen , op de voor beginnen ; op den rug aanschieten ' is
het bed of het gewcnte laten staan,
midden op den rug aanvangen (Brab.
en Hagel. Belg.-Limh. ).
AANSCHIJN, o. hout, waaraan de st1·engm
der in de ploeg of egge gespannen
paarden vastgemaakt worden (Ooslvl.
en Br.).
AANSLAAN, o. w. bet. al gaande de
voeten tegen een slaan. Zie eens
/we vuil uwe broek van onder is : gij
slaat zeker aar~ ? Men zegt nog van

het graan of andere vruchten : dat
het aanslaàt, d. i. door de Ie gro9te
hitte oer zon aangerand woroen ;
en van koper, tin, enz. dal het door
'L vochtig wcér aangcslagen is. Ook
aetroffen zijn, b. v. die man is.
door de dood zijuel' vrouw aaugeslagell.

(Vl.).
AANSVEUGEL otvoget, m. eendvogel; in·
zonderheid gezegd van den dooden vo. gel, als eetwaar be!IChouwd(Westvl.).
AANTREK, m. Hij /leeft veel aantrek, hij
wordt veel bczocht;hij ziet veel mcnschen. Ook degenen die men aantrekt. Met at uwe~~ aantrek ( Br.
en Vl.).
AANTREKKEN, bet. iemand aantrekken,
in zijn huis toelaten, met iemand
vriendscha ppclijk vcrkoeren.
AANVAREN, o. w. Dit woord, dal in
Limb. van dagclijl1sch gebruik is,
wordt niet alleen voor aantanden
(met vaartuigen ) gehoord , zoo als
in de andere provincil!n, maar ook
voor hel stilhouden met voer- of rijtulgen bij een huis of eene herberg.
De postwagen vaart bij die herberg
altijd aan. Hier dient voorloopig aangestipt te worden, dat het werkw.
varen aldaar, buiten de gewone en
bekende bcteckenis , ook gebruikt
wordt in den zin van : koets , kar of
ploeg geleiden; zoo zegt men : met
de koets, de kar, of de ploe~ varen.
Men zielalzoo dat het in zwang is in
slede van Jijden, 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 Duitsehers hun (ahren· met deszelfs samengestelde woorden. Varen
is bedr. en onz. Z. verder varen en
de woordim er meé 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
in Vl. : hij hee{l het aan zijn oog.
Eraan zijn (Drab.) or eraan vast zijn
or 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 meisje
zat gedurig oan het geld (Dr.}.
AAP. Gebruikelijk in de spreekwijze: van
zijnen aqp !1'aken 1 zijne parten spelen. Het zelfde heet men te .Leuven :
van zijneu neus maken. lemabd voor
den aap houden is : met iemand gekscheren (Vl. en Dr.}.
AARD, m. Het dient aangemerkt te worden , dat de Limburgers dit woord
gedurig op de lippen hebbeu x_oor
lust. Ik heb er gecnen aard voor.
Gcenen aard hebben om te werken.
nood Leuven zegt men: geen goesting
hebben. Alsmen van een zoon spreekt,
zegt men in Drab. : 't Is een aar(l}ken
naar zijn vaarken, dat ook elders gehoord wordt. In Brab. hoort men
a(ar)ten, met ccnc t, in Limb. aarden, met d.
AARDAPPEL. liet woord ccrdappel wordt
in Limb. dikwijls samengetrokken in
eerppet. Zoo zegt men nog eerppelsland, -loof- kruid.
AARDAPI'ELKERWEIJE, v. Gebruikelijk
bij het uitdoen van de aardappels,
waar men met velen aan werkt, gelijk
bij de vroondiensten of karweijen in
de middelecuwen ( Westvl. ).
AARDBEL. In een groot gedeelte van

AAR

Limb. wordt het z. n. bel gebruikt
voor bezie of bes. Zoo zegt men erbel,
bromel, kroosel or krousel, wiemel,
ènz. die niets anders schijnen te wczen dan eerdbel, braambel, kruisbel,
wijnbel voor aardbezie, braambezie,
kruisbezie, aalbes. In N.·Drab. 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, kroe·
zei kunnen komen van het fr. groleiUe. In een ander gedeelte van dit
gewest zegt men veel beer ( hgd.
bcere, eng. berry) voor bezie of bes,
als steekbeer ( hgd. stachefbeer, fr.
baie), in Drab. stekelbees. Nog hoort
men in Limb. hagsbeer voor zwarte
aalbees. Z. haverbel.
AARDBIE , fruitbie , langwerpige bic
( Westvl. ).
AARDVLOOofAARDSVJ.OO, v. klein zwart
springend en vliegend diertje , dat
het vlas , de bloemen van koolzaad ,
enz. afeet (Drab. en Limb.}.
AARLING , m. Afval van strooineen gebonden, enz. (L. v. Aalst). Staat het in
betrekking met air, koornair? Zou 't
misschien moeten zijn armliug, dat
is, zoo veel als men met de armen
kan omvatten? Tusschen Leuven en
Mechelen heet men dit : kortstrooi
en kortbussel.
AARSGAT, o. beteekent veelal het onderste van ccnen boom. Ook gebruikelijk
in heL spreekwoord : aar&gat over
scl1ijlgal valle11, dat is, de een boven
den andere vallen. Kil. vcrtaalt onder anderen door sedes zit. Iu Limb.
vot. en boks.
AARSLAAN, b. w. wordt in Lirnb. ~:c
bruikt voor het ruw, grof. ,uitdorschcn van het graan dat dan of voor
een tweede maal gedorschen of in
dien staat aan het vee gegeven wordt.
z. baardslagen en voorslagen.
AART, m. Uit woord , zoo oud 3ls de
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waarvoor men veelal haarzak hoort,
straat, is niet te min nog van dage·
is dus lichtelijk uit te leggen : ·het
lijksoh gebruik in de Kempen en
elders, en beteekent bo~wlarld, in 't
zegt zoo veel als met behendigheid
Iatijn, terra arabilis, van het verou:
zijne kaarten veranderen , of andere
derde eren , erietl, arren of, met de
kunstgrepen te baat nemen om aan
de winst te geraken. In Leuven zegt
vlaa.msehe aálpiratie, heriën, dat Is, ·
men : doe aast.ak, voor : gij bedrieger
arare, ploegen , en colere, bouwen.
of valschaard.
Zie Scbweller's woordenboek , ·I ,
bi. tH-tt!_, of de Taalkundige Me11· AATJE, o. streeling, kus, is In de kindertaill gebruikelijk : geef mij ee"
gelit~ger~ van Clignelt, bi. 30, vlgg.
aatje. Van daar is, in de gemeenzame
Hier te lande spreekt men van den
volksspraak , het woord overgegaan
hoogen aart , den voorsten, den ach·
tot de beteekenis van kaakslag , of
terster~ aart , waarvoor men elders
een aatje met de volle hand.
veld zegt. Ook bij de Duitseliers is
art-acker , bouwland , en artbar, be· ADATJE, borrel (Snellt. Kortrijk).
ploegbaar. De korenaart te Gent, ABSJA.ARD , m. ( Ostende) policicman ,
een bediende van de openbare orde.
heden de korenmarkt, heeft geen en
Het woord beteekent mede in de
anderen oorsprong. Van hier den fa·
Brabandsehevolkstaal, een albedrijf,
milie-naam Vander Haart?
een menschdie nergens zijne handen
AARTJOEN. Z. aartjoen.
kan van afhouden. Z. 'albescheer.
AARZAK. Z. aaszak.
AAS of EIS. Overal in Drab. gebruikt voor ACHTER, voorz. aan, nevens, langs,
tegen : een huis achter den steenweg
bandhave eens korts, ketels, enz. Dit
(Oost- en Westvl.).
woord zal wel niet zijn dan eene
·verbastering , in de nitsp~aak, van ACHTERBABBELEN, v. w. Nababbelen,
tegenspreken en , te Leuven bij 't
eins, 11eise of hei11se, bij Kil. vertaald
arme volk, nagreven. Z. dit leste. •
door ansa, waar het nedcrduitsche
schijnt van voort te komen. Het is ACHTERDEEL (Kortrijk). Ik ben op mijn
achterdeel, fr. je suis en retard.
dat ding, waarbij men iets vastneemt.
AAST, m. de a als ao uiLg. In Limb. ACHTERDRAGEN, kwaad spreken (Klein
Brab.).
gebruikt voor een en wrong,' noest of
knoest des booms ter plaatse, waar ACHTEREEN (aslereen): t) straks, tluks,
· aanstonds , in 't fransch tantDt , tout
een tak gcstaan heeft. llij de lloogà t'hez"e (Br. Kemp. Limb.). Des pars,
duilschers is ast een tak, in well•e
Cronijcke van Ylaenáeren, J., 98,
betcekeois het woord ook bij Kil.
gebruikt dit woord in dezelfde beteevoorkomt, doch met de korte vokaal
kenis ; ~) achtereen bet. ook achter
ast of est. Zie daar mede ast , oest ,
vertaald door 1wdus, turber arboris.
malkaär; achtereen, d.i. binoen een
rn Br. en Antw. noemt men het weer.
oogenblik.
In die plank zijn vele weeren .
ACHTERGELOOP , o. Beslommering
.AASZAK, m. Eigenlijk .spijs- of knapzak,
(Westvl.).
of een zak waar men zijn aas, zijn ACHTERHAAM, o. z. achterlap, soort van
haam dat men het kar-paard van
voedsel in steekt. Van daar is het
ove1·gcgaan tot de goochelaars , die
achter aandoet en dient om , des
uit den aaszak spelen, of die uit
ooods, de kar terug te stooteo. Zie
haam bij Weil (Brab. Limb.).
hunnen knapzak allerlei dingen haJen , welke zij daar weten in te too· ACIITEHHANO, v; Gij zit op de acltle1'·
veren. Aaszak doen in het spel,
ha11d m dus was /zet wet te zien welke
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kaart gij moest spelen (Leuven). Ook
· in Limb. degene die het laatste
moet spelen , zit op de achterhand,
terwijl hij , die het eerste moet spe, Ien (of uilspelen) , op de voorhand
zit.
ACHTERIJZEn, schoenmakers tuig (Leuven), het zelfde als likijzer, ijzeren,
houten of steeoen werktuig om
schoenen, enz. te likken.
ACHTERKLAP DOEN of SPREKEN, veesten. Het is blijkbaar een W{)Ord van
slecht gehalte, alleen in de volkstaal
gebruikelijk, doch geenszins aan te
llevelen.
ACHTEHLAP, n. leéren tuig dat een ingespannen paard achter op de billen
draagt. Iu Limb. achterhaam (m.n.).
ACHTERLOOPEN. Men zegt soms: Loopt er
aah ter, in stede van : gij moet het 11 iet
weten (Somerghem).
ACHTERMAAT, v. z. gras dat weder uitschiet in eene afgemaaide weide,
nagras, in vele streken van Br. en de
Kemp. toemaat. In Limb. zegt men
veel gromct (m.).
ACHTERNA, gebruikt voor later, naderhand. Gij zult het achterna wa ilooren (Kortrijk). Achterna zuiL gij het
wel weten , beteekent in Limb. tenLangenlaatste enz. .
ACHTERNOEN, m. Vr.sperbroodofhetgeen
• de Fransehen goûter heeten : ik eet
om vier uren dtn achternoen (Br.).
ACHTERSTAAN, o. w. wijkeu, hij moet
voor niem!lnd achter of van achter
staan, zegt men te Leuven van
iemand die zoo goed voor zijn vak
of taak is als anderen. In Limb. achterstaan of achteraanstaan in denzelfden zin.
ACHTERTALEN, achterzeggen, achterklap spreken. Het woord wordt mede
gebruikt in den zin van iemands taal
of uitspraak nadoen; nagreven zegt
het arme volk te Leuven. In deze
l~atste beteek. ~egt men in Limb.
naklappen.
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ACHTERTIJZE , achterste deel van eene
laars. Het woord is ontleend aan het
fr. tige, schacht (Westvl.).
ACHTERVALLJ<~N, b. w. vergezeld met
niet, wordt OllJ~t. Leuven gebr. in
den zin van :niet in den nood laten,
niet verlaten, verdedigen, voorstaan.
b.v. zijt gerust, ik zat u niet achtervaUerz, d. i. ik zal u in geene verlegenheid laten; zijn regel njet 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.).
ACHTERWARJ<~GE, v. voor achterwares
met den Westvl. uitgang ege. z. het
volgende woord.
ACHTERWAREN, b. w. in Vl. nog gebezigd voor kraambewaren, d. i. het
kind en de kraamvrouw oppassen of
verzorgen. Van hier achterwaring,
achtorwares, achterwaarster, achterwarege of aehterwarigge, d. i.
'-kraambewuarster : in het Noorden ,
baker of kraambewaarster; in Antw.
bakel; rondom Leuven, Diest, Lier,
Brussel, verwares, ook goeivrouw.
Z. Delforterie, bi. 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.
Achterweert 's jaars, d. i. op het
einde des jaars. Ook : van do kerk
verwijderd : hij woont achterweerts.
ACIITERWEEBTSCH, bijv. dievan do kerk
verwijderd is : de achterweertsehen
m de plaatseliaars, zijnde de laatsten nabij of ter plaatse zelf gehuisvest (Westvl.).
ACHTETEN of ACHTELETEN , o. van
acht en eten samengesteld, het ontbijt
of in Br. morgendstond (Kortrijk).
ACHTKANTE of ACHTKANTIG , ·b. v.
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dom , boerachtig : dat is een acht·
kante. Elders heet het vierkante of
vierkantige, fr. gauche, rustre.
ACHTKANTE of ACHTKANTER, m. zegt
men in Vl. veel voor eenen canada ,
soor~ van populier : 104 koopen

sc/ioone eu groote alleeten , achtkan·
ters, -70 koope11 zware achtkanten,
enz.
ACHTTIENMAANDER, m. veulen van
achuien maanden (Westvl.).
ACTIES, v. mv. in 't enkelv. zelden of
nooit gebruikt. Men past het woord
gewoonlijk toe op dwaze of onbetamelijke kuren : wat zijn dat voor

acties! zit stil met al uwe zotte acties.
Hier dient bij opgemerkt dat het volk
aan de vreemde woorden op ie veelal,
in het mv., eene s toevoegt. Zoo zegt
het acties en niet actiën , studies en
niet studiën, enz. Van hier actiemaker.
ADEMEN, o.w. Hij zat er niet over ade·
metl, d. i. qij zal er niets van weten,
of, niet over geraadpleegd worden ,
niet tusschen komen ( ~euven ).
AF, bijw. wordt gebruikt als een suffix
in tegenstelling van aan : daaraf,
waarafvoor daarvan, waarvan. Ook
wordt af dikwijls gebruikt voor van.
Af beantwoord I aan het hd. ab. eng.
of; heL laL. ab, abs, au, de, di.
A ft'Al'f, bijw. onmiddellijk daarop, da·
delijk , zoö haast als , naarmate :
ik raapte à fait zijn gelet op, gelijk
llij /let wegwierp. - Zoodra hij zij"
daghuur trekt, drinkt hij u a fait op.
Elders klinkt het te faite, en komt
duidelijk van bèL fransch even als feitetijk, dat nagenoeg hetzelfde zegt.

Ook wordt heL maar nabij de waalsche grenzen gehoord.
AFBAARDEN, bevr. w. Een schoof a{·
baarden, is slechts het meeste graan
er uit dorschen. Ge moet at gauw

eenige schooven haver a{baarde11.
Zulk een afgebaarde schoof heet
baardslag~ Het woord bet. eigenlijk
den baard , de stekels afkloppen.

Al''D

(Kempen). z. Baardslagen.1'usschen
Leuven en Mechelen heet men dit
voorslagen, de zoo uitgeklopte schoo·
ven zoo wel als het werkwoord.
AFDANK, vr. het zijschip, de zijbeulv of
aanbouw eener kerk. Het is verwant
met a{hank ( Limb. ).
AFBEENEN, b. w. afleggen. Ik heb veel
weg afgebeend, hetzelfde als veel
wegs afgelegd ( Oostvl, ).
Af"BEUDELEN, Z. afboddelen.
AFBLAAIEN, AFBLADEN of AFBLADE·
REN, b. w. die heer hee{l zijr~en boscll
at tezeer a{gebtaaia, d. i. te veel hout
uitgel{apt, er te veel winst willen uit
halen. z. bladen, btaien (Vl. Kemp.).
AFBLOTTEN, o. w. afschelferen, afpellen
bij Kil. en te Kortrijk plotten. Z. blot·
ten, de muur blot a{. In Brab.afschoffelen :b.v. den weg afschoffelen.
AFBODDELEN of AFBEUDELEN, is met
gerucht ergens afvallen of komen
afgeloopen. z. boddelen ( Brab. en
omstr. St. Truiden ).
AFDOESEN, b. w. afslégen. z. boesen
(Drab.).
AFBOKEN , b. w. van a{ en Iloken, 't welk
kloppen , slaan , afslaan , afram·
melen bet. : onze notenboom i1 a{gebookt ( Limb. ). Boken, slaan in 't
Hollandsch, beteekent a{beuken, ook
afrossen, aframmelen enz.
AFBORREN, afbranden. Z. borren.
AFBORSTELEN, fig. bet. in Rolland
iemand helder doorstrijken, in Br. en
·Vl. een pak slagen geven.
AFROTTEN, 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 allq.en , het zij
met anderen, bij iemand onverzocht
en onverwacht in huis vallen en diens
onderstelden voorraad gaan opeten
of drinken. In sommige streken heet
men het inbranden.
AFDOEN,. b. w. afmaken of verraderlijk
omllrengen : Caln &ed. Abel a{.

/I.FF
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Iemand het ruwste afdoen , i~ . ~m

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 Vl.Iemand wel doe11
afdoppen, d. i. afgeven , aftellen ;
men hoort ook afdokken, in dezelfde
beteekenis. In Limb. zegt men uitdog·
gen : wij zullen hem doen uitdog gen.

AFDRETSEN, b. w. atloopen. Z. drets.
AFDROOGEN, b. w. is een van die me·
nigvuldige ww. overal gebruikl om
er slaan meê te beduiden, als afram·
melen , afranselen, afrossen , enz.
AFFEL , of naffel, m. wordt in Vl. gebruikt voor navel, buiknavel, umbi·
licus. Zoo zegt men : ieder mensch
heeft zijnen anet. Het woord staat bij
Kil. Van daar ook affelochrooi, met
gelijke heteeken is, waarover men bij
denzelfden lW. na kan zien schroode,
schroye, vertaald door segmen, pars
abscissa. Gelijk men affcl voor natfel
of navel zegt, zoo heeft men ook ere
en nere ( dorschvloer ).
AFFIRMATIE- NEGATIE. Tusschen het
Brabandseh 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 tageu?
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
meeoen dat het antwoord des Bra·
· banders nauwkeurigst is : quote quisque rog at casu responsio detur.

AFFUTSELEN, Otltfutselen, b. w. bet. in
de gemeene volkstaal vrij algemeen ,
door slimme streken , door vleierij,
enz. iemand iets afhandig maken
(Vl. Br. en Belgisch Limb. ).

AFH

AFGAAN, o.w. in sommige gewesten van
Vl. gebruikt voor geld afgeven, b. v.
. ik he/I hem doeu afgaan. Zoo zegt
men almede : hard van afgang zijn,
. van iemand die moeilijk van zijn
geld kan seheiden.
AFGEBAST , gemeen brusselsc·h , voor :
teo ondere gedaan , door een ander
overtrolfen of vervaogen ; fr. dt·
gommé.

AFGEBRAND. iemaQd die I door het ver·
branden van zijn huis, zijn goed
verloren beeft : Die men1chen zijn
afgebrand ( Br., Limb., Antw. st. en
pr. ook in Noordbr. ). Z. Hoeufft.
AFGESTREKEN (van afstrijken), komen
afgestreken is wederkeeren: hij kwam
bedrukt afgestreken (wedergekeerd }
(Vl. en Br.}.
AFGETAPT. Z. aftappen.
~FGETTEN, b, w. in Vl. gebruikt voor
bespieden, afspieden. Het heeft dui·
delijk den zelfden oorsprong als 't
fr. guetter.
AFGEZONDERD voor uitgezonderd of uit·
genomen : atle zijne goederen ver·
koopen, zijn huts afgezcndmt (Kor~

rijk }.
AFGRUWELIJK, bijv. in Westvl.gebruikt
voor schrikkelijk, b.v. het was een
afgruwelijke brand.

AFHALEN 1 b, w. door ldageQ en vragen
iets bekomen ten nadeele van ande·
ren ( Br. en Vl.) : die arme vrouw
deed niet da11 mij afhalen.

AFDOEDEN, b. w. afweiden of afgrazen:
die weide ts a(gehoed,. z. Kil. op hoeden ( Br. en Limb. }.
AFHOMPEN, b, w. in grove stukken
afbreken. Bij Kil. staat hompen ver·
taald door abseindere parles extre·
mas. llomp· is een grof stuk.
.AFHOOG EN, 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 a{hooien ii
ze afmaaieq en tothooi laten droo~en.
2
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AFHOOZEN or afoozen, ook uitoozen,
b. w. Eenen put of vijver ledig scheppen. Z. Kil. op hoosen ·en oosen,
aldaar vertaald door haurire. In
Limb; en Br. zegt men heeuze11, de
schuil uitheeuzen. Men moet aanmerken dat men een tweeklank laat hoo• ren, heeuëzen, ttitheeuëzen, wat voor
de scherplange o pleit. De N.-Nederlanders schrijven nochlans uithozen.
AFKALKEN of AFKALVEREN, o. w. met
stukken en brokken afvallen, van opgeworpen grachten sprekende : dez~
gracht is lleet a(gekalverd. Elders
hoort men in denzelfden zin afkalken; maar a(kantele11 zal loch wel het
beste zijn.
AFKEIEN, ook kleineeren : verkleinen,
minder maken. Iemand a(keien of
kleineeren in de meening van anderen. Gcmeen brusselsch eigenlijk
afwerpen; z. keien.
AFKEIEREN or AFKUIEREN, b. w. afslaan, aframmelen (Mechelen).
AFKETSEN, b. w. afslaan .: appels afketsen. 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 a{komert,
d. i. ik begrijp u, ik zie wat gij voor
hebt.
AFKOMEN, o.w. gebruikt voorden prijs
zijner koopwaar verminderen : gij

moet wat afkomen, eer ik uwe waren
koope (Br. en Vl.).
AFKUIEREN, Z. afkeieren.
AFKUITELEN, o. w. afrollen : den berg
afkuitelen. z. kuitelen en kuitelbuik.
AFKWIJNEN, b. w. al kwijnende slijten:
«Als in een' kerkermuur een leven
af te kwijnen,
Dat duizend beulen vindt in duizenden van pijnen.,,
Bilderdijk, Ziekte der Geleerden ,
f ... zang, v. 297.
( Omstr. St·Truiden.)
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AFLAAT, m. melk waarvan men den
room heeft afgestrelten. Van hier
afgelaten melk, d. i. melk zonder
room. De melk aflaten is de melk
stillekeus laten alloopen, 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 zeggen : ge zijt een felle lapper, d. i.
knoeier. Ook in Limb. gebruikt.
AFLAPPEN, b. w. Meester, wit haastig
mijn schoenen aflappen, 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 ( Weslvl. ).
AFLEIDEN, b. w. 1 iemand door redenen
bolmuilen , van zijn stuk brengen :

hij heeft dien slimmerik daar eens
wet afgeleid.
AFLEUZEN.In Weslvl. zegt men a{leuzen,
in Oostvl. afluizen.~ Afvleien, met
tleernende woorden iemand iets afhandig maken. In Limb. beteekent
a{leuzm hel Hollandsche aflossen ,
vervangen : zoo zegt men van werklieden, die een zwaar en aanhoudend
werk te verriehlen hebben : zij moeten zich van tijd tot tijd a{feuzen, het
hoogd. abUJsen.
AFLIKKEN, b. w. de schoenen.zijn ge-

maakt , maar de gast moet 1e nog
a{l·ikken , d. i. de lappen mei het
likhout aflikijzer glad maken of glanzen (Leuven). Z. likkeil bij Weil.
AFLOOP, m. in sommige streken gebruikt
vo.or buikloop. In Dr. zegt men : de
I'OOde

loop.

AF LOZEN, b. w. aftroetelen, door behendigheid verkrijgen. Z. atleuzen.
AFLUIZEN, afleuzell, aflozen, a{lulsen,
aftrasseT4 , aftroggelen. Iemand iets
door vleierij , vooral door lastig val·

AFR

Jen afbedelen, verkrijgen ( Br., Vl.).
In Vl. ook iemand slagen geven. In
de Hol!. woordenb. is afluizen listiglijk ontnemen, fr. escroquer, filouter.
AFNEKKEN, b. w. duchtig afrossen; den
nek of bals afsnijden (Hagel. ).
AFOOZEN. Z. afboozen.
AFPALSTEHEN, b. w. aframmelen. Van
hier a{patstering, van 'I oude patster,
dikke stok (Hagel.).
AFPEUZELEN , b. w. de beentjes afpeuzelen of afknagen ( Br. en Limll. ).
Z. peuzelen.
AFPIKKEN, b. w. in Holland onbekend,
allhans bij Weil. niet vermeld, is in
België algemeen gebruikt voor het
afkappen met de pik (zicht), bij Kil.
fa/x {rumentaria. Het gras wordt ge·
maaid, bet graan of koren gepikt.
Afpikken, met den bek afeten: die
kiekens hebben at die uil3chietende
erwten afgepikt. 't Is sleehls in deze

laatste beteekcnis dat men hel in
eenige woordenboeken aantreft. Afpikken in deze laatste beteekcnis is
ook in Limburg in gebruik.
AFPITSEN, b. w. in den overdracbtelijken
zin afpersen, afhouden, minder !leven dan men schuldig is. A{pitser,
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, zijncte dit laatste bet
freq. van prangen, persen; het beteekent derhalve met aanhouding afdingen, afbieden, afbedelen, afpersen. In Limb. zegt men ook in dien
zin a{pinkelen zonder r.
AFPRIGGELEN, b. w. aframmelen, afranselen. Z. priggel, d. i. slaag ( Br. ).
In Limb. zegt men a{preugelen
(bol!. priegelen , hgd. abprügeln ).
AFREDDELEN, o. w. afglijden, afschuiven : ik heb mij pijn gedaan met van
die gracht af te reddeten (Hagel.).
AFREENEN, b. w. afpalen vau a( en
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reenen, palen. Z. reen. Van hier afrel.'ning, afpalin~t (Hagel.). In Limb.
rein, van daar : rein of reengenoten ,
te Leuv. reggenoten, fr. riverains.
AFRIBBELEN, afdraaien met de hand
(KI. Brab. ).
AFROEPEN, b. w. in Westvl. gebruikt
voor af&chatfen , afzetten : áe {ransche atuivers ziju afgeroepen.
AF RONSEN, afrossen.
AFSCHAl''FEN, b. gel. w., afschieten ,
afdoppen, geven, van geld sprekende : toe, moeder, scha{ een 5 {r. stuk
a{; schaft uw oom uug at a{! Boertenden stijl (Landen ).
AFSCHEIDSEL, a{scheedset, o. af~>chei
ding, overalm België gebruikt.
AFSCHIETEN o. w. losgaan, afkalken,
afschuiven, afvallen ( Br. en Limb.).
AFSCHIJTEN. Z. afschieten.
AFSCHOFFELEN of AFSCIIUPPELEN, b.
w. de wegen met eene schup of ander
tuig schoonmaken. In Limb. a{schuppen, daLdaar ook gebruikt wordt voor
het hollandsche afschoppen : iemand

ae trappen a{schuppen.

AFSLEUREN, b. w. iemand mèt geweld
zijne klceding afrukken.
Al<'SLOBBEREN of AFSLOEBEREN, b. w.
zeer haastig en slecht een werk afdoen. Z. slobberen, slobberachtig. In
Limb. zou men afrabbelen of a{troochelett zeggen.
AFSLOFFEN (Dr. Limb.), af~>IOnsen.
AFSOPPEN, van af en aappen of t$0ppen,
of koppen : de soppen of toppen,
koppen of kruioen uitsnijden of kappen, áecacuminare, apices demere
bij Kil.
AFSPANNING, v. herberg voor voerlieden.
AFSI'IONNEEREN, b. w. met den verfranseliten uitgang eeren, afspieden :
van 't fr. espiormer.
AFSTEEK , m. dat niet wel voegt.
AFSTEKEN, o. en b. w. t) koeien enz.
verkonpen, ~) doodcu om ziekte : ik
heb alweêr eene koe moeten a{stekm.

AFT
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AFSTRIJDEN, b. w. loochenen, niet
willen beikennen (Br. en Limb.): dat
kind streed a( dat het aan den sui·
ker geweest wa6.
AFSTUIKEN. b. w. al schuddende of
draaiende iemand naar beneden stooten , of o. w. van eene hoogte afstor·
ten, afvallen (Leuven). Z. stuiken.
AFTAPPEN, b. w. dennen at'lappèn, is
het sap van dennenbooroen doen uit·
loopen i van hier afgetapte den , d. i.
den, waarvan men het vocht heeft
afgetapt i b. v. de planken van a(getapten den zijtt niet zoo goed als van
onafgetapten.
AFTEEREN of AFTEREN, b. w. afeten
(Landen): Teer,gruwbresprinkhaan·
zwerm , de· rijke velden a( ( Bild.
Ziekte der Gel. 11, z. v. 339 ). Afknagen : zijne loug was afgeteerd.
AFTELLEN ( met iemand ) o. w. Met
iemand afrekenen, en fig. iemand
ee11s wel zijn ongelijk onder het oog
leggen , het hem eens wel betaald
zetten, hem afrossen (Limb~Westvl.).
AFTEREN, b. w. een schip afterm of
geheel met teer bestrijken.
AFTEBREN , te Leuven afteéren , dat is
aftrekken , afrukken : eeu /laas liet
vel afterren. z. bij Weil: ternen. Bij
Kil. en de naaisters is a(· of o11t1errett
den naad lostrekken.
AFTOBIASSEN, b. w. yan a{ en tobiassen,
d. i. kastijden. Tobiassen komt van
Tobias , een patriark die zijn zoon
wel onder de roede hield (Leuven).
AFTOKKEN of a{loekken, d.i. door tokken
of stooten afmartelen, of tobben : die
voerman lokt zijne paarden af. Die
stiefmoeder doet niets dan dé kitzderen tokken er& slaart ( Leuv. ). In Limb~
zegt men toeken ( slaan ) : /lij heeft
hem geloekt, of eenen goeden loek
gedaan of gegeven. Ook tokken, tok.
AFTRAFELEN, b. w. verbastering van
aftru~;gelen, wordt gebruikt bijna
in den zin van troggelen , aftrogge·
Jen, maar in geen slechten zin :

AFV

afbedelen , stillekeus , al smeekende
verzoeken. Misschien is het verwant
met rafelen , onlpluizen.
AFTRENSEN, b. w. een dier menigvul.
dige uitdrukkingen door het volk gebruikt om slaan, afrossen en derge·
lijke te vervangen. Het hier opgegeven 'werkw. heeft· echter meer grond
dan vele andere, want trens of trans
beteekent eene koord als die men
aan den boog spant of om de pees
windt. z. Kil. Aftrenzen of liever a{·
lrensen kan dus etymologisch gewettigd worden. Ook hoort men : ik
ga{ hem braaf trens, of flan de trens,
in den zin van eene harde kastijding.
AFTROGGELEN of a{lruggelen, b .. w.
van het onzijdige troggelen, en dit
van het oude t1•ug, dat is drog , bij
Kil. {allacia, impostura. Tl·uggelert
wordt dan bij hem vertolkt door
ceruseare, a.Ta seu pecunias el cibum
utzdique coUigere prcestigiis et {aUa·
ciis. Het b. w. iemand iets aftruggeten is derhalve het door slech'f.e middelen, geveins of gevlei bekomen.
AFTUREN, b. w. Op verscheidene plaatsen
in l..imb. 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 mid·
del van een hout , tuttrhout, vast·
gemaakt zijn. Vandaar : de koeien
wegturen : de palen uittrekken en op
eene andere plaats zetten. Van daar
a{lllren in den zin van afh!ieden : de
koejougen heeft dit stuk gansch afgetuurd. De klaver is afgetuurd. Iemand
turen, gemeen spreekw. voor iemand
slaan.
•
AFVAART, v. beteekent in Limb. f) het
afrijden, het afkomen van een bet·g
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 opvaa1·t;

AFW
:1) uitweg om met karren of rijtui-

gen van de voorplaats eens huizes,
of op zijn Limburgsch , het goed,
af te rijden, in tegenstelling van op-

vaart : gij hebt eeru goede afvaart.

z. opvaart.
AFVALLINGE, v. afval van fruit, hout
enz. ( Westvl. ).
AFVAREN, b. w. bet. in Limb. t• eene
voor afvaren, d. i. eene voor met de
ploeg van een ander land afnemen ;
2• na beneden storten, b. v. een hooge
weg of dam wordt langs de kanten
door de karren afgevaren ; 5• bedorven , versleten worden : de steenweg
is gansch afgevaren. llij heeft zij11
paard gansch afgevaren (in Dr. afgevoerd). Zij zijn daar onder afgevaren, 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 tegenstelling van opvaren.
AFVLOOIEN, b. w. iemand door vleierij , schoon spreken enz. komen
bedriegen, verkrachten. Kil. heeft
het neutrum vloyen, en vertaalt het
door scrinium sive marmpium alicu-

jus compilare, suppilare , manticulare. z. vlooien.
AFVOEDEREN, b. w. de veldvruchten
af~nijden om ze als voeder voor het
vee te laten dienen : de slooren, de
rogge afvoederen ( omstr. Leuv. ).
AFWERKEN, b. w. afmaken, ombrengen (Klein Drab. 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.
AI<'WOONEN, b. w. door lang inwoonen
van arme lieden verslecht zijn, in 't
fr. abîmer: dat huis is ga11sch afge-

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

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

v. dit is i11 't begin van dit, of op het
einde van verledm jaar gebeurd : ik
wil ervan afzijn, zoo veei gezegd als:
ik ben er niet zeker van , ik twijfel
er zelf aan.
AFZINGEN, b. w. dé kerkzangen zingen
bij een lijk : dit lijk is afgezongen
(Antw.st.enpr.ookN. Br.).Z. Hreufft.
AGIN, bijw. uitgesproken ag~n, wordt in
Westvl. langs de kust gebruikt in
den zin van nog eens. Het is klaarblijkelijk niets anders dan het engelsche again, dat dezelfde beteekenis
beeft. In Westbr. agoens.
AJOUKAART, elders piepenborg, ver bergspel, het fr. cache-cache : willeu we
ajoukaart spelen? ( Antw. st. ) In
Br. heet het stoptenbal ; elders lolikaart spelen. In Limb. hoort men

balsteken.
AJU!~,

m. Iemand, van wien men met
minachting of misprijzen s}lreekt ,
wordt in Dr. en vooral in en rond
Antw. met den smaadnaam van ajuin
betiteld :die ! dat is maar em ajuin.
AKELEN, o. w. in sommige streken van
Vl. gebruikt voor hakkelen, stameren, eigenlijk het frequentatief van
hakken, omdat de stameraar zijne
rede verhakkelt.

ALA
AKKERMANNEKE, o. kwikstaart ( hoche·
queue), een vogellje zoo genoemd,
omdat het de akkerlieden vergezelt,
om de wormen in de versche voren
op te zoeken.
AKKERNAALD, een vliegend insekt oC
vlinder, waterjuft'ertje,in 't fr. demoiscUe (Kortrijk. Snellaerl.). In Limb.
zegt men snijder ofjufferke.
AKKERSTOK, ploegstok, stok dien de
ploegers in de hand dragen om den
kouter zuiver te houden (Br.). Z. arstok.
AKKETISSIE, v. of beter aketisse, gelijk.
het bij Kil. staat, even als hagedis of
haagdis, in 'I fr.lézard.
AKSTER, AAKSTER, hetzelfde als ekster,
(Vl.): hij klapt gelijkeene akster.
AL, als expletief bijw. is van dagelijksch
gebruik in de Belgische provinciën :
al onder, at buiten , aldaar, aldus,
alzoo, enz. HeL geldt mede als voorzetsel voor langs, b. v. a/ginder,
atouder , enz. al de weide gaan ,

voor langs of door de weide gaan.
Zulks is cellier zoo algemeen niet. In
Westvl. en elders gebruikt men het
gedurig als expletief met een volgendeu infinitivus, voor 't tegenwoordig
deelwoord, b.v. al zingen, at loopen,
al lac/len , versta at zinger1de , loopende ,lachende. Het ili in zich zeiven
u iets anders dan een oude gerundieve
Yorm, min of meer ontsteld.
"En 't luistrend water viel at zwalpen weêrom stil." G. Gez. bi. 2::S.
" Dan moge vry de dood al griuzen
om u spoken" bi. 26.
ALAAM, of alem, m. in 't lat. ustensüia,
fr. outils, te Leuven getuig , gereedschap, in Br. en Vl. vrij algemeen
gebruikt voor het werktuig zoo
van den landbouw als van andere
bedrijven, b. v. schrijnwerkers-,
schoenmakers· •. timmerm.ans alaam,
enz. Te Mechelen spreekt men gedurig \31\ den staauden en van den vlieyemten alem een er brouwerij, zijnde
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bet eerste : ketel&, koel- en andere
bakken, die vast sLaan; het tweede,
tonnen, stuikmanden, emmers en
ander tuig, b.ij hel bierbrouwen gebruikelijk. Van hier : onder den alem
brouwen, d.i. in 't geheim brouwen
om de rechten te ontgaan. Ot1der de1J
lllem is dus zoo veel als onder de
hand , onder den duim brouwen of
mokkelen. - Met den alem. elm, geboren zijn, d. i. tot het geluk geboren of bestemd zijn. Dit laatste is
niets anders dan het Limb. en N.-Nederlandscbe helm.
AL AAN (zoo), eene spreekwijze vrij algemeen gebruikt voor : in de reden •
middelmatiglijk, stillekens, enz. b.v.
Is hij rijk?' zoo at aan. Hebt gij met
uw werk getukt? zoo al aan. In sommige streken geldt at aan mede voor
het zij zoo, b. v. Het zou wet kunnen
regenen :at aau, ik vertrek toch. Ook
heeft at aan de beteeken is van maar :
uw knecht gaat weg : dat hiJ al aan
weg ga, ge moet er 11iet om gever1.

ALAMBIK, m. en o. zaksken waar men
den koffie laat doorzijgen.
ALBESCHEER, m. iemand die alles wil
afwerken (Leuven en elders).
ALBESEFT, ALBESCHE~'T, m. albeschik,
moeial. Z. besseft en bescheffen.
ALE. Z. aal.
ALEK, AL IK of ALK bijv. ( banelk) geheel, gansch : ateke mande11 appelen;
een aleke11 dag. Vondel, in zijn Noach,
beeft : het raeásel hing alteen en atijk
aan zijn slem. Meyer heeft aallijk,
gansehelijk, teenemaal. Misschien
komt het wel van al gelijk.
ALE KABTEEL of AALKARTEEL, Cf. groot
vat op cene kar geplaatst om de ale
naar het land te voeren; het wordt
gevold met eene aalpomp. Z. ale (Vl.).
ALE~IIIERTlG, bijv. katijvig, ziekelijk,
fr. chéti{. Men zegt : em atemhertig kind (Antw. st. en pr.).
ALEVEH, ALEf:VERS, AUEVER, ALLEl·
\'EHS, bijw., rond Leuven en el-

ALL

ders gebruikt wanneer men iets met
twijfel of verwondering vraagt , of
iets met 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 samengesteld door het versterkende at en
ever (het hoogduitsche aber ), eever,
dat, even als aleéver, gewis, maar,
zekerlijk, ongetwijfeld, toch, even·
wel beteekent. In 't lat. equidem.
Ever bet. in 't eng. al.tijd, ooit. In
Limb. zegt men : dat is evel zoo,
voor: dat is toch, of echter zoo; of in
den zin nn doch, evenwel : wat gij
zegt, is waar: evet wathij :r.egt, is niet
waar.
ALF, ALVE, v. Jlet is een al(, zegt men

te Diest en elde;s van een dwaas,
Iicbt, zot, onbedacht vrouwmensch.
z. alve bij Kil., alwaar het woord in
zijne oorspronkelijke en afgeleide
beteekcnissen opgegeven wordt.
.ALFERIS 1 ALFERUS, ALPHER US, m.
vaandrig, vaandeldrager. Het is een
. oud gildenwoord .. Komt het soms
niet van 't lat. afferens?
ALGOEDE, v. volksnaam van een kruid
dat goede llendrik, lammekensoor of
eigenlijk scllaf'lei genoemd wordt, in
't fr. orvate, doch mede daar aangeduid onder den naam van loute
saine.

ALIK of ALEK, bijv., geheel, b. v. een
alik brood. Men hoort het woord nog
in Limb. Kil. heeft allick , allin ge,
alticker {land. llolt. i. algcheellijck.
ALK. Z. alik. ALLEBADE of ALBADE, v. gentsch woord
beteekenende, in de volkstaal, b.v.
grooten twist : :r.' hebben een atle/Jade
onder hen gehad. Dat hel ontleend is
aan het Cr. aubade, is duidelijk.
ALLEKLAP, m. neuswijze, babbelaar :
ongeleerden, die over alles willen re·
deneeren, zijn alleklappen. Men geeft
ook dien naam aan vogelen die, als
de papegaai, andere vogels nazingen,
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of wat men hen geleerd· heeft, napraten. Het staat gelijk in zijne samenstelling , met atbedit, -atbedrij{,
albeschik, albesclie(t.

ALLkMETS of ALTEMETS, bijw. voor at
te met , gelijk het bij Kil. geschreven
staat, in de betcekenis van somtijds,
aldaar subinde , aliquar~do, is mede
nagenoeg in alle onze provinciën gebruikelijk.
ALLENEl, bijv. Dit woord wordt veel in
Limb. gebruikt en bet. allen, allcmaal: die gastm :r.ij11 atlenei hier. Dat
dit woord ontstaat uit allen en na of
nauw, blijkt uit het volgende. In U mb.
gebruikt men nei ook alleen in den
zin van: naast, zeer verwant. Zoo zegt
men : het :r.ijn verwanten, ja zij zijt~
zich zelfs nei. Op andere plaatsen
zegt men na ( nao) als bijw. llij is
nei aart de kerk, dit is voor: bijna,
op een weinig na, omtrent. Het eng.
nigh heeft dezelfde beteekenis : vicinlls, proximus. Men heeft zelfs nigtbuur voor nabuur. Vcrder bet. nei of
nauw in Limb. en elders scherp,
gierig, b. v. èen 'neie kerel. Ei voor
auw heeft men nog al in Limb. als :
peike voor pauwke, 1clteike voor
schauwke (grendel ) , bleisel, blei voor
41/lauwsel, enz. Van gaon (gaan) heeft
men : hij geit, voor : hij gaat.
ALLENTHENEN of ALLENTENENS, bijw.
van plaats, in sommige gewesten gebruikt in den zin van overal : God is
allmthene. Gij zijl alletilene te vi11den.
Rond Leuven zegt men atlentettens,
bij Kil. is 't : allerwege, allenthalve,
Ubique, d. i. alle kanten. ·Is 't niet
samenGesleid van allen en einde met

verspringing en verwisseling der
lettersden t?
ALLEWAARDIG, bijv. onbezonnen, uiLgelaten, driftig, teugelloos, overdadig iu handen en gedrag. Zoo spreekt
men te Kortrijk. Maar heL is niet dan
eeue verbasLering van aalwaardig of
aatweerdig, dat men in andere pro-
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viuciën )loort, en waarQver men bil·
derdijks aat~teekeningen op Huygens
na kan zien, 11, bi. 241>. Bij Kil. vindt
men alleen aet-weerich opgegeven.
Van hier allewaardigaard ( Westvl.),
een ·botterik, een stoute, onbezonnen kerel,· overdadig in handel en
wandel.
ALLEWIJL, ALLEWIJLEN of ALLE·
WIELS, bijw. in Limb. gebruikelijk
voor nu, thans, tegenwoordig; ik heb
aUewijl veel werk, Allewijl kan wel
niets anders wezen dan een verloop ,
althans in den vokaalklank , van alle·
wijlen , d. i. alle stonden , anders
gezegd altijd. De Engelsehen gebruiken hun alwaijs in denzelfden zin.
ALLTAAN, verbasterde uitspraak van
aaneeuaan ( Leuven).
ALMENTEMENS, bijw. in Westvl.gebruikt
voor overal, ook voor iederen oogenblik. In Br. zegt het volk allenteuens
en altemens.
AL MIJN LEVEN of AL ZIJN LEVEN : altijd, immer : dat is al ze leven zoo
geweest. Ik heb dat al me leveu zoo
gewetm. Ook gebruil•t voor wellicht,
naar allen schijn, gewis; al ze leven
heeft Jat~. dat gedaan ( Limb. Br.

Leuv. Antw. st. en pr. ). In sommige
plaatsen hoort men al zoo leveu, in
stede van al ze leven : ik geloof het al
zoo Leven. z. leven,
AL-OM of OMGAAN, met den klemtoon
tlp de o : eenen omweg doen, in 't fr.
faire un détour. Dit werkwoord is in
Br., vooral te Bruss. en omtrentLeuv.
van dagelijksch gebruik. Al-om is
niets anders d:m om versterkt van al.
ALPHERUS. Z. alferis,
ALS. Dit voegw. wordt, gansch Belgill
door, bij uitsluiting van dan, tot verbindingsterm der vergelijkingen gebruikt. Men zegt : hij is grooler als
ik, Gij hebt beter gesproken als hij ,

enz. Zoo, gelijk men weet, doen het
de Hoogduitsehers ook, terwijl de
Epgelschen than gebruiken. In onze

AL'f

oud nederduit~che boeken treft men
bijna altijd als voor ctan aan.
ALS, bedorven: as: indien, fr. si, vandaar het spree}!.woord: Assche (asse)
is verbrand hout ( Br,), iets wat men
toesnauwt aan iemand die onderstellingen maakt en gedurig as ( als, of
indien} in den mond heeft. In gelijken zin zeggen de Fransehen : avec
un si on mettrait Paris dans une bouteille. Te Antw. voegt men er nog wel
bij : en turf is geen half/wut. 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 onderstellingen te doen : sis eene kromme
letter!

ALSAAN, bijw. altijd, gedurig, toch, ten
minste toch, nochtans: 'k heb het alsaan (altijd) gezeiá. 'k Zal dat alsaan
(toch, toch eenmaal) probeeren. Het
regent alsaan. Er moet al.saan iemanct
fn den winkel zijn (Oost~ en Westvl.),
in welke laatste pr. het alsan klinkt

of, met verandering der vokaal ,
olsan, ja zelfs, ten platten lande
bi. 168 ).
Belg. mus.
ossarl (

z.

ts.u.,

ALSAN, bijw. Z. alsaan. Hier valt aan te
merken dat, wanneer dit woord als
een ontkennend tusschcnwerpsel gebruikt is, de klem op de 2• silbe valt,
b.v. alsá11, ossán.
ALSCHAKS, bijw. algebarende, wordt gehoord aan de kantcn.vanSomcrghem.
Z. alskaks.
ALSKAKS, ASKAKS, bijw. kwansuis, als
of,\vordt nagenoeg overal gehoord
in België. Kil. vertaalt het door quasi,
quasi vero, simu/ale, enz. en daarvoor gebruikt men het werkelijk. In
sommige streken heel het uit keks,
zoo veel als uit kortswijl. In Limb.
kwantsies. Te Thienen kwansuis.
ALTEMETS. Z. allemets.
AL TEREEREN, verkort allreeren (in Leuven antreeren), met de ~achtlange
uitspraak, b. w. van lu:t fr. alUrer,
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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 altreenie mij.
Wat was ik geallreerá! Vandaar ook
alleratie en attratie. In sommige streken heet het antreeren , aulratie.
Z. antereeren.
ALTISTE, bijw. altijd (Brugge). Wellicht
eene omzetting der tandletter in :
attijás, attiás, gelijk iu rusp of rups,
hesp of heps.
AI..TJE, ook ELTJE, o. bet. te Brugge eene
kleine maat van drooge waren. lllisschien van haal dat bij Olinger teug
en haalk.an, d. i. bierpot heteekent.
AL-UIT, bijw. vol uit, ten volle. Het is

vandaag at-uit zoo koud niet als gis·
teren (Antw. pr. ook in N.-Br. z.
Hreuft). In Br. zegt men atwijá (op
verre na), waarvan at-uit cewis eene
verbastering is.
ALVERMANNEKENS of, met den umlaut,
atverm~1mekens ,
kahoutermanne·
kens, in 't fr. tutins. Ook hüssen,
heihüssen (Diest). z. bij Kil. Atve,
alf. In Limb. zegt men ook auvel·
manuekes. Vandaar de Auvetenberg
bij Sittard.
ALWIJD. Z. al-uit.
.AI..ZOOL.EVEN, rond Leuven en in l..imb.
gebruikt in den zin van misschien,
mogelijk : atzooleven heeft hij dat
gedaan. Z. al mijn leven.
AMANDELBROOD , o. amandelkoek, een
-gebak van korenbloem , honing en
amandels saàm gebakken. Bijna overal in Z.-Ned. gebruikt.
AMEN, plooi in het been, bochten in de
knieën. Amme of ame, hetzelfde als
hame, hamme, dat Kil. door poples
vertaalt. In Westvl. bet. het nog de
klliel!n, de bochten, of hetgeen men
in Dr. de knievouw noemt. In Limb.

ANil

zegt men hees : staat Item eetts in
zijne heesen ..
AMER, m. verkoopplaats; vanhter amerhuis, huis waar men openbare verkoopingen houdt. Zulke huizen, zegt
men, bestonden er eertijds op meest
al de dorpen. Kil. heeft ,amer of
a merstad, dat hij vertaalt door acta,
d. i. kaai, zeeoever.
AMER, v. gebruikelijk in Llmb. voor
houtkoot ( uitgespr. aomer).
AMMELAKEN, o. t:Jfellaken, in Brugge
amelaken (gansch vl. Belgil!, ook N.Br. Z. Hreuft). Bij Kil. amme-laecken.
AMPELPASOMPEL, bijw. overhoop, verward, slordig : wat hangen de kle~

ren u we~r ampelpasampel aan 't lijf
(KJ. Dr.), te Antw.: hobbetdesobbel, 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
teve11 ( Br. Antw. st. en pr. ook
N.-Br. Zie lfreulft). Kil. heeft het
bijv. amper, in de beteekenis van
scherp, en Bild. spreekt van amperzuren, d. i. scherp, bitter, sterk,
bijlend op de tong. Vandaar is de beteekenis van 't bijw. licht af te leiden.
In L.imb. en Dr. zegt men amper bier,
voor zuur bier ; ook ampere peer,
voor bittere peer. Gewis heeft dit
amper wel iets gemeens met het lal.

asper, fl'. O.pre.
AN, voorz. a:m, in de Westvl. uitsprank is
dit voorzetsel altijd kort , niet alleen
in aau, maar in al de woorden, die
met aan samengesleid zijn.
ANBRANDEN , o. w. fig. zich ergeren
(Brugge), ook wel gebruikt in den
zin van blozen. Z. aanbranden.
ANDE , AAN DE , eende , endvogel , ook
aanavogel (Brug. en gansch Westvl.
door).
ANDERSCH, bijv. In sommige gewesten
van Vl. gebruikt voor ander or verschillend, b. v. Dcit i1 een a11dersche

vent.
3
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ANDERSWEER, ANDERSWEtRS, m. bet.
een graad van verwantsèhap verder
dan rechtszweer of het kind van een
vollen neef ( Obst· en Westvl. bepaal·
delijk teNinove ). Bij Kil. ander-sweer,
cvnsanguineus in secundo gradu. 't Is
hetzelfde woord , maar niet gansch
dezelfde beteekenis.
ANDJOEN, ANJOEN·, te Eecloo andjuun,
ajuin. Gekleed. gelijk een rouwe and·
joen, d. i. wel van k.leéren voorzien
zijn.
ANDUIT. z. anneken-uit.
ANEE, ANNEE, ANNEE·AAN, bijw. Z. aan··
een . Het volk te Leuven zegt alliaan,
en bij Willeram leest men allizaart.
Dit is niets anders dan aneen, aan·

eenaan.
ANEKA'&lPANE. v. De kortrijkscha naam
van den gekonfijten alantwortel,
inula, helenium), fr. aunée (Snellaert).
ANKE, v. bij Kil. encket, in Limb. en N.·
Ned. ettket, fr. cheville, engl. a'nkle,
in 'I vl. schenkel, fr. os de la jambe,
jarret, parfois la jambe elle-mème,
comme dans eet exemple : .And, {ar

lo keep my ancles warm, I have some
iron sllackles there ( Percy ). Men
zegt te BruggiJ kalver-anke, te Gent
en Leuven, kal{s-5chenkel. Z. Delfortric, bi. t66. V. Anke.
ANKEREN, o. w. zooveel als halten,
verlangeg, vragen naar, b. v. Het

kind artkert om een stuk brood. De
koe staat te ankeren naar 't groen.
liet water komt in mijnen mond. van
a11keren., Vandaar ankeraar , zooveel
als bedelaar. Z. /!ankeren bij Weil.
en ltungkeren bij Kil.
ANKEREN, zeker spel : zonnen of ankers
werpeu (Kortrijk).
ANKOVE : zet mijn. bed. irl de ankove.
(Kortrijk). Zoo hoort men spreken,
in Westvl., voor atkove, dat. wij met
de Fransehen van het Spaansch ont·
leend hebben,
ANMAAT. Z. anmat.

ANT

ANMAT, aa11 of anmaat, in tegenoverstelling van toemaat, wordt in som·
mige streken van Vl. gezegd voor het
eerste gras dat het vee in de weide
gaat eten.
ANNE, m. hanne, ook roethanne of roet·
aart, lat. pica, graculus, fr. geai of
pie. Het woord dient, nagenoeg in
geheel België, om ·een en domoor,
een botterik aan te duiden, waarvoor men dan oo~ al boort : het is
ecu atmegat. Z. ltanne bij Kil.
ANNEE, amteeaan. z. anee.
ANNEGAT. Z. anne.
ANNEKEN, · o.• of annekeiJ maai. Zoo
heet men hier en daar in Vl. de wormen, die in appelen of peren zitten.
Elders zel?t men anneken-slek, omdat
zij de nuchten doorboren , of anneken peper, met zinspeling op het
zwart en bitter poeder dat zij voorl.brengen, eigenlijk hunnen drek.
· ANNEKEN-PEPER of anneken-stek. Z. anneken.
ANNEKEN-UIT, m. Zoo noemt men in
vele streken ·van Vl. en Br. den
.nachtwaker. Elders heet hij anáuit.
ANSEEL, o. Verkort uit handseel, te Eecloo gebruikt voor den band of riem
bij den kruiwagen benulligd. Elders
(Dr.) heet het bandelier of help. In
Limb. help. Z. dit laatste.
ANTEREERJt~N, antreeren, antratie. Hetzelfde als altereeren , met de zacht·
lange uitspraak. z. ~at woord.
ANTEREN, b. en
w. wordt in Limb.
nog al gehoord en is eene verminidog
of samensmelting van antwoorden.
Zoo heeft men in het eng. a1nswer
voor answord. welk laatste zelfs niet
bestaat. Vandaar nog het onz. zelf.
n. anter. liet kind anterd(J niet slecht,

o..

gaf eef! goed anter in de christelijke
tee1·ing.
ANTWERPEN en zijn stroom worden
dikwerf aangehaald in het vólgende
spreekwoord : het passeerde gelijk
de Schelde voor Antwerpen. Hierdoor

APP

wil men aanduiden dat de bewering
van dezen of genen persoon zonder
tegenspraak, zonder bijstemming of
wederlegging gelaten werd (Westvl.).
APEEL, m. Z. appeel.
APEf.:REN, z. n. mv. In sommige streken
van Vl. gebruikt voor aardappelen;
het schijnt verbasterd te zijn van
aardperen.
APIETSEN, o.w. Dit werkwoord wordt,
in sommige provinciën, bij het marmerbollen-spel vari 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 ze~; I 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-REKENING. Zoo heet men
in Drab. en elders eene rekening,
waar men zich niet goed uit verstaat,
en die wat hoog schijnt te loopen. In
Vl. zegt men in denzelfden zin : een
blankenbergsche rekening.

APPEEL, o. Zoo heet men, in 't Iepersche,
een ruiker, een bosje bloemen. Z.
bij Kil. appelken , appeelken , alsmede hoepeelken.
APPEL, m. Dit woord komt tropisch voor
in vele gezegden of spreuken. Van
appelen noch peren weten , nergens
van weten, een er zaak niet bewust
zijn, of niet schijnen te zijn.- Jets
voor eenen appel en een ei geven of
verkoopen, d. i. : zoo goed als voor
nijlt. - Een appeltje voo1· den dorst
bewaren, spaarzaam leven, wat op
zijde leggen voor den ouden dag, enz.
-

Hij heeft in de11 appel gebeten ,
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zinspelende op onze eerste ouders ,
hij heeft misdaan, hij is in ongenade
gevallen. Deze spreekwijzeR zijn genoegzaam algemeen in zwang.
APPELKP05, v. zeer veel in Z.·Ned. gebruikt ,voor abrikooa. rn Limb. appelkoolpruim is acne prnirn, die nog al
op de abrikoos gelijkt.
Ai'PELLAAR of APPELEf:R, m. in Vl. en
Dr. 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 appel·
, pole. Zoo heet men in Westvl. wel
eens den appelboom. z. poot.
APPEL-SPIJS, v. appelmoes (Br.). Z. spijs.
In Limburg wortlt appelmoeJ 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 appelspijzevla.

APPELURSEL, ussel ofappelhorzel, m. of
v. 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 zeggen perenwesp
{guêpe), niet paardenwesp, wat iets
anders is, omdat de gewone or kleine
wespen veel ~usschen de bladeren
der perenboomen vliegen om daar
hun voedser of wat anders te zoeken.
APPELVINK, v. wintervink, mogelijk in
sommige streken van Vl. zoo genoemd, omdat die gewone vinken
doorgaans op appellaars of perelaars
hun nest timmeren.
APRIL (ópril), kant langs welken men
op eenen dijk rijdt ( Antw. ook in
Noord- Br. Z. ll!cuffL ). Op oprit,
tlat bij houdt voor eene verkorting
van opry-hil, hoogte om tegen Of)
te rijden. In Vl. echter wortiL hel
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woord april gezegd van eene doorsnede in eonen polderdijk. Zekere
doorsnede heet daar de april van
Cochoorn , door den hollandsehen
Vauban gemaakt om van daar een
stedeken te beschieten.
APRILVISCH 1 m. naa.r bet fr'anscb poisson d'avrit, gjlbruikclijk voor ccne
poets, in sommige streken van Vl.
en ook soms in Br. Z. aprilzaad.
APRILZAAD, o. gebruikt in de spreekwijze:iemandom aprilzaadzeuden.ln 't
fr. faire un poisson d'avrit à quetqu'un. Zulk cenen heet men aprilzot,
ook aprilzaad, mv. apritzaden, blijkens de brusselscbe uitspraak, die
luidt : aprilzolen en niet aprilzottm. De eerst genoemde spreekwijze
bestaat in Limb. ook. Te Diest zegt
men : iemand op den rit zetten (opril? april?).
ARE, of uitgesproken· als bet fransche
arrêt, doch zonder t en ·met eene
enkele r. Soort van tusscbenwerpsel,
dat men in Br. gedurig boort, in
den zin van ziedaar, bet fr. tenez,
b. v. arè, daar ü wat gij gcuraagd
hebt.
AREllEID , vcrkort aarbeid. Zoo klinkt
veelal het woold arbeid in den llrab~n tscben tongval , althans bij het
volk. ~lacrlant hcefL in arebeide gaan,
voor in barensnood komen. Iu 't fr.
travaü.
AREN, o. w. wordt hier en ginds in nr.
gebruikt voor in zijne aren komen,
aren krijgen, van het graan gezeild,
b. v. het koren heeft dit jaar v1·oeg
geaard. lllen vindt het woord bij
Plantijn.
.\REN, b. w. uitgesproken op zijn duitsch,
dat is met den umlaut of gelijk de e
klinkt in het fr. mtiwe, wordt in de
oostelijke deel en van llelgië gebruikt
voor ploegen, het latijnsche arare,
en ärolok voor plocgslok. Z. bij Kil.
aeren, eeren, eren, errien.
ARK of EHK, v. geldt in sommige ge-
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westen van Brab. voor sluis, gewis
om den boogvorm igen balk in welken
het scho{ of eigenlijk het sluis, bij
middel van een houten staart opgetrokken of neérgelateu wordt. Die ark
of erk is thans als gemeen zelfstandig
uaamw. in vergetelheid geraakt en
is als eene plaatselijke benaming
geworden. Z. bij Kil. Ercke.
ARLAN, m. Deze toenaam geeft men 1 in
sommige streken van Westvl. aan
eenen zeer tragen mensch, b.v. 't is
ew rechte arlan, men kan niets van
hem gedaan krijgen. Z. ajuin.
ARMEJANTJES. Deze spotnaam ·wordt, in
Westvl., gegeven aan de bewakers
der goederèn van iemand die door
het recht veroordeeld is om .zijnen
boedel te laten verlwopen.
ARI\IENTAGIE, woord rond Leuven gebruikt voor armoede : in dal huis is
't maar armentagie.
ARMENTIERIG, bijv. in Vl. nog veel gebruikt voor armoedig, armelijk ,
armachLig : die mensch ziet er toch
armêntie1·ig utt!
ARMOEDE of ARMOÊ. Overal gehoord in
het spreekwoord : eens weelde is
allij/1 geen armoede. Dat ze~:;geu de
armen, als zij zich eens goed deugd
doen.
AmlTIERIG, bijv. armlijk ( Somerghem,
Eecloo en omstreken). z. armentierig.
AR!IIVOL, m. Men boort gedurig , in
Br. 1 een armvol hooi, dat is, zoo
veel als men met oenen arm ·of met
heide kan omvatten en weg dragen.
In Limb. is het ervet, in Br. ervol
•
voor ermvol, armvol.
AROET! lltsschenwerpsel, gebruikt voor
weg van !lier ( Somerghem ). 't Is duidelijk een vcrbastering van er of hier
uit. In Limb. zegt men : droel! (tiaaruit) hiëroet! (hieruit).
AHRA! ARR~~! soort van tusschenwerpsel,
zie daar! tiaar is het! da:.tr hebt gij
hel! ook ten platten lande: arra-dan,
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te Brûssel : arra-de, Cr. voilà, tiens.
Het geldt mede als uitroeping van
verwondering • van versteldheid :
arrá! arra na! Z. arè.
ARREN,b. w. in sommige oorden van Bra·
bant gebruikt voor scherpen, b. v.

AST

wel te been , veelal aan den haard
zit. Kil. heeft het woord 11sch-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.
eenepikarren. Ik arde juist mijne pik ASKAK. Z. alskak.
als hij inkwam. Is uwe pik al geard1 ASPE. Z. baspe.
Vandaar argetouw, o. ijzer met een
ASPERJESBOON, z. v. In Limb. gebruiplallen knop, waarop men de pik·
kelijk voor suiker- of princessen·
ken art. Arhamer, de hamer die
· boon.
daar bij gebruikt wordt. Zou 't niet
ASSCHE IN 'T SPEL GOOIEN, zoo zegt
eer harden, d, i. hard-, scherpzeilen
men bier en daar (in Dr.), voor
moeten zijn? In Limb. zegt men : de
tweespalt zaaien : /lij gaat overal
zicht haren ( waarmeé het koren
assclle in 't spel gooien, d. i. het spel
wordt afgekapt), d. i. de zicht met
stooren.
een· spitsen hamer ( haarhamer)
ASSCHE, v. Men zegt in Westvl. : in de
~cherpcn, terwijl zij op een ander
assche schieten, voor ten ondere blij·
ijzer rust. De zeisen echter (werkven, niet voltrokken worden. Zoo
tuig waarmeé men het gras maait)
ook: iemand zijrte assche afscheppen,
wordt geslepen met een langwerpi·
voor slagen geven.
gen steen, slijpsteen genaamd.
ASSCHOENJE, v. naam der groote witte
ARSTOK, m. dat is ploegstok. Z. akker·
kers, in het lepersche. In Dr. heet
stok.
·
men ze Spaansche kers, en, omdat ze
ARTlTS, ART IS : haagdis, fr. /ézard.
rood S. Jan rijpt, S. Jans·kers.
nr. Bij Kil. ·staat aerdtissie, heg·
ASSEL, m. bolligbeid onder den· arm ,
disse. Despars heeft urtis, Meyer
ok11el , fr. aisselle ( Leuven ).
aardiSie. Te Ninovc heet het ratlis , ASSERANT. Z. astrant.
· door omzetting van ar in ra gelijk
AST, m. gewelfde plaats waar men vuur
• het laL. terra in on11 áarde of aart.
onder stookt, om het graan te droo·
ARTJO EN, AAR'I'JOEN, ARTSOEN, o. In
gen of te roosten. Het woord is in
Westvl.gebruikelijk voor ras, slach,
zwang door geheel België heen. Van
soort, b. v. hij is van 't arijoen, van
daar ook asten , b. w. b. v. de gerst,
het goede ras. Gij hebt daar een goed
de boelçweit is gelist, versta op den
artjoeiJ van sa/4.
ast gedroogd , en derhalve zoo goed
ARTSOEN. Z. artjoen.
niet als degene in de r.on en dus
AS, voegw. op sommige plaatsen os, als, .
natuurlijk droog geworden. Z. bij
gelijk. Dit au of eigenlijk as komt
Kil. ast , est , een droogoven : brood
hier in zin en gebruik overeen met
asten is brood 011 den rooster droehet encelsch voegwoord as. Men
gen. liet woord ast en 't werkw. asten
hoort gedurig en overal : ik weet het
zijn, volgens ons, duidelijk verwant
beter as iemand. tlier zij eens voor
met harsten or berdsten, in 'L lat.
al aangemerkt, dat sommige letters,
lorrere.
die niet gemakkelijk met elkander ASTLOOK, m. zekere plant, ook llouds·
worden geuit, in de volksuitspraak
look genaamd, en op sommige plaat·
weg vallen.
sen bieslook, in 't fr. ciboule, pelil
ASCHEVIJSTER. Dil zegt men in Westvl.
porreau.
va,n iemand die, ofschoon gezond en
ASTRANT, bijv. bijkans overal gebruike·
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lijk in den zin van vrijpostig, indrin·
gend: ee11 astrantejongen.-Metaslrant
en beleefd te zijn, komt men hel verst
in de wereld. Ook asserant (beide in
Limb. ). Het is wis eene verbastering
van assura11t, assuré, daarvan dan
zegt men in Br, gasserééd of geassureerd, d.i. stout, vrijpostig, onverlegen. Het inlandsch woord is
vrij, in Limb. vreg, b.v. eert vregge
kef'el.
ATE of ATEN, zegt men in Westvl., waar
de Brabanders eet voor gebruiken ,
b.v. Goed van ale zijn, d. i. wel kun·
nen eten. Zoo ook: groot, kleit! van ale
zij11 of ongelijk van ale, dit is nu
eens veel , dan weinig van eten zijn,
enz. Daarentegen zegt men' in Brab.
ik ben. op mijnen eet niet. Jlij is
van zijner! eet, enz. Het eng. to eat
heeft in pr:et. en participio ate, het
zelfst. n. is eating. Z. bij 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.
aü uitgesproken (in Holl. ou).
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
van Vl.: hij is van Audeuaarde, voor:
hij is gierig. Op dezelfde wijze en
nagenoeg in denzelfdep zin, zegt
men te Leuven : /!ij komt van Scl!erpeuheuvel, voor : hij is scherp of
nauw, houdt van geen uitgeven, enz.
AUVEL of AVEL, m. ( Limb.) in N.-Br.
alf of alflee, fr. able, een vischje, in
Holl. en elders blei (van bleek of
blank) ' fr. blanc, in nr. witvisch
gelijk au vel, avel, alf, bij Kil. alve
van 't lat. al/Jus, wit, sch1jnt afkomstig
te zijn.
AUWAAHT,AUWEEI\Tof AUWEERTS, samengesteld van au, ave of afen weerd.
Dit woord gebruikt men in Westvl.als
bijwoord, met de beteeken is van hier,

AVE

alhier, b. v. kom auweert, kom hier,
kom n.aar dezen kant. De comparatief
auweerder is dàar mede in zwang,
evenals het bijv. nw. auweertsclt :
de auweerlsche kant is de kant van
dengene die spreekt. Kom aan den.
au weertsehen kant, kom aan mijnen
kant. In Vl. wordt ave veel voor af
. gebruikt. b. v. avegaatl, enz. A{wegh
of awegh is bij Kil. locus avius en
aweghig devius.
AUWBLAUWBLOEM, v. Zoo heet, aan de
kanten van Kortrijk, de blauwe korenbloem, jn 't fr. bluet. ln Br.
korenbloem of ook wel blauwbloem.
In Limb. korenbloem. Z. auwe.
AUWE, wordt gebruikt in Westvl. voor
korenaar, in 't fr. épi. Tc Brugge
klinkt het ow, een korenow.
AVEL. Z. auvel.
AVENTOE, bijw. nu e11 dan, van tijd tot
tijd, somtijds: aventoe tukt die manier
van doen. Zulks hoort men in Limb.,
en zou wellichtkunnen zijn het fransche par aventure, in onze oud nederduitsche boeken van de XVI• eeuw
bij avonture. Dus is aventoe zooveel
als bij geval.
AV ER voor ouder, en avers voor ouders.
AVERS, wordt in Limb. gebruikt voor
afwaarts of afweerls. Zoo zegt men :
de rijluigen gaan oppers en avers ,
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 vau Wcstvl. het
koolzaad.
AVERULLE, in Westvl.gebruikelijk voor
meikever , hannewn. Wij leiden het
woord af van avondrulle en dit laatste
van rolet, rolelen, bij Kil.-murmurare,
murmillare.
AVERWETS of AVERWETSCH , bijv. gebruikt voor ouderwetsch, aloud, b.
v. Een averwets gebruik. Eene averwetsche sclwuw (Drab.). Men kan
het afleiden van oud of aver, over ,
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tlltra { Kil. ) , en wet in de beteekenis
van gebruik. Zoo zegt men van

AZI

wordt het ontbijt soms ook morgendstond geheeten. In Limb. hoort men
hier en daar onder de werklieden
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 beteeken is
heeft. Zoo zegt men in Limb. hij is
eweg, voor : hij is weg, heen. Loop
eweg. In Leuven zegt men : eweg of

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. yan ouds { Br. ). In
Limb. zegt men atterwetsen a'ierwets,
voor ouderwets.
AYOKAAT-RONDHEMD. Zoo heet men, in
de gemeenzame taal, eene vrouw die
slim en welter taal is {Drab.).
AVONDLICHT, in Brab. avend- {af en end,
eind} licht. Zoo heet, hier en ginds,
het 's avonds luiden of kleppen voor
het Ave Maria in de kerk. Het is
avondlicht geluid. In Limb. zegt men:
het luidt avondsklok , ook het luidt
avond, elders liet angelus klept of
klokt.
AVONDSTOND, m. In onderscheiden provinciën gebruikt voor het avondeten,
.b. v. Is de avondstond gereed? Zoo

weg.

AWIND·, m. geldt in Westvl.voor windeloosheid, gebrek aan wind.
AWÖERT, ~HOU, uitroepin,gskreet voor
foert.
AZIJLLE(;GERof AZIJNLEGGER.Zooheet
men in Westvl. dengene die, in andere
provinciën, den min nauwkeurigen
naam draagt van azijnbrouwer, en
elders dien van azijnmaker. Hij ziet
zuur als aziil, azijn (Westvl.) .

B
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 DO~ (eenen}. Dit zegt men
in Westvl. voor eenen goeden koop
of, gelijk het elders heet, eenen hazaard doen. ·
BAAIEN, b. w. voor baden, moet niet verward worden met het volgende, dat
beeien, beien, btn wordt uitgespro-

BAA

ken, en waarvan de zuivere vorm niet
baden maar baaien 'ïs.

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 bên. 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 houden. Het hoogduitsch heeft bähen in
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 or BAKTANDEN. In som-
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. mige streken van Vl. zegt men :
ároomm van baktanden , voor razen
of ongerijmden klap vertellen.
BAAL of BALE, z. v. niet alleen gezegd
van sal'tmgepakte waren. als eene
baal wol , rijst, enz., maar bijna
overal gebruikt in de beteekenis van
groote waschmand. Gewis komt het
van 't fransch embalter. Kil. heeft bal
en bale. In Westvl. wordt baal soms
voor buidel of bllil gebruikt.
BAAL·, z. m. In Westvl. gebr. voor bal.
b. v. naar ám baal gaan ; elders
zegt men : naar 'l bat gaan. Hier valt
aan te merken, dat ettelijke woorden, elders kort, in Vl. lang worden
ui !gesproken.
BAALDE. Z. heL volgende.
BAALOJE, v. Aan de kanten van Kort·
rijk gebr. voor balie, een hek of
slagboom om de weide af te sluiten.
Omstreeks Eecloo , Somerghem en
elders heet het baalde.
BAALJE, z. hetzelfde als baatdje of balie.
BAAN, v. woord waardoor men in vele
streken· den staatsweg en door de
regering aangelegden steenweg verstaat : de oude en de nieuwe baan :
wordt gebruikt in het spreekwoord:
de baan nog. at houden, d. i. voortgaan in eene zaak. Zoo kan hij de
baatt niet houden , voor : zoo kan hij
niet voortgaan of blijven leven. Dat
kan de baan rliet 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 ats
baanst, elders zoo droog als vonk of
als poeder. Zoo zegt men baansllti,
baansdlade, voor vonklade; alsmede
in Limb. baantschotel voor tondeldoos. z. baant. ·

BAA
BAANT, m. bet. in Limb. gebrand linnen
waar men met staal" en steen vuur
op slaa,. Vandaar baantschotel 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 vuursteen bewaard werd. Tondelpot of tondeldDJ)s, integendeel, was een vuurgereedschap om in den zak te dragen.
Baatlt schijnt vcrwant met branden
of bamen en bernen. Men zegt zelfs
in de Omstreken van St·Truiden en
Landen bamt. In Limb. hoort men
zelfs benen voor branden.
BAAR, v. bet. in Limb. aardenpot, teil.
Een roombaar of boterbaar, pot waarin men de roommelk bewaart. Op
die plaatsen waar baar deze beteekenis heeft, noemt men de schotels,
waarin de melk eenigen tijd blijft
staan , platteeten ( platte teilen ).
Elders in die landstreek worden die
schotels baren genoemd, terwijl men
voor gemelde room- of boterbaar,
room- of boterpot zegt. Zegwij ze :
baren binden, platteelen bindim; in
Brab. teilen binden, d. i. van huis tot
huis gaan klappen : zij is we~r baren
bindeu. Vandaar barenbindster of
barenbinderse, voor klapwij f.
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
gerèed, zuiver, geheel, al, niets dan,
enz. b. ''· 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 mat1 ,
die baar gek is. Z. Kil. op baer.
BAARD, spreekwoordelijk gebruikt in
Vl. , als : iemand eenen vlassen
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baard aandoen, d. i. beiJriegen.
Iemand den baard afdoen, IJ, i. on·

derkruipen, ook, hem de les voorspellen. Te Leuven en eiiJers zegt
men : zij hebben hem baard gemaakt,
d. i. hem zijn geld afgawonnen bij
een of ander spel.
BAARDKHABBER, lage benaming van
een baariJschecrder, of zelfs Viln een
geringen heelmeester. Bij Weil. is 'L
baardschrapper.

BAARDSLAG en DAARDSLAGEN. Z. baar·
slagen.
BAAIIKLEED, o. het kleed, dal over een
doodkist of lijkbaar gespreid wordt.
In 't fr. drap morluaire (Br. Limb.).
BAARLIJK, bijv. Eene baarlijke ziekte,
ziekte , welke , door 't aanraken of
het zijn bij den aangerande, zich
kan voortzetten; in 't fr. conlagieux.
Hel is misschien hel verkort en
verbasterd beltaallijk, d. i. eçne ziekte, die lichttot anderen overgaat.
BAARLOOP, m. Te Kortrijlt en omstreken
geeft men dien naam aan een grooten
toeloop volks op eene plaats ter gelegenheid van eene bolling. Vandaar
baar-koek , IJ. i. koekbrood dat op
eenen baarloop verbold wordt. Z. bij
Kil. baer, dat gereed, aanwezig be~
duidt, en baer-spel doqr ludus gymnicus, ce1·tamen currendi vertaald.
Z. baar.
BAARREM, m. In Oostvl. gezegd voor
eenestreep gronds. Z. Kil. op baer1n;
in 't lat. agger.
BAARS, BERS, bijw. bloot, naakt, voor
ba rvoets (Kempen en Limb.).
RAARSLAGEN, zegt men in de Kempen
voor het ongedorschen graan Ofl eene
ton, of wat het ook zij, uitslaan. De
daad zelf heet baarslag. 'Lis eigenlijk
den baard of de aren afslaan. Baard
bij Kil. aere, lat. ari sta. Tusschen
Mechelen en Leuven heet men dit
voorslagen en schaoven, waaruit het
graan geslagen is, voorslag. Z. aarslaan.
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BAAS , m. Raas van deu hinnennest als áe
haan niet t'huis is, d.i. meester van
den huize zijn als de baas afwezig is
(Somergh.). Raas alleen wordt doorg~ans in Limb. gebruikt voor molcuaar of molenbaas.
BAAST, v. geldt, in sommige streken
· van Limb., voor eene tecnen maniJ.
Zoo ó!Cgl men kleêrbaast, sluitbaa~t ,
enz.
BAAT of DATE, bijv. en bijw. beteekent
bij ons in Drab. zeer recht, overeindstaande. Zoo zegt men :hij is, gaat of
staat baal op de leèn. Is dit woordje
nu in betrekking met bat, bel (beter)
of boud, stout, of met bald , over·
haastig of met bot , plomp? Dit punt
blijve onbeslist. Z. bad.
BAAT, v. wordt te Antwerpen, Lier en
in N.·Brab. gebruikt in IJcze spreekwijze: em koe met of bij de baat verkoopen, d. i. eene lwe verkoopen
met het kalf dat ze op heeft. Raat bij
Kil. vrucht. Elders geldt het voor
den Lijd dat de beest kalven moet,
b. v. die koe is bij de bale. Vanhier
batige koe, IJ. i. eeue volle koe. In
Dr. 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. ba bil, met dezelfde betcckcnis. 1k kan zij u en babbel niet uitstaan (overal in België).
BABBELAAI\ is de naam ove1·al in België
gegeven aan zeker suikeq;ebal>.
BABBELEGE, v. babbelares, klappei. Het
is de oude vervrouwelijkte vorm van
babbelaar, te Brugge en elders gebruikt,gelijk men heden nog algemeen
dievege of dievegge zegt.
BABBELES, andere vorm van het voorgaande woord, verkort uit babbetares.
Zoo zegt men mede in vele provinciën
bedeles , voor bedelares , tooveres,
Leuvenes, Brusselcs, vervrouwelijkt
uit toovcraar, Leuvenaar, Brusselaar.
4
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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. çebr., maar
op zijn fransch gedraaid.
BABBELING, v. geldt, te Brugge en elders,
voor gebabbel, gepraat.
.BABBELTJE of BABBELKE ( Llmb.), een
diminutief van babbelaar (suikergoed ). Men zegt daar ook babbe- ·
laarke.

BABBIAAN, m. (babbel-aan) voor babbelaar, die altijd aan babbelt (Drab. ).
DACHT, BOCHT of BUCHT, m. bet. in
Limb. en Br. iets wat niet deugt of
het gedeelte van eene zaak dat geene
waarde heeft en alzoo verdient. weggeworpen te worden, in 't fr. rebut.
Zoo zegt men, als men van vruchten
spreekt, waar het goede uit geraapt
is : smijt het overige maar weg , het
is maar bocht (of bacht). In dien zin
vindt men bocht, v. in de woordenboeken. Men zegt ook : hetis bocht
van tut, banvolk, d. i. volk dat niets
beteekent, cerneen volk, straatvolk,
in Br. arme bucht.
DACHTEN of RECHTEN, BOCHTEN, o. w.
zijn waàrschijnlijk verwant met bacht
en bocht en bet. alsook áooreen beekten, dooreen werpen, b.v. hooi, stroo,
enz. Zoo zegt men , als iemand lusschen in orde liggende zaken, als
boeken en papieren , iets zoekt en
al zoo alles dooreen werpt: wat zijt ge
welr aan 't backten (of bochten). Het
beteekent derhalve hier zooveel als
dooreen werpen. 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, backt

men.
DACHTEN , zooveel als achter, buiten
't huis , wordt door geheel Westvl.
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gebruikt, het zij als bijw., als voorzetsel of ook als zelfst. naamwoord.
Zoo zegt men : hij gaat bachtett ; is
bachten gegaan; zoo mede : hij loopt
bachteu. De koeietz bacltten zijtze
voren, backten het huis, de deur, enz.
Zoo eindelijk : het staat op den bach·
ten, op de achterplaats.

BAD, v. gebr., in sommige streken (als
in 't Hagel.) bij de maaiers, om het
rechtstaande graan aan te duiden,
dat naast op 't afgemaaide volgt. Dit
laatste valt alsdan tegen de bad, van
waar het opgeraapt en in schonven
gebonden wordt. Z. baat.
BADAL of BABAL, m. en v. iemand die
snapachtig Is, bijzonder op vrouwliên toepasselijk : Sus , ge zijt eene
oprechte badal, van zoo iets voort te
vertellen. Badal is eene samentrek·
king van babbelt het at (Hagel.).

BAF. Z. balfe.
BAFFE of BJ\F, v. geldt in de Westvlaamsehe volkstaal voor lap of slag.
BAFFEN, o.w. verwant met blJffetz, in de
gemeenzame taal gebruikelijk voor
slokken, veel en gulziglijk eten, b.
v. hij heeft er iets aan gedaan vart
vanèn. Vanhier bafzak of baffer, een
groote eter.
BAG of BAGGE, v. mand, korf: men
laadt een ezel met twee baggen , zoo
3preekt 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 gebàggela ( Limb. ), ge·
viggend ( Br. ). Z. in Bilderdijks
verkl. geslachtlijst 't woord big.
BAGADEN, b. w. Aan de kanten van
Thienen., vuil maken, b. v. gij bagaadt mij met in den modder te stampen. Elders zegt men, in denzelfden
zin, begaden, welk werkwoord eer-

tijds eene geheel andere beteekenis
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had. z. Kil.
DAGERAAR, m. iemand, die bagert of
ongedurig, onverduldig is. z. bageren.
BAGEREN, o. w. wordt nog al veel in
Limb. gebruikt. Als iemand, op hel
ziekbed, het vcrstand begintie verliezen , zoodat van allerlei droom·
beelden voor zijn geest zweven en
hem ongerust maken , zegt men :
hij begint te bageren. Dit werkw.
veronderstelt alzoo e'ene zekere ongerustheid , en is iets anders dan
bazete11. Zoo zegt men nog : uil vrees

BAK

of andere oprocrigen in oogenblik·
kelijke hechtenis gesteld worden, b.
v. daar zijn er, gisteren avond, vijf
in dm bak gestoken ( Leuven). Te
Antwerpen gebruikt men heL woord
in den zin van kantoor, b. v. ik ga
naar mijnen bak; hij schrijft at twin·
tig jaar op denzelfden bak. Bij den
bak zijn beteekent in Limb. bijderhand zijn. Zoo zegt men : die meid
is bij den bak.

BAKE, BAAK. In Vlaanderen vindt men
langs wegen en straten kleine genummerde houten staken, eenc vuist
hoog, waaraan de herders herlt.eonen
van te laat te komen , bagerde hij een
waar zij mogen of niet mogen drij·
uur te voren. Vandaar bageraar.
ven. Zulke staken heet men baken
BAGGAARD, m. te Brugge gebruikt voor
( G. Ge:t. Westvl. ). Z. baak bij Weil.
moetder, elders voor kleiaarde, die
men bij het graven ophaalt. Bag- · BAKE, BAKEL of BAKER, m. of zwijnm·
bakeis te Brugge een vorkensvleesch·
ger, hetzelfde woord, in de Kempen
verkooper. Baecke bet. bij Kil. verken.
gebruikt voor turfgrond, brand~tof:
van daar baggeren, o. w. bagger of BAKEL (vaker), v. Tc Antwerpen wordt
de vroedvrouwbakelgenoemd; vanbaggaard.
hier het werkw. bakelm, bij Kil. ba·
DAGGE, DAGGEL, BIGGE, bij Kil. bel.
keren , d. i. verzorgen , het lichaam
back, verken. z. bag. Vanhier het
koesteren, vcrwarmen, warm houwerkw. baggelen.
den, zich in de zon warmen en ein·
BAGGELEN, o.w. jongen (van zwijnen):
del:jk branden, als : de zo11 bakett i11
de zog hee{l gebaggeld ( Limh. ).
't zand (Hagel.).
BAGGEfl, m. ~urfgrond (Kemp.).
BAKENSMEER, m. smeer van een bake
BAGGERAAR. Z. baggaard.
ofvarl~t•n : ik heb ouderlingen in Br.
DAGGEHEN, in Dr. ook gebruikt voor ill
wel eens hoorcn bergelismeer zeghet modder dobberen, in den turfgen. Bij KiL liaecke-smeer {land, adeps
grond arbeiden (Kemp.) en in Limb.
poränus.
viggen of biggen werpen.
BAIAAHD, m. (Ieperen), oogomeene winst • BAKIIEETSEL, o. brandstof, hoofdzakclijk hout om den oven te heelen
of geluk. Mogelijk wordt dit zoo ge( Limb ), bij Kil. lleydsel, heytsel, nu
noemd, omdat in dergelijke toe\·alhetset of mutsaard ( Br.), (asciculus
len de beiaard speelt (Brugge). In
virgultarum.
Leuven noemen wij dat hazaard.
BAKHOORDof HOORDEbeteekent (Limb.)
BAlEN. z. baaien.
eene horde, waarmede men het een
BAIERT. Z. beiert.
of ander in den oven zet.
BAK, m. hier en daar gebruikt voor bakDAKKEBl ES, v. baard of bakkebaard, d. i.
sel, gebak, gelijk het bij Kil. ook
het haar- dat men op de kinnebakvoorkomt, b. v. wij zijn nog aan
ken heeft laten groeien. In 'I fr. heel
deu ouden bak. In Limb. zegt men
het (avoris. 't Woord is samengesteld
met den kermistijd : is de bak goed
uit bak, bij Kil. backe, ma.:cilla, en
gelukt? Dal zelfde bak geldt voor kot,
bies, jur1ca, fr. jo11c ( Antw. ).
en voor de plaats waar dronkaards
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HAKKEET, v. eene keet, waarin men
bakt, bakhuis, ovenbuur, fr. fou.rnil.
Meu zegt ook: bakkot,ovenkot, ovenbuur, ovenkot, bakhuis. Eene keetïs
een gering, slecht of vuil hUtje. Z.
Weil. Van hier nog zoutkeet. Buur
bet. bij Kil. een hutteken.
BAKKEGGE, gelijk eene dievin dievegge,
zoo beet eene bakkerin in 't Urugsch
bakkegge.

BAKKELÉEREN, makelen, verscheiden
personen die iets onder malkander
doen : zij hebben onder hen die zaak
gehakketeerd (in Br. eu elders). Dit
is licht in den oorsprong hetzelfde
woord als bakereu of baketen, d. i.
ondereen iets verzorgen, afdoen.
BAKKEN, w. Te bakken zetten, d. i. al
wat tot het bakken noodig is gereed
zeiten ( Limb. ).
BAKKEHETTE, bakkerin ( Meenen ).
fr. braise. Sleeckx
BAKKERSKOOL,
heeft houlkoot. Het eerste wordt in
Vlaanderen meest gebruikt, omdat
de houtkolen bij de bakkers meest
gevonden worden. In Br. d. i. Lusschen Leuv., MeeheL en in de Kemp.
zijn dit kruiskolen, welke van steenkolm of boschkoten onderscheiden
zijn.
· BAKKES, o. voor bakhuis, betccl;cnt in
Limb. en overal de plaats, waar de
bakoven staat. Vcrder wordt het,
ook door bijna geheel Nederland,
gebruikt in. een verachtelijken zin
voor mond, muil , gezicht : iemand

m.

in zijn bakkes slaan. Hij heeft eeu
leelijk bakkes. Vanhier den wolf in
zijn bakkes toopen , d. i. het gevaar

inloopen. Sommigen willen het afleiden van bak, d, i. kinnebak, blj Kil.
bucca, vanwaar het fr. bouclle.
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 bakku:r.eeren, er
bakku op voeren (Hagel.).

BAL

UAKKUZEEREN. Z. bakku.
BAKLEEREN, b. w. van 't fr. bacter.
BAKTANDEN. Z. haaktanden.
BAKTE, v. de hocveelheid 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 uaar den molen doen. Een
bakte komzen dragen wordt in Vl.

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 meé bestempeld
wordt; trouwens bak. en ZU!ijn beteekenen beiden verlterz, 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
af is; iemand, die bald komen z.at.
In 't fr. is 't presque, bientût, in 't
lat. cito, brevi, propediem.

BALE z. Baal.
BALEN, b. w. Het meel met eenen zif~·
molen genoemd buil ( verkort van
buidel) van zijne zemelen en kortmeel ontdoen. Het is eene verbasterde
uitspraak van builen even als baalmolen.
BALIE of BAALJE, in 't spreken builje,
v. De zware hek waar men de weiden meê sluit. Het woord sLaat bij
Weil. en bij Kil. die het vcrtaalt door
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repagulum versatile ; ergata, een afschutsel, egge, hek.
BALlOENEN , o. w. veel , hard en met
geweld spreken, zooals een schout
of baljuw placht te doen (rond Maastricht).
BALK, iets op áe batken schrijver~ , eene
uitdrukking, die in Dr., Vl. en elders
beteekent : op iets niet mogen reke·
nen, b. v: schrijf mijne schuld maar
op de balken , als wilde men te verstaan geven dat men niet zal betalen : 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 , hoo{;te , verhooging, ·dijk, dam. Het beteekent
ook braakland. Balk is nauw verwant met barg, berg, borg, baarm.
Z. Bild•. Yerklarende geslachttijst.
BALKDONKER,. bijv. pik· of stikdonker
(Kempen).
BALKE, in Vl. v,Z. Balk, m.
BALKEN, b. w. ophoogen, dammen, met
een baarm of balk omzetten, b. v.
aardappels balken. z. balk.
BALKENBRIJ of BALKEBRIE, m. slach
van brij, stijf ::ekookte pap, be. staande uit water, varkensbloed,
lever, vet, eenig spek en J11CC1 ( Limb.
Kempen en N.-Ned. ). Deze spijs, in·
de pan gebakken, wordt ook wel eens
kwel ( z. dit woord) genoemd. Het
1• deel des woords balke is gewis
eene verkorting van bakel, verken.
Z. bij Kil. baecke, ba eeketen. Balkeu. brij is dus bijna hetzelfde als wat
men in Br. pmssoep noemt, eene
soep , waar de bloeipensen en ander
varkensgeroof'worden in gezoden,
met dit verschil dat balkenbrij dikker is en gelijk worst.
BALKSLEUTELS , de Fransehen zeggen
nwditlon , marmeren schouwen met
binnen lijsten en•balksleutcls sicraad.
BALLEN, o. w. het broocl balt bet. dat
het brood, te plat of te weck gebak-

BAN
ken zijnde, zich in ballekcos vormt
als men het eet.
BALLOET, v. rond St·Truid. In andere
streken zegt men malloete, malloet.
Een dwaas , halfgek vrouwmensch ,
Kil. malloote , ambubaia , inepta at
i11sulsa mulier. - Van bal of balct,
kwaad en Loot, scheut, twijg, en mal,
geil, dwaas. Eigenlijk eene zottelijk
weelderige scheut, bij overdracht op
mimschen toegepast (rond St-Truid.).
BALLOETE, mv. Balloeten zijn, rond
Th ienen, 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. aissa11ge (KI. Dr. ). z.
Weil.
BALSTEKEN, o. w. in Limb. geb.voor
ajonkaart spelen. Z. dit laatste. bz. 13,
BAMIS, m. verkorting voor St· Davo'smis
d. i. de 1 october.- Bamisvacantie,
bamisweer ( gansch vl. België). Bamistigd, herfst." Ook N. Br. Z. lloeulft .
BAMISPUUIM, 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).
DANDROEDE of DANDJ\0~, v. roede om
banden van te maken ( Westvl. ),
bindroede, ware e\·en goed. Ju andere gewesten van Nedcrlaud noemt
men hel wisse, wijme, teeu,lwij!l.
BANE, v. baantje, glijbaaq op 't ijs
(Westvl.). Te Leuv. hoort men : !\om
jongens, we gaan bacmken rijde11.
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BANG,lJijv.en bijw.(Brugge), smachtend.
De lucht is bang beteekent dat het
weér heet en windeloos is. In Leuven
noemen wij dat benauwd, la{, en Kil.
vertaalt bet ook door ar1gustus , op·
pressus; van hier bangte, btmgheid of
bangigheid, d. i, benauwdbeid, de
smachtende heette in de zomerdagen
of in eene sterk verwarmde kamer.
BANGERIK of BANGERT, m. iemand, die
bang, bevreesd is. Iu Limb. fiebben
dergelijke zow. twee uitgaogen : zoo
zegt men nog stouterik en stoutert,
lomperik en tomperi, luierik en
luiert; in Br. luiaard, enz.
BANK, bijw. beteekent zooveel als volko·
men, gansch, geheel, vlak, waaracb·
tig : de regeubak is bauk droog. Men
zegt ook pauk : de regenbak is pank
droog. l/ij is bank of pauk gek, d. i.
bij is wezenlijk of gansch gek./emand
iets bank, pank, ba{, pa{, knap afzeg·
gen is zooveel als iemand iets geheel

en al afslaan, afzeggen, enz. (Limb.).
BANK BOER, m. ruw, onbeschoft, oogods·
dienstig mensch : de vrijwilligers ,
die in 1830 hier emigetl Lijd Lagen,
warm op!'echte ba11kboeren, fig. een
broodzalige pagadder : o11s Jamleken
is lijk em bankboer. Dit woord zou

wel iets gemeen kunnen hebben met
bonkaard,d. i. onecht kind. Kil. beefl
bet woord bank·boeve, bankbroede!',

dronkaard, smulbroér, of iemand
die de drinkbank mint.
BANKEROETIERS·KOST, m. Men zegt te
Leuven en elders :dat is bankeroetiers
kost,'om te beduiden dat het een bo·
venmatigen prijs kost, en bij gevolg
al te boog ii voor een deftigcn bur·
ger die moet .toezien niet bankeroet
te gaan.
BANMOLEN, m. hij is over at in den bau·
molen (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 bau•
nen (Waas). Kil. : bat~den , coïre in
unztm, collegi in turmas el classes.
DANS, v. in de lage spreektaal een vrouwm.ens<:h, dat gedurig en overal rondloopt : zij is eer1e eerste ba11s, d. i.
men vindt ze gedurig en overal op de
baan; van hier ba71Sen of bauzen, o.
w. gedurig, zonder 11an Ie zien waar,
rondloopen; b. v. hij banst overat
door snuuw , slijk en vuüigheid

(Kempen).
DANST (Brugge). z. baaut.
BANZEN. Z. bans, bansen.
BARBEENDE , bijwoordelijk gebruikt,
' blootbeens, als ba rvoets: 't is samengesteld van baar, bloot; naakt en
beer1de, been of beender.
BARD, o. hetzelfde als in Br. berd, in
Limb. breel, of dunne houten plank:
een deel bard. Het mv. is bardets; van
hier bardele weeg ( wand ) , d. i. te
Bruggeeen planken wand of schutsel.
BARDDEK of BARDEK, o. rond Brugge,
een afhangend dakje. De grond van
't oude woord is barteghe en het fr.
breteque, zegt de inzender, doch wij
meeoen dat het eenvoudig een dak
van barden is.
BARDOS of beter BERD ES, d. i. de plank,
tafel, berd of hout en bank, waarop
men iets, b. v. kiekens; vogels, visch,
enz. te koop aanbiedt ( Kortrijk);
in Westbr. bordes. Z. bard.
BAREN BINDEN, o. w. in Br. teüen bill·
de11, zijnen tijd met ijdel geklap doorbrengen. Z. baar.
BARENDE VROUW, een wervelwind, fr.
tourbitlou. De barende vrouw is over
ous veld getrokken (Br.) Kil. heeft :
vaerende vrouw , vaerentt wijf, vet.
Drijas , boschgodin. Tc Willebroeck
is 't barele vrouw. Tusscben Leuven
en trfechelen hoort men soms wel van
de boute tir~uw spreken.
BARK, m. hetzelfde als barg of berg anders uitgesproken (Westvl.).
BARK , o. (Brugge) de afvàl, de grove of
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ruige dcelcn der eikenschors, dienstiG niet om te malen maar tot het
vuur. Bij Delfortric en Kil. is het bark,
berk, bercke,borgh, hGd. borke,engel.
bark, in 't ncderlandsch schors, en
bij onzen Dutfelaar beteekent bare·.
ken, bereken, ontschorsen. Tc Kortrijk heet men bark, de schors die bij
de buidevelters al gediend heeft. Dit
laal~tc noemt men te Leuv. moer,
elders rurme.
BARLIKKKN, o.w. kruis of muntwerpen:
wij barlikken alle :w11dagen. Van hier
het bedr. wegbarlikken, beteekent
een weiniG van zich werpen :de hond
wilde mij bijten , maar ik baarlikte
hem met de11 staart recht den poel
in. Barlikker. Barliklten staat in.ver-

band met het gr. /3•>.>.111, werpen.
Rond Liet· hoort men soms het woord
barlikken , beTlikken , voor flikken ,
afdoen.
BARM of BERM , m. tas, hoop, barmte,
hoogte, dam : een barm aarde. In
eene diepe straat zijn twee berms van
we~rs kanter~ eetl (Westvl. Brugge),
een hooiberm (Limb.), bij Kil.baerm·
hoys, lat. meta foe11i. Berm is nage-

noeg overal in gebruik, uitgenomen
in 't eigenlijk Br. De gest of stof van
bier, fr.levain,draagtbij Kil. ookden
naam van barm of berm even als in 't
engelseh, licht omdat die stof het
brood doet opgaan, ofwel is het het·
zelfde als brom , bromsel met versprioging der r. Van barm, tas, mijt,
is barmen, berme11 , d. i. tasben, gevormd, b.v. het graan in de schuur
bermen ( Limb. en elders).
BARN , m. opgeraapte aren, in Br. zegt
m·en 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 zeurneren :ik barn geene
haver, maar ga op hel larwenveld
barnen (rood Thienen). Vanhier burneres, eeoe vrouwdie barnt: het man-
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nelijk is niet in gebruik : barntijd,
tijdstip dat men mag barnen. Wat
den oorspr·ong van bamen betreft, is
het saàmgesteld van bij en an1en voor
aren, dat zou dan de eene ~ár bij de
andere voegen zijn, of wel eene verbastering van barn1en ( Z. barm ) Y
BARNT, m. tondel, tintel, van barnm,
branden , omdat daartoe lijnwaadvodden vcrbrand worden , of omdat
de barnt licht brandt : sam. barntdoos (rond St· Truiden en Landen).
z. baanst.
BARBEEL, m. duidelijk heeft het denzelf·
den 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 hel hoofd gespan·
nen en gebonden wordt. Barrette is
in 't fr. de roode muts der kardina·
len, in 't spaanach is birette een vrouwenhoed , die· door de baskische
boerinnen '"eel gedragen wordt: te StTrui den heet men de barree moeder,·
als zijnde iets: dateene holle ruimte
in zich behelst, bijzonder om iets te
omvatten. Te Laer, kantón Landen ,
heet barrel rnamoet , welk woord in
verband staat met mof, mouw eneene
holligheid beteekent om te dekken.
In Dr. en Antw. koof, v. met kap,
kuif in vcrband , in zoover het bovenste deel des hoofds aangeduid
wordt. Bij Kil. is kovel een vrouwen
hoofdhulsel en eene soort van regenscherm. Zie heuvel bij Weil.
BARSLAGEN. Z. baarslagen.
BARTHELEMEESofBERTHELEMEEZEN,
sloor- of koolzaadplanten ,die rond
S. Barthelomeus·feest gezaaid , doch
niet herplant worden, zooals de slooren ( colza ). Br.
BARZELOEN, z. hetzelfde al:~ boerzeioen
of bazeloen.
BAS, m. hoed ( Zele ).
BASSEN, o.w. in België en Holl. gebruikt
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voor blaffen dat licht niet verkieslij·
ker is. Vanhier gebas, basser, fig.
ook getiermaker.
BASTIERE, v. wagenkleed (IJpere). In Br.
heet dat een ker- of wagen/tui{.
BAT, m. en v. verkorte uitspraak van
baat, dat bij Kil. vele beteekenissen
heeft als die van : nut, voordeel ,
vrucht, winst; geneesmiddel, hulp·
middel; verbetering, vermaking, her·
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 ~pelcr zijn aan·
deel gekregen heeft : al de troef ( ta·
roef) zit in den bat (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 t~gcn bet wegspoelen bevrijdt (kribwerk); van hier batten. Z.
dit woord.
BATE, v. is 1• de dikste kant van een on·
gelijk ronden bol ( Brugge ) , 2• verbetering, herstelling, voordeel. Z.
baat, bat ( l•ribwcrk) en batten.
BATGANG ER, batgeld, batlooper, bat·
meester, batpaal, batstecn. Z. voor
al deze woorden bat en batten.
BATIG, bijv. nuttig, voordcclig, winst·
gevend, Er is eeu batig slot (Belg.) als
men op he~ 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 toaartwerkers , genoemd. In de
eerstgemelde stad nochtans noemt
men batraven bijzonderlijk diegenell , welke de steenkolen uit de
schepen op de voertuigen Jaden , en
zakdr.agers, werklieden, die de zakken graan van de karren dragen. Dit
woord is samengesteld uit bat en
raf!.f. ( corvus), woord dat verwant ,
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is met roovcn, rapen , dat vroeger
ook grijpen bctcckendc.
BATRAVER. Z. batraaf.
BATS, m. veel in Limb. gebr. voor bil of
dij, doch omstreeks Roermond zegt
men niet bats maar kis : hij is op
zijne kissen gevallen.

BATTEEREN ofBATEEREN gebruikt men
in Drab. licht bij vcrkorting van combatteerèn voor iemand overbluffen :
waarom batteert gij mij allijd, als
ik u aanspreek (Leuven).

BATTEMENTEN, o. w. in Westvl. gebr.
voor buiskrakcel hebben, krakcelen:
ze doen daar niets dan striën ( strij ·
den, kijven), e11 battementen (Snel.·
laert ).
BATTEN, o. w. Een batwerk of kribwerk
langs eene rivier maken·. Zoo zegt
men: hier moet ditjaa.r 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 ktabal tel'
voor klepper (crescelle), klabatterman
voor klepperman: In Westvl. beteekent bet, met veel gerucht en getier
te Jllaken, alles in stoornis brengen :
gij moet. hier zoo r1iet kqmen batteren.
Die :?;atlap met.al zijn gebatler. Dat
het van 't fr. battre komt, springt in
't oog. Nu battre is volgens Bild. verwant met Mtir (bouwen), dat eigen-

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 I.,imb.
gebruikt voor welhaast , :weldra ,
bijna, straks : hebt gij bauw gedaan
(haast, bijna). Tot bq.uw (tot straks),
In Hasselt zegt men ba: ba of margen
(straks of morgen). Men hoort nog
al iu die prov. bijzonderlijk op de
grenzen van Pruisen, het boogduit-
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sche bald. lat. cito. brevi.
DAZEEBT, tusschenw. wel toch I ( Vl. l·
BAZEL, m.' beteekent in Liinb. beuzel-

rr.

praat,
radotage: het is maa.r ba:r.el
wat hij verkoopt. Vandaar bazelen ,

BED

(Rond Gent) broSleien, bij Kil. broselen, breuselen, brijselen, beteekent
Jn kleine stukjes verbrekeri •. Zich be·
brosseten moet dus zooveel betee-

·kenen ah; zich door kleine brokjes
bespatten, bevuilen. Br~tisen, dat ook
o. w. veel in Limb. gebruikt in de bescllUimen plag te bcteckcnen, is met
teekenis van beuzelarijen vertellen.
broseten verwant. Z. ook bedressen.
Razen, in Br. prazelcn, fr. radoter.
Zoo zegt men : hij bazelt. De wereld DECHELEN. Z. begchelen.
BED, o, heeft behalve de gewone betcebazelt bet. te Venlo raast en doolt.
kenissen, nog de volgende in Br. en
't Is het freq. van bazen, vanwaar het
Llmb. a) bedding eener rivier, b. v.
w. verbazen. Basen bet. in den Teu-,
het Maasbeá .. b) Het aantal graailgar·
tonista f 0 bljstren, dwalen, dolen,
ven die, op den dorschvloer uitgewlltloopen, verdwalen, twijfelen, wijspreid, ineens worden uitgeslagen ;
feJen; ~o verdoetlen, verkinderen, devandaar : een 11ieuw belt aanleggen.
lirare, repuerare. Bazel staat hier
Beide beteek. bestaan ook in 't N.
derhalve voor gebazel, d. i. geraas,
c) Het vlies dat bij merries en koeien
onzin, dulleklap, fr. délif'e.
na het jongen afkomt. In Llmb. komt
BAZELOEN, BAZERON, o. eene soort van
bed. voor in de spreekwijs: liij is met
kiel, kort .en smal gemaakt en ge·
beá en bult vertrokken, d. i. hij is met
woonlijk gedragen door werklieden
pak en zak, met ganseh zijnen huis-'
die vuilen arbeid verrichten. Schilraad vertrokken; te Leuven noemt
ders· en beeldhouwersgasten dragen
men dit met galg e11 raá.Jema71d. van
hunne bazeloenen wat langer dan de
liet bed op het stroo helpen be&. in
brouwersgastcri en kuipers. In Limb.
Limb. iemand door slechten raad of
.zegt men bazeromtje, in Westvl. ba·
zeron. Z. bijWei I. boezel of boezelaar,
onderstand tot verval brèngen. In
d. i. eene · zekere stof, waarvan de
Westvl.noemt men eenen rechtveerdige· em man va11 liet rechter bed.
schorteldoeken, die de vrouwen voor
het lijf drasen , pleegden gemaakt te BEDABBEN en BEDADDEREN, b. w. met
dabben bedekt of door het gedabber
worden. Boezelaantje (Lier), schob·
overloopen, b. v. die plek is teencbejak (Antw.).
maal bedabberd van de kiekens , of,
BAZEROEN, o. Z. bazeloen.
BAZIEL, m. hoed ( Zcle ).
van de speelkinderm ( Br. ). Z. dab·
BEBBE of BABY, m. waarschijnlijk het
beren.
fr. babouin of en{a11t badin. Den
BED·ACHTIG, bijv. Lot het bed genegen,
bebbe uithangen of spelen, d. i. doen
is wel ~een idiotismus , doch wij
als kleine kinders , door gestrook
nemen het op, wijl het in andere
iemands gunst trachten te winnen.
Woordenboeken niet staat. ·
Het woord stamt duidelijk ar van BEDOEBAK, m. hetzelfde als wat men
babbaarct, bij Kil. ook babbaerdeken,
in Br. en Limb. beddekoets of lede·
kant noemt.
lat pupus, in fans, ital. bimbo, cngl.
BEDOEKOETS, v. te Leuven gebruikt voor
baby, fr. poupart.
BEDEESTEN, b. w. eenen stal bebeesten,
'ledekant, fr. boia áe tit.
BEDOEPISBLOEM of enkel PISBLOEM, bij
d.i. van beesten voorzien (Kempén).
BEDRADDELEN, b. w. Z. braddelen.
de botanisten tara~cum, fr. pillen·
lil, dent áe lion genoemd. Dit kruid
BEBRIELEN, b. w. Z. brie!.
heefl in Nederland nog andere bena·
BEDHOSSELEN (zich), zich vuil maken.
5
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mingen, als: paardenbloem, hengst·
bloem, papenkruid, kankerbloem,
hondsroozcn , schol'ftbloemen, hgd.
p(affenblatl, Wwenzahrt, ·enz.
lJEDDERIG, bijv. met het werkw. zijn
verbonden, beteekent ziek te bed llg·
een : de arme jongen is at een ·hal(
jaar bedderig. Het is .hetr~:elfde als
bedlegerig.
.BEDE , v. thans nog in sammige vlaamsche gewesten \'OOr belasting gebruikt. ToL op het eiDde der XVIII•
eeuw verstond men hier ·Le lande
door bede die belasting 1 welke het
hoog staatsbewind vroeg , en die
het volk door zijne afgevaardigden
stemde; het was dus oene gedwongen
.en tevens vrijwillige belasting; in 't
lat. heette het oblatio, collecta, exactio, census, veetig al, exaction es prin·
cipum.
·
BEDEE!o'ELEN (zich). Z. deefelen (Oostvl.).
BEDEEL 1 o. Zij e11 heeft geen bedeel, in 't
lat. zou men zeggen: non servat ordinem in distribuendo. Dus is die
spreuk zooveel gezegd als : zij heeft
geen bewijs of manier van uit te 4eelen ( Oostvl. ).
.BE DEEN EN, bijw. va u tijd, straks, aan-

stouds, setfens ( Br.). Het is gevormd
van bij den eeuen, d. i. bij of in eeoen
oogenblik.ln dezelfde beteekenis zeGt
men ook : medeeuen. met eenen
oogenblik , wolk laatste woord er
onder verstaan wordt.
.BEDE~IMELEN 1 b. w. rond Roermond gebruikt voor vasttrappen : de ,grond is
bedemmetd. De wortel is dam; bedem·
melell is dus zoo vast als een dam
treden. {}f zou het missehieo hetzelfde woord zü n als bedremmelen
(prangen), waaruitder is weg gevallen 1 Beáabberen en betrampeterl
worden in Dr. ook in de11 zin van
l)edeUlmelen gebruillt.
BEDERVELING, m. Troetelkind ( Sotte·
.ghem ), in Br. noemt men het bedorven kind, in Antw. bedorvenáans.
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BEDICHT 1 bijw. samengesteld vanbeen
dicht (!ligt), beteekent in de Kempen
dicht, kort, gauw, snel, b. v. hij,
spreekt, het regent beáicht, d. i. als
de woorden of de buien gauw achter
elkander volgen.
BEDIENEN, .b. w. (Br., Aotw., Limb.), be·
,rechLen of een ziekede laatste HH.Sakramenten Locdieneli, of, gelijk men
in Br. nog zegt,aellH. rechten geven.
Vandaar .bediening.
·
BEDIJGEN, o.w. aanwassen, gevleescht
worden (Brugge). Zie bij Weil. be·
dijen of dijgen, dat zwellen, dik worden beteeken I, en bij Bild. dij, dat
eigenlijk dijge, d.i. dikte of zwelling
is, namelijk van .het been.
BEDOEFEN .of BEDOFFEN, hetzelfde als
lledutren of verdoffen, muf worden.
BEDORST, v..dorstig ( Westvl.).
« Menig lammeken bedor.st,
» Laefde er zijn gedroogde borst.»
« Niet en lammeken .beáor.st 1
., Durft er koelen zijne borst.,,
( G. Gezelle.)
BED.RANKT, bijv. in Vl. hetzelfde als be·
dronken , beschonken : /lij was een
beetje bedrankt; men .zegt elders: hij
was bij (den) drmzk.

BEDREMMELEN, o. w. in den zin van
verdwelmen, buiten zich zeiven zijn,
verlegen zijn ( pr. An~w. ).
BEDHESSEN of BEORESSCIIEN, b. w.
bespatten, bespringen, samengesteld
van be en dresschen : de muur is van
4en regen gansch bedrescht ( Br.. ).
BEDRETSEN (zich )1 in Oostvl. zich be·
drijteu , bevuilen { Vl. ). Drijten is
kakken. Dit bedretsen is wel duide·
lijk betzelfde woord als het brabantsch .beáressen ; trouwens in 't
westelijk gedeelte van Br. beteekent
bedretsen: bekladden, vooral met eene
natte stof, b. v. het papter met inkt
.bedretsen. Zijn ktee~ met slijk bedretsen. In Vl. bet. het nog : tot iets geraken 1 iets bekomeQ b. v. hij zat het
wel bedretsen, d. i. hij zal wel zoo
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lang loopen toL dat hij zijn doel bereikt hebbe. Z. drets.
BEDREUGENAAR, m. bedrieger,spreekw.
een leugenaar is een bedreugenaar
(rond Landen). In Vl. : 11e lieger is
nen bedrieger. In Dr. zegt men : die
liegt, bedriegt.
IIEDRICHTEN. liet land bedrichten is bewerllen en bezaaien , benoten : als
ik 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. SO!IIS in Westvl. gebr.
voor: zeer, b.v. bedrllkt kleen. In Br.
AnLw., Limb. zûu men bedroefd ge·
bruikeo.
BEDSTAAD, v. doorgaans in Limb. gehoord voor bedstede.
BEDUFFEN of BEDOFFEN, o. w. muf of
duf worden : het brood is bedufl, het
brood is muf geworden. In Br. zegt
men bedoeffen , verdoetfen; doef, dof
of duf, d·. i. muf worden (Limb.).
BEDUIVELD, bijv. sterk genegen : dat
vrouwmensch is beduiveld om kwaad
te spreken van haar inan (Wcstvl.,
Antw.). In Dr. :.~ou men beto(}veráJ,
bezeten zeg(!en.
DEEL, v. hamer waarmede men d~ molensteenen scherpt : dra!&fl de beet op
deu molen ( Antw., Kempen, Geel).
Zou dit woord. eene verkorting :~.ijn
van beitll, Wjtet of bikliet '/'
DEEL, m. (scherplang) bel. in Westvl.
een gebroken verdrag, !>ij zonderlijk
van eene lrouw. Piantijn vm:taalL
beet zijn door : 1e repentir á'un marché, mariage et umblable ( cbose ),
pamitere aliquid emisu, 11eA uxorem
duxisse et ~irr,ilia. Vanhier .in dezelfde beteekenis beelm. z. dil.
BEELDEKEN PLAKilEN , o. w. ergens
aanschellen en wegloopen ( Antw. ).
BEELDEKEN ZETI'EN, de long uitsteken
gelijk de kinders doen uiL moedwil
of spotierij : de jongen, hij steekt
zijne tong uil en zet een beeldeken,
gelijk men dit te Antw. noemt.
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BEEL(D)EKEN, bidprintje, en print in 'to
algemeen : als ge wijs zijt, krijgt ge
een beeleken. « Hij hechtte. zich bovenal aan de werken over geneeskunst, over natuurlijke gescliiedenis
en over verre reizen , om de eenvou•
di ge reden dat deze meer prenten en
heeldekeus behelsden." Conscience,
Deomw.van i830. Te Brugge hceten
de bidprentjes : santje&, 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 be·
!ofte intrekken; een-lwop-of verkoop
váór de uiLveering -yerbreken : op ds
markten trefl men el' veten aan, die
beeleu ( Leuveft }. Andere zegwijzen,
doch van eeR meer algemeeoen aard
21ijn : zijn woord eten. Zijnen wi.sch
mtrekken. Zijnen steert intrekken.
ZijtliJ tong Îfl zijn gat trekken, enz.
BEEM.J) ~weide), in Br. en Holl. m. In
Limb.. v. ook hij Hooft, en te recht,
zeg~ Bild'., omdat er ouwe onder verstaan woràt.
BEEN, a. DH woord komt in vele zegwijJen vo(}r tn fi~:uurlijken zin, 1;. v. te
bte)t {feraken, d.i. genezen. Iets aan
tijn be~ hebbeu ( Br., Vl., Antw.), in
Limb. iel' a~n1 zijn broek hebben, d. i.
iel6 moeten houden. Zijn been rechiM
(Vl.), tot welstand komen :onze buurmilil Tecllt zijn been , 't e3 goed te
zien dat oom PoUer dood it. Yroeg te
been zijl• is vroeg te gang , vroeg op
zijn.ln iels geene been en vinde71, d.i.
geene zwarigheid, ge ene moeilijkheid
vinden. Velo dezer gezegden zijn ook
in Z,- en N.-Br. gcllruikt. Z. Hoeufft.
BEENDERt.ING , o. gedeelte van cene
broek, waar ·men het been insteekt
(\Vestvl.). In Limb., Br. en N.-Ned.
heet })et pijp en ook wel been, broeks·
pijp, ~roeksbeen.
BEEN HARD, bijv. ineenestreek bewesten
Brussel en rond Leuv. gebruikt \'OOr
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gansch of teenernaai genezen , heren hede!J nog in Belgie, v. Beest komt
voor in vele zegw~jzep als : de beest
steld van ·eene ~iekl~>. Men ziet, 't is
eigenlijk hará zijn. tJp .zijne beenen
"ilhangen, uiUeggen 1UilzeUe1J (Li mb,)
of de beenen hard hebben en bijge·
in Br., de beest sp(Jlen, in Vl. uat1 de
volg goed te gang wezen.
be~st maken, q. i. zich onmensenelijk
BEENHUIS, BEENDERHUIS ofVLEESCH·
gedrageq, ~9~)p .Dr. en Vl. veel drinHUIS wordt nogal door sommigen in
ken, veel gerucht maken, afgrijselijk
Westvl. gezeid van een zeer mageren
vloj!kel.l. (tiJ llweren .. Hij lee(l gelijk
mensch. ln.Br. en AnLw. zegt men:
een bee~~ wordt ge~eg~ v!ln een zat·
hij is maar 'l veliJver de becnen 1 d. i.
lap. Een dr!)nkaar!l \VOrdt overal
(zoo het elders klinkt) hij is maar
beest genoemd. Vel~ dier uitdruk·
een geraamte.
kingen worden ()Ok in 't N, gehoord.
BEER, m. ijzeren werktuig om hetland
z. beesterij.
.
licht om'te ploegen ( O!ls~vl. ).
~EESTERIJ, v. eene daad bllnedcn de
BEEn (zware e) I detc beer hebben , ledig
.waarde (lel! .meqschen : Nero hee(l
zijn. KlJmen gelijk .een beer op zokbeestenjen genoegbedrev~/1. Bij !liLbr.
ken , al gaande geen gerucht rnakeu;
all!ls wllt 11rootelijks "r te keu.ren is :
rap gelijk een beer, lomp ( Vl. ).
is 't geen beesterij Bali een ZOO lagen
Mijtl beer (buik). áar1st, d. i. ik
priü uw lawt te verk~ope11! (In Dr.,
heb grooten honger (Antw.). z. bcerLimb. eu Vl.) .
moér. Den beer zijn zegt men te BEESTIG, bijw. zeer, uitermate: 'l i~ bees·
Aritw. voor: de bol schudden vuor de
lig koud (Br., Antw.).
anderen, gelijk het in Dr. geldt, waar BEESTJE, o. Uij llee{l hel beestje (Eecloo),
men ook nog hoort : de wees zijn, in .
in stede vqn : hij hef!(l het piJotje qf
't f1·. étre Ie dupe.
het flerecijn zoollis men in Qr. en
BEER, m. (uitgcspr. met eene zware e als
Antw. ztlGt,
in peér). In Br. en Anlw. vloeibaar ·BEETE, v. vlaamsch wo!)rd dat. de rekke,
mest, zeik, vooral menschcndrek.
of als de dort>el en ingang is van
Vanhier beerval1 beerkar, beerscltuit1
een dui'ienkot. Kil. vcrtaalt het door
beermimer en ook het werk beeren1
sedile avium, pertica gaUinaria, vand. i. het land milt beer bemesten :als
hier 'tw. bf!eletl . .
't land gebeerct is, wasse11 de vruchten
BEET EN, o.w. in Dr. Qnbekend, dQch in
eens zoo malsch. In Vl. aal, ale.
Vl. en N.-Nederl. gezegd van vage·
BEER EN, b. w. Z. beer (mest).
len, bijen en andere vliegende dieren
die ergens stand nemen, gaan nederBEÈREN 1 b. en o. w, persen, de boter
zitten en rusten, in 't fr. s'abatlre.
beeren, d. i. ze persen. In 't knikkerspel de hand uitsteken (Westvl. ).
Bij Kil. beeten Fland. tloll. in '!lal.
DEEltMOER, v. groote banger ( Kemáescer~dere, sidere, considere, sedere :
pen J. In Br. hoort men dit noemen
cle duiveu beetten op #et boekweitgieriget1honger (gieregoir). In Antw.
veld. Schiet gij op de patrijze1~; laat
I

w.

geeuwhunger.
BEERTEL, m. beitel, in 'I fr. ook. ci.seau,
Vl. te Antw. barteL
BEES, v. mv. bezen (Br., Limb.), elders
bei, bezie, bes, mv. bessen, beer,
hgd. beere, Î'r. baie, eng. perry.
BEEST, in Hall. tha11ds, zegt Bilderdijk,

bij· misbruik onz., is oorspronkelijk,

ze eerst beeten. Ik zag een ~Jijen
zwerm aart deu appelboom valt gelJeee.
In .Ueyers lP'oordenschat bet. beten
1

afstappen, van een.peerd aftreden.
BEETJE, DITJE of D11'SKE (een), bijw.
(Limb. eu elders), een weinl:; :ik zal
ce11 beetje wachten, in (Jr. een bekke
of een pil~ke ..
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BEltYAREN of BEDEVAREN, o. w. een
bedevaart doen, Westvl. en Br. waar
men ook, alsmede in Limb. zegt : een
beêweg doen.
BEÈWEG (bedeweg), overal in 't Zuiden
gebruikt voor 't meer hollandsche
bedevaart. Ook in N.-Br. Z. Hoeuft't.
BEltWEGEN, o.w. hetzelfde als beêvaren.
In alle geval mag meester Louis gaan
beêwegen naar Dickelven11e (Vl.)
BEF of BEF FE, v. is niet meer in I! eb ruik
tenzij in de bef jagen' en beteekent
volgens Kil. nugae, irrisio, dus spot- ·
terij ; de bef wordt gejaagd bij eeu
man , die zijne vrouw mishandelt of
eene bijzit heeft. De bef is een soort •
nn gefluit, geroep, gehuil, vergezeld met getrommel op allerlei tuig,
als gieters, tangen enz. 'L Is dus eene
soort van boerencharivari. Bef is
nog in Br. de naam dien men een
jdappei of lam meer, eene babbelaarster geeft, en vanhier beffert dat bij
Kil. blaffen , spotLen enz. bet., lat.
gannire, latrare , 11 ugari, illudere.
!lEFFE (Z. bef) v. eene 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 befoetell mij altijd met dp kaart.
BEFROEMELEN, llEFROMMELEN,b.w.
in Limb. gebr., ook be(ronunetm in
N.-Br. voor befronselen, vcrfronselen
(Br.) : gij hebt mij11 kleed befroemeld
( 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.
erotter ( Limb., Br., Antw. ). Edoch
gaden', gaaien of begaden bet. hij
Kil. 19 versieren , opschikken , opsmukken, en 2° deformare, dedeco-
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rare, maar dan wordt er tulijk onder
verstaan: dat kina heeft zich begaaid,
zegt men in Limb.
BEGANKEN IS, v. bedevaart of groote toeloop van bedegangers toL eenen Heilige op een bepaalden dag. Hoewel be
kort wordt uitgesproken, :;ehijnt ons
echter hel woord samengesteld van
/Jeê (bede) en gankenis, voor gang.
BEGAREN, o. w. in Brugge bij lellerverplaatsmg voor gebaren , den schijn
maken of, gelijk de Leu,·enaar zegt,
gelaten all of: ge moet niet begaren
dat gij hem ziet ( Westvl. ).
BEGARING, v. &chijn, het zijn maar al
begariugen ( Wcstvl. )1 d. i. 'Lis niet
recht gemeend, 'L is maar schijn.
BEGAVING 1 v. stuip. Zijn kind heeft de
begaving, d. I. zijn kind heeft de
stuipen (Limb.). In Br. b. v.te Lier
en Leuv. uoemt men dit de gavm zoo
wel als de stulpen. Dit gaven wordt
altoos in 't mv. gezegd 1 licht voor
gavirtg.
BEGCHELEN of DECHELEN 1 o. w. bab·
beien met cene schrille stem : dal
kloksken beeftelt te stijf. Vandaar bechetaar, beeflelgal (Vl.).
BEGIN, v. ecne oude landmatige verdeeling; in sommige kaarten van wateringen blijft dit woord behouden :
hel derde, héL vierde begin , is de
derde 1 de vierde verzameling van
eene hocveelheid stukken lands
(Weslvl.).
BEGIJN , to Aotw., eenc kindermuts, Kil.
Beghijne, villa puerüis, fr. be9uin.
BEGIJNENBAARD, m. wat{!rbrems, fr.
mouche aquatique (Olinger). Diest.
Z. naaldenkoker en akkernaald.
BEGIJNKEN· of BEGIJNTJE, o. kindermuts. Antw.
BEGRAAI EN; b. w. hetzelfde als bekaaien
(bedriegen) : hij heeft die vrouw begraaid, d.i. bedrogen (Vl.). Bekaaien
is bij Kil. bekouten, bekallen, mutcere, of inducere verbis, persuadere.
BEGRIEMELEN of BEGRIMELEN, b. w.
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in "'estvl. gebr. voor zwart maken,
met zwart bezoedelen, zwartvuil m!lken, het is het freq. van begremen of
begriemen, dat men aantreft bij Kil.
die ook begremeten heeft. fland. de·
nigrare, macu/as inficere, macutare.

Z. begrijmen.
BEGRIJMEN, b. w. hetzelfdè werkw.'als
begriemen, begrimelen. Grijm, bij
Kil. : grijmsel, is zwartsel: begrijmen
is dus met grijm bekladden of zwartmaken. Eng!. to begrime. z. Delfortrie, Anal., blz. 413. To begrime, to
biacken (plakken), to make blacnoircir, barbouiller avec r/.e la suie, or
suie, en angl. soot, en fl. zoet, roet,
signifie à Gand grijm, etc. en blz.17 4,
voce hegrime, begriemen , noircir
avee de la suie, zoet, ou bilter van
't ka{ken. Te Brugge bet. kave, bij
Kil. ook ka{koen, schouáe.
llEGRIMELD (begrimmeld), ver!. deelw.
van begrimelen of begriemelen
(Westvl.).
llEGROESD, dw. met gras of liever groes
bewassen (Limb., llr. en elders).
BEGROMMELEN, b. w. dat men in de
Woordenboekeu vindt iu den zin van
bekladden , bemorsen, vuilmaken ,
wordt in Limb. en Br. gebruikt voor
bekijven of begrommen, van welk
laatste het een frcq. is : iemand begrommelen.

llEHANGEN, dw. afhankelijk: aan iemand
behangen (voor gehangen) zijtt, d. i.
van iemand afhangen, b.v. de pachter
is aan zijnlandheer be/i artgen. Ik ben
aan niemaud he hangen (1·ond Land.).

BEHUISD, bijv. of dw. van 'tnietbestaande
w. In Vl. zeggen de notarissen: verkoopiTig van behuisde, beschuurde en
beslalde lw{stede, d. i. eene hofstede

met woning, schuur, stal , enz.,
behuisd is dan in de bestaande woordenboeken slecht vertaald door domi·
cilié, dat gehuisd beteekent

llEIIUIZEN, b. w. bebûuwen of met huizen
bebouwen : die stemweg is f'el he-
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huisd, d. i. met huizen bezet (rond

Landen).
BEIAARD, m. klolikenspel, fr.carillon :
ik hoor op St- Peeters toren den beiaard
speten ( N.- en Z.-Br. Antw. ). KiL
beyaard, {requentamentum tintinnabutorum. z. verders beiert en beiaar-

den.
BEIAARDEN of BEIEREN ,,bet. 1~ op den
beiaard spelen, 2• iemand door spreken raken : op iemands toren beieren,
d. i. iemand raken, op iemand spreken, b. v. het beiaa1't op uwen toren ,
d. i. het gaal u aan, 't is van u dat
men spreekt (J\ntw.). z. over beiaareten Kiliaan.
BEIEN, o. en b. w. in den oogst achter de
pikkers de verspreide (in Br. geslodderde) aren opzamelen, naiiren. Dit
woord wordt gebruikt in sommige
streken van Br. -waar men, alsook in·
Llmb. nog oogsten zegt. Z. oogsten
en zeumeren.
BEIEN. Z. baaien.
BEIER, v. voor bei, gelijk eier voor ei,
in Oostvl. voor bezie, fr. ba ie, in Br.
bees, elders bes. Het mv. is beieren
of beiers : stekelbeiers, aardbeiers.
BEIEREN, o. w. in heén- en weêqiaande
beweging hangen (Kempen), ook naslepen, over den grond slepen, b. v.
uw kleed beiert. Z. Bilderdijk , op 't
woord l!eier, wortel van beierm of
baieren, dat slechts overig is in het
klokkenzwaaien, zegt hij. Z. verdCrs
beiaarden.
BEIERT , m. in de Hol I. woordenboeken,
de algemeene vergaderplaats, de gemecne zaal in eene herberg. In Leuven geeft men dien naam a:jn de
gemeenc ziekenzaal. Komt beiert
van beide11 , wachten , vertoeven,
dan zou 't een wachter of wachtzaal
beteekenen, of van bajen, dat bij Bil·
derdijk weven, áooreenzweven bediedt, of van beieren, dat in onze Kempen no~ eene heên- en weêrgaande
beweging te verstaan geeft. z. Bild.,
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in voce betert, en Weil. bij wien ·bajert
eigenlijk een verwarde, vormlooze
klomp is.
BEILK, m. berk, berkenboom (Kortrijk,
Snellaert).
BElT, BEtTE, v. beteek. te Somerghem
eene geit, en beite 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 :tij11en 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 bekomset of bekramset, in Limb. keumen (keum. V.)
BEKAF SPELEN, te Kortrijk een zrker
spel, waarin hij , die verliest, het
gelach betaalt, maar hij mag zelf
niet mede drinken, en dat noemt men
bekaf spelen.

DEKALFO, bijv. een kalf dragende: verkouping van .... drie hollandsche bekalfde veêrzen en zes halfkoeien

(Thouroulsch blad). In Hr. zegt men:
vol kalf, in de Kempen: met de baat.

D.EKANTIG, bijv. (Limb. en elders), doch
in Dr. hoort men pika11tig, d. i. nijdig, en vanhier bekantigheid : die
twee wi11keliers zijn pikantig jegens
elka11der. Men zegt te Lcuv. en Antw.
zij zijn pik a pik tegeu em. Het gi11g
er pik a pik.

BEKENDSCHAP, v. een Limburgsche
term , die echter doorgaans bekantschap luidt. Voor zooveel ik weet
bestaat er geen ander woorct" van
dezelfde beteekenis in onze laai
(J.-11. Dormans, Schoot- en Letterbode, I deel, i77 ).
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BEKENNEN, b. w. nagenoeg. overal ge~
bezigd voor herkennen : ik had hem
sinds zoolang tliet meer gezien, dat
ik hem haast niet meer bekende.
.Ik ben naar mijn dorp gewee&J. en ik
bekende mij er niet meer.

BEKEUTEREN, b. w. wordt in de gemeene
spraak gebruikt voor: begaan, bedrijven, verrichten, uilzetten, misdoen :
wat heeft dat kit1d al weêr bekeuterd?

In dezelfde beteekenis gebruikt men
ook bekuisen, dat ook gemeenlijk
in een kwaden zin genomen wordt.
BEKEUZELEN, lichtelijk bevlekken , fr.
lacher, souiller. Br. Antw. st. en pr.
Kil. Bekeu~elen, bekoselen , squalore
:Sive sordibus macutare. Bij Meyer is 't
bemorssen.

BEKFLUIT, v. schijnt belzelfde te zijn
als schalmei (Gent).
BEKKEN, w. te Landen gebruikt in den
zin van smaken.
BEKLAMMERO, in wano1·de, overhoop :
alles staat in huis beklammerd. Mijne
tafel ligt met boeken bektammerd, d.

i. ligl vol van dooreen !Jesmeten
boeken (KI. Br.). UiL deelw. van het
niet bestaande beklammeren is licht
de verballterde uitspraak van '·t een
of 't ander werkw., b.v. belammeren,
belemmeren, belabberen, bekladden,
of iet dergelijks.
DEKLATSEN, in Limb. in Dr. bekletsen,
bekladen, bemorsen, bevuileu, enz.
Papier, een huis bcklatsm. Een tic/uloven bektals en, d.i. een tieheloven

met leem bedekken, hetgeen men a I
werpende doet. Beklatsen is derhalve
een klanknabootsend woord. Z. klats,
klalsen. Zij zijn maar goed om alles te
blikietsen (Dr.), d. i. om alles vuil te
maken, om alles in wanorde te brengen.
BEKLENEN , bw. met eene dikke , vette
stof besmeren : den muur met leem
beklenen. Z. kienen ( Limb. ). Licht
verbasterd van bekleemen of beleemeu,
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.
BE.KNOTEREN, b. w. voor beknorren:
iemand beknoteren. z. knoteren
(Limb.). Vanhier het Drab. kneut,
eene grommelerse. Kneuterij, gegrommel.'
BEK NU FT, bijv. bedreven in kleine huis·
houdolijke zaken (Brugge).
BEKNUTTEREN, b. w. stilletjes beknorren (Westvl.). Z. peknoteren.
BEKOMMEN of BEKOMEN, b. en o. w.
opkomen , rijk worden, tot fortuin
komen : •edert eenige jaren en voorat
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 da.t die kerel u niet en
bekomt. In Weslvl. bet. bekomen
gistend oprijzen , b. v. de deeg bekomt. De pot met de wafelspijs is heel
bekomme11 , wij kunnen gaan bakken

(Bruggo).
DEKOTEREN. Z. bekeuteren.
DEKRATSEN, b. w. bekrabben: zijn gezicht is gansch bekratst (Limb.). Z.
kratsen.
BEKROEZEN (zich), zich in de krQeS vergrijpen, zich in den drank vergeten.
Bij Kil. bekroesen of bekruysen, cutcutlis sive scyphis ttrgere, obruere pocu·

tis.

BEKRONEN, o.w. bekreunen.
DEKROZEN, vert. deelw. van bekruizen.
BEKRUIZEN, bekroos, bekrozen, zwart
maken, besmeuren : ge wordt nooit
bekroze11

als van 'nen vuilen pot

(Antw. st. en pr. Kempen). Z. kruis.
Kil. bskruysen, bekruyselen, bekroselen, oblinere fulinglne, denigrare.
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Vanhier kruiskoot, d. i. zwerte kool
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.).
BEKWELL~N, o. w. bemoeien, bekom·
meren : wat bekwelt gij tt met onze
zaken (Somergh.).
BEL, v. mv. bellen, vruchten, aren,
blocmen die bel- of bolvormig aan
den struik of stengel hangen: haverbellen, hophellen : als de haver iu de
bellen is, zijn de mosselen het best
(Br.). Bet bet. in Limb. bes, bezie,
aardbet. &fen heeft ook oorbellen of
klokjes : zoodat bet · dan eigenlijk
een hangend gewas is en licht. van·
hier 't werkw. belten (afhangen). Het
Vla3ndersche bate, balie, bosje, reesem zou dus verwant zijn met bal,
baal , fascis merciurn , fr. balie , ital.
batte. Z. aardbel, blz. 1'1.
BEL, v. vodde ;-een slordigwijf(Kemp.).
Dit is licht hetzelfde als 't t•t• bel.
Bal bij Kil. malus, inulilis, of slecht,
kwaad , boos. Z. Delfortrie, voce
bal, blz. 169.
BELABBEREN, vuil maken,b. v. al etende,
wat de Drab. en Limb. beslabberm
hecten. Beslabberm wordt ook gezegd van iemand, die er niet goed
voorkomt. In Br. hebben wij be/ebberen. Bij Kil. is belubberen ook belammeren, belemmeren, inquinare,
polluere .

. BELEBBEREN, b. w. hetzelfde als be/abberen, samenst. van been labberen,
freq. van iàbben, bij Kil. ook lappen en
tapen, d.i. likken en lekken, I: tambere, tinguere, gr; leiehen, lichmaomai, taplein, lapein, fr. Jécller, tapper, hgd. lappen, eng I. lappen, Vl.
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,bcsmokkelen,
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, onnullig.
·
BELEG, o. beleid of overleg, de bekwaamheid om werk of zaken met de minste
moeite en kosten te schikken : geeu
beleg hebbm , d. i. zonder oordeel ,
zonder vooruitzicht zijn. Als ick. door
Godes soet belegh mijn set{ bevonden
·ttebb'. G. De Bruece emblemala's ,
blz. 366. Beleg wordt soms in Vl. voor

gedrag gebezigd.
BELEGGEN, b. en o.w. zuinig gebruiken:
wij moeten onze aardappelen dit jaar
beleggen om toe te komen ( Hagel.).

DELEN, o.w. nog al veel in Limb. gebruikt voor blaffen : de hond beellleelijk.. Bellen bij Kil. bassen, tatrare.
BELENDEN, o. w. ongel. belend, belood , belouden (belend kent men in
Vl. niet) .. Gaan, verdwijnen, weg
geraken: waar :tal ik. nu belenden.Ik zoek hem, waar is hij nu betonden.
Ik. weet niet waar dat al mijn geld
belendt.
Waer zyn ze nu betonden
Met al bun grove zonden!
( Volka/iederen, hl. 1>0.)

BELENGD, bijv. zeer nieuwsgierig, fr.
désireux : elkeen is belengd om te
weten hoe dat proces zat a{loopen

( Oostvl. ).
BELETTEN, b. w. Onder andere betcckcnissen geeft Kil. aan beletten die
van remorari, verwijlen, stilhouden,
welke die van achtslaan, bezien,
beloeren, genoegzaam verklaart.
BELEZEN, deelw. van 't w. belezen,
sterk tot iets geneigd of aangedreven
zijn. In dien zelfden zin gebruikt men
nog betooverá (Dr. 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 bel ij-
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den , zich behelpen, fr. se conteuter
de.
BELINKT, bijv. nieuwsgierig : ik bm belinkt o{mij11 vriend komen zal (Vl. en

't land van Waas). Z. belengd.
DELK, mv. belken, v. is de stoppel, welke
blijft staan, wanneer het graan is
afgemaaid. Van dit woord komt het
gelijkvl. werkw. belken, dat bet. de
stoppels omploegen. Kil. heeftook betken, doch in den zin van bulken. Vandaar belkploeg, die slechts dient om
de stoppelen om te ploegen (Maastr.
Limb.).
BELLEMAN, m. omroeper, fr. crieur
pubtic ( Antw. st. en pr., Dr. en Vl.,
ook in N.-Br. Z. Hocufft ). In Limb.
en soms te Lcuv. uitbel/er. Z. uitbellen. Betteman , uitbeller en bellen
wordt ook fig. gebruikt voor Jets rond
babbelen.
BELLEN, o. w. afhangen, slepen : uw
kleed belt over detl grond (Kempen).
De haver begint te bellen, d. i. in de
bellen of de aren te komen ( Lcuv. ).
z. bel.
BELOENSCHEN, b. w. belonken, beloeren : hij heeft mij genoeg belomscht,
als ik van vrijgeesten sprak. Van be
en toensch, d. i. eenigszins scheel
(rond Landen). Loensch, in Vl. en bij
Olinger, in 't fr. touche.
BE LOMP of BELUMP, o. list, bedektbeid:
met belwnp achter de waarheid komen. Mogelijk is dit woord verwant
of met lomp , lap , versleten klee-

dingsstuk, oude vod; het zou dan
met stukken en brokken iets achterhalen zijn; of met belomberen, zeker
kaartspel. Lompe is 't zelfde als lap
of weefsel en verwant met toom, weefgetouw ( Bilderdijk ), dus met beweven en bedekte of listige middels achter de waarheid geraken ( Limb, ).
BELTREKKER, m. Z. schellentrekker
( Oostvl. ).
BELUIK, o. (van het w. beluiken) ccnc
beloken, gesloten of omheinde plaats,
6
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1;tuk lands, 'tzelfde als wat de Brabanders blok noemen, d. i. een landouwe
met gracht, dam, haag of heimsel
omringd. Kil. beluyck, clausurn,
locus conclu.sus.

JlELUIKEN, o. mv. vensterluik, blinde,
elders ook blaffeturen (Antw.).
BEM, v. '!zelfde als ben. Hier valt aan te
merken dat de n in Westvl. uitgesproken wordt als m, b. v. zeisem
voor zeisen, bomst voor bonst , zoo
ook beklenen (Limb.) voor bekleemen.
llEMASSELEN of BEMASSCHELEN, b. w.
samengest. van be en masschelen,
vuil, zwart maken. ~lassche is bij Kil.
vlek en mask, omdatmen zich in 't begin, voor dat er masken waren, het
aanzicht zwart maakte. Masselen door
het zwart der ketels. Vanhier masset
aren, zwarte aren in het graan (Br.).
llEMENSCHT, bijv. bewoond van menschen: dit/tuisgeraaktniet bemenscht
(Antw., Kemp., N.-Br.).
BEMOKKELD. Z. bemokkelen.
BEMOKKELEN (zich), wederk. w. zich
besmeuren , zich bemorsen of vuil
maken, in 't land van Aalst bezeurert.
Het ver!. deelw. bemokkeld beteekent
in 't hart van Vl. besmodderd, slordig,
niet behoorlijk of net aangekleed. De
wortel is mokket of mok , bij Kil.
moeke, een vuil wij{, of ook moggel,
d. i. een dik vrquwmensch of een
dik vet kind. Z. magchochel.
BEMOOREN, b. w. hetzelfde als bernoren
of bemorren.
BEMOOSD. Z. bemozen.
BEMOOZEN, in Vl. voor bemozen gezegd.
BEMORD. Z. bemorren.
BEMORREN, b. w. in Vl. en elders voor
bemodderen , bemorsen : hij heeft
zijn kleed bemord.

BEMOZEN (Vl. bemoozen ), b. w. bijna
heel Belgil! door gebruikt voor : met
moos of modder, slijk vuil maken,
bemodderen, hernorren, bemorsen,
beslijken. ,
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BÊN. Z. baaien.
BEN, v. In de gewone woordenboeken
bet. het een van teen en ( 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 getimmerd, waarin men het hooi werpt
voor dl) 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
beude zijn, vriend zijn : de graaf de
Charolais e11 de Croyfl waren geen
bende ( Landen ). Mogelijk wfl 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 Maaplakens zijn van twee benden (Vl., Br.
e.n 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 : waarlijk die martelaars van Turkijë zijn
benijdbaar!

BENJAMJEN, v. zekere hofbloem, in '.t fr.
balsamine genoemd ( Br., Antw.,
Limb. en Vl.).
DENKELIJK, bijv. en bijw. voor bankeiijk
of bangelijk, gebruikt in Limb. in den
zin van : buitenmate, zeer : die boom
, is benketijk 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 t•n, 2eo persoon enkelv. en in de
drie perseonen mv. van den tegenwoord. tijd, aantoonende wijs. In
Drab. hoortmen ben alleen. In N.Br.
en Holl.: ge ber1t, bent gij. Ge benter
tliet geweest. lf'e bennen, ze betmen
rijk.
DENOTEN, b. w. anders gezegd bedrichten, d. i. beploegen en bezaaien of
beplanten: rond AUerheiligenlteliben
wij gedaan met onu akkers te berw-

ttn ( Westvl. ). Z. note.
BENTELEN, b. w. slaan, bengelen : hij
ber1telde er verschrikkelijk op; maar
de deugeniet hadhet verdiend(Limb.).

BENTELS, mv. vers!eten stukken, bengels diP. van oude versleten kle~ren
afhangen (in 'tNoordenderpr. Antw.).
In Br. zegt men kweddels of vodden.

BENUT, o. moeilijkheid, verdriet, droefheid : mer1 gemakt daar meê in 't
beuut ( IJpere ). Is het woor1l samen~esteld uit be en nul voor nood?
In den Teutortista beteekent het: 110it,
verdryet, behoifl' (behoef)., I#Jrgh ,
anxt.

BENUTTIGEN, b. g. w. in vele gewesten
gebruikt voor: nuttig gèbruiken : gij
bemaligt mijne raadgevinge11 liiet.
Vanhier benuttiging ( Landen).

BENZELEN, o.w. huilen, bulderen (Vl.).
BEOOZEN, b. w. bij middel eener oos
met water begieten (Br.) :·het tijuwaad moet beoosd worden.

DEPEPEREN , b. w. duur belalen : de
verse/te viscll is zeldzaam , ge zuil
hem mogm bepeperen ( Br., Anlw. ).

DEPROETSEN of DEPROTSEN, b. w. besprengen , besprenkelen , met eene
vlocistof vuil maken : de kinde1·en
hebbm zich de kleêren ganse!• be·
protst. Het rijtuig is gauscli beproetst
met door het water te gaan ( Limb. ).
In Dr. bestaat hel werkw. /ieprossen,
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verbrossen , dat ook iets dergelijks-

beteekent. Z. bedresschen of bedre~
sen.
BERDELS, niet gebruikt dan in het mv.
tandvleesch, waar pog geene tanden
in staan, zooals bij kinderen ; of
waar ae uit gevallen zijn, gelijk bij
ouderlingen : dit kind zal tandjes
krijgen, zijne berbels zijn gezwollen

( Antw. sl. en pr. ). Kil. barbelen of
babbelen, prrEsepiola, alveoli.

BERD, o. houten bor.d, plank, een berden
huis. Dit woord komt in vele spreekwijzen voor: te berde brengen, d. •·
te voorschijn brengen.- Te berde
komeu. is in Vl. vooruit komen.- Als
een h.ar1sworsl op zijn berd, d·. i. zot,
kwakzalver, poetsenmaker zijn. ran
zijn /Jerd zijn , niet wel wijs zijn
( Cruybeke ). Iets op een berd &eh rijven is te vers~aan geven dal men
niet zal betaald worden t gansch Vl.
België en ook ill N.-Br. Z. Jlgeufft
en Weiland)-.
DERDES. Z. bardas.
llEREENEN. b-. w. afpalen, een stuk
lands van de omliggende stukken bij
middel van reeoen of palen afscheiden ( Ha cel.). 7.. reen.
BEREEUWEN, o. w. mei reeuw bespreid
worden : ttie appels. zijn bereeuwtt ,
wordt geaeid als zij in de kamer W:i·
ren, waari·n iemand stierf (Westvl.).
Z. reeuw bij Kil.
liEREN IS of beernis (me~ zware e). Z. bernis.
BERENNEN, b. '"'· in Westvl.· gebruikt
voor berijden : die slrlilat is {eA bere11d
(in Br. bereden).
BERENTEN, b. w. vaste goederen belastenomeene rente te verzekeren. Men
zegt : dit goed is zuiver, en dat is be1enl (Wcstvl. ). In Br. zegt men :een
huis vrij e11 onbelast verkoopen.
m. ( Limb.) barbeet, lat. bar·
bus, ital. barbio, barbor~e; engI. barb,
barbel; sax. bal'bc, barbie; hgtl.
barhe, hw·/Jel; decns. barbe; fr. bm·-
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beau. DiL berfligt veel op de lippen
der Limb. visschers.
BERG : den berg afgaan beteekent rond
Leuv. achLeruit gaan in fortuin, in
gezondheid of in gunst bij iemand.
BERIDDEREN, b. w. besturen,. overleggen, doen, afdoen: de meid berid·
dert alles in dat huis. Wie heeft die
zaak beridderd! ( Br. en Antw.)
DERLIEREN, z. mv. vodden, lappen: de
arme man haugt geheel inslunsenen
berlieren, d. i. slechte en slordige
kleederen ( IJpere ). Z. bentel.
BERM, m. stapel, mijt, tas, opeenstapeling. Vandaar strooberm, hoop ,
· dam , bij Kil. barm, baerm, tland.
agger , congeries; barm ho)Js, meta
fami ( Westvl. ). Dit benn wordt ook
veel in Limb. gebruikt en heeft daar
nog, behalve gemelde beteeken is, die
van tas of de plaatsinde schuur, waar
het graan gebennd is : is het graan
weg, zegt men niet meer berm, magr
wisch, een woord dat te veler steden
in Limb:altijd gezegd wordt om zulke
tasplaats aan te duiden. Vanbier
bermm.
DERMEN, b. w. stapelen, opeeniloopen, graan tassen. Z. berm ( Vl. en
Limb.).
BERMHERTIG, als bijw. in Vl. en elders
gebruikt voor : zeer, hard, geweldig,
terdege, grootelijks. Met bet werkw.
ziji1 verbonden , beteekent het te Somerghem : dronken zijn; maar dan
wordt hier dit dronken er onder verstuan, In dezelfde beteeken is van
zeer zegt men ook: ellendig, bedroefd,
bedr~tkt, enz.
BERNJS, v. ( uitgespr. beérnis, bérenis ),
verlegenheid, gevaar, moeilijkheid :
hij zit i1~ bemis , zoo zegt men in
de omstreken van Deinze. Waarschijnlijk van baar, naakt, bloot,
of van 't werkw. bare11, ostendere,
manifestare, vertoog en, openbaren,
eng!. to bare, of liever ontblooten,
blootstellen, fr. dénuder, metlre ti
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lee~t men in den Leekeu
Spieghel, b. 3, c. 7, v. u:
Sculdich te ~camcne waren
Die tooen si nu en baren.
Bemis is dan ontblooting en verlegenheid. Baren beduidt ook schreeuwen, hgd. barert,. bliren, vanhier :
misbaar. Baarnis of bèrenis zou dus
een luid gesallreeuw zijn ter oorzake van eenige moeilijkheid of gevaar: Z. Delforterie, Anal. des Lall•
gues, blz. 170 en barnen , heroen ,
(branden), blz. 171.
BEROEST, dw. van beroesten, in den zin
van ruw, grof (Vl.) : mijne keel is
beroest , ik ben verkond. Men wil er
mede in Vl. nog zeggen : 's daags te
voren te veel gedronken hebben.
BERREWOLF, m. fr. loup-garou, weerwolf (VI.).
BERRIEVAT, o. vat dat met eene berrie
gedragen wordt ( Leuv. ). Men zegt
ook barrevat, doch dit is eigenlijk
her..vat waarmeé men naar den bornput water haalt.
BERSEMEN (bessemen), werkw. dat rond
Vilvoorde en Brussel bij de steenputwerkers gebruikelijk is, om te beduiden dat de aarde van boven de steenlagen is weggevoerd en dat de steen
bloot ligt, en opgehaald kan worden :
hoe verl'e zijl gij/ie al metuwen put'
-ah ! morgen gaan wij bessemen, d.
i. morgen kunnen wij al beginnen
met steen op te halen. Mogelijk is dit
woord verwant met 'baersen, baersten, baerm, bij Kil. parere, ofbairen
in den Tentonista, in lueem gignere,
blootleggen van baer (bloot) of pertorare (döorboren) omdat men de
steenlagen verbreekt; of van pêrsen,
omdat alsdan de meester zijne werklieden sterk bewaakt en aLs prest om
geene steenen in den put te laten; of
van perssemen , bij Kil. (amerari,
woekeren.
BERSTflEZitN , cene oraojeroode wilde
vrucht ( Antw., nr.), licht dezelfde
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plant als slangenkruid, dracunculis,
serpentaria major, fr. serperitaire.
BERSTEN, o. w. gebruikt voor sterven
als men van beesten of slechte menschen spreekt : zijne beste koe is gisteren gebersten of geborsten. Hij is
gebersten gelijk een beest. Fig. hij is
van zijne eerste leugen niet gebers ten,
noch voor zijne tweede opgehangen,
d. i. hij is een groote leugenaar. Hij
zat van geen religie bersten, d. i. hij
is niet zeer godsdienstig.
BERTHELDE, zekere visch (Kortrijk).
HERWETTE, in Vl. en Br. gebruikt voor
eene kar met drij wielen. Het komt
zichtbaar van 't fr. brÓuette, kruiwagen.
BESANDEN of BESHANDEN, o. w. hinderen, te onpas komen : bezandt het ·
u dat ik hier neèrzitte? 't Is helzelfde
als misharzden (niet missanden, zoo
als Snellaert meent). Dat de m tot b
overgaat en ·omgekeerd, heeft in andere woorden nog plaats : b. v. bedeenen voormedeener., besefzien voor
misschien: rnakans voorbijkans,battoet voor malloet, enz. (omstreken
van Kortrijk).
BESCHAAMD, dw. wordt in sommige
vlekken van Br. gebruikt in den zin
van vervaard , verlegen : ik ben beschaamd van dien hond.
BESCHAFFEN, b. w. achtnemen: ik heb
het niet beseha{t .. Ik heb daar niet
op geschaft (Westvl.).
:
BESCHAMPEN, b. w. voor beschimpen.
Iu Br. hoort men veel : hij deed niet
als mij besehimperz en beschampeu.
Ik kreeg nietsals schimpen en schampen.
BESCHAR, o. hetzelfdealsbescheer, ophef,
pralerij (Antw.).
BESCHARREN of BESCHEREN, b. w.
doen , begaan , verrichlcn , Yoorkomende in :niet veel besciterren, d. i.
niet veel werk doen : kinderen , die
alleen samen werken, beseliarren niet
veel. Men zegt ook tegen kinderen :
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gij hebt zeker weer iets hesehard' iel s
mispikkeld. z. bescheren ( Br. ). Bij
Kil. is heseheren , ordinare, disponere, destit~are, enz. ·
BESCHEEDELIJK of BESCHE~LIJK,bijw.
klaarlijk, duidelijk, onderscheidelijk,
fr. distinclement ( B.r., Antw. ).
BESCHEERMAKEN , ook windmaken ,
stoffen, fr. faire de t'embarras, se
donner de t'importance. Kil. vertaalt
beschere, beschering, door ordinatio,
dispositio.
BESCHEREN. Z. bescharren.
BESCIIIJNIGHEID, v. huichelarij, geveinsdheid :..hij doet zulks uit beschijnigheid (Limb.).
BESCHORTEN (zich), zich bekommeren,
zich bemoeien : wat beseflort gij u
met mij (Kemp.).
BESCHOT, o. opbrengst : dat graan geeft
veel beschot. In 't land van Aalst en
Br. : veel scheut, d. i. het brengt veel
op : het koreu geeft dit jaar weinig
beschot ( Oostvl. ).
BESCHRAPT, bijv. in Vl. gebruikt voor
zeldzaam : het zitverwerk is ilwns
heschrapt, d. i. men vindt er weinig
in den handel. Z. schrab of schrapel,
d. i. mager.
BESCHUT, beschermd zijn , in het kaartspel eenen slag hebben (Vl.} : ik ben
beschut, d. i. ik heb eenen sla~: ,
elders is 't : gedekt zijn.
BESCHUURD, bijv. voorzien van schuur.
Z. behuisd. Een hesehuurde ho{steê
is eene hofstede met schuur daaraan,
of daar nevens (Oostvl.); zoo zegt
men ook bestald.
BESGAREN, o. eene verbastering van
bindgaren (Kortrijk, SneU.).
BESHANDEN. Z. besanden.
BESJEFT, voor beschaft, bemoeid, druk
in de weer, die veel te schaffen (ver. richten) heeft : ge zijt altijd met eeuandermans zaken besjeft. V3n hier
albesje{t, moeial (KI. Br. ).
BESLAAN, beleggen : de klompen beslaan , er zoolleder onder zrtlcn.
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Eme dochter is beslauen, als ze groot
gaat ( Landen ). Goed beslagen zijn.

beteekent in Br., Antw., Limb. wel
bemiddeld zijn : hij i$ gl)eá beslagen.
In Westvl. is beslamt b. w. hetzelfde
als verslaan, b. v. dorst bestaan.
BESLAG, o. ophef, besciteer, pralerij ,
wind, overdrevene opschik en gebaar, laatdunkendheid : hij maakt
veel besl~g ( Westvl. ). Vanhier beslagmaker, d. i. windmaker, iemand
die met woorden en gebaren wil te
verstaan geven dat hij zeer vlij·
tig, vermogend of begaafd is ( Br.,
Antw.).
BESLETSEN, beslaan, bekleeden (in 't
land v. Aalst : bekletsen), b. w. fr.
accuper: dat bes/etst te veel plaats.

BESLOMMER, v. Ir. embarras, tracas.
Kleyne buyzen, kleyn beslommer,
Kleynen rykdom, kleynen kommer.
(Ou villers.)

BESLOltfMEREN, b. w. verwarren.
BESLOTEN LUCHT, v. warm, stil en betrokken weder ( Westvl. ). Besloten
tocht bet. in Br. overtrokken lucht,
eene lucht die geheel met wolken
betrokken is.
BESMEUREN, b. w. besmeren, onnuttiglijk bestrijken ( Westvl. ). In Br. bet.
het, als bij A. Blussé, bevuilen, besmullen , besmetten : een besmeurd
geweten.

BESMODDERD, dw. van besmodderen, te
veler steden gebr. voor besmuisterd,
besmeurd. - Besmatered, v. angl.
flum , besmodderd , angl. dirty, fr.
sale, crotté. 1/e wered a gipon alle
besmotered .... (Chaucer). Zoo spreekt
Delf. bl. 416. Rond Gent zegt men
daarvoor : /Jesmokkeld , en in 't land
van Aalst : behzokkeld en bezeurá.
DESMODDEREN , b. w. bemodderen ,
vuil maken, beslabberen. Z. bcsmoddcrd.
BESi\IOKKELEN. Z. bcsmodderd.
BES~IUISTEREN, b. w. vuil maken, bevlekken : die kinders IJesnmisteren
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zich met {ruit of moes te eten (Vl.
· en Br. ).
BESNAPERD, bijv. gretig, beliJst e>p wat
lekkers ( Westvl. ).
BESNIETEN, o. w. het voor een ander
bekoopeo, bewren = omdat er één
misdaan heeft, mo.etm wij hellillen
besnieten? ( Limb. )
B.ESNOT, bijv. aie niet besno( is, moet
zijnen neus niet "{vagen 9i stu~itetl ,

die niet pliehtig is moel zich niet
ontstellen (algemeen in Vl.). In dien
zin zegt men in Br. die met schurft
is, krabt hem niet.
BESNOTEREN, b. w. VOQI' besnotten : dat
kirtá heè{l zich besrwterd. z. snoter
en snoteren ( Limb. ).
BESNOVEN, dw. van het niet gebr.besnui~
ven , lichtjes dronken.: hij is wat
besnaven' d. i. hij heeft een gias te
veel gedronken (KI. Br. en elders).
BESPALKEN, b. w. hetzelfde als bespatten (Kempen).
BESPEITEN, b. w. bespatten. z. speiten :
gij en moogt mij zoo niet bespeitm.
IJ/ijn kleederen zijn r/ansch bespeil

( Oostvl. ).
BESPERSEN, b. w. (Brugge)., bespatten;
men zegt doorgaans bespeêzen. Kil.
heeft besparsen , dat hij door aspergere vertaalt. In Br. zegt men daar
voor : hespl'enkelen, besproeien.
BESPIKKELEN, mispikkelen, mispeuteren ( iets) zegt men van de kleine
fa uten der kinderen , het misdrijven
in zijnen laagsten trap (Brussel en
omstr. ). z. bekoteren.
BESPOT, bijv. die zijde i6 bespot, Cr. moisi
( Kortrijk ).
,BESSEM , m. door geheel het Zuiden in
gebruik. voor bezem.
BESSE~IEN. Z. bersemen.
DESSEMGELD of KEERGELD, 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 belten (bad, ba-
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den), d.i. vochtig mal•en, IJ. v. zie

hier een fleschje , gij zult uwe oogen
daarmede bessen (Kortrijk). Betten
is bij Kil. stoven, (overe, tebe(acerc.
liESTAAN, bijv. beschaamd, verle~;en,
bevreesd, ontsteld : zij was bestaan
(overal in Belgi!J ).
BESTADEN, hetzelfde als besteden, d. i.
plaatsen : het is wet beslaad, het let
niet. In 't lat. zou men misschien
zeggen : dignum et justurn est.
IIESTALD. Z. behuisd. Een beslalde hofsteil is een hofstcé met stalling erbij
( Oostvl. ).
BESTATIGEN, b.w. nieuwerwetsch woord,
waar bevinden, bemerken, zien : ik

heb in die sc/wol merkelijke verbeteringen bestatigd. Vanbier bestatiging.
BESTEDELING, m. iemand, meestal een
kind of grijzaard, die ergens besteed
is ( Br., Antw.).
BESTEDEN, b. w. plaatsen, b.v. de von-

delingen besteden op de dorpen.
BESTEED, dw. van besteden. Z. pit
woord : die man zit gevangen, maar

't is wet besteed; waarom moest hij
ook altijd stelen PBesteed is hier zoo
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 op zijnen naam- oeverjaardag
een geschenk aanbieden : kiuderen,

morgen moogt ge moeder besteken.
Vanhier de daatl van besteken , of
het voorwerp waarmede men besteekt :morgen is 't vaders besteek.

Ik heb eetten kos~elijkeu ruiker voor
mijnen besteek ontvangen ( Antw. st.
Br. Leuv. Ook in N.-Br. Z. Hoeulft.).
Kil. heeft ; besteken met blocmen ,
ornare {loribus. z. Weil.
BESTELLEN, b. w. in Br. de koeien, het
paard bestellen is deze diereu hun
· voedsel toedienen : Trees, zijn de
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koeien besteld! d.i. l!ebt ~;ij de koeien
gevoederd en gemolken 'I
llESTEWAGEN, m. de wagen of kar waarmede men los en zonder iets geladen
te hebben naar de stad rijdt(Kempen).
In Br. beet dat ding speelkar, speelkerken.
DESTIEREN, b. w. ( br.) den kooper bedienen ( Brugge).
DESTRif~~N, b. w. de Westvlaamsche uitspraak van bestrijden. Z. dit leste.
BESTRIJDEN, b. w. sterk bekijven, v.
strijden ( striën ), kijven, bestrijdsel.
(Kortrijk SnelJI.) Bij Kil. objurgare,
d. i. straf bekijven, berispen, beknorren ( Westvl. ).In Limb. gebruikt
men dit woord in den zin van bestiereu : die man heeft veel te bestrij·

den ( bestriëtl ).
BESTIJVEN, o.w. koud, stijf worden :

giet de saus op den visch, opdat /lij
beslijve (Kortr.).
BESTRiJFFEN, 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 bet terreu
of treden vastleggen. Bij Kil. beterden,
lat. terere peclibus.
BETERREN, b. w. iu Br. zegt men beteilren, iu Limb. betarren, in Vl. beterren voor: met tar of teer besmeren.
BETETTERD, ver). dw. van beteutereu,
algemeen iu Westbr. gezegd voor be·
teuterd. De Brabauders spreken het
woord beteutterá, beUJtlerd uit. Iu
de Nederlandsche Woordenboekeu
staat beteuteren; bij Kil. betoteren en

betotelen , turbare animo, diflicultate
a{ftcere, incutere metum. Volgeus
Weil. zou het wel belalereil en dit vàn
tateren, hakkelende spreken, kunnen zijn. Wij, integendeel, meeneu
daL het samengesteld is uit be en
toteren , bij Kil. buccinare, .buccina
eauere, bucci11a animos incitare of
touteren , dat beven , sidderen , ver-
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schrikt, bewogen, verbluft zijn betoekent.
BETIJF, o. in Oostvl. gebruikt in spreekwijzen als deze : zijt& betij( zeggetl,
d.i. zijn gedacht, zijnen zeg zeggen.
.tls ik spreek , of als ik schryf,
Zeg ik moedig mytl betyf( Duvillers ).
BETJIPPEN, dw. betjipt, 't zelfde als
bezeten (Gent. z. Snell, Kortr. ).
IJETINGELEN, o.w. in Westvl.gebruikt:
iemand betingelen is iemand netelen.
Het bet. hetzelfde als tintelen, ketolen, zachtjes prikkelen. Betingeld of
betiuteld zijn om iets te doen, is begerig, vurig zijn, branden om ....
( Hagel. en Kemp. ).
BETOEPEN of BETOPPEN, b. w. beteekent in Limb. ~o bedriegen of heimelijkont vreemden : watmeerhij iemand

kan betoepen, zat llij het niet latert.
Die smaus heeft tt weêr betopt. ~ betrappen : men heeft den dief op_ heeter
daad baoept. In de eerste betëekenis
Zjlgt men in Br. bedoddetJ. Het werkw.
toppett is bij Kil. vertaald door am·
bi re, circumverti, welk laatste ook
bedriegen beteekent.
IJETRAMPELEN, b. w. veel in Dr. en Lirnb.
gebr. voor betrappen, ergens veel
overgaàn, beterren : ále plek erwten
is gansch betrampelá. In dien zin
heefL Kil. betrepelert of betrippelen.
Tratlt en trap bet. bij hem tred, I. gra-

dus,' gressus, passus.
DETRAPELIJK, bijv. v~or betrappelijk,
wordt in Westvl.gezegd van ziekten,
die besmettelijk zijn : de typhus is
eet1e betrapelijke. koorts. In Br. en
Antw. aanhalig.
IJETRAPEN, b. w. voor betrappen, weêrwillens krijgen ( Westvl. ). Kil. die
ook betrapen, betrappen, heeft, vertaall dit w. onder andere door e:x;
insidiil supervenire, opprimere in

actu, deprehendere aliquem in delieto. Het is samengesteld uit be en
trappe", dat oulings in gebruik was
en capere , irretire beteekende , in
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't fr. attraper, in 't engl. to trappe.
Vanhier betraping, bij Planlijn attrap-

pemetll , surprense , depfeheusio ,
iUaqueatto.
BETREKKEN, b. w. iemand listig bedriegen door slimme streken. Deze beteekeuis had betrekken reeds bij Kil.
die vertaalt door attrahere, alticere,
inducere, enz., bij Weil. is 't enkelijk
bedriegen (Dr.). Bij PlanLijn tot zich
trekken , allrahere sibi ; de kooptiên

liebben dien boer daar (et betrokken
(Leuven en elders).
BETREPELEN, b. w. freq. van betrappen.
Z. betrippelen. (Bij Planlijn beeft het
echter niet de betcokenis van het volgend betrippelen, maardegene die hij
in 't fr. overbrengt door trtpigner,
trepitler, lat. trepidare, palpilare.)
BETBETSEN (zich), hier en gjnds gebr.
voor : gcneeren, den kost winnen.
BETRIPPELEN, b. w. veel ergens over
gaan : 't is goed dat mul "laná een weinig betrippelá worde (Hagel. ), In
Limb. betrampelen,, in Br. beterren.
Kil. vcrtaalt betrepeten of bet1ippeten,
freq. van betrappen , door tripudio
concuicare, tripudiando catcare: trappen is bij denzelfden Kil. calcare,
concutcare pedibus en betrappen is
dan ook concutcare, schoon hij het in
dezen zin niet opgeeft, maar wel in
dien van ons opgegeven bçtrapen.
BETUTTELEN, b. w. iemand uit zijne
stemming brengen of hem verlegen
rnaken ( Limb. ). Het is duidelijk hetzelfde woord als beteuteretl, bij Kil.
betoteren, met dit verschil dat to of
teu watlanger dan tut wordt uitgesproken en dat r met t verwisseld
wordt, iets wat meer in onze spraak
het geval is. als in: sleutel, &leuter,
kluppel, klupper, enz.
BEUDOELEN, o. w. met korien klank.
·Z. boddelen of bottelen : met gedruiseh ergens komen· afgerold en
gebold (Dr.): Rond St-Truiden is 't

budáetetl.

'
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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 or het kramhout, dat de koe
aan den hals draagt. Te Mechelen
heet de vlieger (eer( volant) beugel.
Rond Thienen Is beugel de bult van
een en muur : die beugel .r.al welhaast
uitvallen.
BEUGELEN, o.w. is op de beugelbaan
spelep, gelijk doppen met den dop
SJlelen , kegelen naar de kegels werpen , kaarteu met de kaarten, pikke·
lm of bikkelen met de pikkels of bikkels spelen is (overal in Neder!.).
BEUK, v. de beuk een er kerk, fr. ne(: de
midden- en de zijbeuken der kerk zaten vol volk. Dij Kil. staat het als een
oud woord aange~tipt, het is nol( Lans
heel llr. door nog van da~:;elijksch
cebruik. Dat het iets gemeens met.
buik, fr.' ventre, lat. alvus, hcefl, is
licht te verstaan. Ook bij I>umaeus
ziet men beuck I. buyck , venlel·,
alvus, enz.
BEUK, m. geweldige, harde schreeuw:
de koe liet eenen peuk; ook van personen : hij werd door de roove1·s
aangegrepen ert liet een vervaarlijken
beuk. Z. beuken.
BEUK, v. te Kortrijk kindcrluur, zwach·
tel. In Br. zegt men : nog in de
doeken gespeten zij11. Kil. heefl dit
woord ook in deze beteeken is en vertaalt het door ir1dusium .sine manicia
et colla1·i; colobtum, enz. neuk beteekent te Leuv. en te Antw. st. en pr.,
het middenstuk van een hemd.
BEUK EL, m. in het fr. boucle, gesp : ·
Wilder het tongeitje ware het een
kleine beugel (IJ per.). Te Kortrijk en
elders zijn beukels oorbellen.
BEUKELEN, b. w. voortd.van beuken of
boken , hard slaan : men zegt in
Westvl. stokvisch beukelen.
BEUKEN , o. w. voor. bulken, brullen ,
schreeuwen : de koe beukt ( Limb. ).
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Men 1.egt daar ook in de gem. spraak.:
het kind beukt, voor: het kind weent,
schreeuwt. Vandaar zegt men tot een
kind, dat veel weent, of toL iemand,
die eene forsche stem heeft : gij zijt
een beukert.
BEUKERT, m. schreeuwer. Z. beuken.
BEULEN en OVERBEULEN; bij het ploegen, aan beide kanten van een bed,
eet1e voor naar .het midden rijden,
zoo dal deze beide voren het geheele
bed dekken. Daartoe bezigt men
eenen beulhaak, die de aarde openspreidt. Die haak wordt aan het achtereinde van de ploeg gevestigd en
lloor ecnen persoon vastgehouden
( Antw. Kemp.).
BEULEN, o. w. met iets beulen, met iets
op allerhande wijze sleuren, wenleIen, enz. zonder eigenlijk kwaad te
doen. In Br. ook lll'ossen: het kind
be11lt met de kat (Kortrijk, Antw. en
llrugge). Dat dit woord eene andere
uilspraak is van bollen schijnt ons
duidelijk : trouwens wij vinden in
dezel~dc beLeekenis biJ Weil. bollen,
eene gellotgelijke aandoening over
tets 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; maol' dit d9et niets ter
zake, wijl men soms woorden gebruikt om iets cansch tegenstrijdigs
uit te drukken dan hunne natuurlijke
beteeken is.
BEULHAAK. Z. beulen.
BEULINGE, BEULINK, v. ingewand,
darmen ; worst , bloedworst (Vl.,
Antw. ); in Dr. bloepens.
BEURilANK, v. zoo noemt men in Oostvl.
eene steeoen bank van ongeveer t f/!
voet hooc, en omtrent even breed,
die men, bij meest alle vlallmsche
boeren, in de keuken ziet. Zij dient
om er ketels, melkkuipen enz. op
te zetten. Van bank en beuren dat
7
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ook heffeu beteekent, als ware het
eene bank die boven den vloer verheven is, of, misschien wordt het
zoo genoemd , omdat men de ketels
en andere zware stukken daar, al
heffende, opzet. Bij Kil. is beure,bore,
etevatio, acceptio, en beuren, ophef·
fen , wegnemen, wegdt·agen, -opnemen. Wij denken derhalve dat -eene
beurbank dezulj\e is die dient om
gemakkelijk te beureu wat men erop
zet.
BEURELEN of BEURLEN, o.w. alleen in
Westvl. gehoord voor bulkeil of brul~
ten, waarvan het slechts een freq. is
met verplaatsing der r als in born,
bron. Het fr. beugter en het Limburgsch beuken zijn allen klanknabootsende woorden.
BEURS of BEURZEN : dit woord komt
dikwijls voor in de spreekwijzen als:
kranke beurzen, kranke zitmen (Hagel.). In Br. en Vl. is bet meest :
ijdele of ledige borzen of beurzen ,
b. v. Le Kortrijk. : ijdele beurzen,
dulle bagienen, wat zich vanzelf laat
uitleggen. Beurs wordt in Westvl.
veel gebruikt voor tesch of zakje in
kleedingsstukken.
BEURTEDRAGER, m. zoo noemt men te
Kortrijk de pakdragers die op beurt
dragen.
DEURTJE (Kortrijk), loongeld dat de
pak- of bèurtdragers ontvangen voor
hunne moeite.
BEURTREI, heurtelingsch .gezang. Het
woord is samengesteld van beurt en
rei, bij Kil. rey i. reye chorea, koor,
dus oen koorzang die bij beurle gezongen wordt
BEURZEN. Z. beuzen. DEUS. Z. bös.
BEUZELAAR of beter BEURZELAAR, m.
zoo noemt men in sommige streken
van Vl. 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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BEUZELNf:STEN, mv. Door dit woord
verstaan de vlaamsche boeren omstreeks IJ peren zulke dingen, die niet
klaar, niet al.te rechtveerdig, niet al
te prijsbaar z.ijn en strekken om met
list of bedrog den zak te vullen.
Die zulke zaken verricht noemt men
een beMzelaar of beurzetaar.
BEUZEN, BEURZEN, o.w. niet elfen zijn,
niet gelijk of elfen hangen : mij"
kleed beust (Brugge). In Br. en Kemp.
hoort men ook : de naaierse heeft
mijn kleed mismaakt, het beul'st of
het haugt met beurzen.

BEVAARJlAAR, 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 erg.~te
lot is mij bevatten ( Antw. st. pr. ook
in Z. en N. Ur. Z. Hoe u!ft ).
BEVAREN, b. w. in Limb. gebezigd voor
berijden (met voer- of rijtuigen) :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 Bauvechairl.
IJEVER, m. hetzelfde als beving : /tij
kreeg den bever, d. i. hij begon te
beven ( Oostvl. ).
BEVERSCUE MAAT, bet. in Oostvl. eene
groote maat, dewijl wellicht vroeger
de maat dezer vlel• die van andere
plaatsen overtrof.
BEWIJS, o. kennis, wetenschap, manier:
dat kind ltee{t uog 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.bew~or{{en (Brab.).
IJEWOUD, o. bewustzijn, bewijs, ver-
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~&tand : ik was kwalijk gevaUen, en
toen ik weer tot mijn bewoud kwam'
enz. Het kit~~ heeft nog geen bewoud
van aUeett te eten, d. i. weet nog niet

hoe het doen moèt om alleefi te eten
( Antw. s.t. ). Mogelijk is dit woord
hetzelfde als bij Kil. áewaen , vet.
(land. suspicio; en bewaenen bet.
daar suspicare, vermoeden.
BEZANDEN, o. w. z. besanden, beshanden.
BEZEGEL , m. schoenmakers- gereedschap, likhout, likijzer, liksteen, d.i.
het gereedschap waarmede men de
schoenen likt of glad maakt ( Leuv. ).
I! EZEl, o. oordeel , vcrstand , gedacht,
kennis : hij heeft er gem bezei van
( Limb. ). Ons schijnt dit woord duidelijk verbasterd van bescheed, thans
bescheid, bij Kil. dislinctio , discrimett, discretio, definitio, ratio, etc.
in 't fr. arraugeme11t, manière, discernement; dus hetzelfde als boven
bewijs, bewoud.

BEZEILEN, b. Eenen molen bezeilen, d. i.
de molenwieken met zeilen overtrekken (Vl. en Br. ).
BEZET, ver!. dw. Men zegt dateene kaart
bezel is, als er nog e'ene kleinere van
denzelfden naam bij is, anders is ze
bloot : ik had schuppenheer bezet en
koekenaas bloot ( Br. en Antw. ).
BEZET, o. Westvl. onderpand, hypotheek:
een schuldenaar geefl bezet op zijn
goed; de geldschieter neemt bezet.
Kil. vertaalt het door hypotlleca.
BEZETSEL, o. Z. bezetten.
llEZETTEN, b. w. een dier werkw. wier
betcekenis velerlei is : zoo beduidt
het nog, behalve de gewone betcckcnissen die er de huidige Woordenboeken aan hechten, 1° vaste goederen verpanden tot verzekering van
een kapitaal ; vandaar bezette !'ent,
vandaar ook bezet ( onderpand ) en
bezetset, een vaste bij uitersten wH
gemaakte rent, legaat of fondatic
( Br. en Vl. ). 2° Bepleisteren , be-
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plakken : vandaar bezeller, pleisteraar, bezetsel, pleisterwerk ( Limb.
Br. , Antw.). Bij Kil. be-setlen met
kulck ,leem ; cru st are , exornare tectoriis , conlegere catce, enz.

BEZEURD, dw. van bezeuren ( Westvl. ).
DEZEUREN, b. w. besmodderen, een
weinig 't nieuw afgaan : is uw kleed
al be.zeurd~ en nog maar eens aangehad/ (KI. Br. en Oostvl.) Kil. heeft
be-seuluwtnl, i. bekladden.

BEZIEKTHElD, v. de vallende ziekte"(Br.)
elders de maand-ziekte, Sint lans euvel. In dezen zin heeft Kil. het bijv.
naamw. beziekt , morbidus, co milia·
tis; nu comitiatis morbus ( Plinius)
of comitiale vitiurn ( Senec. ). Staat in
de fr: woordenboeken vertaald door
épilepsie, mal caduc, llaut mal.

BEZIEN, BEZIENS : bezien wordt veel
voor zien gebruikt, b.v. hebt gij die
schilderij be.ûen? Neen, ze was niet
beziens ol' ziens weera. Beproeven :
taat mij bezien (of zien) o{ik zal kun·
iwi. Zijr~ beziens tn iets /lebben; d. i.

zijnen lust hebben om het voorwerp
aandacht gade te slaan ( Kortr.
snell. ). Die aoclllel' heeft veel beziens, zegt men in Br. en Limb. In
dit laatste is de tegenwoordigheid
der s goed uit te leggen, inaar niet
in : zij11 be;:.iens llebbm it1.
BEZIGEN (zich), zich bezig hoUden, ijverig
werken : in den oogst moeten de boerm zich welbezigen ( rond Landen ).
BEZILVEREN, b. w. eigenlijk met zilver
beleggen of beslaan ; hier lig. voor :
duur moeten betalen : gij zult dat

me'

huis met die11 groolm Iw{ er aan
mogen bezUverl!ll ( llr. Antw.). Jllen
zegt ook : dat zal stukkm va11 zilvel'en pispotten of stukken van men·
schen ko:;ten, d. i. dat zal uiterst

duur zijn.
BEZJNKKUIP, 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 bezitlk.etl, en dit van be
Ier, want: de koeie~ metken beLeekent
en zin,ken. In ar. zo1.1 men eenvoudig
in Dr. el) Vl. niet slechts haar het
zinkkuip zegji'e 0 .
melk afl~ekken, maar ~e tevens beBEZWELTEN of l;lEZWU. . TEN, o.w. helstellen, d. i. veno.rgen.
zelfde als zwellen, ik (1>-ezwol.t, ben lliEMUSCH- ME IS, v.. soort va u koolmees,
bezwolten ), algQmeen in ge~ruil\
welk woord BII!SSé verfransebt door
\'oor be~wijmen, alhoewel met eenen
mésange. en Olinger door mésange
bijzonderen zin , wanneer de natuur
noirat1·e.
zich begeeft door een QiLers~ lijden , BIES, v. (l,.jmb.), hetzelfde als in Br. bijs,
b.v. hij Qezwett van kouqe, van honhagel- of regenbui.: vamlaar hel o. w.
ger. Z. Delf. etc. blz. 3J8. zwellen.
biezen. Bij Kil. zegt bijs, bijse iets
Ooi!. zegt men :van armqede en. eUende
meer dan bui : 't is daar tempeslas
be.Z!»eltm (WesLbr. Vl.). Kil. vertaalt
horrida., zeer onstuimig weder.
het. door deficere, be;;o;wijken, ta.ngnes- BIES, v. mv .. bieun, boord of zoom,
cere animo,linql(ian imQ, Vllrkwijnen.
!)ene bie& gelijkende , die aan de
BIQDEL.AAR, m. bidder; lijkbidder.
Qoorden der kleederen , aan <te ope~
l;llE , v. Overal in het Zuiden. en zelfs in
ningderschoencin enz.genaaid wordt.
bet Noorden hoort. men cten i-klank
Vandaar het b. w. biezen.
in diL woord. In heL hgd. heeft men IUESKO!'\ÉOf BISKORE, schommel, touter
niet den ei-klank, die aan onze ij beof koord , waarmed.e de kinderen te
antwoordt, maar den i-klank, biene,
Mechelen wiegen of touteren : het
dien. men ook in het e0gl. aantreft,
kOliJL gewis van bijs- of bieskoord,
bee ( ee uitg. als ie). Soms verliest
eene koord om meé te biezebijzen.
men uil het oog dat de i in de xv•
Z. dit laatste.
en XVI• eeuw en zelfs làtel'· onver- BIEST, het eerste moederlijk zog, na de
schilligi ofy (niet ij) geschreven werd:
l)evalling; hel wordtook van vrouwenzpo leest men in de schriften dier
melk gezeid ( Anlw. st. en pr. ook in
Lijden zoowel yemant,Symon,nyeuw,
N. Br. Z. Hoeufft ). Kil. biesJ, biestnyet, yder, yever, niet ijever, enz. als
melek, bientt, colostrum, lac novum
iemant, Sirnon, nieuw, niet, ieder,
Germ. bie11st. z. Weil.
icver (niet ijver). De dubbel ii of ij BIETJE, o. ver kJ. van bie, wordtin Westvl.
kwam voor in nijdt, lijdt, lijden, enz.
gebruikt voor iets goeds, b. v.. dat
BIEBAJ'IK, v. bank waar de biekorven
is eeu bietje van messen, voor; dat is
naast. elkander onder een dakje ge·
een goed mes .
plaatst sJ;liln (Vl. ). In Br. zegt men .BIEZEBIJZEN, o.w. wordt soms en bebiehal; in.N. Nederl. bijenhuisje, enz.
paaldelijk te Niel gebruikt voor louBIEBUIK, m. bijenkorf of, gelijkmen in
teren. Hier is de stam van.'t w. tweeUr. zegt, biekor{, bievat, wellicht om
maal herhaald • gelijk in.: hosseboszijne rondachtige gedaante zoo gesen , kiskassen , mikmak , rimram ,
noemd (Oóstvl.), in Limb. bieëukaar.
. ptisplas, tiktak, enz. z. Van Beers,
BIEHAL,.v. hal of overdekte plaats, waar
Spraakleer, § 38.
de bickorven staan ( Br. en Limb. ). BIEZEN of BIJ ZEN, o.w. beteekent eigenZ. biebank.
lijk heet, driftig, woelig , onstuimig
BIEMELKER, m. bieman, bie- of bieënzijn : van biju, dat oulings .noorden
houder; in N. Neder!. zegt men bijenwind en later onstuimige lucht, gehouder. Dit woord melker, dat men
weldig onweder bediedde (Kil.). Vanin duivenmelker nog heeft, beteekent
daar heeft dit biezen of bijztm thans
hier zoo veel als : verzorger, bestelnog in verscheidene oorden des va-
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derlands verschillende, volgens des·
zelfs toepassin~:, doch in den grond
·dezelfde, beteekenissen, die het bij
Kil. had, namelijk : restuare, extes·
tuarc , restu agitari : -- {ure11te ac
violerllo impetu agilari, insauv more
discurrere ; - morsilatim Iudere, las·
civire, germ. bijssen- mordere. Nu,
al deze beteckenissen heeft bijun of
biezen nog hier en ginds. In Limb.

en St-Truid. heen ·en weér loopen, en
weg loopen (van koeien gezegd): als
het {el heet is, kan men moeielijk met
de koeien in de weide blijven, want
dan gaan ze bieun. In Limb. en Vl. :
uit vrees hard wegloopen ! daar! ziet
gij hem biezen, de bleuaard. In Overijsel beteekent bissen of bizr,en, veel

heen en weêr loopen (Weil.). De be·
roemde drukker Plantijn vertaalt
biezen als de koeyen door : bezer
comme les vaches fuyanls les mouches,
I. mugire.

BIEZEN. b. w. de stoelen met biezen
overvlechten (!.Ir., Vl.). Schoenen,
kleederen bieun is ze metbiesvormige
boorden zoomen: meester, ik wil niet
dat ge mijne sch1enen met lint biest,
dat is te sletig , ge moet leêr bezigen

( Leuv. ).
BIGGEL (g uitgespr. als een soort van k),
BIKKEL of BIKKER, m. werktuig, uit
een ijzer met een houten steel samengesteld, dat men gebruikt om de
aarde los te kappen, b. v. als men
de fondamenten voor een gebouw
graaft. Het ij zei' van den bikket is
spils;. 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 deq kaatsbal (knots·
bol) spelen (St· Truiden): !tier mogm
wij uiet biggelen ; de bal zou in de
ruiten vliege11. Dit woord is hetzelfde
als biggele11, afloopen, afrollen. Vanhier biggelbol, kaatshaL Z. biggel.
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BIGGELPAAL, m. paal die in heL kribwerk.
geslagen wordt om helzelve te beves·
tigen ( Limb. ). Z. biggel.
BIJ, in Limb. gebruikt voor bijenzwerm.
Het is hier van 't mannelijk geslacht,
omdat er zwerm onder verstaan
wordt : eene11 bij afdoen, een bijenzwerm in het kaar (bijenkorf) schud·
den.
BIJ, voorz. wordt in Br. en wel rond
Mechelen veel met ja, neen , gevoegd
als versterkingswoordje. Zoo zegt
men te Mechelen wel bijja (de). Wel
bij nei(n) de. llebt gij hem iets gegeven?- IYel bij neen. Ook voor lang,
hijw. van Lijd, 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. Bijderhaud zijn, eigenlijk
kort bij zijn, bet. gereed, knap, handig zijn (Dr., Limb. en elders).
BIJ BANK, m. in Br. hetzelfde als bij Kil.
bij-llaugft of bij-vangil , blok, geslo·
Len of ongesloten omtrek eener wo·
ning; grondgebied, aanhoorigheid.
Z. dit woord bij Kil. gij kunt uw meubels op uwen bijbank te koop sUllen ,
voor mijne deur wit ik geene belenk
mering. Dat ieder op zijn bijbank
blijve ( Brab. ). Z. bijvank.

BIJBRENGEN, b. w. opbrengen, opleveren : de tarwe heeft dit jaar veel bij·
gebracht ( Limb.).
BIJDER, comp. van bij, nader, dichter,
super!. bijst : om ter bijst 1caar de
scllreve ( Westvl. en Br. ).
Daerop kwamen ze al Ie samen
Bij , en bijder, en zóó bij
Dat ze zalen rondom mij.
BI. 91 ( G. Ge:elle ).
BIJENSCHOP, m. in Limb. alsook bijhal
een biehuisje, dat men elders, bie·
hal, biebank, enz. noemt. Z. schop,
of schap.
BIJ HEBBEN (zijnen), d. i. in het kaart·
spel zijnen inleg wederhebben ( Somerghem ).
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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 Dr. en Limb. o. in Hol. v. bij
Bild. m.
BIJ LAP, m. spotnaam, bijnaam : aie 't
rosken lezen , zullen toch wel weten
waarvan Grimbaart huu dien bijlap
gegeven heeft. Pier Karot is run
bijlap, dien ze mij hier geven ( Oosten Westvl. ).
IHJLEVE, DIJLEVEN, v. wordt in Vl.
gebr. voor wat men elders tocht,
vruchtgebruik noemt, fr. douaire,
usttfruit; 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 bijtevinghe in dezeirde beteeken is van gift, vruchtgen iet, Lij{rent,lij(locht. 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 kerll
huizen afkochten voor één lijf, twee
of meer lijven, d. i. voor het leven
van een , twee of meer personen
achtcrvolgens, b. v. van de moeie,
nicht en achternicht, na wier drij
achtervolgende aflijvigheid het huis
weêr eigendom werd der kerk.
DIJS of DIES, v. beteekent thans in Br.,
Limb. en elders: regen- of hagelbui,
en wel zulke bui, die haastig door
eene andere is opgevolgd. zoo zegt
men in Dr. meertsche bijzen en aprilsc/Ie grillen; de meerlsche bijzen zulten gaan rijzeu. Vroeger en wel bij
Kil. was bijse een onweder, een onstuimige lucht, tempes/as horrida.
Het is ook voor eenevlaag regen gebr.
b.v. een bijs regen zou goed doen aan
het r·aapkruid. Vanhier bijzen.
lllJSTIER, bijv. arm, beroofd, uilgeput,
in 't volgende rijmtjc bekend :
Twee lichten en een vier
!\laken een rijk man hijslier.

BIJZ

Kil. bij-stier, bijster, ad extremum
-redactus, inops, exiurmitus : in twee
jaar· zat hij rijke of bijster zijn is bij
de vlaamsche boeren in gebruik.
BUSTOOT EN, soms in Oaspengauw gebr.
voor toesteken,, schenken, heimelijk
geven : ik krijg van mijn stiefvader
niei veel, maar moeaer stoot mij genoeg bij.
BIJTEBOE, m. kiekeboe. Z. dit bij Weil.
BIJ VANG, m. eigenlijk de plaats, de ruimte
die zich vddr een huis tot aan de
straat uitstrekt, zoo als de dorpen
doorgaans ingericht zijn. Het is de
steedschc troUoir, behalve dat de bijvang gewoonlijk drie, viermaal grooter 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
pla:)tsen voor de merkten ingeruimd
zijn (Antw., st. en pr. ). z. Kil. op
bij-vangh. Pomey vertaalt het door
territorium, districtus. Reyntje de
vos had met een pachter accoord
gemaakt voor drij koppeten kiekens,
den bijvang 110oit meer te motestèeren (Belg. 11/us. 1842, bi. 426). Bijvang ( bijhang) noemt men in Br. en
Antw. pr. nog gehuchten of plaatsen,
rond eene grootc gemeente liggende
. en metdezen onderéén bestuur staande : dat steedje teLt to,ooo zielen, en
met den bijvang 15,000.
BIJZE, v. gemeene kinder- en vrouwenmuts van katoen, fr. coiffe, serre·tête,
(Br.). Tc Leuv. en Diest : koof, slaapkoof, slaapmuts. De vrouwenmuts
heet te Antw. koof, en de kindermuts
begijn, wellicht van 't lat. bes.ça,
kerkelijk hoofddeksel. z. Kil. op beffe,
i. almutseen beghiine, villa pueritis.
BIJZE, v. schongel (Vl.)
.SIJZEN, o. ongel. w. (bees, gebezen),
schongelen , op eene koord heen en
weër schommelen ( Oostvl. KI.· Br. ).
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In Limb. ~;c/iokkelen, freq. van schok·
ken. te Antw., touteren; te Brugge,
loekteren ; omstreken van Bru~ge ,
rennen; te Ghcel, sturen; te Lommel,
suren; te Nicl, óiezebijzen; te Beersel,
wiegschaketen; te Werchter en J]er·
laar, zwierschakelen ; te Haaseyk,
V1'ijschoalielm; te Puffel en Wille·
broeck, boeizen; te Ranst, rijreepen;
eldet·s, rijtakken (waarnevens rij·
reep en rij lak); omstr. Brussel, roeit·
sen (cene roeits). Te Mechelen heet
de koord of-to1.1ter biskoré.
BIJZEN, o.w. hetzelfde als biezer~, eigenlijk onstuimig zijn. In Belgisch Limb.
bet. het in 't wilde loopen, wegloo·
pen , stormen , insano more discurrere (Kil.) . .Als de eene koe bijst, steekt
de a11dere haren steert op, d. i. als de
eene wegloopt, volgen de andere. De
bijze steken bet. te St·Truiden weg·
loopen. In Br. bet. bijzen thans dik·
rnaals achtereen en met vlagen of
buien regenen of hagelen : meert, is

BIL

BILDJ EN, de bindhouten of billen waarop
de sporen van den ijzerenweg rusten
(Westvl. en elders).
DILK, m. in Westvl.gebruikt voor weide,
een met grachten of heggen omringd,
grasland. In oude schriften vindt men
ook belue , belck en bulk; het eng I.
heeft balk. Kil. vcrtaalt bilck door
pascuum. Te Eecloo, bij de stad, is er
eene veldstraat , de :r.evenlim bilken
genaamd. De paarden loopeu in den
bil/I.. randen Bulk, familje naam.
BILK, m. berkcboom, eer1 bitken bessem
(Westvl., omstr. Brugge).
BILLE, v. fr. büle, dik stuk hout, onder
plat en boven rond , waarop de riggels van den spoorweg rusten.
BILLEBIJTER, SCHALBIJTER ofSCHAALBIJTER, fr. scaraóte, eene soort van
'kever, van bronzen kleur , dien men
veel iQ de lochtingen ziet loopen (VJ.),
in Dr. en de Kemp. goudsmia.
BILLENBOEK. Yan of uit den biltenboek
spreken , bet. lossen praat houden
(Diest).
.het bijsgetij of het jaargetijde dal
BILLEn;J.;RDER of BILLETIERDER, m .
.hel bijst.
de beambte gelast met het uitdeelen
BIJZENBOORTEN, bijw. verbastering van
der logementsbriefjes aan de doorbij zijne beurten, beurtelings (Oostvl.)
trekkende krijgslieden (Leuv.).
. BIK, m. eten, kost: go~de bik, slechte bik.
IHLI,ETEEUEN, als b. w. beteekent Ie
Vanhier bikken : er valt niet veel te
Leuven : aan de soldaten logements·
bikkèn, d. i. niet veelte eten (Antw.,
,~st. en pr. Br.).
briefjes geven om er meê bij den
BIKKEL, BIKKER. Z. biggel.
burger te gaan herbergen. Als onz.
BIKKELAAR, m. (Limb.), stuiter, kunst·
aan de soldaten als verplicht moeten
jesmaker. Bikkelen, d. i. met de bik·
logement ~:even. Als pass. gelogeerd,
kcls, pikkels spelen. Stuiten is in·
geherbergd zijn : b. v. waar zijt gij
sommige oorden 'tzclfde als bikkelen.
gebilleteerd '! liet woord komt duide·
BIKKEN, geheel Nederland door gebruikt
lijk van 't fr. billet, briefje. .
voor eten. z. het woord bij Weil. Het . BILLETIER of BILLETJEROER, m. Z.
billeteerder.
komt van bik of bek , den snavel der
vogels.
BILLIG EN, bij Kil. en te Brugge nog voor
BIL, v. komt voor in de spreekwijs :niet
billijkm, d. i. billijk achten • GOedveel op de bü hebben, d. i. eigenlijk
keuren, verklaren gebruikt.
DIMMELEN of DIMMEN, o. w. dat het
niet veel vleesoh op de bil hebben of
mager zijn ; en , spreekt men van
gelui van eene kleine schelle uit·
iemand , die niet veel op de bil heeft ; .
Jlrukt, tingelen of met een klOkJe
traagzaam luiden. z. kleppen, tinwil men zijne armoede of geringheid
te ve1;staan geven. Z. bille.
Iten, tonken, trumpen, tampen.
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BIN, v. in.Br. voor bere, hooikrib voor
paarden, in Limb. gebr. men ben
voor de schapen en reep voor de
paarden; in VI. destereet, rostleer
( rosladder? ).
BIN DE (winde), v. f{ruid dat in het koren
groeit en er aankleeft (Zuidvl. ). Het
woord is van het geslacht van binden ; mogelijk is het bingelkrr,id , I.
mercurialis, in Br. genoemd w!nde- of
windelranken. Binden eu winden hebben veel overeenkomst met elkander.
BINDEL, m. band, regelmatig van binden
gevormd , gelijk windel van winden.
Zakbindel , lwoshindel, 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 bindeustijd,
het woord heefter ook nog den zin van
't fr. fotdtre: de jongens :<;ijn bindenslijd.

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 :
/tij had seffens dim liter bier binnengegolsd. Van hinnm en go/zen, dat
tot de familie van gulzig en gulpm,

zwelgen, behoort (omstr. St-Truid.).
BINST, bijw. terwijl, binnen : binst hij
uitgegaan was , werd hij bestoten.
Binst de veertien dagen ( Oost- en

Westvl.).
BIS, voorz. tot: men telt zooveel sclu·edcn
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 setver
nacht vervoert, bis hi tot Lobeke in der
Delgefenckenisse gebracht wart.

z.

forterie, bi. 181.
BISBOEL, v. fr. quereUe, troubte, confu·
sion, verwarring, wanorde: het was

BLA
een heele bisboet in dat huis (Br. en

elders).
lliSKORÉ. z. bieskoré.
BITTER , in Vl. en Zeeland 'tzelfde als in
andere provinciën roet, in Br. wet of
schouweuzwerlset. Men zegt in Westvl. ook kafbilter of kaafbitter. Kave,
kafkoen is een oud vlaandersch woord
dat schouwe beteekent
RITTER, m. fr, chicorée, de gebrande
bitterwortelen die men onder den
koftie mengelt , om hem zwarter te
maken (Br.).
·BITTER, bijw. Voor een bijvoegelijk
naamw. beteekent het zeer, fr. très :

't was op nieuwjaarsdag bilter 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, blaatken genoemd,
doch de blaadjes of blaaikens zijn te
Antw. de binnenluiken der vensters.
BLAAI, m. hetzelfde als ·bij Kil. blad,
btade, bladinghe, d. I. het vruchtgebruil{ der gQederen, de opbrengst of
vruchten van velden of bossellen ,
vulgo liladUin, i tal. biada~ zegt hij.
8/aai beteekent nu 1° de opbrengst.
van bo~schen dien mensleuntof dunt,
de interest die dat uithakseJ·opbrengt
(Kemp.). 2° Dewijl nu degene, die
het vruchtgebruik van iets heeft ,
daardoor in zijnen schik is, zoo boteeltent blaai in Vl. ook ijdelen opschik, g·emaakten glans, beslag, pronkerij en vanhier ook nog hetgeen
men in 't fr.blague noemt, d. i. zwel·
serij, b. v. voor fransehen blaai en
fijne tongen is 't huwelijk at veel te·
zwaar ( Gentsche alm.), en mede 't
werkw·. lilaaien, in 't fr. blaguer.

z. blaaien en vooral bladen.
BLAAmAAR, bijv. dat kan geblaaid of
geblaad worden, interest opbrengend, b. v. blaaibare mastboom bossehen (Kempen).
BLAAIEN. Z. bladen.
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llLAAIEN, o. w. ( Oostvl. ), pronken, stof·
fen, beslag, ijdele gebaren maken,
:r.wetsen. Vandaar blaaiert: waer siet '
mm mt uwen standaert btaeyen ?
(Belg. 1llus. 4" d. blz. 252.)
Kykt ze zitten daer te blaeyen,
Hare linten geel en rood
Ziet men van op strate waeyen,
En haer moeder heeft geen brood !
( C. Du villers.)

".

Kil. blaeyen en waeyen een sweerd,
ventilare gladium.

BLAAIEN, b. en o. w. licht verbranden,
verzengen (in Dr. versingelen) : het
strijkijzer was te heet gebezigd, het
hee/1 dett wol geblaaid. In denzelfden
zin verblaaien ( Westvl. ).

BLAAIKENS. Z. blaadjes.
BLAAR, v. licht is di~ woord samenge·
trokken van :blader of bladder, dat,
volgens Bilderdijk, van bladen komt,
d.i. blazen, of van blaën, d. i. villen,
ontblooten, of van blad, blade. Ook
heeft blaar in sommige gewesten de
beteeken is. van : kaal, bloot; ofwel
van opgebla1.en , licht, beweegbaar
als een blad. Van een lichtzinnig
vrouwspersoon zegt men wel eens :
het is eene blaar (Br.}.
BLAAS, v. het is eene blaas, spreekwijs
voor': het is mis, het is mislukt, 't is
ijdel als eene met wind gevulde blaas
(Dr. en Vl.). Hier is blaas hetzelfde
als bobbel, lat. bulla; men zegt ook :
het is eene bul (Dr.).
BLAASWERK, o. vlamschildering ; dit
woord i$ waarschijnlijk maagschap
met het oude blasoen. 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. v. die man heeft zijne bossellen al
te zeer geblaaid of a{geglaaid, d. i. er
te veel hout uitgekapt. Het wil in de
.,Kempen nog zeggen : winst uit iets
trekken, b.v. ik heb zoo veel geblaaid,
d. i. zoo veel gewonnen met zulke

zaak: hij blaait zooveel van .dat bosclt.
Vanhier blaai, d.i. de winst of op·
brengst, die men trekt uit een bosch :
die heer trekt jaarlijks eeue groote
som getds uit deu blaai zijner bos·
schen. Vanhier 't bijv. blaaibaar :
blaaibare mastbosschen. Dit woord

is niet alleen te Antw. en in de Kemp.
maar ook in N.·Br. gebruikt. Z. bij
Kil. blad, blade, !<'land. Holl. bladin·
ghe, usus{ructus, {ruges, bij Weil.
vruchtgebruik , de inkomsten van
eenig goed. Bladen voor afbladen of
afbladeren is alzoo overdrachtelijk
gebruikt.
BLADEREN of BLAREN, b. ""' wordt ook
voor afbladen gebruikt, b.v. de koo·
ten, rapen, beeten afbladeren, d. i.

de blader'èn aftrekken (Br. en Antw.).
BLADINGEN of BLAAIINGEN, intresten
van uitgezetle kapitalen. Z. bij Kil.
btadinghe, dat daar vruchten , opbrengst der velden, vruchtgebruik
beteekent z. ook bladen en blaai.
BLA{IJEKEEREN (zijn) : hij keert zijn
· ~adje zegt men van iemand, die eene
gfheele andere meening uit, dan hij
straks te voren deed (Wcstvl.).
BLAFFETUUR, BLAFTUUR ook PLAFFE·
TUUR, v. (nr. Roermond en elders),
blind ecner venster, vensterluik, fr.
volet, te Leuven zegt men plaffetuur,
doch ook, even als te Antw. stag·
venster. In Limb. gewoonlijk de
houtenslagen, te Kortrijk watervensters en blaffeluur; te Brugge {enter·
neet, bij Kil. blaffetuere, specutare
charlaceum , {e11estra papyracea vet
membrauacea : tympanum.

BLAFTUUR. Z. blaffetuur.
m. beslagmaker, van 't fr.

BLAGAAl~,

blagueur?

BLAK ook VLAK, bijv. in Vl., Br. en
elders , naakt , bloot, open, effen,
gelijk, plat, glad, in·~ fr. plat, uni:
dat is hier een blak veld. De Duit·
'schers zeggen blach{eld; de Fransehen plaine, rase campagne. Doch
8
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het volk zegt meest : het blakke veld.
Met den blakken sabel zwaaien is
met den naakten sabel; doch blak kan
hier eene verbastering zijn van blank. ·
Blak wordt ook zelfstandigerwijs gebruikt : ten blakke komen, d. i. te
voorschijn komen : eens komt het
kwaad ten blakke, at brachten het de
kmaien uit. Bij' Kil. black, i. vtack,
requus, ptanus. In Gezelle's dichtbundelleest men :blak en bloot. Vanhier het zelfst. naamw. blakte.

BLAKEN , o. w. branden, doch in Roermond ook voor rooken gebruikt. Van~
hier het freq. blakeren , verwant met
blikkeren of flikkeren.
BLAKER, m. is in Vl. een plat en halfrond metalen kapje, dat men boven
een haard of kachel hangt om het
vuur te doen aanjagen en de kolen
blaken, in 't fr.reil de bam{.
llLAKTE. Z. blak.
ULAMOT, bijv. gebult, met bulten : die
appel is blamot.lemand blamot staan,

iemand veel slagen geven (Wcstvl.).
BLA"&IUZE, geldstuk van drie en een halven stuiver, fr. plaquetic (Ij per.).
ULANKEN, o.w. wit worden, rijpen, b.v.
de rogge begint te blanken (Br.), d. i.
rijp te worden. Blank, in 't fr. bla.uc,
lat. blancus, wit. Vanhier komt licht
het werkwoord blinken , · bieeken ,
bleiken, blei (in Vl. bliek), witvisch.
llLAUW, bijv. en zelfst. naamw. In de
XVII•cn XVIII• ecuwen waren de voetgangers der katholieke legers meestal
in 't wit, en die der protestantsche
in 't blauw gekleed. Uit dit kleurenvcrschil !1an wel de naam van blauwen ontsproten zijn , welken men
heden nog in Limb. en elders den
protestant toewerpt. Ook beteekent
blauwverven in 't Limburgsche : liegen als ee11 ketter. Nu, wijl die protestautsche krijgslieden het waL al te
bont bij de katholieke burgers maakten, beteekent blauwen maandag
houden in Limb. zoo veel als op eene

BLA
kettersche wijze feest· vieren. In Leuven en omstreeks wil den blauwe1t
voorschoot uilhangen zeggen : wel
kermis of smulfeest houden, terwijl
de huismeester afwezig is.llet blauw
is er af' wordt in Vl. gezegd voor
'tgeen men in llr. heet : het vet is
er van af', d.i. er zit geen voordeel in.
Uit hel reeds gezegde kan men wellicht vcridaren de spreuk : iemaud
blauwbloemkeus op de mouw spe-

ten, d. i. iemand logcos wijsmaken;
blauwboekjes zouden dus zoo veel

beduiden als: kettersche of verdachte
prulboekjes.
BLAUWBLOEM, hetzelfde als blauwe ko·
renbloem, fl'. bluet, lat. cyanus (Br.).
BLAUWEN, ook inblauwen, iets in 't
duikerken doen of sluiken , sluikh:mdel drijven , smokkelen , leuren ,
lorren (Slecckx), lollen. Z. lollen, fr.
{rauder. In Westvl. bcteek. blauwen
den drank of de koopwaar vervalschen met e1· iets van mindere
waarde onder te mengen; ook : uitlangen. - lJtauwm beteekent nog :
slaan, kaakslagen geven, en vandaar
vlas blauwen, d.i. kloppen ofzwinge·
Jen (in !Ir.). Z. blauwen en blouwen
bij Kil. Vanhier blauwer, d. i. smok·kelaar , mengelaar, bedrieger, en
blauwerij sluikhandel. Dij Kil. is het
vertaald door Iacessera, vexare , iets
wat de smokkelaars jegens de grenswachters doen. Z. ook blauw.
BLAUWER, m. smokkelaar. Z. blauwen.
liLAUWEHIJ , v. sluikbandel, bedrog,
vervalsehing van koopwaar(Wcstvl.).
BLAUWKOOUNMUSCH, vogel (Westvl.).
BLAUWSEL, o. iemand door het blq,uw·
set trekken beteekent in Oostvl. met
iemand denspot drijven. Dezespreekwijze wordt eenigszins verklaard
door de art. blauw en blauwen.
BLAZEN. De spreekw. btàast mij op het
hoofd wil zeggen: ,gij valt mij lastig ,
ik keer u den rug (Limb.). I/el zal
wet koelen zonder blazen bet. in Vl.
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en Dr. het zal wel vanzelfs 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,
geefl dat mascaraden instrument een
toon , die genoegzaam met 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 ecne blazc-vere.
(Kortrijk, Snellacrt.)

BLAZOENSCIIIETEN, o. w, soort van doelschieten om prijzen : men hecht op
den doel een groot hlad stijf papier,
waarop eene menigte nummers, die
bepaalde prijzen aanduiden ( omstr.
Brussel).
BLEE, bijv. (Br.), in l..imb. bleu. Z. bleeu.
BLEER EN, o. w. leelijk zien (Vl.). Moge·
lijk is dit hetzelfde als blaren, lat.
balare, het geluid dat de koeien
geven : als de koeien btarm , zien t.ij
leelijk op.

DE BLEÈS HEBBEN. Z. bolster (Ur.).
ULEÈTEN of BLETEN, o. w. schreien,
janlwn, krijten (Westvl.); IJleter,
schreier, schreeuwer. Het is een
klanknabootsend woord , dat in Vl.
zachtlang wordt uilgesproken , als
men van geiten, en scherplang van
schapen spreekt, in 't eogl. bleate.
Binst dat het schaapje bleet,
Verlic•t het zijnen beet.

Dit wordt gezegd van iemand die
onder het eten zich met klappen
bezig houdt en alzoo zijn deel verliest.
DLEEU of BLEU (Limb.), beschaamd ,
vcrlegen , voor /Jluu , bloode , waarvan het slechts eene gewestelijke
en half.IJoogduitsche uitspraak is
gelijk dil met de u, 't zij zacht· of
scherplang, meermaals het geval is :

b. v. Loven, Leuven, koning, kenning, honing, he11ning, schoon ,
scheeun (te Brussel), boken, beuken,
logen, leugen, ~oterCtl, keutl.'ren ,
blozen, bleu zen, polen, peulen,hovel,
heuvel, molen, meulen, enz.
BLEi<' FEN, b. w. bet. in 't duister vogelen
vangen bij middel van licht : hij
heeft gisterm awmd vete musschen
geble{t. Het woord bteflèu is misschien
gelijk aan 't hollandsche verbluffm.

. In de omstreken van Roermond zegt
men ,·ogclen taaien voor biefl'en en
de vogelvanger heet taaiert.
BLEI of BLEISEL, blauwsel (Limb.).
BLEIK, m. gebruikt voor blcckerij of
blijkerij. Bleik, /Jleikm is zoo goed
als blijk, blij keu, co brei als brij.
BLEKAARD, m. zoo noemt men rond
Brugge eencn witachtigen klei·
grond, tot den landbouw weinig ge·
schikt. liet woord is s3mcngosteld
uit blek, d. i. bleek, wit, en aarde,
v. of liever aard, aart, m. iq den
oorsprong wel hetzelfde woord, doch
met ccnc bepaalder betcckenis. Dil
aart komt in vele namen van plaatsen
voor als in : Oudenaarde, Schoonaarde, Jloecaardc, Dullaart, Dollaart,
Mcllaart , llauwa3rt , Leeuwaarde,
enz. Z. aart bz. 5.
BLEKEN (met zware e), blaren, blaten,
bleten, waarvan het ecne verbasterde
uitspraak zal zijn (Limb.). ,
BLEKKEN, de tong uitsteken gelijk de
kwade jongens doen : ziet, !toe hij
blekt achter onzen rug (Vl.).

BLEKKEN, het hout dE: schors afc.locn :
ee11 eikm /Josch /Jlekke11 (Br. Antw.
st en pr. ooi• in N. nr.- Z. lloeufft).
Kil. IJleeken , decorticare , corticem
delraltere, ontschorsen. Wellicht is 't
vcrwant met bleeken, wit maken. Vanhier blekker, die blekt; blektijd, de tijd
dat men de eikenheesters blekt, te
weten, als zij beginnen te bladeren ;
blekijzer, ijzer waarmede men blekt;
blekbosclt, blek/wui, bleksclwrs, enz.
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BLEKKEN, voor blikken, blikkeren, blinken, (ulgere, coruscare.
Als men 't nieu licht aach bieeken,
Sach men ons heerlich wecken, euz.
(Oude vl. liederen, blz. ,19.}
z. blikworm.
DLEKWOR&I, m. in 't fr. ver tuisant
( Westvl.), bleeke, blanke of wil te
worm , of iie\tr is blek eene verminkte uilspraak van blink en dus
zou 'teen blinkworm zijn, wat juist
met het fr. overeenstemt. Z. blekken
en blikworm.
DLESSCHEN ( vàn belessehen samen getrokken als bouwen van beouwen),
hetzelfde als les3ehen en blusschen :
den dorst blesschen.
DLETSEN, o. w. scherp blaffen, in Dr.
keffen , alzoo voornamelijk de jonge
honden doen : dat hondje kan toch
bietsen! (Limb.)
BLEU. Z. bleeu.
DLEUNTJE 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
viseh, in Br. witvisch, jeu{, ge u{,
elders blei genoemd. Bij Kil. bliek,
ger. sax. sieamb. i. bleye, blye, alburnlts. Dilderdijk geeft bliek te recht
als m. op en zegt : zoo ik liet 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 uitsiuitelijk gezegd van peulvruchten,
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 vlieze11, in Dr. ook vezen en
pezen. De blieserwten worden te
Leuv. sluimerwte11 genoemd, in tegenstelling van peulerwteu , erwten
die zonder peulen geëten worden.
BLIEZEN. Z. blies.
BLIJDZAAl\l,bijv. blijde (Weslvl. G. Gez.).
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BLIKKEN, o. w. blikoogen, stoutweg
aanstaren ( Brugge), in Br. ste1·lings
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 bliklien, 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, m. doek dien men iemand
voor de oogen bindt, opdat hij niet
zou zien. Om blindeman te spelen,
doet men eenen hli11ddoek aan. Vanhier het b. w. blinddoeken : ik zal "
bliuddoekm. Z.blind!lokken, in Weil.
alwaar Van Hasselt meent dat bliudáoekm vcrkeerdelijk voor blindhokken gebruikt wordt. De Belgen denken, in tegendeel, dat blinddoeken
veel beter is.
BLINDDOEKEN, b. w. overal In Belgil!
geb.voor blindhokken. Z. blinddoek.
BLINDEISLAAN, in Westvl. verblind of
geblinddoekt het ei slaan : hij slaat
bliudei, d. i. hij slaat er naar, gelijk
een blinde naar heL ei.
BLINDEKATTE&IAAI of BLINDEMAAl ,
(Br.), blindmaaiken spelen (Antw.),
elders blindmanneken spelen , in 'L
fr. cotiu-maillard.
DLINDERSCH, bijv. wanneer een kind
iets misdaan heeft, roept de moeder,
(in Westvl.) uit : wat blindersche
jongen ! Zou de beteeken is in. btinct
(onervaren) niet te zoeken zijn? Blinders is ook een uitroepingsteeken.
BLINDLAPPEN, b. w. in Vl. 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 zetten (Limb.), b. v. den huisraad op
den blink zetten, d.i. ten toon stellen.
Blink is ook eene zwarte stof, dienstig
om schoenen, laarzen te blinkm. Z.
dit laatste. De blinkstof heet in Limb.
wiks (m.) en vandaar het w. Wiksen:
de schoenen wiksen.
BLINKEN, b. w. doen blinken, met blinkstof doen glanzen : blarjan, llebt gij
mijne scllonun at geblonken! (Dr.)
Z. blink.
BLOEDIG, bijw. in de gemeenzame spraak
(Dr.) gebr. voor : zeer, terdege:
bloedig arm.

BLOEDING, mv. btoedmgen, m. in Westvl.
gebr. voor hetgeen men in Br. bloedpensen noemt. Z. bloeling.
BLOEDKAROS : kinderen die 's avonds te
laat op rle straat Joopen, worden meegevoerd met de bloedkaros, waar
men hunne teeoen afsnijdt en ze laat
doodbloeden (Antw. st., Br.).
BLOEDLAKENS, mv. bloedzuigers, echelen; laecke is bij Kil. en nu nog een
vla~ndersch woord dat echel bet.
DLOELING, m. voor blocdeling , beuling
(Vl.), worst, pens, fr. boudins,. in llr.
btoedpens, omdat die worsten van
varkensbloed, gemengd met andere
stoffen, gemaakt zijn.
BLOEMEN of BLOMMEN, o. w. (Oostvl.),
hetzelfde bijna als melen, blom geven: die aardappels blommen schoon,
d. i. vallen in stukjes of klein tot
bloem vaneen.
BLOEMPELDER, m. in Westvl. een meelen bloemvcrkooper, in Leuv. droogemaalder genoemd. Het woord is samengesteld van bloem en pelder, dat
ons eene samentrekking schijnt van
pegeter of peilder. Peglzelerz , petjlm
beteekenden bij Kil. meliri, wensurare, d. i. meten, afmeten, nameteiL
BLOE(D)SUPER, m. (Brugge), bloedzuiper •. soort van vlcdermuis, fr. vampire; overdr. bloedtuiper eens volks,
d. i. een bloeddorstig mensch.
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BLOK, o. is thans nog in Br. en de Kemp.
even als bij Kil. een met heggen, bagen, grachten, enz. omsloten akker.
Licht is 't eeneverkorting van beluik
of beloken ( gcsloten, omringd) veld.
Het blok is doorgaans dicht bij de
woning gelegen.Tf'aarom loopen uwe
kiekens altijd op ons blok, houd ze op
uwen bijvaug (Geel). Een blok leggen

beteekent in ·vl. eenen bol te kort
spelen.
BLOKKEN'· m. mv. ook holblokken, holleblokken, fr. sabols, Leuv. Br. holle
of hotsblokken; Di est kloenke71; Thieneu kloempen; Lier en Tessenderloo
kloonen of klouen; Eccloo kloeffers en
kloppers; Limb. klompen; Kil. hlocklloul, Bruxell. i. hot-block, klompe,'
calopodium. Vele dezer uitdrukkingeu
schijnen klanknabootsend te zijn ;
aldus : klonen , kleurzen , tundere ,
luditare, Kil.
BLOKMUSCH, v. grootc dikke musch, gewis in Wcstvl. aldus genoemd, omdat die vogel zoo dom is als een
blok, en dan zou het onze Urabandsche rielmuscll, passer arundinacius
zijn.
BLOKSLEPER, BLOKSLIEPER, BLOKSLIJPER, m. werkmanswoord in Br.,
Antw. en Haspeng. gebruikt voor :
fletser, vleier, iemand die, ook wel
mouwvager, mouwstrijker genoemd,
zich geslepen houdt, als een si icper zich gedraagt, hard werkt, als tic
meester hem ziet. Die bloksleper
wordt geente van zijnen baas gezie11 ,
maar hij moest hem eens heimelijk
afspieden.

DLOKSLIEPER, BLOKSLIJPER. Z. I.Jioksleper.
BLOKSOliME, v. hoofdsom, het bedrag
der geheclc som (Brug.).
BLOKVUUH, o. is in Oostvl. zoo veel als
een warm vuur of zulk een vuur, hij
hetwelk men goed kan blokken.
De felle vorst kan my de studie niet doen
staken :
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'k Doe in myn kabinet een dobbel blok-

voer maken.
( Lofspraek der Polder&, bi. !10.) ·

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

BLOOT. Z. bezet.
BLOOT, dit bijv. komt in vele spreekwijzen voor als b.v. op een bloote vallen
( Westvl.), d. i. iemand niet te huis
vinden, In zijne afwachtinl{, meening,
poging bedrogen zijn.ln Br. zegt men
voor dit laatste : zijne handen leggen
op eenen blooten of ijdelen nest. Op
het bloote zitten, niets hebben, arm
zijn. Weil. zegt dat blot in 't oud
friesche arm beteekende. Deze betee-

ken is vinden wij eenigszins in het
werkw. blootdeelen.
BLOOTDEELEN, v. wederk. w. alles weggeven; ik heb mij zelve" bloolgedeeld,
d. i. ik heb alles uitgedeeld, zoodanig
dat ik bloot ben en niets meer heb.
In Limb. en vele plaatsen van Br.
dooddeelen.

BLOOTE, o. 't bijv. naamw. bloot zelfstandigerwijs gebruikt, de plaatselijke
naam der vlakke streek, aan de rivier
de Yzer gelegen, waar geen houtgewas
staat. Veurnambacht verdeelt men
op zekere wijs in tweeën : Yeumambachts houtland en Hel Bloote.
Even gelijk, in oude tijden, de bewoners van de liloeren , JJloerings,
:llflerins, JJlorius genoemd werden,
zoo hebben de bewoners van het
Blooteden naam van Blooti11gs, Blootins, Blotins gekregen. Al:; eenige
schrijvers over de opkomst van deze
beruchte partij derXII•eeuw zoo veel
gissingen hebben gemaakt, het was
gewis uit oorzaak dat zij hel Btoote
niet kenden (P.-A. Bossaert ). In Br.
is dit rode, fr. sart.
BI.OOTSBOLLIG, bijv. bloot van bol
( hoofd), bloothoofdig, kaal. Blootsbollig ergens toe komen, d. i. on ver-
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wachts ergens toe komen ( Westvl. ).
BLOTSAARD, m. roofvogel, kleine klamper (Limb.), buizaard, fr. lnuard, 1.
· buteo.

BLOTTEN, AFBLOTTEN, afschelferen ,
afpellen : de muur b(ot af wil zeggen
dat de kalk schelfert. Zijn gezicht
blot , pelt af. Te lortrijk , ploten,
plotten. Snell' (Br. Antw.). Kil. ploten , tland. membranam sive corium
exuere. remiUere cutim sua sponle,
relinquere corlicem.

BLUIIEN (Antw.), BJ..UIIERS (Hagel.),
wat de ven~ters belnikt of sluit,
vensterluik : aan deze vensters zijn
geen bluikers. Z. blaadje.
BLUSCHIOOL, m. gewoonlijk in 't mv.
gebruikt , gebluscbte · kolen , ook
boschkolen , in de Kemp. krikken
genaamd (Br.).
BLUSSCHER, m. een bluschpot (Westvl.).
BLUTS, bijv. bloot· (rond Brugge) : de
vog~lkens waren nog bluts en de knaap
hee{l ze al uitgehaald.. Een oude
mensch wordt bluts (kaal).

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

BOBBEL. Z. het volgende.
BOBBELTJE, verkleinw. van bobbel
( tlesch) , in Limb. een kogelvormig jeoevertleschje, dat men op zak
draagt, en dat, om het niet te breken,
met een teeoen korfje omgeven i:;.
Alen zegt ook bobbel.
BOBBER, mondstuk cener clarin.ct (KI.
Br. ), Kil. bob/Jet, bobbert, juncus,
levis, een licht. riet.
~OCHEL. Z. boefeL
BOCHELEN,BOGCHELEN,BOECHELEN,
BUCHELEN, o. w. naarstig arbeiden, niti, conal'i sub onere, wordt in
KI. Br. en wel te Willebroek gebruikt
in den zin van : f 0 derwijze bezig
zijn, dat er gevaar is van iets te breken, b. v. ge zu.lt zoo tang aan de
glazen bochelen lotdat ze in stukken
liggen ( Z. bacilten ). - 2• fel en aan-
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houdend hoesten , en geweld doen
om de fluimen kwijt te geraken (Z. ro~helen ). In Vl. en omstreeks St-Truiden : hij hochelt den gelleeten dag,
vanhier bochelaar; misschien is het
wortelwoord : bochel, of boeckel,
buchel, bult, bukken, omdat een bochelaar als gebogen is, terwijl hij
hoest. Of zou het :;een klanknabootsend woord zijn? Men zegt ook
bassen voor bochelen.
,...
BOCHT, plaats tegen een varkenskot om
er de zeugen te laten in wroeten. Bij
Kil. bocht of bucht, d. i. eene met
staketsels of anderszins omsloten
plaats (in 't N. der pr. Antw. ).
BODDELEN ook BEUDOELEN, o. w. is te
St-Truiden en elders een dof gerucht
maken, met stoelen, blokken of andere zware voorwerpen te herstooien
of te onderrammelen, vooral boven
iemands hoofd op houten vloer of
zolderingen : wat. zit gij iaar up
den zolder te boddelen! -

lloddelen

en boddelen ( andrre zrggen lwdderen , maar dat is eerder hututen,
onthutseten) gaan dikwijls samen.
Het is verwant met buileten. Z. dit
bij Weiland. llobberen met twee bb
heeft iets van de beteekenis van
't eerste, maar is toch een ander
woord. Aldus Dormans, in de Schoolen Letierbode, t • deel, bi. i07 , aanteeken ing. Het beteekent nog: ergens
tegen loopen : zij boddelt tegen een
steen. Vanhier afboddelen, uitboddeten, met gerucht ergens afvallen of
uitgestooien worden. Ook boddelaar,
geboddet, boddelkar. Z. bij Kil. hortelen, agita1'i ,tumultuare.

BODDELKAR of BODDERKAR , is te StTruidcn eene soort van kar, in llr.
stortkar, in Vl. valkar genoemd, dienende om steengruis enz. te vervoeren. Z. boddelen. Men heeft in sommige gewesten den bulderwagen,
een zwaren vrachtwagen.
IlODOEMAN, DOEMAN, m. is in Limb. de
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naam van een ingebeeld wezen 1 waar
men de kinderen mcê b3ng maakt :
pas op! de boddeman krijgt u. Boddeman is samengesteld uit bodde ,
d. i. rugkorf, hot, bij Kil. ook botte,
butte, hotte, eng!. bulle, en man. Zoo
hebben wij zelf in onze jeugd Ilooren
~cwagen van botterossen (bot- of
hotdragers J die de kinders brengen
of de stoute me~ dragen in hun botte.
Boeman , bij Kil. boesman, {ris, hetzelfde als bietebauw. Is het geene samentrekking van bodde en man, dan
kan gewis het t• lid wel boe(n), zwart
( Z. boenen ) of liever boe(s), boos
zijn. Boeman zou derhalve zoo veel
zijn als hetgene men in Dr. z.wertmanneken, man/je pek of ltei11ke pek
noemt. Z. droezeman.
BODDEREN, o.w. hetzelfde als boddelen ,
gerucht maken : wat baddert gij op
'l zotder?Vanhicr gebodder, bodderaar,
bodderkar, enz. Dit woord is verwant

met bolderen of bulderen, met yeran. dering der I in d.
DO~ 1 m. bet. van oudsher in Br. en
llimb. dienstbode : in dat paclttho(
twisten de boois gedurig, sints dt~
dood van den meester. Jo Limu. bet.
bode ( bo, booi ) nog veldwachter, in
Dr. soms nog dienaar geheeten.

DOEBELKEN. Z. bobbeltje.
BOECUT, m. of o. snaak, hoerter : vanhier boecltterij, boerterij, snakerij
( Leuv. en elders).
BOEF, m. (oe kort uitgespr.) wordt in
Dr. gehoord In de spreekwijs: iets 011
den boe(, o'f op den witden boe( doen,

d. i. iets onbezonnen, zonder acht
te geven, zooder overleg doen. Boe(
is licht hetzelfde als bof, dat slag of
het geluid van eenen slag beteekent.
Iets op den boe( doen zou dan zooveel
zijn als te werk gaan als of men c1·
in 't wilde naar sloeg. Of zou 't misschien hetzelfde woord zijn als boe(
dat guit en jongeling, eng!. boy ueteekeut? In dit geval zou iets op de11
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boef doen zooveel zijn als iets guitach·
tig of wild en onbezonnen , als eèn
knaap, verrichten. Z. bof, boffen en
bots.
UOEI<'EN of BOEFFEN. Z. boffen.
UOEFEL, m. heef of deesem, die na het
gebak wordt weggezet voor hel naastkomend baksel. Men heet het ook
bochet en beter, dewijl dit ding zoo
wat de gedaante van eenen bochel
heeft.
BOEGHOUT, o. eene soort van wei(Z. wel)
die men vooraan denboegeens schips
hangt om dien te bevrijden ( Wille·
broek).
DOElEN, OPBOEIEN werd ons door een
vlaming opgegeven in den ziu van :
opschikken , oppoetsen (bij Kil. op·
boetsen ) en vleien, en door een anderen in dien van :beiden.
DOEIZEN, o. w.· touteren (Willebroek).
z: bijzen. Boeize.n wordt ook voor
boesen (kloppen ) gezegd.
BOEIZZE, v.gril, ltuur,lulm,bui :hij heeft
daar ineens eene boeizze gekregen
en niet meer wiUen werken. Men zegt
ook vlaag, goezze of geut (omstr.
Brussel en Leuven).
HOEKTAND, BAKTAND (omstr. Brussel).
DOEK· of BOOKVINK, v.·is de naam dien
· men in Limb. geeft aan de gewone
vink, in de Kemp. botvir~k, in Dr.
soms IJoek- of bogaardvink geheeten.
DOEKWEITZEIL, o. breed lijnwaden zeil,
in Br. dorscMteed genoemd, waavop
bockweit of ander graan des zomers
te velde wordt uitgedorschen (Vl. ).
DOEL. Iemand den boel opschuppen , is
zoo veel Qls iemand de les opzeggen,
hem eens goed de waarheid zeggen
(Limb.).
BOEMAN. Z. boddeman.
BOENEN', b. w. oud vlaapdersch woord
dat in onuitwischbare vlekken maken
beteekent. Bij Kil. inquinare colare
aut maculis. Vanhier bOtniSet (West·
vl.). z. vcrder dit woord in de Woordenboekim.
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DOENSEL, o. stof, waarmcé men boent
(glad en glanzig maakt), verder, rond
Kortrijk, een onuilwischbare plek in
lijnwaad, kleederen, enz. Kil. macula, iuquinamenta.
BOER, m. beeft in sommige saamgestelde
woorden de beteekcnis van: meester,
verzorger, als in drafboer, moutboer,
kelderiJoer, zotderboer, dat Lijn te
Leuv. meesterwerltlieden, die met de
zorg van den draf, het mout, den
kelder of zolder gelast zijn; koeiboer,
ossenboer, ezelsboer, een boer die
zulke diCI·en houdt. Dikwerf komt
boer voor als 1•1e lid van een samen·
gesteld woord, als in boerenheer, d.i.
in Vl. en Br. een rijke boer, die ;~Is
een heergekleed gaat. Boerenmensch,
in Belgil! voor een landsman gebruikt. Boerer1slreeper , een kerel
die de eenvoudige, buitenlieden te
veel doet betalen : ook een deurwaarder. Boer staat ook nog aan 't hoofd
eeniger werkwoorden, als boerjagen,
boerspelen. Den boer opgaan of op
den boer gaan, bet. in de Kemp.
bij de boeren gaan bedeJen 1 Of 1 ge•
zondheidshalve, naar den buitengaan.
Den boer spelen, boersch, plomp, als
een dronkaard te werk gaan. Den
boer scheren is : 1° stout zijn (Vl.),
in Dr. zegt men : van zijnen neus
maken ; 2° een kaartspel , in 't land
van Aalst, dat men in Dr. schup den
boer of schuppen/Joe_r noemt.
DOEREN, o. w. plomp als een .boer te
werk gaan, gerucht, geschreeuw, ge·
druis maken. In Dr. zegt men ook in
dezen zin tamboeren of den boer spe·
len , op zijnen poot spelen. -}loeren
is ook een kaartspel, in Vl. boerspelen
en in Limb. boerjagen geheeten. Z.
boer en boerscheren.
BOERENLEUTE, v. zoo noemt men in
Oostvl. ict11 wat eCil boer !IChoon en
kostelijk vindt, maar dat volgens de
kunst niets betee~ent . .Uute, mis·
schien lote, lot, dat oulings cijns, bij
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Kil. trtbutum, census, obventio fundi
censuatis, fr. lot, beduidde.
BOERJAGEN, w. zeker kaartspel ( Limb.).
z. boeren.
BOERKE of BOERKEN, o. een klein Larwen brood ( Gent); verders komt het
voor in de spreuk : het is een boe1·ke
in 't water, in het whistspel gezegd,
wanneer iemand, die de miserie
speelt, eraan is.
BOERKOOS (de klemtoon op de laatste
lettergreep), een landman in de voorsteden van Brussel, die zich alleenlijk
met het aankweeken van moeskruiden ophoudt. Vóór de Fransche
Omwenteling, die alle neringgenootschappen afschafte, maakten de boerkoozen ook eene gilde uit. Een zerk,
op het kerkhof te Schaarbeek, draagt
het volgende opschrift : Hier ligt
begraven den eersamen lilareus 1'andervinnen, in syn leven pachter kerckmeester, oudt deken van het boirkoisambacht, die sterft den26 meert 1717.
In 't fr. maraîcher, 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 , vo6rkooper;en genoemd.
BOERPASOP, kinderspel dat met steeoen gespeeld wordt (Leuv.).
BOERSPELEN, w. kinderspel, besta<~nde
in den steen desgenen, die boer is ,
met steeoen af te werpen. Iemand
boer spelen, is iemand in het spel
doen verliezen (Westvl. en elders).
BOERZELAAN, korte kiel ( bourgeron) :
hij schoot zijn boe1·zelaantje aan en
ging naar zijn werk (Lier en Mechelen); te Antw. schobbejak, te Leuv.
bazeloen; in Vl. barzetoen of bazeron,
in Limb. bazeroentje. In de Woordenboeken beteekent boezel, boezelaar het kleedingstuk dat men in
Br. voorschoot, fr. tablier, noemt.

BOESCH, v. verbasterde uitspraak van

BOE
bussel, in Limb. eene uitgedorschen
garf. Door boesch verstaat men te
Maastricht ook eene 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.
DOESEN of BOSSEN, o. w. klanknabootsend woord, kloppen; bij Kil. beteekent het : hard kloppen, impetuose
putsare : wie boest daar 1 Het is
hetzelfde woord als bossen, botsen,
butsen, welke ook kloppen, opkloppen , stooten , hard ergens tegen
.slaan beteekenen. Vandaar bots,
buts , en van boesen ge boes, boeshamer.

BOESEVOL, bijv. en bijw. verbasterde
uitspraak van boardsvol, bij Kil.
boordvol , bij Weil. boordevol : ik
kreeg eene mand boesevot appelen

( Br.).
DOETJE, balletje van kurk, overtrokken
met leder, versierd met pluimkens,
waarmeé de meisjes spelen (Kortrijk).
BOETSEN of BOTSEN 1 b. w: botsen ,
butsep of blutsen , stooten : mijn
broeder bracht mij een zak peren ,
maar de helft waren geboetst. Dit

botsen, boetsen schijnt ons in den
oorsprong verwant met boken, beuken, boffen, boksen, boesen.

BOEVER, m. koeiwachter, ook peerdenboever (Kortrijk, Snellaert). In Br.
zegt men :peerden knecht, koeiwachler
of koeihoeder, verkens/weder, in Limb.
koeheerd. Hurd, in den Teullwnista,
herdde, d. i. wachter van allerlei vee
als koeien, paarden, ossen, varkens,
schapen. Vanhier herden, eene kudde
hoeden, pascere pecus, zegt Kil. en
van dit : herder, schaapherder, in
den Teuthouis/a , scheper, eVen als
nog heden in Zuid-Nederland.
BOEZELEN, BEUZELEN, o. w. dat rond
Leuv. soms gezegd wordt voor :onachtzaam schieten, derwijze dat men
9

DOK

( 66

geen acht geeft op het geschoten tal :
let op, ge hoezeil getijk. Tc 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. Dof, bij
Kil. ook boffe, pof, bucca , kaak ,
wang, staat in 't vcrband met ba{,
batfen ( z. blz. 26 ), vanwaar de spreekwijze : voor deu ba{ zijn. Bof is eigenlijk het geluid van den slag; vandaar
bet. boffm ook slaan. 't Is nog gebruikt voor po{, vanwaar poffen, d. ï:
stoffen ( pochen ). z. boffen.
BOFFEN, BOEFFEN, o. w. slaan , bet.
in 't land van Waas en elders, poffen, stoffen, pochen, iemand sterk
prijzen en verheffen. Vandaar boffér,
grootspreker en bofferij, gcstof, geprijs. Kil. boffen, inflare buccas,
jactare, fr. blaguer. Men zegt in Dr.
iemand overbohèn of opboflim , te
veellaten eten, maar dil is dan voor:
overbaffen, opbaffen, want op boffen
wordt soms in Br. voor oppoffen,
d. i. slaan, gebruikt.
BOGAAIIDVINK, v. de gewone vink van
Nederland, hier en ginds alzoo genoemd, omdat ze bij de huizen in de
boomgaarden nestelt. Hier zullen wij
aanmerken dat men bijna overal in
't Zuiden bogaard of boogaard zegt
voor boomgaard. In N. Br. bogerl
evenals wijgert voor wijngaard. In
Limb. bongert en wingert, welk laatste men zelfs bij schrijvers aantreft.
l.IOGE, BOOG, omstr. Brugge v. in alle
beteekenissen, in Dr. en N.-Ned.
m. doch, volgens Bilderdijlç, ook v.
als prreteritum van buigen.
BOK , m. in Limb. ram , geitenbok.
Eeuen 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 een en bok geschoten! Iemand bij den bok leiden is :
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iemand bedriegen ( Ophassclt ).
BOK wordt hier en daar in Limb. gcbruilil voor : een hout met drie poolen, dat men onder de karzet om ze te
onderschragen. Van deze betcckenis,
namelijk die van steun , komt waarschijnlijk de uitdrukking: eenen bok
zeiten; als een jongen op een en boom
willdirnmen, zegt hij tol zijn makker : zetmij een bok, diL 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 haghe
spelen; bocken spelen , bocken setten, bochorm spelen, mieare digitis.
DOK, m. In 't Hagel. is een bok noten een

tros of bondel noten. In Westvl. is
dat bonk of bo11ke. Bok beteekent in
Limb. twee naasteenstaande noten :
daar staat een bok. Men zegt nog :
een /Jok van twee, van drie , ènz. ook
tweede bok , derde bok , enz. Doch
als een aantal noten bijeen staan,
zoodat die een en 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 beteekent menigte, groote massa. Bok of
bokske werpen is een kinderspel. De
kinderen zetten drie .noten naasteen,
,waarop eene vierde geplaatst wordt,
en werpen op zekeren afstand ; hij,
die de bovenste afwerpt, heeft gewonnen ( Limb. ).
DOKEN, o. boterhamken (Br. Belg. Limb.).
BOK EN, BEUl\ EN, b. w. het vlas bokeu,
met den bookhamer de vlaspijlen plat
kloppen. Garen boken, heL garen
zacht kloppen. De noten van den boom
boken, d. i. 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 met de horens stoot. Zoodat bok vroegereene
wijdere beteckenis had dan nu. Bokrn
of bokken wordt soms ook onz. gebruikt: als de 8chapen moeilijk zijn,
bokken zij tegen een.

DOKER, m.Z. baken.
DOKKEN. Z. bakke11.
BOKS, m. stoot met de vuist (Brugge) ,
betzelfde als het eng!. box. Z. bok ,
boken of bokken , bots, botsen ..
BOKS·, v. is in Limb. t• het onderste
gedeelte van een afgekapten boom,
waarvoor men op andere plaatsen
dier landstreek ook vol (Z. dit woord)
en in Br. aar8gat zegt; 2° bokse of
broek, en vandaar de safungestelde
bokselielp , broekgalg , boksete8ch ,
broekzak, bokseboûm, broeksbodem,
het onderste gedeelte eener broek
op hetwelk men zit.
BOKSEROOM, BOKSEHELP. Z. boks.
BOK ZA]{ (uitgesproken boekzak), m.
knapzak, reiszak, zak waarin sommige handwerkers hun gereedschap
dragen : mogelijk zoo genoemd orn·
dat zulke zakjes oulings van boksleer
gemaakt waren. Men noemt in de
lage spreektaal den buik ool1 bokzak : hij heeft op die {eest zijnen
boekzakeens goed kunnm vullen(llr.).

Is het misschien hier voor buikzak
of bokzak, zak der broek 'I
DOL, m. d1kke kogel ; een kanonsbol is
een kanonskogel (Wcstvl.). Bol, o.
heeft in dit zelfde gewest de betcckcnis nog: 1° van wol, waarvan men
baaien maakt; 2• die van stam of
blok eens booms, maar dan is het
verkort van boot (ronde stronk) daL
er ook gebruikt wordt evenals in
Br. Z. bool en 't volgende.
BOLAARD, llOLLAARD, BOLLERT ook
BOLDER, is te Willebrock een klomp
of blok, aan de kanten vanlwt schip
gevestigd, aan welken men de touwen vastmaakt, wanneer men het
wil doen stil houden. Uond llruggc
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bet. bullaard hetzelfde als. bol, boot.
een afgel1apte boom of tronk (in Dr.
·strunk) waaraan weêr nieuw.e takken
wassen, als wilgen, eiken.
BOLAARS, m. haan of hen zonder slaart
(Limb.), zoo genoemd om de bolvormige gedaante.
BOLDEf!. Z. bollaard.
BOLDER, m. bolderwagen, zoogenoemd
om zijn gebulder.
ROLDERACHTIG, bijv. rond en dik of
(in Br.) bol, opgezwollen van aangezicht : die vent is maar bolderachtig, ik zie wel dal hij niet gezortd is

(Westvl.). In Dr. zou men zeggen :
wat ziel er die dronkaard bol uil.

BOLEM of BOLUS, rood krijt, bolusaarde,
fr. bot, bolus (rond Brussel ). In
Weslvl. is boles eene zekere roodc
verfstof waar dé molen- en scheeps·
zeilen meé geverfd worden.
DOLES. Z. bolem.
DOLIJZEN, o: w. zie~ op de handen omwerpen, zoodat men weér eenige
schreden verder recht staat : hij
botijst goed. Men zegt ook katabotijzen
(Land.). Te Antw. meuteken make~~.
BOLING,gezoule en gedroogde schelvisch
(Kl.-Ik., Willebrock ). Weil. bolling,
bolk, wijting; een zeevisch (merlan).
Kil. bolck, bolgh, asellus pis cis.
BOLKET. Z. bollekeet of bonket.
llOLLAAIID. Z. bolaartl.
DOLLE, v. in Vl., m. in Dr. en in 't N.
Iemands bolle ·wasschen is : iemand
eenige oorvegen , eene geduchte les
geven. In llr. en Limb. : iemands
ooren wasJehen is eenige duchtige
oorvegen toedienen.
BOLLEBAAN, v. bolbaan, plaats waar
men met den bol speelt of ook het
spel zelf.
DOLLEilUZE ( 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 0-\'Cr
lang de kleine bom of obus mag heb-
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ben aangeduid YImmers deze is inderdaad een bol (kogel) met eene
buis (buse).
BOLLEKÉT, een bal van gebakken aarde,
ijzer of lood, waar de kinderen meê
spelen ( omstr. Brussel). Elders zegt
men eenvoudig ket : met de ketten
spelen of enkelijk kelten. Z. bonket.
BOLLEN, o.w. hetzelfde als roilen : het
bolde er af; ook :met den bol spelen :
als wij onze les kennen , gaan wij
bollen (Br.). Vanhier bollino of bolspel. - Te kort bollen is voor iemand

. in iets moeten onderdoen.
BOLLETROG, m. zoo noemt men in Vl.,
vooral in 't westen , eene bolle- of
.beugelbaan, omdat deze uitgehold,
diep en gelijk is als een langwerpige
trog. Vanhier de spreek\vijs : effen
gelijk een bolletrog , d. i. effen , zeer
effen en gelijk. Z. boltra.
BOLSPEL, o. beugelspel, fr.jeu de boute.
)fen zegt zoowel bolspel als kaartspet (Oostvl.).
BOLSTER, in sommige streken van Dr.
gebruikt voor bol, opgeblazen , opgezwollen in het gezicht, van ongezondheid of dronkenschap. Bij Kil.
en elders, vet, gclijvig, pitzguis corpore, bucculenlus, buccosus, en bolslerheid, buccutentia. Z. bolderach tig.
BOLSTEREN, o.w. opzwellen, door stijging opeengehoopt worden : de
gerezen bladeren bolsleren in het
kabbetend beekje (Br.). Z. bolster,

bult, en bij Bild. bulster.
DOLTRA v. bolbaan, beugçlbaan. u Tra,
behoort, volgens den inzender van
boltra, tot een woordoostam waarin
men ook tramen ( braucard) en tmgel ( trekweg ) zal vinden. » 't Is
mogelijli, maar, dewijl bolletrog en
boltra twee bcnamiugcn deszelfden
voorwcrps zijn, zoo zou, onzes dunkeus, tra wel ccnc vcrbastering van
trog lwnnen wezen, of, zoo men wil,
van bollrap , bollredc, bol trol\. Bij
J\il. is troek , treek , lrckc, in 'I lat.
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detiueatio."Z. bolletrog.
BOM, v. Te veel 11aar de bom of het
bommegat kijken, is tot den drank
genegen , zatlap zijn (Vl. 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.).
B~MMELEN,o. w.veel in Limb.in zwang,
ergens met eene beweging aanhangen : hij viel van het dak, maar greep
zich aan eene koord
bommeten.

eu

bleef er aan

DOMMELING, v. gebom en gebommcl
( Oostvl.). Z. dit laatste.
BOMMEN, o.w. luiden: de klok bomt voor
de misse (Kprtrijk).
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 , bundelketl. Bij Kil.
komt boud en band in dezelfde beteeken is voor. Z. den uitgang et, elken.
DONGERT, m. boomgaard. z. bogaardvink (Limb.).
BONKET, v. groote knikker of bal, dien
men bij het bikkel- of pi likelspel op
oenen steen op en neér doet botten
(springen); omstr. Brussel; bollekét,
in Vl. /Jolkeét, Kil. sphceruta ebumea.
DONNEER, v. voor, waarin men de aardappels plant (van borg of baarm? ).
Vandaar bonneeren;o. w. aardappels
in de voren leggen (Oostvl.).
DONNING, m. een takkenbos, gewis vcrkort van bondeling, bij Kil. bondel
(sarcina) van binden (Oostvl.).
DONOORE, soort van ploeg om hêt land
te kuisehen (Vl.).
BONTEVROUW, dwarrel- of draaiwind
(Or.). Z. dolvrouw.
BOOG : dat geeft mij boog, is zooveel als
vcrwondert mij (in 't N. der pr. Antw.).
UOOGZAAG, v. bij de schrijnwcrkcr.s te
Lcuv. ccue boogvormige zaag.
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DOOK EN, :1.. hoken. Vanhier booklwmer,
houten hamer, waarmen mede beukt.
DOOKVINK, v. Z. boekvink.
DOOL, m. in Dr. Antw. en de Kemp. boomstronk of blok, Rereed om tot berden
verzaagd te worden, in Westvl. trunk.
z. bol.
DOOL, m. voor ondervest (L. v. Aalst en
elders ). Miss·chien van bolkatoen
(baalkatoen), omdat de ondervesten
enz. daarvan nog al veel gemaakt
worden. Vanhier het verkl. w. boolke.
BOOM. Yan den /wogen boom af is eene
spreekwijze die , veel in Limb. gebruikt, beteekent : buitenmate, uit
alle krachten, verschrikkelijk, enz.
Zoo zegt men : het regent van den
!wogen boom af, d. i. buitenmate, verschrikkelijk : hij sloeg het paard van
den /wogen boom a{, enz.
BOOMEN , den diepen pand des mo·
lensteens scherpen. z. maalkanten
(Kempen , Geel). .
DOOMEZEL, m.Z. ezel.
DOOMSTILLESTAAN o. w. Zoo stil staan
als een boom ( Kort1'ijk ).
BOONEBAK , m. licht bij verbastering
voor banebak (Zie baan, blz. 24 ).
IJsslede voor twee of vier personen en
door armkracht van achterloopende
mannen voortgcstooien (Roermond).
BOONEN, v. mv. In Limb. zoowel als in
het Noorden hoort men dit woord in
eenige zegwij zen. De boonen bloeien,
beteekent : de gekkentijd is daar.
't Wordt nog toegepast als iemand
slecht redeneert of zotten klap ver·
koopt. Hij is in de boon en, d. i. hij
redeneert valsch , hij is van den
weg af, hij is zat, enz. B'oot!Cn bij
kant blijven, beleekent te Antw.
in de rede blijven, b. v. 6clwon gekleed gaan is goed, maar 't moet toch
boonen bij kant blijven.
BOONENKNOOPEN, zeer traag voortgaan: het gaat voort als bovncnkuoo·
pen, d. i. zeer langzaam, bijna niet.
Vanhier boonkrwoper, luiaard, trage
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werkman. Rond Leuv. zegt men erwteliteller : ons Janneken is nen eerste
erwtenteller , te An tw. gortentetder.
BOONPEERS, stok of roede die in den
tuin tegen de boonengestoken wordt
om er de ranken op te leiden (Vl.).
Bij Kil. peertse, fr. perche, eng.
perch, lat. ital. spa. pertica. Yenditie
te Oostcamp van 40 koopen hoppestokken en boonpersen ( Thouroutsblad ). In Br. zegt men : hop- en
boonstokkett, boonstaken en soms
boonstekken.
BOOR ( BAAR), in Raspengauw bij de
schrijnwerkers en radenmakers eene
plaats waar men het hout bergt (van
borg of baarm!). z. bordeel en buur.
BOOR, v. nieuwe plank, die in de plaats
van eene versletene, in een vaartuig
ingeschoten wordt : men heeft twee
booren in dit vaartuig moeten steken
(KI; Br. Willebroek). Licht is dit hetzelfde als het volgende woord met
weglating der d. z. bij Bilderdijk
boor, berd, borá. 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, eenevastgelegde plank in winkels, werkhuizen, kassen, enz. om
allerlei goed op te leggen. Vanhier
misschien de spreuk : aa7l boord leggen, d.i. overleggen, goed schikken,
wel gebruiken; b. v. mijn buurmrm
moel zijn geld goed aan boord legge11
om kunnen toe te kometl. - Jets bu·iten boordleggm beteekent: iets slecht
schikken ( Westvl. ). Z. boor.
BOORLING, o. hetzelfde in Wcstvl. als
in Dr. uitboorsel, of 't geen de kloefmakers, schrijnwcrl;ers, enz. met tic
boor uit het hout booreu of boren :
want dit werkw. evenals Iloken, bookcn , boten of booten , smoren of
smoorcn , enz. wordt met scherpof zachtlang-e o uitgesproken in Br.,
Vl. en elders.

BOR
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BOORLINGSKE , o. een nieuw geboren
kind : men heeft daar eèn boorlingske
gevondert ( lepere ).
BOOT, m. bussel vlas, wellicht van het
fransche botte (bos), in Vl. in zwang
gekomen en vandaar in KI. 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 a)s boken (beuken, klop·
pen,. t• Ylas boote11 is het vlas op den
dorschvloer met den boothamer overslaan ( malleo contufldere zegt Kil.)
om den bast te breken. i<> De pik, de
zeisen booten (in Br. aren, in Limb.
haren), d.i. door kloppen scherp ma·
ken. 3• 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.) ..
BORDEL. Z. brobbel, brobel, puist.
BORDEEL. Eeu spaansch bordeet is een
huis, waarin een groot getal of verschéidene huishoudens wonen en
waarwanorde en slordigheid heersebt
(Brugge}. Vanhier wellicht de westvlaaRische spreuk: à la bordel, bijw.
d. i. wanordelijk, slordiglijk : in dat
l!uis ging het atabOI'delle ( Kortrijk }.
Bordeel, zegt Bild., diminulivum van
't oude boerde ( boerschap}, van boer
c!n 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(?).
nORDES, BOUDEST, bovenste plank,
bord, b. v. boven den keldertrap,
toog om iets qp te leggen (in veel
plaatsen, v. Dr.). Z. bardos, blz. 30.
llORGE DE KAT SPELEN : schuilhoekje
spelen, fr.jouer à caclte-cache (Diest);
rond Leuven tonkaart spelen of tonken. Z. ajonkaart, bi. t3.
BORK, m. gelubde beer (scherplang) of
manneken van hel varken. In Dr.

70

BOS

en Limb. (Vl. }.
BORNEUZIG , bijv. vrolijk , koddig •
snaaksch, b.v. een borneuzig kirtd
( Westbr. ).
BORREN, branden, bij Kil. bornen, holl.
hetzelfde als /Jeruen, branden : de
kachel bort goed. Hij heeft zich deertijk gebord ( Limb. ).
BORREPUT, m. voor born- of bronput,
ook steenput , omdat het doorgaans.
een gemetste waterput is ( Br. ).
BORS. Z. börzen.
BOBSEN, BOSSEN, BROSSEN, o. w. niet
effen ziJn, oneffen hangen, met op. zwelling der stof aan de ledematen
zitten : de naaierse heeft mijn kteeá
mismaakt, hel btJst overal of het hangt
met borsm (Antw., Br., Vl.).
DORSTBOOM, m. dwarsbalk, die op den
grond ligt , voor de borsten der
koeien, en waarin de staken van den
slatreep steken ( Antw., Kemp.).
BORZEN, b. w. ook beurzen, beuzen
(met korten en- klank} wordt ge:aegd
van mismaakte kleederen, die op
sommige plaatsen zich uitzetten en
de gedaante eener bors vertoonen
(Kemp.). Z. börsen.
BOS, DEUS, BES, bijw. beteekent in de
Antwerpsche Kempen, bloot : b. v.
hij loopt bös in ûjne schoenen. liet
kind zatbeusin zijtl hemd. Ons dunkons is dit bös , beus niets anders
dan be(r}s, bers, baars. Nu der valt
dikwijls vooril voor de s weg in de
uilspraak; zoo zegt het volk : kes, desschen, niet kers, derschcn (dorschen},
enz. En dat de e tol een verkorten euklank overgaat, is ook niets buiten·
gewoons : zoo hoort men· lleuffen,
deussen , enz. voor heffen, de(r}s·
schen. Z. baars, blz. ~5.
n.os , plaats of ronde waar de kegels
staan; vierkant, op welks hocken de
marbers of knikkers bij hel kinderspel gezet worden. Vanhier bosse11,
o. w. met de knikkers of marbels
spelen ( Ooslvl. L. van Waas ). Bos is
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hier 't zelfde woord als trop, troppet,
hoopje, bosje. Z. bosch bij llild.
BOSCHKANTER, m. bijzonderlijk in Vl.
gezegd van iemand die aan de kanten
van een en bosch woon L.
BOSCHKOOL, m. Boschkolen zijn in Br.
zulke kolen, die in den bosch gebrand
worden van hout, dat men maar half
vcrbranden laat en dan met wal er of
aarde besproeit; daarom worden zij
ook elders gebluschic of bluscflkolert
gehc~len. Kil. carb011es acup11i, sylvalici.

BOSCHSPER, v. eigenlijk de sper die in
den bosch ~roeit en verschillend is
van de mastsperren, de zilvereu sparren (Vl.).
BOSCHUIL, m. uil, dommerik, ezel,
bottekop ( Br. ).
BOSSCHEN, b. w. in de Kemp. gebruikt
voor het Prabanlschc steunen, d. i.
snoeien, houthakken in een bosch.
Het bestaat ook in N. Pr. z. Hoeufft.
Bij Kil. vindt men bosseller, d. i.
snoeijer, frzmdator, en bij PlanLijn
is bossellen , IIOJIW bosscltm , couper
Ie bois, CQ!dere sylvas, eollucare.

DOSSEBOOM, m. fr. bouis, bij Planlijn
boschboom; au buis, buxus; bij Kil.
busboom ofbusboomfiout, hout waarvan men goede bussen maakt (leperc).
BOSSELEN, b. w. hetzelfde als in Br.
busselen , in bussels of bosjes binden (Vl.). ·
BOSSEN. Z. bos en boescn.
BoT·of POTTE, wijl, poos, een weinig
tijds, nu en dan doch niet aanhoudend : hel is bij botten schoon weder
(VI~ en Westbr.). In Br. zegt men ook
bij poozen, met vlagen, voor: bijtijds,
somtijds.
BOT, m. hetzelfde als bots of botse, slag,
opsprong, wederkaatsing, bij Kil.
bot , bolle, impulsus, ictus; et resutsus, gal. boutée. Z. botten (weder-

kaatsen, ·springen ).
.BOT, DEN BOT SCHUDDEN, iets bezuren,
voor iets instaan, het voor de ande-
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ren die medeplichtig zijn, betalen :
gij zult voor allegaar den bot schud·
de11 (Antw. st. Br. Leuv. omstr. Brus·
sel ). Waarschijnlijk den korf schudden. Z. Kil. botte, butte, boáde,
holle. Ook botte, butte, een vat, eenc

kuip. Men zegt in

~enzelfden

zin :

den bot scheren , er legen bolten ,

(eigenlijk er tegen stooten), d.i. het
fatsoen, het gelach betalen. Door de11
bol bet. in Limb., de Kemp. en te
Antw. over het algemeen, den eencn
door den anderen. Te Brussel, Leuven en Antw. zegt men ook : door
den baná.

DOT BIJL, m. (Dr.), een man die zijn
ambacht niet verstaat, een botterik.
DOTE, v. boot of boote, d. i. bon·del,
bussel ( Westvl. ).
BOTEN. Z. booten.
POTER, v. (in Westvl. boeter, butter uitgcsproken ). Dit woord komt in verscheidene sp,reekwijzen in den gemeenzamen spreektrant voor; zie
er hier.eenige: boterin de pap doen,
d. i. straffen ( St-Nicolaas ). Em
hairke i11 de boter zoeken is : iets
nauw uitpluizen ( Leuv.). Mell kart
altijá eeu ltairke i11 áe boter vinder~
of die staau wil , zat altijd ee11 stok
vindeu , d. i. als men iets vinden wil

om rusie Le maken, zal men het altoos
vinden (Ha~ el.). Zoete boter strijketl,
d.i. schoon spreken (Westvl.j. Boter
bij den viscll, d.i. gereed geld (Antw.
en elders).
BOTERHAM. Jlij ziel gelijk ee11 afgelekte
boterham , hij zieL er zeer deerlijk
uit ( &ecloo, Somerghem ).
BOTERHOND, m. een hond die in den
botermolen loopt (Kempen).
nOTERING, v. rammeling: eene boleri11g
krijgen, die van gee11 stroo is (Antw.
st. Leuv. en elders).
·
BOTERKUTSER, m. boterkooper or- kramer : " Ge gaat bij den eerste11 dm
gereedsten boterkutser,enz."Snocck's

alm. 1818, bi. 55. Men zegt ook /Jol er-
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kuts, gelijk men zegt we rkkuts, en
eierkuts, en nog al andere kutsen of
kutsers. Kil. vertaalt kutse/ie door
bigarius, ci8iarius, d.i. karredrij ver,
wageman, thans voerman.
BOTERMELK, o. dat is uitgeboterd melk
of karnemelk ( Br., Limb. en elders).
BOTERMIK, v. Boterham van mik of wittebrood (Tongeren).
BOTERMOLEN, m. een boterkern, die
met een molfin of rad gaat om de
botèr te verkrijgen (Kemp.).
BOTERPAPIER, o. pondpapier. « Een
weinig later begon hij eeoen gelijkslachtigen handel in oude bocken
bestemd om tot boterpapier te worden verbruikt. " Conscieuce, de Om' wenteling van 1830.
BOTERSTAND, v. boterkern ( Limb.
Kemp.). In Br. ook een boterval,
d. i. een vat waarin men botert of de
boter kern!.
DOTERSTOOTEN. Z. 't volgende.
DOTERSTOOTER, m. soort van houten
kroes, waarin de menseken die weinig zaan hebben boter stooten of
boteren. Boterstooien beleekent bij
Planlijn het zelfde als boteren, ker:
nen, en boterslooier i'n Limb. een
houten stamper waarmede de menschen, die weinig melk hebben, de
boter in de stand verzamelen.
BOTERSTUL, Oostvl.hetzelfde als boterklomp, boterwegge (Limb.). In Dr.
boterklont. Bij Kil. is stutte, slotte een
stuk, een lap.
llOTERTUBDE, v. in Westvl. een kuipje
op drij pikkels, waarin de boter
wordt bewerkt. Dij Kil. bet. Lubbe of
tobbe, open ,·at, kuip, eogl. tub. Dit
tob bet. in Llmb. emmer en boterkuipje heet er botervlootje.
BOTERVAT, o. boterkarn ( llr. ).
BOTERVRIJVER, m. en boterwijf, o. in
Oostvl. een vlinder.
BOTJE. Z. boutje.
IlOTRES of DOTTERESSE, v. vrouw die
eene bot of hot draagt, gelijk er te
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Luik vele zijn. Bij Kil. buUe, butte,
bodde, hotte, d. i. rughotte, fr. hotte,
. en vanhier 't fr. hottier, hotleur,
hotteuse. Kil. heeft bot-dragher. Te
Thierun komen vete bottressm uit het
Luikel'tand om boter en eiers op te
koopen. Z. boddeman.
BOTS, m. Jets doen op dm bots, d.i. op
goed valle 'tuit, en gelijk men ook
wel zegt: op den lukthem. Bot, lomp,
plomp: onvoorzichtig en zonder zorg
voor 't goed gelukken, iets <toen. l'llen
hoort ook ·in dezen zin : iets up deu
wilden boef of bof doen. z. boef, bof.
BOTS , bijw. hetzelfde als bij Weil.
ook botselings of plotselings. Die s
achter sommige bijwoorden wordt
veel in N.-Ned. af- maar in België
bij gedaan : recht: hij liep er bots op,
d. 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. v. bots
loop en, d. i. met het hoofd ergens tegen, als tegen eenen boom, deur, enz.
Ioopen. Een weg die bots loopt is :
een weg zonder uitgang. En iemand,
zulken weg inloopende, loopt bots.Bots loopett is in Limb. van der hand
gewezen worden , niet slagen.
.!JOTSELING of BOTSELINGS, in Leuv.
plolseliugs, bijw. schielijk, ineens,
onverwachts. Meq, zegt soms ook

stachlings.
DOTSELS, bijw. hetzelfde als bot, bots,
botselings, waarvan het schijnt verkort te zijn bb eensklaps ( Oostvl. ).
BOTSEN, voorkomende in de spreekwijs:

klinkt het niet, wo botst het: goed of
slecht; van spreken gebruikelijk: om
eene 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 botteschoonweér (Westvl.).
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 boomen beginnen· at batteten te werpen (Limb.).
BOTTELEN, o.w. voor botten ( Limb.).
BOTTELINGS, bijw. eensklaps, onverwachts, schielijk (Antw.). Z. bot.
BOTTEN, 't mv. van bot, fr. bouton, of het
werkw. botten, fr. bourgeonner: tig.
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 Dr. zegt
men van iemand, die half zot is: 't is
in liet uitbotten van liet loof.

BOTTEN, o.w. springen, heropspi'ingen,
fr .. rebondir : de kaats/Jat botte mij
over het hoofd.- Ook als zelfst. mv.
'k heb den bat bij den eersten bot opgekaatl;t { Antw. st. en pr. ). Kil. botten , i. stooten , samenst. opbollen,
ombotten, •wegbotten, terugbotten ,
a(/Jotten.

BOTTEN beteekent in Limb. aan de
buurtwegen werken of karweien op
bevel van het gemeentebestuur. Vandaar botter, een die zulk werk verricht; botkar, de kar, waarmede kiezet
of steengruis gehaald wordt, en botberg of botkuit, de plaats, waar de
kiezet of steengruis gehaald wordt.
Botten 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 dierter of
dienaar, in Br. de dorpsveldwachter,
die ten dienste staat van het gemeentebestuur. Z. buitelen.
BOTTER, m. broedvink (Vl.). Z. blz. 79.
BOTTEREN, o. w. het voortdurend van
botten, d.i. springen, loopen, draven,
b.v. hij bottert over 't veld (Kemp.).
Licht is dit botteren verwant met bodderen, boddelen, waarin, even als in
botteren, de beteelwnis ligt opgesloten van : stooten en schokken , door
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heen en weér te wiegen gebolderd
worden.
BOTTERES. Z. botres.
BOTTERIK, m. Omstreeks Brus~el en in
KL Dr. is bottel'ik een schui(Jaal : /tij
is op eten botterik gevaren.

BOTVERLOREN, uitdrukking van vele
Brabanders , onberaamd , zonder
vooruitzicht, in het wild: hij gaat,
/lij Loopt, hij werkt botverloreu. Bij
Weil. heeft bot ook de beteeken is van
lteet en at. In Westvl. gebruikt men
het soms voor : moeilijk, b. v. dat is
bot om doen.

·

BOTVINK, v. Z. boekvink.
nou, BOUD, BOUW. bijv. stout, onverschrokken, hij Plantijn liarái, détibéré, auáax, auáens, temerarius; bij
Kil. confidens. Bou zijn is stoutmoedig zijn.
BOUDE. Z. bou.
BUURGONJE LATEN WAAIEN, zich eene
zaak niet aantrekken ( Westvl. ).
BOUT, m. in de Kemp. kantblokjes : iets
met kanten en bouten vertellen, beteekent in Westvl. in het lang en het
breed, zonder iets achter te laten.
Bout recht, geheel recht : /tij gaat
bout recht. In B1·. zegt men baat recht;
baat op de leên. Z. bout bij HiJderdijk
dat daar sta(, staaf beteekent, worte~
van bouten of ballen; boutrecht is
dus zoo recht als een staf of stok. z.
baat blz. 25, dat bout moest zijn.
BOUTE of BOUTEN ( ou wordt in Westvl.
als ecne korte oe uitgespr.), m. een
jongen die er wel te pas uitziet (Brugge). Gewis is dit hetzelfde woord als
boutje, verwant met bou, boud.
BOUTJE, m. (Brug~e), een ongetoomd,
buitensporig jongeling. Wellicht van
bou, onvervaard. Z. bou en boute.
BOUW, bijv. Z. bou.
HOUWDREK, m. stof, die van oude ~e
bouwen 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, v. het katoen dat men somtijds iu een inktkoker doet ( Limb. ).
Het is eene verbasterde uitspraak van
boumwot. Men zegt in Limb. lioum
( hgd. ba~tm ) voor boom.
BOUWEN, m. wijd vrouwenkleed: ze is op
haren paasclipronk ( op haar beste),

en Limb. braai voor brade, kuit. z.
b•·aai, brade.
BRAAF als bijv. wordt veel in Br. en
elders gebruikt in den zin van wijs,
deugdzaam : kLnderetl , zijt tfltoos

ze heeft heuren zijden bouwen aan

overal, zoo in Br., Limb. ais Gelderland, gebezigd voor: fel, veel, sterk :

( Antw. st.).
BOUWEN. Men zegt in Br. en Limh. :
Keulen e11 .Aken (in Vl. Gent en
Brugge ) zijn op een en dag niet gebouwd, d. i. men moet alles niet te
gelijk willim afdoen. illen bouwt met
geene potschervetz of notenschelpen,

braaf. Brave ouders hebben brave
kinderen. Als bijw. wordt het bijna

hij heeft braaf geërfd. Hij heeft braaf
slagen gekregen. Het heeft gisteren
braaf geregend.

BRAAI, m. en v. of BRADE, eene snede,
snede spek of hesp , gelijk men ze
pleegt te snijden om ze in de pan te
braden of bakken ( Daspengauw,
Limb. en elders): als ik dien pachter

d. i. bouwen en koken moet kosten.
BOUWKNECHT, m. in Limb. een knecht,
die allerlei werk verricht, uilgenomen
ga bezoeken, bakt hij altijd een lekkede paarden voeren. Hij, die dit laatste
ren braai hespe met eiers. Bij Kil.
doet, is daar en ook in Br. paardenbraede, sicamb. pulpa petasonis, stuk
krucht. In Br. wordt de eerste ook
hesp, of pulpamentum. Samengehandwerker en de tweede overknecht .
steld : vleeschbraai , spekbraai ,
genoemd.
lle.çpenbraai, in Leuven, kalfsbree.
BOVEEST ( bo-veest ), v. zelwr rondvorBRAAI, v. in Br. en Limb. voor brade,
mig en sponsachtig aardgew<Js, elders
kuit, te Brussel braam,bij Kil. bra ede,
ook wolfsveest ( soort van paddenbraeye, l. sura.
stoel), dult, bult, fr. vesse de Loup,
DRAAlL Z. brak (kruid).
genoemd (Brugge).
BRAAK, v. breekijzer, breker; van: bra·
llOVENGEMAK, o. gezegd voor bovenkaken, of breken. Een ijzeren werktuig,
mer ( Limb. ).
waarmèê men het land breekt en
flOVENKRAAIEN, is de overhand hebben,
omkeert. In 'l land van Aalst gemeester zijn l Westvl. ), elders zegt
bruil\1 men de braak zeer veel. Bij Kil.
men koning kraaim.
braecke, l. lupus, lupatum, postomis,
BOVENMEID, do meid, die, in tegenstel·
eng!. brake.
ling van de keukenmeid , met den
DRAAK, v. oud Brabantach woord, dat
arbeid van de bovenl\amers gelast is
een geborduurden kraag beteekent,
(Antw. st. en pr. Br. Brussel, Leuv.).
waaraan eereteekens gehangen worllOVIST. Z. boveest.
den.
DOWT, m. (landbouw), een vloeibaar BRAAKKRUID, BRAAKRAAP (Br.), in de
mest (Brugge).
Kemp. tolrapen, rapen op braak- of
DRA, in Br. en ADl\V. voor braafgebruikt:
gebraakt land gewassen. Z. braken.
to als bijw. in den zin van : zeer,
BRAAMBEl ERS. Z. beier en aardbei.
veel , sterk, vandege : 't is vandaag
BRACHELEN, sukkelen, met moeite bezig
bra koud. Mij11 buurman heeft bra
zijn : eene moeder brachetl met een
veet geërfd en toéh blijft hij bra gieziek kind. Dij Kil. braecken, braecke·
rig ; 2° als bijv. ik heb bra ouders
/en , frangere membra taboribus ,
gehad.

'

BRA, BRAE, v. mv. braën (Westvl.), in Br.

vigitiis.

BRACHEN, de neêrduitsche naam van 't
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daar ook braggelaar voor : sukkelaar
en brabbelachtig voor: sukkelachtig.
Volgens Weil. is bragelen of braggezijn er vele dorpen op de waalsche
len het freq. van bragen, bragger1 ,
schilleren (~!). Z. brallen.
en dicLsche grenzen, die , even als
de steden, twee namen hebben, BRAK of BRAAK, ook schaapssurkel, is de
naam, dien men in Westvl. geeft
·b.v. Bevekom, Beauvecl1air1; Sluize,
:.tan een kruid , misschien om desl'Écluse ;.llworp, vroeger Doorp of
zelfs zurig-, bitterheid or wrak' Dorpe, Tourneppe; Arken (bij Waver),
"heid zoo genaamd. Want brak komt
Arcl!enne; Meldert, Maillard; Terreeds in den Teuthonista voor, niet
Lanen , Lasue ; Edingen , ~nghien ;
slechts in de beteekenis van ziltig,
Terhulpe, La /Iutpe; Grave, thans
maar ook van bitter. JYrak is mei
Grez; Bossuyt, Bossut; Raetshovc (bij
brak verwant. Of dit brak hetzelfde
Landen ) , thans Raccour, enz. Vroekruid is als schaupszuring, hgd.
ger waren er vele grensvlekken, die
sparrowllawk, engl. woodsorret, I.
eenc dietsche benaming,droegcn, ter·
tujula, is ons onbekend.
wijl ze nu heel en al waalsch geworden zijn. Het ware niet van belang BRAK of DREK, m. is de naam, dien men
in We~tvl. geeft aan een straatjongen,
ontbloot eens op te sporen hocverre
die niets kan gerust laten, het is
het dictsch element z.ich vroeger uitstrekte dáár, waar thans waalsche
eenc zinspeling op den brak der ja·
namen aan de plaatsen gegeven zijn
gers. In Dr. zegt men tot iemand
soms: doe magere /Jrek. Uond Mecheen het waalsch de volkstaal is.
BRADOI!:LAAII. Z. braddeleu.
len worden de grooto zwarte mieren
ook brekken genaamd.
BHADDELEN, w. iets uitstorten , spijzen.
BRAKEN, b. w. uithakken, zcllen, b.v.
op tafel of op zijne kleeders laten
raper~, wortels, enz. braken (Westvl.),
vallen: het is leelijk te braddelen. liet
d. i. met eene houw (hek) zetten ,
tafellaken bebl'addelen. JJraddelaar,
opdat ze niet Ie dicht bijeen zouden
gebraddel (rondSt-Truideu). Dit brad·
staan. Vanhier misschien braakraap,
delen is' ons dunkcos. helzelfde als
bij Kil. rapum majus. In Br. versta~t
broddelen, freq. van brodden. Brodde
men door braakraap de raap, die
komt bij Kil. en Meyer voor in den zin
op braak gelegen land gewassen en
van : vuil, leelijk.
dus dikker is, in tegenoverstelling
BRADE of BRAAlE, v. mv. braden of
van stoppelraap (bij Kil. rapum
braaien, de kuitdesbcens(Br.,Anlw.,
autwm10te, herfstraap), die na den
Kemp. en Limb.) , in VI. bra.
oogst in 't roggen of terwen stoppelBRADEEREN, b. w. verkwisten (Maastr.,
veld gezaaid wordt.
Antw.), freq. van braden, vanwaarbij
Kil. braderij, lat. popiua , smullerij BRAL, m. vao 't wcrkw. brallen, pralen,
pronken , wordt in sommige streken
en smulhuis.
van Vl.gebruikt in den zin van: bocht,
BRAGGELEN, o. w. morsen, brassen,
d. i. al wal slecht en verwerpelijk is;
baggeren (blz. 27 ), in vochtige din·
licht is hier ecu bijv., 1>. v. ijdel,
gen met de handen wroeten : die kwti.
slecht· onder vcrstaan : met at uwm
jougen zit altijd in zijn eten te bl'agbrat, d. i. met al uwen slechten praal
geleTI (Antw.), rond Leuv. zegt men
hier voor : baggeren (blz. 27 ). In
of, gelijl' men in Z.- en N.-Br. en
Limb. bet. braggelen : talmen, langelders ze11gen zou : met at. uwe11 pl'ut.
zaam en slordig handelen, en van- BRAMEL (in Limb. uitgespr. als breumet
waalsche dorp Braine, in Brabant.
Wouter Brachm, Wanthier Braine ;
Braclten eigen , Braine l'Allcud. Zoo
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of broumel), braambezie. z. aardbei.
BRAND, m. iets in den brand laten, beteekent bijna overal : V6Fiaten, aan zich
zeiven overlaten : als ik in de vergadering over die zaak zat spreken, laat
mij dan alleell in dell b1·aud 11iet.

BRAND, m. puistachtige ontsteking, fr.
éruption de la peau : hij heeft een
{ellen brand in 't gezicht (overal).

DRANDAUW, m. eene verbrande auw of
zwartachtige korenaar ( Wcstvl. ).
z. auwe blz. 22. Iu Br. en de Kemp.
noemt men honingdauw de zwarte
terwen aren, en masset of masschet de
zwarte gersten aren of haverbellen.
DRANDEL,DRANDELAARofDRANDELE,
m. brandijzer, waarop men hout in
den haard te branden legt, fr. chenet,
Kil. heeft brattder, brandeler, {ulcrum, {ocarium. Brandelaar gebruiM
rond Brussel , brandele in Westvl.
(Kortrijk, Snel I. ).
BRANDEN, o. w. komt in vele Sllrcellwij·
zen voor; b. v. slaan o{ het gebrand
is, d. i, hard en spoedig slaan. Loopeli enz. v{ liet brandt, d. i. haastig
loopen enz. Het brandt uiet, d. i. het
eisebt geen spoed. Deze en andere
gezegden , waar brand in voorkomt,
zijn ontleend aan den spoed, dien
men aan den dag legt om in eenen
brand het vuur te blusschen ( Dr. en
Delg. Limb. ). In Dr. en Vl. 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 t•echte of stinke hand brandt,
volgens de plaats waar de persoon
of zaak, die moet geraden worden ,
·zich bevindt (Westvl.).
BRANDIG, bijv. wat brandontsteking
vcrwekt, b. v. brandige kost. Vol
puistjes, onderhevig aen veluitslag :
wat bmndig gezicht! (Vl. en elders).
BRANDSMOOR, m. zomersmoor, die de
vruchten beschadigt, en dezelve, als
't ware, doet vcrbranden ·of, beter
gesproken, verzengt ( Oostvl. en cl·
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ders ). z. brandauw en massel.
BRANDING, v. voor brandhout, brandstof (Oostvl.).
't Arrem volk komt heele dagen
Geld en brood, en branding vragen.
{Volks/., blz. l27,)
•

BRANDJE. Z. branje.
BRANDNIEUW, bijv. splinternieuw(Brugge, Westvl.), bij Kil. brandnieuw i.
v,iernieuw, recens ab o(ficina pro{ectum ; viernieuw geld, 11umus asper,
recenter cusus et signatus. Brand·
nieuw is dus heel-, versch nieuw, of

splinternieuw. In Limb. hoort men:
vonkelnieuw, in Br. en Antw. ook,

d.i. gensterend of glinsterend nieuw.
Z. vonkc, genster. Z. Delf. blz. 187.
BRANJE of BRENJE, v. de sprcekw. :
achter de brenje iets doen , bet. iets
in het geheim vcrrichten : de kat
snoept achter de brenje. De :wreckw.
een brandje bijleggen, bet. eene zaak
aanhitsen , verergeren, enz. : dit
ongeluk heeft zijn bra11dje bijgelegd
om de familie gansch te verdervet~
(Limb.). Dit braudje, brenlije schijnt
vcrwant te zijn met brancke, fr. branche, rank, tali, takkcbos, eng!. branch
of met brand. Delf. blz. 187 voce:
brand of brant,engl. en schotsch, dat
aldaar zwecrd, épée, beteekent

z.

BRANKE, v. tak of takje (I.and. van Waas
en Westvl.), fr. brar1che,engl. branch,
ital. branca; middelccuwsch, I. branca. Z. amalthi onomastica Jos. Laurentii Lucensis, etc. Lugd. 1664 , bij
Kil. brancke i. rancke, d. i. teeder
takje, b.v. van een wijngaard. Ran
of rank beteekent tecder.

BRAS, m. komt voor in de spreekwijs :
ik geef er den hras van ; hij ga{ er
den bras van, d. i. ik laat het varen ;

hij bemoeide er zich niet mcé. In
Holl. zegt men bijna in denzelfden
zin : ik heb er den bras van, d. i. ik
geef er niet om.
BRASEM, m.stukondcr den balk(Westv.).
z. bij Weil. brasem, dat daar, vol·

BltE

gens Adelung, afkomstig zou zijn van
het angelsaksisch bradsum, breed.
BRASKET EL, 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 bras~en
heeft in de beteekenis van : de zeilen
aanhalen.
BRAT, bijv. opspringend, uitermate levendig, maar ongeschikt: dit zegt men
van al te weelderige jongens en paarden ( Brugge). z. bij Kil. prat, arrogans, audaculus.

BRAWIER, m. kleine klamper of klamp-,
klemp- of roofvogel, lat. accipiter.
In Br. ook liinr1enbrawier (klavier r.
Leuv.), kiekendief, kwaadvogel of kavogel, fr. milan, neder!. wuuw. In 't
land van Waas zegt men van iemand
die kwaad of wreed is : 't es gelijk nen
brawier. Ons dunkt dat het woord
brawier vcrwant is met of vcrbasterd
van spe1·wer, h~;d. sperber, fr. épervier, engl. sparhauk. Elders in Vl.
wordt zeker vogel klauwier (om zijne
klauwen? ), te leperen ktaweel genoemd en licht is deze vogel de buysaerd, busaerd, bus-ha1·d, buysing
van Kil. lat. buteo, fr. buse, busard,
cngl. busharde.
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BREEKSPELER, m. soms gehoord voor
breeks pel.

BREEM, v. ook ijzeren breem, v. poorL
of omheining van ijzeren spijlèn ,
Cr. porte grillée, grillage en {er ( Br. ).
Vergelijk Kil. breme, brem me, brem se,
lat. repagulum , posticum , catastre,
de achterste dwars- of slagboomen,
waar men de deuren meê sluit ( Br. ).
BRE€N, in Westvl.gebruikt voor 'L Drab.
breien of brijen : eeu boterham breëu,
d. i. eene sneê 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 lm er dan regen in krijgen,
vooraleer heL in oppers (hoopjes) is
gezet.- Ook gebruikt men de uitdrukking in de brei /wuien fig. om
te zeggen: te laat komen en ~ijn werk
niet in tijds vcrricht hebben ( Antw.
Kempen). Eene brei koren is eene
lage of bed koren , uitgebreid om gcdorschen te worden ( Dr. ). Brei,
weide, waar men vlas op droogt
(KI. Br. ).
BREI, v. voor breidde (breedte), op tred
of zijdekant aan de straten langs de
huizen , fr . .trottoir : kinderen gaat
op de brei, om alle ongeluk te mijden

(Brussel en Lcuv.); te Antw. heet het
st(Jep.

BRED of BREET, o. berd , bord, houten
BREIDEN. z. breien, brijen, brel!n.
bordje, uithangbord ( Limb. ). 't Is BREIEN, BREII>EN, b. w. strijken, smesleehts eene lelterverplaatsing van
ren, openspreiden : b. v. de boter op
berd, bij Kil. bred, ger. sax. sicamb.
het b1·ood breien. Hole1·hams breien.
i. berd, I. asser. (Hgd. bret of .
Lieze, miju boter/lam vet gebreid,
brett).
·
lwortje I Men zegt ook : mest breien,
DRE~ , v. voor brede; ecne kaUsbree,
d.i. het mest dun over het land open
rundsbree, verltensbree, ossenbree:
spreiden ( omslr. Leuv. ).
vrouwe, zal ik de brei!rt in de kasserol
BREIL, m. ongetwijfeld eenc samentreJ..o{ op den rooster bradeu! ( Leuven ).
king van breidel, fr. bride, {reiu ,
Het is hetzelfde als bra de of braai,
beleekent rond Brussel al wat dient
bij Kil. bred, brade, sax. sicamb. of
om een peerd in te toornen.
ghebraed, doch thans gebraad in
DREIN. Z. brijn.
sneden.
BliEK, m.z. brak.
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llHEK, m. groote zwarte mier, die in de
heidekanten in groote hoopeu nestelt
endikke bruineeiers legt (Dr. Kemp.).
z. brak.
BREKEN, b. w. o'pen spreiden: mest bre·
ken is de hoopjes mest over het land
openwerpen.-Den hals breke11, b.v.
een peerd den hals breken is het af·
voeren, afmartelen, verderven ( Br.,
Antw., Kemp.). Daar staan gelijk

eene die een teilken gebroken heeft,
d. i. beteuterd staan , verlegen zijn
(overal).
URE&!, m. bekende heideplant, z66 in
, vele gewesten van Bel gil! genaamd;
omstr. Brugge ginst, genst; hgd. gin·
ster, pfriemenkraut; fr. genêt, eng.
broom; in den 7'euthonista : brame,

gynster, brymmm, I. genista, ge·
neslra.
llREMSTIG, bijv. ( Westvl. ) in Br .. en
elders : breustig, brüstig, bruistig,
brunstig, even als Kil. dio ook nog
bremstigh en brumstigh heeft, en
vertaalt door ardens desiderio , tascivus, fervens, <l.i. ridsig, teelzuchtig,
loopig : een bremstig varkeu. De zog
is brustig. Dit bijv. is afgeleid van
bremen, door vurigen drift behebt
zijn, branden van verlangen, of van
't z. brU111it, een oud Neder- en Hoogduitsch woord, d:~t vuur, brand,
teelzucht, drift, lat. m·dor, fervor,
catulatio beteekent. Vanhier brumsen (biezen, bijzen, z. deze woorden),
verwant met brem en, b1·emmen, d.i.
brinsen of briesellen (briezen?), bran·
den, brennen, bruisen, d. i. schui·
men, ook een geloei maken.
DRENDJE. Z. branje.
llRENE, v. pekelwater, dat men giet op
ingeleide boter of over varkens·
vleesch, dat in het vat ligt ( Westvl. ).
In Br. zegt men pekel. Z. brijn.
BH EN GEN, gebruikelijk in de spreekwijs:
het iemantt brengen , iemand zijne
waarheid zeggen ( r. Thienen ).
BRENJE. Z. branje.
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BRENSEL. Z. bronsel.
BRESCH. Z.. breüsch of bruis.
DRESKE, BRESSE, BRESSELKEN (Vl.),
hetzelfde als briezel, brijzel kc, brijsje,
d. i. een klein stukje, brokje, een
morzeltje. Van het werkwoord brijzelen en morzelen.
BRET. Z. breel.
BllETS, v. misslag, loer: gij hebt daar

eene feUe brets gedaa11 met troef te
spelen. Dat is eene brets ( rond Lan·
den).ls dit misschien hetzelfde woord
als bij Kil. bredse, briá.se, braáse ,
testiculus, zaadbal ? Of staat het in ·
vcrband met het fr. brioche, misslag?
BREUBELKE. Z. brubbelke.
DHEUILING of BREULING. Z. broeiling.
BHEUS of BREUZE, v. kteibor.~lel (Brugge),
gewis van 'I fr. brosse, op zijn Westvl.
uitgesproken.
UREZELEN ofBREZELRIJ, overschot van
llehrande kolen (Waas). Het springt
in 't oog dal het van brijzel, holl.
briezet (in Br. morzet) komt, en dus
brijzelingen beteekent. Z. breske.
DRIEFELKEN , o. hetzelfde als briefje ,
briefken, enz. (Vl.).
BRIEL, m. wortelw. van brieten: ga van

hier met uwen briel, of uw geb1·iel.
BRIELEN, water storten, den grond zon·
der rede nat maken, gelijk kinderen
doen. Het beteekent ook : iemand
omver glijden ( Somerghem ). Vanhier
bebrielen of iets met water bespren·
kelen en verb1·ieten : gij moet het

water niet verbrieten, wij moeten het
te ver halen ( Westvl. ). z. braggelen.
BRIENE. Z. brijn.
DRIESCOLEEREN, b. w. maken dat het
gaat ( Oostvl. ). ·
BRIESTIG ook bremslig, zegt men rond
Aalst. In de Woord. bronstig, dat ver·
want is met barnstig, van het oude
barnen (branden). Brieslig komt van
briesellen , brinsen, brullen, omdat
paartien en koeien dit gewoonlijk
doen, wanneer zij tochtig zijn :doch
briestig, brustig, brumslig, brunstig
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wordt gewoonlijk van een zwijn gezegd. Z. bremstig.
BRIGGEL, o. 'tzell'de als brugsken (Westvl. ). Meermaals voegen de Westvlamingen eenc l of el bij de z. nw. om
er vcrkleinwoorden van te maken :
wegel, hovel , brokket, enz. voor
wegsken, hofken, broksken, gelijk
men in Br. en elders of voor brugje,
we~je, hofje, gelijk men in N.-Nederland zou zeggen.
BRIJ EN of BREIEN, met brij of brei , als
boter, vet, kaas of al wat brijbaar
is, besmeren : een boterham brijen.
Z. brel!n. Bildèrdijk schrijft brij of
brei : hij heeft geen ongelijk : want
ij, 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. breit.
BRIJN, BRIJ NE, UREIN of BRENE, v. pekel, zoutwater, waarin ue boter in
den pot ligt, pekel bij Kil. ook brijue,
of zout brijne, lat. muria, eng I. brijne,
in het oude vlaamsch en nog in 't
eng!. brine, fr. saumure. z. Delfarterie, blz. t81!. Dit brijne is vcrwant
met brak, zout of zillig.
BRIJZELING, o. en v. brijzel, briezei (Vl.).
In Br. is dit woord v. en meest in 't
mv. gebruikt, het is afgeleid van
brijzelen , fr. briser.
BRIL, m. gemak, vcrtrek; vanhier brillen,
d. i. naar 't geheim vcrtrek zijn gevoeg gaan maken : van jalap moet
men dikmaals brillen (Br., Kemp. en
elders). Iemand een bril opzetteil is
iemand botzeiten, beschaamd maken : ik heb hem daar em bril opgezet ( Br., Antw. ).
BRILLEN,o. w. t•vcrwonderd sta.an zien:

hij zal brilleu , als hij dien brief zal
Lezett. Jlij briltie als ik dal zegtie {R.
Land. in de Kemp. en elders); 2• als
bcdr. is het zooveel als : iemand bedriegen; bij Kil. hetzelfde als breide-
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Jen, iemand- en brillen, I. re(renare
áliquem; bij Weil. plagen, kwellen,
iemands oogmerk verijdelen. Is dit

brillen dan misschien voor breiten ,
verkort van breidelen ? Z. bril, vanwaar brillen.
BROBBEL, v. bobbel, borrel (Vl.).
BRODBEL of BRO~UEL, m. of, met omzetting der 1·, borbel, m. puist (Limb.).
BIWD ofiHIODDE, v.dil woord is eigenlijk
een bijv. dat bij Kil. vuil beteekent :
doch in sommige gewesten vcrstaat
men door eene brodde : een vuil ,
slordig wijf, en, in eenen zedelijken
zin, een slecht vrouwmcnsch. Verders
bet. broddeook slechlwerkofbroddelarij. Vandaar heL w. broddm, slechtgaan :het zal er brodden, als gij thuis
komt (Wcstvl.). Kil. vcrtaalt brodden
door inepte opera re, d. i. broddelen.
BIWDDEN, slecht werk verrichteu. Z.brod.
BHOEBEL. Z. brobbcl.
BIWEDAIHG, bijv. rond St· Truiden gebruikt voor broedaartig, broedach tig,
d. i. zoekende of bereid om te broeden (broeien) : die lteu is broedarig.
BROEDER: hij is tie broeder of de oprechte
broeder niet, beteekcol : hij is niet
broederlijk, niet oprecht, men mag op
hem niet veel betrouwen.
BROEDVINK of BLOEOVINK, v. soort van
vink met rooden hals ( Oostvl.), in
Br. roodebaara geheetcn.
BROEI, v. water waarin men ham of hesp
heeft afgekookt ( Limb. ) , bij Kil.

broeye, i. brue, I. jus, jusculum.
BROEIEN, b. w. koken : moes broeien of
afbroeien is moes afkoken, dat dan
naderhand gestoofd of zelfs inge·
maakt wordt. z. brociling.
BROEILING, m. (uitspraak breuiling of
breuling ), Limburgsch woord, van
broeien afgeleid, gegeven aan hetgeen
men rond Leuv. een speetkurren , in
Holl. en elders spitvarkeil of speenvarkm, fr. coc1to11 de lail, noemt. Het
is eigenlijk een verken, dal men mag
broeiert, wcrkw. dat, volgens Kil. een
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Holl. of Friesch woord is en in Br.
schouden, calida per{undere, fervente
aqua aspergere, beduidt.

BROEK, v.zoo heetmen teLeuv. en Antw.
de beurs, mot het zaad crin, van eon
kabeljauw, pladijs, euz.
BROEK, v. dit woord komt in vele spreek·
wijzen voor, als : een jougen wat op
de broek geven of kastijden. Iemand
eene broek aauzetlen, d. i. iets zonder
geld halen en niet betalen. Iemaud
de broek optrekken of in 't kaartspel
geld afwinnen. Iemand van helzelve
lakeneene broek make11, 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 scheuren, d. i. er meê bedrogen zijn of in
ko~ten vallen. De broek lappen en 't
garen toegeven , d. i. alles moeten
betalen. Aan mijue en uwe, enz. broek,
bet. het zal niet waar zijn.
BROEKEBODEM. Z. bokseboöm (Limb.).
BROEKSKLEPof BROEKEKLEP, m. gulp,
fr. brayette of broekklep (Limb.).
BROEKSMAAL, m. broekzak (Limb.).
BROEM,DROM,DROEMSEL,BROMSE~

schuim, spuma. Vanhier brommen,
a{brommen, despurnare, het schuim
afnemen (Br., Kemp.).
DROES, o. in 't Noorden bruis, schuim :
het broes kwam uit zijnen mond

(Kemp.).
BROESEN , BROEZEN, o. w. hetzelfde als
bruisen, schuimen. Bij Kil. beteekent
broesm : {ure11tem ventum spirare,

dus bruisen , huilen als de wind.
Broesen of brossen wordt ook gezegd
van iets dat zich breed uitzet of
opgezwollen i.;. Zoo placht men de
wijde mouwen dervrouwenkleeJcrcn
broesmouwen te hceten. Z. bössen,
borzcn.
DROf:ZEH, m. of v. soort van dam met
sluis in Je grachten cener vcstin~,
ook beer (ba arm, I. agger J genocmJ
(Venlo), dit boezer kan afgeleid zijn
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van broezen, schuimen of vcrwant
zijn met bruisen, omdat het bij eene
sluis of sas gewoonlijk bruist en· dus
ook schuimt.
BROK of BROEK, v. klokhen (Limb.).
BROKKEL, m. vcrkleinw. van brok, brok,
k1·uimet, de brokkelen van het brood
( Limb. ). In Br. en Antw. zegt men
brokkelingen en soms brokkels.
BROKKELAAR (van brokkelen), is een
wer~man, die de stof meer dan 't be·
hoorf , verbezigt of verloren doet
(We~tvl.). Elders heet het een broddelaar. Vandaar verbroddelen, d. i.
zijnwerk verbroddeleu, bederven.
BROKKELING, mv. brokkelingen, brokjes,
kruimels, fr. mietles (Hagel., Brussel
en omstr. Kortr., Snell.), afval van
vleesch of visch, ook van brood, van
hout, van steen, van eetwaren, enz.
brokkelingen zijn grootcr dan bruizeis of kruimels.
BROL, m. beteekent eigenlijk. bocht, vuiligheid, iets van weinig waarde; in
Oostvl. klein hout, kreupelhout, gehakt hout; bocht va11 hout, alles ondereen gemengd met bramen en
doornen er bij : 't is al brol van hout
wat de armen verzamelen in den
bosclt. Brol is gewis eene verkorting
van broddel, van 't werkw. broddelen,
freq. van brodden, waarvan de wortel
brod, brodde, bijv. en zelfst. nw.

Jat vuil, leelijk, slordig, vuiligheid,
slordigheid betcekent. Dit brol noemt·
men in 't fr. breuil, bois taitlis, buissou
entouré de haie, hgd. brühl. Z. bral.
BROM, m. schuim; 2• in 't Noord. van Vl.
gebruikt voor brem, genst of ginst,
lat. genis/a, fr. genêt, eng!. broom.
vanhierbrom zaad, bremgewas, brombessem, bromhout, enz.
DROMMEN of BROEMEN, b. w. schuimen.
z. broem.
BROMPOT, m. knorrepot, preutelaar, op
vrouwen ook toegepast (Maastricht).
llHOMSEL, o. z. voor schuim. Vanhier
brvmselim , b. w. schuimen.

BIW
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DRONK, van aard, m. doch in 't gclJruik, v.
nog al veel in Limb. gebruikelijk voor
de processie, die met den H. Sakra·
roeutsdag rondtrekt : hel is eene
schoone bronk.-Poor of na de brvnk

beteeltent 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 vmgangskermis genoemd.
DRONKEN, o. w. t• met gemelde processie rondtrekken : wal hebt gij
schoon gebronkt dit jaar; 2• een on te·
vreden gelaat vertoonen; een streng,
· stuursch, misnoegd gelaat aannemen,
misnoegd zijn, niet willen spreken.
Als men iemand iets beveell, dat
hem niet aanstaat, en hij alzoo een
zuur gezicht trekt, zegt men : hij
brorrklweêr. Vandaar nog: hel ili ew
bronker of broukerl, d. i. hij gaat
veel zonder spreken. In Vl. heeft
bronken deze laatste beteekenis ook.
In Br. zegt men mouke11 of pratten,
elders pruilen , bij Kil. brolleken of
proncken, 'twelk ook in Vl. ccne
opzicht varende vertooning maken
beteeken I.
BRONKHUISKE, ook heilig- of hemel·
huiöke, is het huisje of kapclkcn, dat
bij eene processie tot rustplaats dient
voor het Allerheiligste (Limb.), fr.
reposoir. Z. pronk.
BRONS EL, BRUNSEL, BHENSEL, o. half·
gedaan werk, slecht werk (Vl.); het is
licht voor : brodset of broddelwerk,
van het oude w. brodden, onlJekwaamlijk arbeiden; of liever nog
pronset of pronselwerk, d. i. voddewerk, \·an pronselen, bij Kil. proudse·
ten, lricari, nu gas agere, beuzelwerk
verrichten.
BRONSELEN of DRONZELEN, o.w. koken
(Vl.)·. 't Is licht ecne verbastering van
't. een of ander .werkw. IJ. v. van
br011i$elen, schuimen, ol'/Jrumsen, hel·
:~:elfde als biezen of bijzen ( heen en
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wcér loopen, enz.). Z. uczc woorden.
BRONSPOT, m. aarden pot met warm wa·
ter gevuld om het bed te verwarmen,
fr. bali$inoire (Maastr.), samengesteld
van pot en brons voorbrunst, warmte,
vuur, of brunstig, bij Kil. (ervens.
BROOD, o. wo rul in Limb. doorgaans voor
roggen of bruin brood te beduiden ,
gehoord, terwijl men voor willen, d.i.
weiten of larwen brood weg en r>1ik
zegt. Wegglte 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 goert
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 gewiu voor broodwinning. Gewormen brood, Z. dit in
de G.
BHOODSCHAAP, o. voor schapraai(Limb. ).
BHOOKEN, w. zich stijf achterover werpen, fr. u cabrer, wordt vooral gezegd van 1-inderen, welke onwillig
zijn en tegens tand bieden : die stege
(stugge) jongen brovkt altijd, als hij
moet gewasschen worden ( Antw.
Kemp. ). Iu Limb. is het bruikeTI.
Kil. broken, breuckeu, (range re tegem,
etc., vgl. ook broken, broocken, buigen, krommaken, incurvare, etc.,
en brokigh, delinquens.

BROOSEM, kruim des broods ( Limb. St·
Tr.). Bij Kil. brosemeu, j. broeken;
broseten, breulieleu, i. brijse/en; broseme, i. brocke. z. brosse! en broze!.

llROS. Z. bruisch.
BROSSEL, m. omtrent hetzelfde als knos·
set ( z. dit woord). Volgens den in·
zender zou het misschien hetzelfde
als brouwset, 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
brasse11, mengen; IJ ij Kil. is brasscu
IJ
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~nde brouwen (ondereen mengelen),
een brouwsel koken. Edoch het kan
ook afgeleid zijn van het werkw. brozeten, breuzelen, hetzelfde als brijzelen of in kleine stukjes vermorzelen.
Kuosen bet. bij Kil. in stukjes breken,
vcrmorzelen, schudden.
BROSSEN. Z. borzen.
BROUW of BRUW, v. blomkoek, die met
boter gegeten wordt ( Eecloo en
omstr. ). Vanhier b1·ouwe1ers, een
schimpnaam, aan die van Waarschoot
in Vl. gegeven; zoo zegt men : JP'aarsc/wolsche brouweters; gelijk Gent-

sche stropdragers ; Brugse/ie zollen ;
Eectoosche grepschijten; A udenaard·
sche kiekens; Lembeekse/te savooien;
Brussel;,·che kiekenfrelters; lllechelsche maanblussellers; Thiensche kwêkers, enz. Bij Kiliaan bruwe, bruwer, broeye, hgd. brue, sax. b1·ue,
fr. bruet, brouets, ilal. broetto, brodo, broedetto, eng!. brotte.

llROUWES, o. in Limb. voor brouwhuis,
d. i. de eigenlijke brouwerij , waar
de brouwketel in staat. In Dr. noemt
men die plaats nog heden kam.
BROUWTE, v. ( uitgespr. browte) bet. in
Westvl. de brouwing, waarmede men
dadelijk bezig is, of wel, geheel het
brouwsel of bier, dat in eenenkeer
gemaakt wordt. In Br. brouwsel, een
brouwsel bier : l1et bier van ons eerste brouwset was uitmuntmd, maar
dat van het tweede deugde niet.
DROZEL, m. In Limb. noemt men brozele11 of grozelm de deeltjes, die het

koffiedik uitmaken, voor welk laatste
men daar, alsool{ in N.-Br. dras zegt.
Brozet, hetzelfde als briezet, brijzel.
Z. broze!.
eRUllBELKE. o. Puistje ( Limb. ).
UHUUL, m. in de Kempen eene weide,
die kort aan de huizen ligt.
DRUG, v. smalle kant tusschen den reep
en de kruin eener vrouwenmuts
( Antw. st. en pr. ).
DRUG, v. de dwarshouten, kleinere bal·

BRU

ken, dwars over eenen dikkeren liggend, en waar de planken of zoldering eener kamer onmiddelijk op
rusten : de zotder ligt op dénnetl
bruggen. Vanhier brugkeper : die
boamen zijn goed om brugkepers van
te zagen. Iu Limb. noemt men dit
tremeu, verwant met tremije.

BRUI, spijs van boekweilbloem (Thienen),
hetzelfde woord als bruë, bruwe,
brouw of brij.
BRUI : ik geef 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 hem. Z. bras.
BRUIUSKNECHT en BRUIDSMAAGD, ·zoo
worden in Limb. de getuigen genoemd, die bij de kerkelijke huwelijksplechtigheid moeten tegenwoordig zijn.
BRUIKEN, b. w. voor gebruiken. Iets
bruiken. Ook nog al in de betcakenis van hoeveu of behoeven, noodig
hebben ( zooals in het hoogd. ) : gij
bruikt dat niet te doen.- Zich bruiken beteekent zic.h achter over buigen ( Limb. ). Bij Kil. broken, broockeu, illcltrvare, pandare, {lectere. 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 deelen eener
schilderij (Brugge en elden). Z. bruin
bij Weil.
BRUIS of BRUSCH, m. het onderste gedeelte, waarmede het kreupelhout, de
struik of bocht ( hoeebt) in den grond
staat. Dilderdijk zou zeggen dat het
af!;'elcid is van be en resch of rll.iich,
dat bij Kil. gleba beteekent en het·
zelfde is als het Brabantsch groes,
groense, d. i. zode, I. cespes. Het is
dus zooveel als een met zode bedekte
struik. &logelijk is het verwant met
brete, brette, britte,. brutte, holl.
sicamb. frusturn cespitis ( Kil. ).
BRUISTlG, bijv. bronstig. z. bremstig.
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BRUITEN, BROETEN, o. w.ln Limb. noemt
men broeien een zeker kaartspel, welk
woord van broei (bruid ) afkomt.
BRUL, bijv. brullend, of bronstig : die
koe i.s /n·ut zegt men doorgaans, om·
dat eeoe toop:;che 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. Brul
staat hier duidelijk voor brulla (rood

Thieneo ). Elders in Br. en Antw.
zegt men schreeuwer.
BRUTSELEN, o. w. weinig en langzaam
koken of stoven ( (3pii~'eu;) ; het is
verwant met bruisen of liever met
pruisellen, dat volgens Kil. in Vl.
butlire, fervere, inververe cum murmure, d. i. zieden, stoven bet
llRUW. Z. brouw.
BRUWIND, v. groole winde, fr. liseron
des haies, bij de kruidkundigen, convolvutus sepium ( Maastr. ).
BUBBELEN, o. w. beven, trillen, sidderen ( Limb.). 't Is licht hetzelfde als
bibberen met verwisseling van i en r
in u en l. Bibbeten is bij Kil. een
Vlaaudersch woord , hetzelfde als
babbelin. knauwen, dus iets anders.
llUCIIELEN of DUGCHELEN of BUGGJ<:LEN, beteekent in Wcstvl. iets onbeduidends doen, peuteren. Bij Weil.
is bogchelen (van hogehel ), naarstig
arbeiden; bij Kil. boeelieten of /,ucheten, geweld, moeite doen, I. niti ,
conari sub onere. De wortel is boog,
bogltel, l1romte, hoogerug, hult: 't is
dus zooveel als gellogen zijn of gaan.
Hoglteten bet. hij Kil. ook nog 1° hogen, gelijk eencn boo~ om welven,
arcuare, en 2° op de heugelbaan
spelen, tudere spltaera per aunulum;
en vanhier is de heteeken is van lmycltelm , in den zin van : beuzelwerk
doen, licht af te leiden. Bugeltelaar,
iemand die bugchelL ; bucheli11y ,
bocht, prulwerk, gepeuter.
!lUCHTEN , IJ. w. iemand plagen , leed
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aandoen , bedriegen , laslig maken :
waarom bucht gij dien jongen altoos?

( Oostvl. )
BUFFEL, m. wordt in Dr. gebi'Uikt voor
buffeling of overbuffeling, d.i. onboschofL antwoord, overschreeuw ing.
Vanhier overbuffelen. d. i. overschreeuwen ( Br. ).
DUFFEN, BOFFEN, o. w. ( uilsp. met
korten oe-klank), gulzigeten of bah'ell.
Vanhier het b. w. overboefen, d. i.
iemand te veel doen eten. Dij Kil. is
boffen : inflare buccas.
BUIK. Zijnen buik uil dm nood el en, veel
eten. /Jij ziet maar half zijnen buik
vol, d. i. hij ziet niet wel ( Westvl. ).
DUIKEN, IJ. w. den bijenzwerm in den
buik doen, of in den biekorf schud-

den (Vl.). In Dr .. en Limb. zegt men
een zwerm afdoen. !tien zegt in Oostvl.
een teugen buiken. Wanneer iemand
geweldig liegt, zegt men buik ze, d.i.
de leugen : men keert zijn hoedjen
of klal< om, als wilde men ze:: gen :
daar ligt zij gebuikt. als onder een en
biebuik gedoken.
DUIKER, m. het masker dat de bieman
in het buiken der bijen gebruikt om
niet gestoken te worden ( Vl. ) . 1n
Limb. en in 't N. noemt men dit
bijmkoget.

DUIKIIELP, v. (in Ur. 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 karbuomen gehecht is.
BUIKZEEL, o. zeel of ketting onder den
buik van 't karpeerd doorloopende
en aan de karstrengen vast gemaaJa
wordende ( Limb. ).
DUIKZUCHTIG, bijv. beursch, venot,
wordt gezegd van peren, die o1·er·
murw zijn ( Wcstvl. ). !lij Kil. buycksichligil; in Dr., Vl. soms in Limb.
vooikak.

BUIS, v. Eene buis krijge11, d.i. niet ge·
lukken, niet slagen, niet bekomen.
Vanhier het w. buizen, gebuisd wvr-
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hun examen mislukken. Vanhier de
spreult : hij zat er met blekkeil b11izen
afkomen, d. i. hij zal van eene kale
reis wederkeeren. Te Leuven hoot·t
men nog soms van blekke licentie
spreken,. d. i. eene licentie (thans
examen) \'an blekke buizen.- Iets in
de buis hebben bel. iets in bet oog
hebben : houdt dien kerel in de b1tis,
d. i. in het zicht, let er op ( Br. ).
Iemaud in de buis hebben bet. ook
een pik op iemand hebben ( Br. j.
BUIS, v. graan vol onkruid en slecht
van scheut, mislukt graan , weinig
gevulde aren. liet koren is maa1· buisgewas dit jaar. Van boos, slecht,
of bolster, buylster '! ( Landen).
BUISCHEN, BUISSEN of BUSSEN, bij Kil.
buysse/ten, beteekent in Vl. en Limb.
hetzelfde als in Br. boese11, d. i.
kloppen, ~laan : hé! wie buiscllt daar
op de deur, e11 dat zoo laat'! Vanhier
buiseller, geruchtmaker. Een ketel·
buiseller is te Venlo een ketelaar.
Z. elaers bonsen.
f!UISGEWAS, o. Z. buis, mislukt graan.
BUIST, m. eene llleine mand, b. v. een
kaasmandeken. Dit woord hoort men
in eene nog al aanzienlijke uitge·
strektbeid van 't vlaamscbsprekend
Brabant. Buystet, booste, boosiele he·
teekent bij Kil. ook cistuta, verkleinw.
van cista, in 't gr. 'Kititl') (vanwaar
ons kist), mand , korf, fr. bulte ,
(doos ). Buist is dus een mandje.
BUITEL, m. te Erweteghem gebruikt voor
tems; licht verwant met buit, samen. getrol•ken van buidel, meelbuiL
BUITEN IJ EDEN,DUITENVOLK.In N.-Ned.
zegt men een buitelt- of ta11dman ,
landlieden, landvolk, in 't fr. campagnards ( Br. Vl. Limb. ).
BUITENMAN of llUITENAIENSCH, o. en
m. een dorpeling. Z. buitenlieden.
DUITENVOLK, volk van buiten de stad,
boerenvolk (Dr.).
BUITI'~NWACHT.
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is in huis niet ingelaten zijn. De buitenwacht geven ofkrijgen is inWestvl.
aan de deur gezet worden.
BUITING, bodem van het schip; zoo zegt
de schipper: ik heb al buiting, voor:
ik heb al Zt>O veel gelost, dat men op
den bodem des schips kan staan
(KI. Dr. Willebroek).
BUIZEN, w. mislukken, fr. buser; gebuisd
zijn, mislukt zijn, être bust!. Z. buis.
Buizen bij Kil. en thans : geweldig
drinken en lntizer, felle dt·inlier.
BUIZEil, m. dronl;aart (llr.).
BUK, m. bok, geitenlluk; fig. rammelaar
(Westvl.). z. bok.
BUKKEN heeft in Westvl. verschillende
beteekenissen : t• pruilen ; 2• stoo·
ten, botsen, opspringen, fr. bondir,
en dan is het verwant met beuken ,
boken van bok , rammen ( Kortrijk ).
l.lij G. Gezelle, bukken, sterk aanslaan,
dus hetzelfde als butsen of botsen :
l!ij bokt op de deur. llij viel dat hij
bokte. Bukke11 in ~it gezegde :bukt rze
keêr, ware aanstootelijk. Men zegt :
stuipt ue keer. llij stoop tzeder. Ik
~>tond gestopert en niet : gebukt.

BUKKEN, w. in Limb. gebruikt in de
volgende hetcekcnis : voor dat men
den wasch van grof lijnwaad beg·int,
maakt men eenige toebereidsels :
men legt in de tijne (kuip) het lijnwaad, waarovet· men een laken, buklaken genoemd, spreidt. Op dit laken
legt men de asscbe en men giet er
heet water over. Dit water (touw, in
Dr. loog) wordt van tijd tot tijd afgetapt en weér kokend er over gegoten.
Nu die toebereidsels maken heet men
bukken.

BUK LAKEN. Z. bukllen.
BUKS, v. zeker schietgeweer voor kogel
(Limh.).
BUKSCHRAAG, v. soort van bankje waarop men de buklijn ( waschkuip) rusten laat. Z. bukken ( Limb. ).
BUL of BOL, o. in West\·l. stam van een
gevelden boom, in nr. ook boot.
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BUL, oude lap , vod, prul , in· het algemeen iets wat geene waarde heeft
en slecht is : geef die bullen (oude
kleêren) aan 'nen armen me11sch.
Smijt al die au de bullen op de straat.
Wat ge mij ve1·telt, zijn bulle11, d.

i. onbeduidende dingen én anders
niet. 't Is er maar eene bul meê, d. i.
het valtslechtuit (Br. Antw.st. enpr.
Ook in N.· Br. Z. Hoeufft). Elders, in
Br. en Limb. zegt men: vodden, ook
prullen, in Limb. ook nog: lommelen
en klommelen.
BU~LEBAK, rp. wordt in een afgeleiden
zin in Br. gebruikt voor blaffer, een
barsc.hen kerel.
BOLSTEREN, o. hoesten (Somerghem).
Z. verders bolsteren en bult.
BULT, z. komt voor in : hij is met bed en
bult vertrokken, d. i. hij is met pak
en zak vertrokkeu (Z. bed). Bulte bij
Kil. is culcitra stramentite en holl.
segestria, pelles t~auticre, quibus indormizmt. Bult of buld, eigenlijk kus-

sen, zegt Bilderdijk, is hetzelfde als
bolster, buldster of botdsler, butdsler,
vanwaar bulderen, bolteren, opzwellen, d.i. al wat in de beddekoets ligt,
als stroozak, matras, kussens; doch
eigenlijk is bult 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 hel voorgaande, is een soort van
gewas of brandstof: de streek of veen,
waar het groeit, heet rond Venlo bultéven. lJulte bet. in den Teuthouis/a
een paddenstoeL
BULTEN. b. w. builen, meel ziften {Westvl.). Vanhier
BULTMEULEN, m. meelbuil (Westvl.).
DULTSCIH:REN, b. m. o. w. beteekent
rond Maastricht te gelijken tijde omkoeren en opschudden, in iets wat
bolster of licht en mul is, bezig zijn,
b.v. de meid bultscherl hel bed om.
De kindereti bultscheren in het stroo.

BUR

- Bultscheren is licht hetzelfde doch
verbasterde woord als bulslertm, van
butster of buldsteren in een .actieven
zin. Z. bult.
DUMMEN {bommen?) , alleen te Korlrijk
gehoord in den zin van : iemand den
hoed overdeoogen slaan {Snell.).
BUNGELKENSBEHRE, v. samengest. van
büngel {bonk, tros) en behr {peer),
zijn peren waarvan men in Limb.
stroop maakt.
DUNSEL. Gewoonlijk is het nfv. bunsets
gebruikt voor de gezamenlijke luiers
of luren (Eecloo). z. bussel en bunselcn.
DUNSELEN, b. w. (Westvl.), ook inbzmselen , zwachtelen en ontbumelen ,
d. i. ontzwachtelen, welk laatste
G. Gezellc toepast op het ontwikkelen
van bladeren :
Kwam vyfiigmael ontbuodseld en ont[wonden
liet nicuwgc.boren blad een anrler jaer
[verkonden.

Bllnselen , een kind bakeren , inbakeren , in 'L fr. emmailloller, bij Kil.
is het bondseten , (a.çciare en bondset, i. btmdset, cunabula. In Br. en
Antw. zegt het volk busselm, het
kind in den bussel doen. Omstreeks
Brussel zrgL men : eerr kind inspelen.
In Limb. bet. met een kind bus.çelen

het gedurig dragen alsof het een bussel ware.
DUNT, laug, spichtig gras, dat in bossellen
en veenachtige weiden wast, wellicht
zoo genoemd, omdat men ervan goede
banden kan vlechten. HeL wordt veel
gebruikt om verstopte pijpen door te
steken (Antw. Kempen). Te Antw.
noemt men een pijllje van dit gras ,
wanneer 't tot heL doorsteken van de
pijp gebruikt wordt, kwàjonyen. In
Br. heet bunt : keesstrooi, IJunt ook
in N.-Br. Z. lloeufft. In 'L plaL·duitsch
ben ct of belmd.
DURBELKE. Z. brubbelke.
BURG, v. voor burrie of berrie (Limb.).

BUS
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BURLEN of BURRELEN. Sleeckx vcrtaalt
het verkeerd door pester, jurer, d. i.
bulderen, vloeken en lieren : burlen
is hetzelfde als brulLen door lelterverspringing en wordt meest gezegd
van ossen, koeien, fr. beugler, meug/er: de koeien'staan in de weide aan
het burlen.-Ja,Jan, ik zie wetdat zij
h·ier goei dagen heeft en zoo veel niet
moet burrelen van de11 houger, lijk
de koeyen van onzen gebuerman.

Baron Penninck, blz. t27.
BUS of BUSCH , hetzelfde als elders bos,
bosch : een buschhou! is een bussel
hout, fr. fagot. Een bussel dikke
stokken .heet men in Vl. Br. en elders
mutsaard. Doch mutsaard beteekent
bij Kil; hetzelfde als bussel hout,
en wel van klein houtofkleine stekjes
(virgulta)en terecht daar het verwant
is met rnaetsen of mutsen, afsnijden
(klein takjes schaarhout). Bosch va11
wijnbeziën is bij Kil. hetzelfde als
druiventros.
BUS, m. Twee gaten met eenen bus sloppen is twee verschillende zaken met
dezelfde gelegenheid doen (Westvl.).
In llr. en Limb. heet men dat : twee
vliegen in emen tap of .!lag treffen.

BUS, v. pint, halve liter, bij Kiliaan
busse, pyxis : t;eem een bus melk
(Leuven). Waar is de melkbus ?-Büs
wordt ook gehoord voor beurs. Z.
buks (schielgewcer).
BUSCHJEKAPPEN (een) bet. te Brugge
een voor- of namiddag van de school
afblijven om te spelen. Te Leuven
noemt men dat : :tijne sc/wol spoeten
of verspelen, elders : aclttet· de haag
naar de schoot gaan.

l!USSEL, m. hetzelfde als bij Kil. but!dsel
of bondset, I. cunahula, d. i. de kinderdoeken, fr. maillot d'eufants. In
Holl. kindertuur of tuier, zwachtel,
feitel. In Limb. windel of doek: toe u gij
ll<J{f in den busset waart, was ik reeds
getrouwd (Br.). Vanhier : een kind
inbusselen. Een gebusseld kind. In Br.
en elders in windelen, ingewindeld.

BUZ

Z. bunseleo.
I BUSSELEN.
BUSSELTJE, o. in Westvl. gebr. voor
boschken of een kleine slagbosch.
BUSSEN. Z. buischen en boesen.
RUSTELING, v. (Vl.), hetzelfde als 'tBr.
borsteling, d.i. een pak slagen. Z. afborstêlen (uitgespr.afbeustelen),bl.8.
BUT, m. bots, berisping, afwijzing
(Westvl.); de beteekenisen uitspraak
zijn dezelfde als in hel engl. bull.
llUTEN, b. w. ruilen (Limb.). Wellicht
heeft het deze beteekenis, omdat een
buiter of vrijbuiter gewoonlijk zijnen
buit (butin) vert·uitt. Bij Kil. buten,
bueten, bUtjlen, praedari. In Haspengauw lubben , ontmannen , kurden :
is uw hengst al ge/Jut! Vanhier buter,
lubber. Zou dit soms hetzelfde woord
niet zijn als boeten , oudtijds verbeteren, vermaken, een hulpmiddel gebruiken, wijl door de buliug
de paarden gedweeër en min gevaarlijk, de varkens geruster en dus
beter vet gemaakt worden.
BUTS, m. eigenlijk bots, stoot, in Limb.,
Br. en elders gebruikt voor buil,
bult, bluts : hij heeft hem eetten buts
op liet hoofd geslagen.

BUTSE (Vl.). Z. buts.
BUTSEN (botsen), blutsen : die appelen
zijn allemaat gebutst (Br.).
BUTTELEN, b. w. freq. van botten, bet. in
Limb. bouwland met den riek (drietnnd) rein, klein en mul 'maken. De
grond wordt daardoor lichter en van
hetonkruid gezuiverd. Zoo zegt men :
.
de atbeide1·s zijn it1 de aa,·dappeletl
aan 't bttlte/en. Zij hebben ze bijna
gebutteld. Z. boLten (aan de wegen

werken).
BUTTEN. Z. buten.
BUUR, rn. weverswerkhuis (Kemp.). Bij
Kil. casa, tugurium; appendix domus, aedificium alter i adjunctum ,
sax. sicamb. dus een afhang of gebouwtje tegen een ander opgetimmerd en toL werkhuis gebruikt.
llUZZE, m. en v. jongetje, een kind dat
nog zeer klein is ( Brugge).
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c
C. Men zoeke onder de lette•· K de woorden, onder de C niet voorhanden.
CA BOES , v. bie ( Geeráardsbergen ). ·
CADÉ of CADÈ, in 't fr. cadet, jongste
of jongere broeder, wordt in Dr.;
Limb. en Vl. gebruikt voor karet ,
kerel, woord dat, even als cadé, eene
onbepaalde beteekenis heeft, in 'tfr.
gatllard. Als men van iemand zegt :

op zij11en center zij11, op zijn gemak,
wel gezond zijn (Westvl.) : hij wa.~
heet van zijnen center, d ..i. heel uiL

zijn lood, bedweid, vcrbluft (Br.).
CENT EU BOOR, v. zoo noemen de schrijnwerkers te Leuven eene boor met
ecne pin in 't midden· en róndom
twee snijders. Zij dient om pingaten
te l!oren.
't is een eerste cadé; 't is een fameuze CINKSEN of CINKSENDAG, m. (fSOile dag)
van 't fr. cinquante of 'tlat. quitlquacadi, een vieze cadé, wil men veel
ginta, wordt in lirabant gebruikt.
meer, 't zij goed of kwaad, laten
De N.-Ned. zeggen pinkster en piukverstaan, dan men uitdrukt. Men
steren o. ( pinksterdag, -feest); de
gebruikt dit echter niet, als men
Limb. pinksieren en pinksten (pinkstdeftigerwijze van een geachten perdag), dat dezen mannelijk maken :
soon spreekt.
met den Pinksten. Deze laatste vorCARESSEEREN, b. en o.w. voor: verkoemen komen van 'I gr. 7töll't')')xoar~.
ren, vrijen : hij caresseert eeue rijke
dochter of met eene rijf.e dochter (Dr., CLOCHE, v. Zie bij Kil. kloeke, toga,
pallium ( mantel) (Leuv.).
Limb. en elders ). Caresseereu is in
die streken deftiger dan vrijen. Van- COMPOST , m. Z. bakku (Hagel.).
hier caressatie, caresseering, voor : CONDITIE, v. van 'L fr. condilion, voorwaarde, clause, huur- en pachtconverkeerillg, vrijage en careskens.
tract : dez~ pachter heeft conditie aan
CARLO, v., mv. carlol!n of karloën, dikke
mijn land voor 9 jaar (Br. Kemp.
zoete erwten, die na de peulerwtw
Belg. Limb.).
gegeten worden.
CAROTJE, CAROOT, wortel, fr. carotte COUCOU, m. soorL van klaver of van
steenktavers met witte bloemkens.
(Westvl.).l(root is in N.·Ned. even als
De steen-, weg· of straatklaverkens,
in Llmb., in welke streken men
ook karoot zegt, hetzelfde als het fr.
zoo genoemd, omdat ze op straat·
betterave (beet), terwijl men daar,
kanten wassen, zijn wat magerder
alsook in Br. voor het fr, carotte,
en wat kleiner van blad en bloem.
wortel gebruikt. Voor wortel (carolte)
Kil. steenklaveren , trifolium cornihoort men in Limb. nog al veel moer
c!datum , enz.
·en moor. Bij Kil. karote, karote-wor- COVENT, o. van 'L I. convenlus, plaats
waar de paardenknechten slapen
tet, pesti11aca, daucus, vulgo ca rota,
(Huysse). liet bet. in sommige steden
fr.carotte, engl. carrot.
van Br. ook een huis, waar er velen,
CAVA, m. eene bergplaats of polder
die geen vcrwanten zijn , bijeen . in
( Z. dit woord), soort van schelf of
kwartier woonen.
zoldering , waar men alles op tast :
de cava steekt vol hooi ( Lauden). Is CRIMINEEL, bijv. en bijw. bet. zeer,
sterk, geweldiglijk, ook in Vl. behet verwant met kavatie,-kraecke, bij
dronli()n, doch dan is er beáro11km
Kil. áomus ruitwsa 1
onder vcrstaan (Br. Vl:en Limb.).
CENTER, in 't fr. centre, midden, rfl.
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D. De dwordtdikwijls in de volksuitspraak
weggelaten or vcrvángen door een i·
or j-klank ; zoo zegt men : baaien,
verbeien , vergoeien , verblinnen ,
gebei!n, voor: baden, verbeiden, ver·

goeden, verblinden, gebeden, enz.
Soms luidt zij achter ecne n als g :
zoo zegt men : bingen , . wenger,
wingen, voor : binden, wender. Soms
vcrvangt zij ook de l wanneer er
twee u bijeenstaan or in de uitspraak
schijnen gehoord te worden, b. v.
.A lderheiligen , helder , speelder ,
heeldernachten, voor : Allerheiligen,
heller, speler, heeler; in elders voor
eliers is de d in de beschaafde taal

thans nog behouden.
D wilt in de uitspraak gewoonlijk voor·
afgegaan zijn door b, d, g, l, m, n, r,
v, w en z, maar niet door clt, {, k,
p, s, sch en t, welke laatste letters
achter zich ecne t vereischen. Ook
zegt het volk in Br. en Antw. gemeen·
lijk: hovgde, leegde, breedde, rondde,
enz., voor hoogte, laagte, breedte,
rondte.
DAAL, bijw. (St-Truid. en Hasselt) neder,
beneden : kvm ee11s daal. Vanhier
DAALZETTEN, b. w. nederzetten: een
slvel daalzetten , en
DAALZITTEN, o. w. uederzitten : hier
is een stoel, zit daal (St·Truid. Diest
en elders).
DAAS, m. (dazen), groote paardcnvlieg,
licht zoo genoemd om haar dwaas
en woedend omvliegen (waarvan wij
ten minste drij of vier soorten llcn·
nen) in den hooi· en oogsttijd , in
beemden en het meest nog hij het
kreupelhout. Bij Kil. daese, daesele,
daesene, si41mb. asilus, tabanus,
fr. taon. Dild. hecfl daze of daas
( paar.den\'lieg) v. door den uitgang.
DABRELEN 'of DAllBEHEN, frcq. van

dabben, bijna zooveel als baggeren

_( z. bz. 27)

of met de voeten in het
slijk trappelen { Br. Leuv. ).
QADBEN, b. w. met handen , voeten of
klauwen in de aarde krabben of
wroeten : de hond dabt den mol uit
den grond (Dr., Hagel., Limb.). Wanneer een paard , dat lang ergens stil
staat, zou geerne heen gaan , dan
dabt het van ongeduld. Jema11d onder den voet dabben is iemand ver·
nederen. Vanhier dabher, gedab en
gedabber, uitdabben, uitkrabben ,
verdabben , bedabben , overdabben ,
doordabben, d. i. bederven, b. v. :
de kieken hebben gansch den hof
verdalid. Bij Kil. dabben, subigere,
·suffodere, uithollen ·: dabben, bet.
ook zich vuil maken.

DABBEREN. Z. dabbclen.
DAGEN (op iets of iemand), uitgespr.
daugen, ook tieren, grommen, lastig
zijn : de ouden dagen op de jongetl.
Wat zit gij altijd te dagen? ( Br.,
Lcuv., Antw., st. en pr.)
DAGGEREN of DEGGEREN, o. w. misschien verwant met dabberen, zegt
men van boren , die rondiaopen , in
stede van dadelijk het hout in Ie
gaan ( N. der pr. Antw. ).
DAGMAAL of DAGWAND, o. een dagwand
lands is eene plek honderd roe·
den groot. Vier dagwand maken een
bunder. Kil. leidt het af vandaghen
wenden, id quvá uno die arari aut
meti potest ( Br. ). In Vl. reke!U men
doorgaans bij gemet. z. dit woord.
z. maal, dat oulings maal, plek en ,
bij de Saksers, paal beteeken de.
DAK lwmt voor in : dat ontwerp zal in 't
dak valle11, onder blijven , niet ten

uitvoer geuracht worden. Men zegt
in 't Hagel. op het dak werpe11, voor :
te vcrstaan geven, een woordje in de
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samenspraak laten sluipen om zijn
verlangen te doen voelen, b. v. werp

tlau áau, kirmeke11 , liau. ( Westvl.
Brugge). Vanhier daveren, sterk be-

eens op het dak, of hij zijn land niet
zou witten verhuren of t•erkoopen :
elders, en wel rond Leuv. iets op het
berd werpen. Die ir1 een glazen huis
woont, mag geene steen en werpen op
eenandermans dak, d. i. die zelf niet

wogen worden, leKortrijk ook beven,
b. v. : hij daverde van koude. Bij Kil.
dauen, dave1·en, nutare,vacillare, enz.
to DE, lidw. veel vóór de aanwijzende
deze en die gebruikt : 11eem gij den
dezen, ik zal de die nemen (Belg.·
Limb. Antw. Br.)
2• DE voor du (doe), dij, komt nog steeds
achter het werkw. of achter toe, zou,
ent. : toe de 1 wo de ; hoor de niet ?

deugt , moet van eens anders gebreken zwijgen. Br. en elders.
DAKDROEP, v. in Br. dakdrup, in Hol.
afdruip,

m.

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

zul de komen? wat zeg de daarvan ?
ga de meê? Soms, wanneereene voor-

sneeuw dalken. Door geploegde vetden
dalkm. Door slijk of grachten dalken

gaande letter zulks vergt, verandert
d. in t : loop te mede? drink te veel,

(Kemp.). Is dit niet vcrwant met het
oude dollen, doleh en, treffen, kwetsen, wonden? Z. dolk bij Bild.
DAMMEL!':N, o. w. dingen, onnoodige
woorden spreken ( Oostvl. ). Van 't
kaart!; pel dammen?
DANIG, bijv. en bijw. geweldig, zeer, van·
dege : 't is danig slecht weér. Ik
heb danigen honger (Antw. Br. Limb.
Vl. ook in N.-Br. z. lloeutfL).
DANS, ten dierert dans iets doen, met
haastigheld en naberouw iets doen :

ge wordt zat. Pas te niet op, ge gaat
achteruit. Soms gaan de en gï; te samen : zij de gij daar? Waar de gij het
dien ik gisteren zag voorbij toapen!

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

DANTELEN, o. w. van flauwte wegdraaien, zoodat men bijna valt; zoo
gaan dat men geen en rechten weg kan
houden , geJij!{ dronken menschen
of dezulken, die door eenc flauwLe
overvallen zijn : hij ging al danletende door de straat. llij dautelde opeens weg (Hagel.). Het is, dunkt ons,
verwant met drentelen of trantelen.
DAPPER, bijw. snel, bij Kil. cito, celeri·
ter ( 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 zat dauweert gaan ( Belg.-Limb. ).
DAUWEN, b. w. wiegen, in slaap wiegen:
de moeder dauwde haar kind en zong

(Z.- en N.-Dr., Antw., st. pr. en
elders).
3• 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,l,m,n, r, v, w, z; maar de
verandert in te, wanneer het grondwoord zou eindigen met eh, f (ffe).
k, p, s, t. Stoppelde, d. i. bestoppeld;
kruthaarde, met gekrold haar; bloem·
de, bebloemd; kegelde, kegelvormig;
spilde, rank, tenger; pijlde, lang;
wolkte, bewolkt; gatte, met gaten er
in ; pokte, met pokken; pulle, met
putten voorzien. Zoo nog grijsde,
buikle , schilde, blaarde 1 volvoette ,
batoorde, enz. Vgl. den uitgang ed

bij de bijv. mv. in 't eng!.
En' k zag er de bi odersaen 'I werkondereen
En '1 kooren viel dapper en dikke;
Daer si.Ond helgestuikt op den Iloppdden
[grond;
Wanneer by zyo kru/hai•·dekinder,erzond.
or, spelend zag bacbten (acbter)gekropen.
Bind een zilverblank hulsel met blauwen[ tien band om zyn heilig~ kruis.
(G. Gez. 69 en 79.)
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DEBBELEN or POOTEI.EN I gedurig in
handen neO}en, vuilmaken. Vandaar
debbetaar, die debbelt (Westvl.). z.
dabbeien , dnbberen 1 wailrmede het
verwant is.
DEDDEREN 1 o. w. bibberen <?f beven
van koude ( N. der pr. Antw. ). In
Oostvl. soms morzelen,
DEEFEL, o. Z. deet'eling.
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-

feling.
DEEFELING, v. eigenlijk besmoddering,
en verders, in Oostvl. een weg, waar
veel modder ligt : is dat hier. el!n

dee(et , eene dee(eting?
DEEG, bijw. vandeeg, terdege, d. i.
zeer, sterk, veel : ik ben vandeeg
moede van dat werk ( Br., Antw. 1 st.
en pr. ). In Westvl. sti( ( stijr).
DEEL; m. deeling of het werll\v. deel en,
zelfstandiger wijze gebruikt : kon hij

aan den deel maar geraken , hij zou
het eens goed laten blijke11 { Br. Vl.).
DEEL, DELE, v. verbasterd hgd. dat diele
in 't v. voor plank en in 't m. voor
houtenvloer heeft , zegt Bild. I. 142.
Bij llleyer bet. deel t• de plaats waar
de rechtspleging gehouden werd, ge·
wis omdat ze met planken of staket·
seis was afgesloten ; 2• de uitsprank
cir 't vonnis der rechters werd deel en
wordt thans oordeel genoemd ; 5° het
rechtsgebied. Z. delewand.
DEELTEN, o. w. bet. eigenlijk in deel en
of gedeelten leggen; in de helft deelen
of helften :vader is· uu dood, willen
wij dan eens gaan deelten 1 lllen zegt
ook : paarten ( Westvl. ),
DEEM, v. (met zware e), tepel aan den
uier der melkdieren : de demen onzer
koe zijn verzworen. Bij Kil. deme,
uber, rumm (Br.Antw. Kemp. Limb.
en Fries!.).
DEEMELJJK, bijv. is zooveel als het

DEG

fr. fade, smakeloos, onaangenaam:
wat al te zoet is , . is deemelijk. De
groene komkomme1·s hebben eenen
deernelijken smaak ( Limb. ). In nr.
zegt men smets.
DEEMSTER, bijv. en zn. m. donker, duister, hgd. drmkel, {i11ster { Westvl. ).
Rond Aalst demster. Kil. heeft dnaren·
boven nog de.ymster en dimster, en
voegt er bij dat het ook in Holl. en
Fries!. in gebruik is. Vanhier demsterheid, duisternis. 't Engl. bijv.
dim beteekent duister en dimness
duisternis. Vanhier 't w. verdemsteren en verdimmen , verduisteren ,
eng I. to dim, hgd. verfinstern. Z. Delf.
blz. 200, 202, 564.
DEEN. Z. dene of den.
DEER 1 m. deernis, wat deernis wekt:
I

't is '11en deer om na te zitm wat die
zieke uitstaat; ook ongemak, leed :
ik heb daar geenen deer va11 hoegenaamd (Antw. st. en pr. ). Te Brugge:
deernisse, bij Kil. miseratio, commi·
seralio. In Br. en Limb. meest: com·
passie. Deren beteek. medelijden
hebben bij Kil. en dere, deyre, dispti,
centia, gr. ~PYI, i. pugna.
DERE (zware e) v. 'tzclfde als deer,
schade, deredoen, schadedoen (Wvl.).
. Bij Kil. dere, deyre 1 nocumentum,
noxa; van deren, deyren, schadelijk,
I

nadeelig zijn, beschadigen.
DEEREN, TEEREN (met zware e). Leuv.
tisl 1 getist; Brussel, tust 1 gelust; in
Westbr. tost, getost, lilgemeen in
heel Br. voor derren, darren, dur·
'ven. In Limb. dorren, dorst, doorst,

gedorst, gedoorst : ik dar, doe dorst,
ze;dar, we, ze dorren; geáort.
DEESEMEN, o. w. niet gedaan krijgèn
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 01> het vuur te zetten. In de
Hol!. Woordenb. vindt men degel in
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de beteeken is van ptatine d'ime pres se
d'imprimerie. Bij Bild. potdeksel; bij
Kil. deglul, sax. sicam. lebes, d. i,
ketel , kastrol of iet dergelijks. Het
is vcrwant 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 1 en dat den naam
van Tegelen draagt.
DEGGER, m. verwant met dagge, moordpriem 1 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 neérgaan, de golving van de
zeebaren beteekent, doch niet het w.
deinen, op- en neérgaan als de zeebaren : het deinend pad, d. i. de zee.
DEIT, m. Z. dijd.
DEK, lil. komtinWeslvl. voorindespreekwijze : iemand eenen dek zetten, d. i.
bij iemand schulden maken :hij heeft
daar eenen grooten dek gezet.

DEK, bijw. van tijd, vergelijk, trap : dek·
ker 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 dekeu tegen en hij begon
mij uit te lachen. Z. mendeken.

DEKROEDE, v. in VI. hetzelfde als dek·
wisch, eenc wisch om mede het stroo
vast op de daken te binden. In Br.
verschillen de dekroeien van de dekwisschen, gelijk roede en wi~ch; eene
wisch is daar eene teen, wijm om iets
meévast of samen te binden, of manden te vlechten, terwij I eene roede
veellanger en dikker is en meer dienstig om reepen van te maken. Men
legt het stroo tusschen de dwars over
do kepers liggende dekroeden en
trekt ze sterk tot elkander met
dekwissclun, en al zoo ligt dat vast.
'DEKWISCH, v. in Br. wisch, teen, wijm,
in het dekken gebruikt. In Oostvl.

DEN
dekro~. Z. dit leste.
DELE. Z. deel.
DELEWAND, m. plank en schuCsel lusschen den dorschvloer en den tas ,
samengest. van wand, muur en deel.
Bij Kil. ook dele, deele, deyte, d. i.
1° plank, berd;~ vloer, dorschvloer,
licht omdat de vloeren mee;;t met
planken belegd werden. Z. deel en
dencwand of dennen wand.
DELF, DELVE, DILF, DULF, v. sloot,
kleine gracht in de velden. Bij Kil.
delve , dilve , Zeland. Holl. gracht ,
sloot, I. {ovea (Vl.).
DELT, ook TEL TE, in Westvl. hooischelft. Kil. vertaalt delte, door meta.
In Br. ( Lennik) delft. z. Hoeulft op
het woord deel.
DEL TER , m. hooizolder boven den stal
(Westbr.), elders, rond Leuv. scl!el(l,

hooischel(l.

DEM, DAM, mv. dämen, kooizeik {Limb.)
te Kortr. eurg genoemd.
DEMP.EN, b. w. bet. in vele streken uiet
slechts smoren, stillen , maar ook
beteugelen, fr. dompter: een peerd
dempen; Een gedempte hengst. Vanhier peerdmdemper, dempitlg. Sommigen leiden dempig { korthorstig ,
kortademig, aamborstig ) hiervan
af, doch, ons dunkcos, komt dit eer
van demp-, d:Împ (adem).
DEN of DEN NE, m. dorschvloer { Antw.
Kemp. Limb. ). In We3tvl. bet. het
nog den dorschvloer op eeu veld of
de effengemaakte plaats, waar men
het koolzaad ( slooren , ippens ) of de
boelw;eit uitdorscht 1 of het vlas de
zaadbollekcos afreept. Vanhier in
Vl. deukleed, in Br. derschkleed,
groot stuk lijnwaad dat men over
eenen deu openspreidt om er OJl te
dorschcn, en denuewatld (Z. dit w.).
Bij Kil. bet. dcue plank, berd, bord,
CJl deune vertaalt hij door area, et
pavimeutum : et Tabufatum : et Antrum, cavema. Bild. heeft : "det& of
denne, zoldervloer; ook plecht van

DEN
een schip, ook. van ouds dem1ing.
Dit dennen is slechten, vlak maken
en dus bevloeren en hangt samen
met het hgd. dehnen, uitstrekken. "
Z. verders bij hem dan of detl (I. UO)
in den zin van grol, spelonk, omzette
plaats, mei planken, boom en of anderszins. Volgens Bild. wordt de denneboom aldus genoemd aLf waaruit
men staketseLf maakte.

DENE. Z. den.
DENEWAND, Br. wand van denen of planken. Z. dennewand.
DENKLEED, o. dorschkleed. Z. denne
( We~tvl. ).
DENNEBOOM, dat gedeelte eens schips,
waar de luiken op rusten ( Willebroek ). In ·Hol!. noemt men het
plecht. z. den en dan bij Bild. I.
llENNEN· of DENNEWAND, hetzelfde als
delewamt, d. i. een berden muur in de
schuren lusschen dorschvloer en tas
( Br. ). Wordt de dorschvloerw:.md
eigenlijk bedoeld, dan schrijv.e men
liever dermewand. Dil zelfde geldt
ook voor delewand. Z. den, denne.
DENNENWEG, m. scheidmuur tusschen
den nere en den tas, in eene schuur
(Hagel.). Weg verkort van weecll of
weegh, muur. Vanwaar weegluis,
wegluis, wandluis. Z. dennewand.
DENNEWEERD, m. lage hOIHen muur, die
in de schuren den dorschvloer van
àen strooitas scheidt. Men zegt in de
Kemp. en Antw. nog dermewvrcht en
dennenwurcltt. n'eer of tveerd, wortel
van weren, is eigenlijk iets wat
afweert, wat afscheidt, beschut, beschermt, verdedigt. V:mdaar bet.
bij Kil. weer, we re, weerd, weerde,
weerder , werd, werdt, wordt : proPll{l'WCUlum, sepimentttm, septum,

t1. i. omheining, af:;cheidsel, hoogte
of: al wat afscheidt, beschut, tegenhoudt, in 't angl. sax. wortil of
wevrth. De woorden tiJaarde, gaarde,
geerde (hof, tuin), eng!. yard; waren, weren, bewarm, hgd. warteu,
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{wachten, bezorgen), wärter, wachter, het fr.garde,garder, het vl. boomgaarde, warande, 't eng!. to were, nederd . .tic/I weren, hgd. sich wehren,
oud eng!. wen·e, Kil. werre, Cr. guerre
{oorlog) enz. dat alles is s11men duidclijk verwant. Gairdan bet. in 't Goth.
omsluiten.
DENTER, m. bet. rond Brussel zolder,
doch te Leuv. en elders is 't de gang
dereersteen tweede verdieping. Voor
dat ~c:edeelte der benedenplaatsen
gebruikt men het woord gang. In 't
middeneeuwsch luidt het darmter
{Beatrijs, v. 85, 1). Het komt van dormitorium, gelijk refter van re{ectoriwn.

DER, TER, wordt in de volksuitspraak in
VI.I~r·. en eldersgehoord voor er, daar:
Zoo de•· een vcrzuimen dorst,
Van te werken voor den kost.

( G. Gez. blz. 45.)
Edoch dit is niets anders dan de lusschenvoeging vandof t, welluidendhcidshalve, als in beheerder, bestuurder, duurder, zwaarder, kleinder,
edclder, opentlijk, gezamentlijk, wezentlijk, enz.
DER~', bijv. nesch, nat, week, plat. Men
zegt het van brood, waarin de gest
niet gewerkt heeft en dat dus niet
opgegaan is : l1et brood is der{. Kil.
heeft derjbrood, pan is azymus, non
{ermentalus, brood dat niet gegaan
heeft, gelijk men in llr. en Limb.
zegt. De1·ve boter, goed geknede boter. Z. derw.
DERREN, terren ( dorren), dorst, g·edorst, getorst {getost in Westbr. ).
Z. dccren, durven.
DEIIIIING, m. in Oostvl. en kl.·Br. turf
{tourbe ), doch derring is wat grover
en riekt meer dan turf: zoo gaatt ook
de vrienden verby daer den derring
rook~ en stiuct (Jan de llrune, Bauketwerck, blz. 150). llij Kil. darinck,
dary, darie, dal'i·tor{, fiand. Zcland.
hol I. Cespes bitummosus: nigra qwe-

lJEU

dam et T!iscosa gleba, qua ignis {ovctur apud Flandros septentrionales et
Zelandos, vulgodaria, darinca. Derrie, derrij bij Sleeck.x ook turf, is in
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delijk kleed, d. i. van goede slof,
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

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 droogoven. Bild. heeft darie, darrie, derrie, v. en leidt het af \an dar1·e, dor,
miJnen deun in dat hij gekozen werd
waarvan de droogzolder voor 't graan
( Westvl. ). Bij Kil. dor1e, deuue,
in Duitschl. de darre genoemd is.
ludus, facelire , nugae. Vanhier
z. schadde en bulte, eene brandstof.
deuntje, toontje en dcunc11 (Bild.).
DERSCHEN ( Br. Vl.), deerschen ( Limb.),
DEUNEN, o. w. bet. te Somerghem da·
soms ook drcsschen voor dorschen.
veren, te Gent schudder1 en beven,
Vandaar derse/ter, derschvloer ,derschconquassari, fr. trembler. In 't Oud
vlegel, derschmolen, enz.
hgd. Dunia11 thiu ertha dunida ( lleDERTIENAVOND, daags voor Driekoliand t 74 , ~' ) , de aarde beefde.
ningendag. Z. Delf. bi. 200.
Z. Delf. 209 en bij Kil. don en, i. deu·
DERTIENDAG, d. i. Driekoningendag,
nen. In Wcstvl. bet. deunen (duenen),
zoo genoemd omdat dit feest den t3en
weérgalmen, wcérklinkcn ( G. Gez.).
na Kersmis komt.
Kil. resonare. Dit deunen is licht
DERVEN, DEURVEN (met korten eu-kl.),
'tzelfde als dreuneu :mijne o01·en deub. w., dierfen dorf, gedorven, voor
nen. Van deunen komt het w. donder.
durven ( Antw. st.). Kil. derven, dor·
DEUR of DUUR, z. m. stier ( Limb. ).
ven. Z. deeren.
DEUR. Het spreekw. voor de rovde deur
DERW, bijv. vochtig, nat doch taai, vast
komen wil zeggen: voor de rechtbank
opeen : als de gist niet deugt , is de ·
verschijnen. 't Is misschien afkomstig
mik ( larwenbrood) derw. Als men
van het bekende tribunaal : l'anneau
op vochtige aarde trippelt, wordt ze
de la porterouge (Maaslr .)? Deur noch
derw. Deeg kan men heel derw knedorpet aan of door iets zien. is een
den (Hagel. ). Z. derf.
spreekw. dat bet. iets niet verstaan,
DESSENTWEGE, bijw. derhalve (Limb.).
niet weten hoe iets aan te vangen of
DESTEL, Kortrijk en Br. hetzelfde als elte eindigen (Kemp.).
ders desset, deessel of diessel, in lloll.
DEURHAlROE voor doornharig of stekcldissel, een timmermansgereedschap.
harig ( \Vestvl. ).
DESTEREEL, in 't L. van Aalst voor
DEUVELEN, w. de berden des bodems·
rosteet, dat is een van hout gemaakte
van een vat vast aaneen maken bij
tralie- of roosterwerk, waarin men
middel van pinnen ( Antw. ).
het hooi voor de peerden werpt, die
DEUZELACIITIG en DEUZELIG. Z. deuzi~
heterdan doortrekken. Vestereel zou,
voor duizelig.
volgens sommigen, distelleer zijn,
DEUZELEN en DEUZELING, voor daiU·
als ware het een traliewerk, waar
len, duizeliug, fr: être étourdi; étourde ezels de distels door treliken; voldissemenl, verliges ( Wcstvl. ).
gens anderen,· dier.1leer, de ladder
DEUZIG, vermoeid V3n geest : ienumd
voor de dieren. Z. be.n en rostceL
deuzig zagen. Ik word deut.ig op dit
DEUGDELIJK, bijv. voordeclig: een deughoek gezieu ( Antw. st.). Bij Kil. is
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áeusigh, ·duysigh vertaald door stu·
pidus, exanimis, pert~Arbatus men te.
vertigine laboratts, en in deze leste
bet. hoort men 't in Westvl. ik ben
deuzig, d. i. ik ben zwaarhoofdig.

DEWWELEN, o.w. bet. r. IJ peren : geen
eetlust hebben, niet zeer .ten appeLijle zijn; zijn eten kauwen en herkauwen : hij dewwelt op .zij11 elen.
't Is een dialectvorm van douweten ,
freq. van duwen , douweu.
DEZE of DEDEZE wordt in Westvl. alge·
meen gebruikt voor : degene : dezen,
die wo spreken, zijn valscltaurds.

DJANGELEN, o. w. bij het koopen scherp
afdingen : áie vrouw kan niets koopen
zonder ájangelen. Dit woord, veel met
prangeten verbonden, schijnt onsden
zelfden wortel te hebben als dingen,
waar het een verbasterd treq. van
wezen zal. Men zegt ook te Antw.
st. en pr. a(djartgelm, in Br: a{pren. gelen of a{pre11kelen ( Z. blz. 1t ).
DIBBELEN, o. w. voor dubbelen, freq.
van dubben, 'twell\ van 'tlat. dubitare
komt : wal staat gij daar te dib/Jelen;
speet uwe kaart maar uit ( Br. ).
DIBBETJE, o. kwezel (Brugge), voor
·dibbeltje, dibbelerse of dubbclerse,
die dibbelt, aarzelt en gedurig hervraagt. Z. bij Bild. dubbe, vlaamsch
woord voor klopje of kwezel. Edoch
dibbetje kan wel, bij letterversprin ·
ging, voor biddeltje, die veel bidt of
biddelt, freq. van bidden, staan.
DIODEREN, o. w. bibberen ( freq. van
beven), van koude of vrees sidderen
( 1\emp. ).
DJEEMENISTER, pcze(nlwevcr (Westvl.).
DIEFKEN, o. looper, d.i. eene soort van
sleutel, in 't fr. passe-partout {Limb.).
Op een diefken bet. te Antw.: in 't geuiept, heimelijk en zonder iemands
weet : ik ben op ee11 diefken uitgeloopen.

DIENAAlt, m. op de dorpen, tusschen
Mechelen en Leuven, ecu veldwachter.
Dl ENEN, dekken , bespringen : is die
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mer·rie atgediendgeweest?(Vl. en Br.).
DIEPERIK, m. diepte, ook kelder (St-Ni·
kolaas), 't is van diep afgeleid , als
botterik, lomperik, rotterik, van bot,
lomp , rot. Hij is 11aar den dieperil>
bet. : hij is verdronken (Antw.).
DIEPGROND EN, b. w. in Oost- en Westvl.
en elders in zwang. Wanneer men
het land met de ploeg eerst ondiep
omrijdt om bet te kuisehen, dat heet
men storten (in Br. scheUen); doch
als men 't een tweede of derde maal
dieper omploegt, uitrijdt of omspaadt,
dat heet men diepgro11den (in Br.
zaaivoren}. Z. diepvoren.
DIEPVOREN, gebr. in 't land van Aalst,
Br. en elders voor diep ploegen, eene
ploeg boven af en dan nog eene onderuit. Z. diepgronden en beulen, blz. -i9.
DIERENDANS, m. znw. eene die zijne
waren te dier verkoopt (Antw.).
DIETS, m. knikJ..er(Oostvi.-Eecl.). Sleeckx
heeft duts, klomp. Kil. dutse, dusse,
dusset, eene eekel, bollef:en, enz. lat.
glans, tonsilla , tuóer, lubercutum.

DIETSCH, bijv. en z. nw. Dit is de echte
en algeroeene 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 disch,
ptat·tisch, met den duitsehen schklank, uit ; door dosch verstaat hij
hoogduitsch. Te Leuv. en omstr.
zegt men niet diets maar duts, even
als in Limb. en dat bet. hetzelfde als
in 't eng!. dutch, d. i. vlaamsch of
nedcrduitsch; om het hgd. aan te
duiden zegt men in Br. duitsch, of
deutsch ( met korten eu-klunk ) en
duitsch of hoogduts , hoogdu.tsch
(sch uirgespr. als in 't hgd.) in Limb.
DIEVEN, b. w. Zie luizen {Oostvl. ).
Dl E\'INGE, v. in Westvl.soms voor dievin
of diefegge.
DIGGELSTEEN, m. dobbelsteen, waarmede de kinaeren spelen ( lilaastricht
en elders); 't is licht, bij letterveran-
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dcring, vcrwant met biggelen. Z.
blz. 53. l.lij Slecckx bet. diggel potscherf, bij llild. heet het cenc verbastering van dilge, delg (I, U9 ).
DIJ of DIJ D, groei, aangroei, tier, wasdom; 't is de wortel van 'tw. dijen
of dijden, d. i. zwellen, tieren, dik·
worden, in grootte toenemen; en van
gedijen, bijwinnen, enz. fr. protiter:
daar is geen dij in dat graan (Hagel.).
Die jougen heeft geen en dij, d. i. hij
blijft steeds even klein en mager.
'tEn heeft geen dijd (Land van Aalst),
d. i. 'ten groeit noch bloeit.
DIJAMPEL EN, b. w. een ige stoffen, zooals
aarde, enz. aL stampende en stootende klein maken (N. der pr. Antw.),
in nr. trampelen.
DIJN of DIEN, 2e pers. enkclv. voor uw,
het dijnt yoor : het uwe ( Limb. ).
DIJSEL, m. v. in nr. overal gehoord voor:
dissel of disulboom van wagen ,
koets, enz. Vanhier dijse/en. In
Limb. hoort men distelboom. Dij Kil.
diesset en dijssel, I. temo, fr. liman.
DIJSELEN, b. w. ccncn wagen besticren
(Oostvl., L. van Aalst). z. dijscl.
DIJSEM, m. dijset of dissel ( Hagel. ).
DUSTEREN, b. w. vcrpletteren, vermorzelen, tot moes, tot deesem maken :
de aardappels dijsieren, er stomp van
maken (Dr., Delg. Limb., Antw. pr.).
Vgl. teisteren , van 't oude teesen ,
teesten, plukken, scheuren, trekken
( Westvl. ).
DIJZE, bet. in Wcstvl. fijne suiker in een
stukje lijnwaad gedaan en waar de
kinderen aan zuigen. Men noemt het
ook tokke, 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
itt, d. i. hij staat er goed voor, hij is
goed in zijnen wol. Den dikke maken
of spelen , bet. te Thien ., Leuv. en
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elders: van zijnen neus maken, den
jan uithangen, trotsch, hooveerdig
zijn, fr. faire de l'embarras.
DIK, DIKS (Hagel.), d~k (Vl.), duk (Gel·
der!.}, voor dikwijls, dikmaals.
DIKKES , te Dicst : dik. Kil. dick, i.
dickmael, diekent 1 hgd. dieche. llolstcin : dik, dikke. In de oude Bciersche taal heeft dick insgelijks de
beteeken is van dikwijls, en nog,
thans in den Allgaü, te Nuremberg
J>ickisch ( Schmeller ). Middelhgd.
dicke, oudhgd. diccho, Br. dikkcs,
Wcstvl. dikkeus,diks,dikkels (G.Gez.).
In Limb. en llr. bet. diksof deks niet
alleen dikwijls, maar ook soms, mis·
schim : diks kan het gebeuren dat,

d. i. soms kaq het gebeuren, hel zou
kunnen gebP.uren.
DIKKUJP, kuip waar de melk in dikt om
gek.ernd te worden ( Westvl. ).
DIKWIJLS, te Antw. in nr. en elders algemeen in zijnen vcrgrootvorm dikwil·
zer, dikwitsl, gebruikt. Bormans gebruikt ook dikwilder (Vers!. blz. 510).
In 't Hagel. en Limb. nikker, dikst: het
dikst van at, het meest va u al. Dikwils, dikwijlsch wordt ook als bijv.
gebr. evenals dikmatig in den zin
van 't fr. fréquent: b.v. de dikmatige
communie, de dikwijtse/Ie gebeden.

DILT, DILTE, zoldering van sparren,
scheerzolder, schel ft, hooitas, fr.
{mil ( Wcstvl. Brug.), bet is 't zelfde
als dette, bij Kil. met a (mijl in Br. },
vendi/ie van t 33 koopen vUeringeil ,
kepers , delte· hoppe· en boor1persen

( plakk. van Oost.- en Westvl. ).
z: del t en delter.
DILVE. Z. delf.
DINGEN, o. gebr. voor kleederen in Vl.
Br. pr. Antw. en elders : uw dingen
is wel gemaakt. Dat dingen pastitem
niet.
DINGSCH, zonderling, vreemd :dil kleed·
set ctaal u zoo dittgsch.-Ook onpassclijk : ik gevoet mij zoo di11gsch.
Men zegt nog : ik ben zoo aardig·

DJO
(Antw. st. en pr.). Dingach bet. omstr.
Leuven, beleefd, goed, bereidwillig:
hij was wo dingst:lt 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 oe dizendag als in de middeneeuwen. In Oostvl. áijsdag; in Br. destag,
in Leuv. dijs· of dijr~sdag, welk laatste
onder 'I volk van Iloll. ook gehoord
wordt. In Limb. dees- of dl!s· of deetls·
dag. Bij Kil. disen-daglt ,. vet. !land.
dings-dagh, dijnsdagh, dijssendagh;

hgd. dienstag ; deensch , tijsdag ;
zweedach, lisdag; angeh;aks, tuesdaeg 1 tiwesdaeg; engl. tuesday; ijsI.
tyrsdaeg. Men schrjjve dins· of dings·
dag, volgens verkozene afleiding.
lhre heeft, en te recht, beweerd dat
dingsdag hetzelfde is als het I. dies
Martis. Mars \>las bij de oude Germanen zoowel als bij de Romeinen de
oorlogsgod. Hij droeg , bij de oude
Angelsaksers, den naam van Tüg, of
Tuit (in ~n naamval tuues), vandaar
't angelsaks tuesdaeg, en 't eng!. luesday. Anderen brengen het tot Tuis co,
ook een afgod der oude Germanen ,
doch deze is, volgens ons, eerder Mercurius, en vandaar ons luischen, dat
Kj!. van Theute ( Mercurius afleidt ).
Volgens anderen heette Mars die en
vandaar dan dies-dag. Men zie D•
L. A. te Winkel : Regeling der spelling voor het /Yoordenb. der Ned.
taat, blz. t28. Eenigen, met Jan Ten
Kale, leiden het af van thiug , ding ,
voor lilars , . of ding voor geding ;
dingsdag is dan eigenlijk strijd·,

twist· of oorlogsdag, het zij dat men
strijde door woorden of door wapenen , of een dag toegewijd aan de
rechtspleging , dewijl de Ouden gewoonlijk op dezen dag rech.tdag hiel·
den, of wel aau Mars den oorlogsgod.
DJOMPEL. Z. 't volgend.
DJOMPELEN ( dompelen ) , sukkelen ,
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dolen :in den donker rouddjompelen,
ook : djompel, op den djompel gerakeT&, d.i. verloren geraken (Antw. st.
en pr.). Dompelaar, sukkelaar (Gent).
In Br. zegt men sompelen of sampelen,
bij Kil. schampeten, lal. labi, afslibberen , afzeilen , afvallen ; exorbi·
tare, van den rechten weg afdolen.
DJOOL, DJOOLE, JOOLE. Z. joole.
DJOOREN, m. djoorke, o. dj urn, m. eene
halve pint, een kwartliter (Oost- en
Westvl.), te Gent djooreken, in Waas
djurn. in Br. zeggen wij llalfken, o.
kapper, m. of kapperken, o. in Limb.
schupken, hgd. schoppe71. In 'L Noor·
den hoort men ook kapper. Geef mij
ee11e11 djurn bier. Een djooreken faro
doet ons de1tgd.

DJOUSKE, m. noenslaap van eenige minpten : 'k heb daar een djouske gedaan ( IJper. ).
DIPPEN of DUPPEN (u scherp op zijn
Gentsch uitgesp,), 'tzell'de als dutiben, dubbelen, dibbelen : ik diple
of dubtege of ik zou gaan om 't wan·
kel/Jare weer (Oost· en Westvl. ).
DIRK, groote katrol, waarin de keten
yan den takelloopt(Kl.-Dr. Willebr.).
Bij Kil. durck, dorck, l:Jt. slmtina,
d. i. de plaats, onder in een schip,
waar alle vuiligheid in loopt.
DISCH, m. is 'I geen men in Br. toog van
eenen winkel, in Limb. toon- of winkelbatlk, in N.-Ned. toonbank noemt.
Dij Kil. mensa, vulgo discus, engl.
di.fhe.

1:2

DISTEL. Zegsw. op distets zitten (Vl.),
d.i. verlegen zijn, ongedurig of haastig zijn om te vertrekken; ook op
heete kolen zitten (in de Holl. woord.
op heete kolen staan ), zoo als men
. in Br. en Limb. zegt.
DJURN, m. Z. djooren.
Dl VER, m., boord van 't water (Brugge).
DOBBELEN, o. w. hakkelen, stotteren
( Kemp. ). Van dobbel, I. duplex :
vanwaar dobbeltong, 1hans dubbel·
tongig, 1." batbus, vanwaar 't fr. bal·
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butier (stamelen). Dobbelen is d•1s

zooveel als met eeno dubbele of belemmerde tong spreken, te Antw. en
elders doddelen.
DOBBEL TONGEN, 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 hu welijk bare goede boedanigbeden van
meisje laat varen ( omstr. Brussel).
DOD of DODDE, oud woord nog in verscbeidene provincii!n in gebruik. Bij
Kil. bet. bet staakje, paalke, kort
stokje; ook stop, kraan; verders rietstok met de aar, den stengel van een
plant, dien plant zçlven met lange
smalle bladeren, in Blancardus Lexicon typlw genoemd on daar achter
in 't vl. lisdodde, donsse, donsen ,
polsen, papen kul, 'zotb·kap; in 't hgd.
narrenkolben, lieskuop{en; ·in 't fr.
masse; engl. reed-mace; 2• de knodse, stok of schepter van een gek ;
3• in den Teutlwnisla bet. dod, gek
en dodden gekken; 4• 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, sla;,jpdronken,
bedodden ( Br.) of bedotten ( N.-Nederl.), bedriegen. Opmerkenswcerdig
is bet dat lypha van 't gr. ru!ll~<;
(rook) komt en dat rupeu1 rooken
bet. : nu in 't Hagel. geeft men den
naam van dodde aan een zwamachtigen plant, die in de weiden wast en
waaruit bij bet duwen zeker rook of
damp komt; en te Antw. is dod de
bloem of de aar van zeker rietgewas.
Te Somergb. is gersdodde, een posje,
een struikje gras. Te Antw. verstaat
men nog door dod :gesuikerd brood,
bolvorinig 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 bet fr. radoter
( d. i. mijmeren) van ons dot. Maar
zou )let geene verwantschap kunnen hebben met doddelen, dollel'en '!
Z. diets en dots ( tots, toorts). Dod
is in 't deenscb död ; en doddel of
dorrel bet. op 't Hoogeland, in Groningen, stuiter of knikker.
DODDELEN, o.w. bakkelen, stamelen :
hij doddelt {el. Al stamelende vertel-

ion : weel ge nu wat hij daar gedoddeld hee{ll Vanbier doddelaar, gedoddel ( Antw., Dr. en Hagel.).
DOODEREN, o. w. 'tzelfde als doddelen
( Br. ).
DOODERKEN, o. klein hakkelaarken,
kindje.
DOEF, m. veest : vanhier doefen, döflèn,
veesten : eenen doe{ op zijne zvkken
laten gaa11 (Dr.).

DOEI<' 'of DOl<', bijw. wordt gebezigd in
de uit4rukking : het is dof warm ,
om te kennen te geven dat het bovenmate warm is ( Limb. ). In Br.,
Antw. en Limb. do{, bijv. 't is dof
weêr, d. i. bet is laf, warm weder.
DOEFKEN, o. klein. druppelken drank
( ~omerg. ).
DOEL, m. een gedeelte aarde dat overblijft, nadat men bet overige reeds
uitgegraven beeft. Het eng I. áole, dat
ook paart , portion bet., is licht met
ons doet 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 spreekwijzen: 1° eten doeu, voeder doen vovr
de beesten , d. i. eten , voedsel voor
het vee verzamelen, als gras snijden, rapen plukken, wortels steken.
2• Ziju gevoeg doen, in zijll bed doén.
Hij deed iets. Voor 't fr. si, of si
fait, zegt men : toet, of toewel, d. i.
13
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eene verkorting van het doet, het
doel wet. Voor 't fr. nor1, 11011 pas,
zegt men ter.doet, d.i. het en doet,
of ook 'l doe niet , of toe uiet. Men
hoort ook, 'k doe, z'en doen (si, non
pas ) . Doene ( doone) is eene verkorting van doet hel niet? is het niet
waar? Men zegt in en rond Leuv.
( iemand ) ter aarde doen, ,·oor : ter
aarde bestellen, begraven.
DOENEN (Z. doneu), in den Teut.: doeoen, hellen, luiden, in souare, persottare, intonare. z. deunen.
DOENING, v. vertier, nering: die winkel
heeft veel doening (Vl.). Een 'goede
doeuiug, bet. een goede broodwinning: Jan zit in eene sclwonedoening.
llij bewoont eene(raaie 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.
AnLw.) ook dommerik, stomkop ,
moffer, pruiloor, monker ( AnLw.,
Kemp., Diest ). DaL does met dl'oes,
reul!, sterk mensch, duivel', geest
verwant is,lwmt ons als. zeer aannemelijk voor. Ook zijn er voorbeelden
dat de b zich door d, end doorblaat
vervan~ren uls dobbelen en doilderm
(stamelen, enz. ). Zoodat does, doezeiltall, spoalt om kinders bang te
maken, fr. croquemilaine, boudeur,
wel verwant kan zijn met boesmatl.
DOESTIG, bijv. troetelwoord, lief, zoet,
enz. mijn doestig hert, gade mij verlaten ! Mijt! doestige vriend, mijn
allerdoestigsle kiudje ( S. Truiden ) .

DOEVENSTOOT EH, m. duivenstoater of
,·
sperwer ( Limb. ).
DOEZEMAN, m. slakkeman, bietebauw :
kinderen, vlugt weg, de aoezema1t is
daar (Antw. pr. ). Z. does en boeman.

DOEZEN, o. w. de lippen laten hangen,
zuur zien, muffen, moffen, slomloopen, pruilen, pratten, monken : dal
meisj6 doet niet dan dDezen , omdat
zetliet meê mag gaan (Kemp.Antw.).
Vanhier doezer, doeskop, gedoes.
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DOF, DOFKEN. Z. doef, enz.
DOJER, ook DUH~R, DEULDER, zeker
heidegewas , waar men bezems van
maakt, vlasdoller, fr. cameline of
sesame balara ou d' Allemagne (Dr.).
In Oostvl. uoor, Le St-Peeters·Leeuw
deulder. Is dit de heide, fr. bruyère
of brem, waarvan men bezems bindt?
DOK , eerste plank die van den boom
(bool) gezaagd wordt(Antw. Kemp.).
In Dr. en Limb. noemt men die eerste
plank schaal. Volgens Bild. is dok
eigenlijk beschutsel, omvattiniJ, van
da·ën, do·ën, omsluiten. Edoch het
is eer datgene, waarmede men iets
beschut of omsluit, te weten, schalen,
·die daartoe gewoonlijk dienen moeten. Men ziet hier waarom de havens
(bassins) pokken genoemd zijn geworden.
DOKKEN, o. w. Lokken, slaan, kloppen :
mijn hert dokt; ook genaken, raken :
ik had hem n·auwelijks gedokt of hij
schreeuwde ( Wcstvl. ). Kil. dare
pugnos; ingerere verbera.
DOKKEHI<:N, freq. van dokken, 't gerucht

maken van loopende paarden op de
kalsijde ( Westvl. ).
DOKTI<:UHEN (Vl.), DOKTOREN ( Br. ),
d. i. den doctor of arts gebruiken,
in Hol!. en Limb. dokteren.
DOL, beslommering, last, moeite : ge
hebt met een ziek kind meer dot dan
met t1pee gezonde. reet dol aan zijne
oore11 hebben. Gij zult met dien zatlap
dol hebben (Dr. Autw. st. en pr.
Kemp. en N.-Dr. Z. Hoeufft ). Doten

beteekende oulings lijden.
DOL, 111. een soort van muis, aard· of
veldmuis ( Br.), in Vl. om haar gepiep
ook piepedot geheeten. DiL viervoetig
diertje is spits gebekt bijna als eene
rat.
DOL, DOLVLIEG, vleeschvlieg, ronker
( Leuv. Mechl. Antw. ); omsLr. Brussel is 't ronker. Zij wordt dol of ronkei' genaamd , om het dul geronk ,
dat zij maaltt. Wanuèer deze vlieg heL
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DOMST, in Westvl. voor donst of dorts,
vleesch roakt, komen er weldra ontelbare muoien in.
bloem of fijnste meel. Dons is eigenlijk iets wat zacht en wolachtig is,
DOLAARSBENDE (zachtlange o ), komt
b. v. fijn pluimkens. Vanhier de
voor in de spr. doet het weg, 'eer hel
spreekwijs : goed in zijrcen dons·
geraakt tn dolaarsbende, d. i., eer
zijn of goeá in zijnen wol zillen ,
dat het verloren geraakt. Die jonge·
d. i. welvarend, weihebbend zijn
ling is al in dolaarsbende bet. : die
( llr. Antw. ).
jongeling is al op den dool of dool- •
weg , hij bewandelt reeds den weg DONDER. De roode donder, maandstroom.
Wij halen het woord aan, omdat het
van zijn verderf (Oost\' I.). Wat is
eigenlijk dit dolaarsbende ? Eene
wellicht een germaansehen mytholobende van do/aar«s of uitzinnigcn?
gischcn oorsprong heeft; de uitdruk·
of is 't u iet eer eene vcrbastering van
king « m roden könig, » in llolstein,
doo(d)laaks, doo/aar/s of doolaagsis niet minder vreemdaardig ( omstr.
beemde! Z. doolakker en doolaag.
Brussel).
DOLLEim, o.licht voor tolleken, doddel·
DONOEH EN llLlKSE~l. m. fijn licht pasken (kleine dodde) d. i. stamelaarken
teigebak (Vl.). Te Leuv. noemt men
in de kindertaal. In Dr. Antw. gezegd
dit weériicht nabootsend gebak blik·
tot de kleine kindcrkens : o mijn
sem.
allertie(iil diJI/eke.
DONDERDAG, gebr. als z. mv. in den zin
DOLVLIEG. Z. dol.
van deugeniet en als uitroepings·
DOLVROUW, v. sterke dwarlwind : doe
woord : donderdag! zit ge daar weêr
de deur toe, er komt eeue schrikkelijke
aan mijne appelen. Het wordt ook als
bijv. gebezigd in den zin van ver·
dolvrouw op. Gewis zoo genoemd ,
wenscht, stout, ongelukkig, kwaad:
omdat die wind huilt en met dolle
die donderdaagse/u jongen, hij verwoede te werk gaat, geiijk een dol
woest mijn heelm hof ( Landen). De
wijf doet (Hagel. en elders). In Br.
Walen zeggen: tonnerre, acrelonnerre
zegt men ook : de bonte vrouw.
en de Brabanders douders, blik~ems.
DOM, bijv. dof, zwaarhoofdig, slaapach·
Bij Weil. zien wij zaturdag in den
tig : ik· bett van daag :wo dom met
zelfden zin gebruikt.
die hille (Br. Antw. elders). Vanhier
DONDERTOREN, gewoonlijk in 't mv. ge·
domachtig, d.i. slaapachtig, en dombruikt in Vl. Br. en Limb. voor d011·
meren,dat in Vl. sluimeren beteekent.
derwolkm, of wolkan die donder
DOMlilEREN, o. w. domachtig, zwaarvoorspellen : dam· zijn veel donderhoofdig, slaperachtig zijn, sluimetorms in de tocht, ik geloof dat er
ren. Bij Sleeckx is 't dommelm.
zal onwelr komen ( Leuv. en Antw.).
DOMPEL. Dompel werk is een bussel
OONK, v. geleegsnaam, aan vele plaatsen
"laswerk ( Kemp. Gheel ). In lkab.
in Br. Kemp. Vl. Limb. gegeven, als
zegt men : een dqnk werk.
de Hever(sclte)dvnk , Corsendonk,
DOMPEN, o. w. dampen, rouken, rook
Cranendonk, DesteldoTJk, Bonkmof damp afgeven, omstr. Leuv. Brusdunk, llw:sdonl\, Jleyndonk, Iiams~el en elders. Bij Kil. vaporare, tudonk, JVolfsdcmk, Appeldon I., Armmare. Tc Brugge : doornen. lf/ijne
paarden dompeil van 't zweet. liet
dompt in de kamer.

DOMPER, m. of keersendomper, fig. een
groote neus met wijde gaten (Vl. Ur.
· elders).

donk, Grobbendonk, ,Jfendonk, lf'aclttendonk, enz. eni'. Wat is eene donk
(<longe?)? Volgens Dierex, sur les
lois de Gaud, 11 , 22, bet. het veile
grond. 't Is licht hetzelfde woon.l als
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bij Kil. dut1ghe , mest , drek, vet,
{emus,letamm, stercus, eng!. dunghe;
vandaar bij denzelfden dunghen
(oud) , betzelfde als mesten, stercorare, hgd. tunghen, düngen; eng i.
dung. Edoch wij zien de dorpen, wier
namen met donk eindigen, niet verre
van beken, rivieren of waterplassen gelegen; zouhieruil niet te besluiten zijn dal men, en reeds van over
duizend jaren , donk heette eenen
natten, rotactitigen en vetten grond?
En dit donk zou wel kunnen vcrwant
zijn met hel volgende donkeiett voor
duikelen, fr. plunger.
DONK , m. dots; een donk werk is een
handsvol gerold (vlas)werlt ( Leuv. ).
DONK EL, duiller, waterduivel, duiknekker ( Westvl. ). G. Gez.
DONKELEN, duikelen ( Westvl. ).
Ze kronkelen (de duiven)
Ronklende om ende omme, donkle11
Roekcloerend hals eu kop
Te over de ooren in den krop.
( G. Gez. 93.)

DONKER,. Tusschen donkeren en ktareu,
voor: tusschenlicht en donlter (Vl.).
DONKERNISSEN komt in Vl. voor in :
dat zijn al donkern i~ sen , d. i. dat
zijn al zaken vol bedrog.
DONS, m. bloem of fijnste meel : tarwendons(Antw. en elders).
DOOD, zegsw. Op een oordje dood blijven,
betgeen men in Br. alsook elders
hoort, bet. zeer nauw zijn, het laatste centsken afdingen. De dood van
iets doen bet. in Westvl. van iets
sterven, b. v. die vader zal van zijn
slechten zoor1 nog de dood doeu. De
dood smaken is in grooten angst ver-

kceren ( Antw. en Br.).
DOO(DE)KEERS, v. dwaallicht (Vl.).
DOO(D)LAAG, DOODLAGE , DOOLEEG,
DOOLEGE, v.'rotterik, rotte grond,
broekgrond, waarin men licht doorzakt, moeras en verders onbruikbare
weg, waar de peerden niet door geraken, maar tot aan den buili in zin-

DOO

ken. Laag is verwant met het eng!.
to lay, stilstaan, liggen, leggen.
Sleeckx vertaalt doodlaag door sol
marécageux, marais. Bij Kil. is 't :
doodlaeghe, rectius, doodlaecke, vorago paludosa, abyssus limosa, gurges palustris, gurges limosus, lellus
palustris ad pedum pulsum vacillans:
pratum tremulttm: terra ad ingressum treme11s. In llr. zijn vele dood·
lagen. Kil. zegt dat het samengesteld
is van dood, bijv. en laecke (meer),
doch zou 't niet eer van een dood of
rot gel eg of van laag komen? ( Vl.
llr. Kemp.)
DOOLAI\.KER, m. .Men ze::t van iets dat
men niet meer kan vinden : 't is in
of op den doolakker geraakt. - llij
geraakte op den doolakker, hij liep
verloren. Z. doodlaag , bij Kil. doodlaecke, waarvan het ecnc verbasterin~ is (Vl.).
DOOM, m. hetzelftie nagenoeg als d3mp,
dauw, smoor, stoom. Jan de Brune
heeft het woord in 't mv. in Jok en
Ernst, bi. 28 : alzoo is het dat. de
glansen var1 outzagh, of 1·ykdom, die
hun omriugen, dikwils eenige. doomen
verwekkeu ( Vl. AnLw. en N.-Br.
z. Hoeutft). Bij Kil. dom, va por.

DOOM EN, o. dampen, rook of damp afgeven (Brugge). In Br. dompen : het
water, de ketel doomt al. Bij Kil. domen, vaporare ( Oostvl. ).
DOONE (voor doene, doet het niet),
niet 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 eenen
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.

DOO
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gefopt geweest is, is daardoor fij oer,
slimmer, doortrapter geworden : hij
is doorgedaan, fr. fin, raffiné.

hij is een doorneukte gast. Gij zult
onzenJan niet verneuken (bedriegen),
hij is een doorneukte kerel (Hagel.).

DOORDRONKEN,doortroklwn, doorweekt,
nat : een blad doordronken papier
(Vl. en elders).
DOOREWEG of DOOHWEG,· bijw. samengesteld van het zinversterkend door
en weg of eweg. Weg beteekent hier:
voort, voorts, in den zin va·n : immeraan , altijdop , van hier weg en
verder heen, vervolgens. Doorweg, op
den tijd toegepast, bet. derhalve, in
Limb. en Br. : gedurig, aanhoudend:

Z. doorgedaan.
DOOHNLAAH, UORELAAR, DORRELAAR,
m. doornboom, doornstruik. Vanhier
door11tarenhout (Hr., Leuv., Antw.
en Kemp.). De uitgang laar of leèr
komt voor in kersen-, pruimen-, noten-, appel-, peren-, druiven-, krieken·, mispel-, perzenlaar en beantwoordt aan denfr.uitgang i er. Z.laar,
leer.
DOORROOKER, m. doorgerookte pijp
( Limb. en elders ).
DOORSCHEUT, m. 1° de doorscheut is in

die jongen" is dooreweg op straal. /let
l"egentnu dooreweg. In Ur., Antw. en
elders heeft doorweg nog de beteekenis van : fel , dapper, voorgoed : nu
is hel eens doorweg koud. Nu zijnwij
dooreweg in gang met ons Idioticon.
Men merlw hier aan dat men soms in
de uitspraak eenc a of stommee !nat
hooren voor waar, wat, weg, weiuig,
enz., ewaar, ewat, eweg, eweinig.
Men wgt te Antw. en ook elders :
door en eweg. Z. aweg en ewat.
DOORGANG, m. bij de schutters te Leuven , schietbeurt : ik heb nog twee

doorgangeu eu kan !lOf/ prijs wiunen.
DOORGEDAAN, dw. Z. doordoen.
DOORJAGER (Br.), deurjager (Vl.), mensch
of dier, welk het voedsel als maar
dóór het lijf jaagt, derwijze dat het
hem geene deugd doet; iemand die,
hoewel hij wel eet en drinkt, echter
altoos even mager blijft: Schrale Luy-

ons graan , het :wt dees jaar niet veel
beteekenen, d. i. het is doorgeschoten.
Z. doorschieten ; 2° doorschietsel of
de tweede scheuten, die bij Kil. doorwas heetcn (Ur. en Antw.).
DOOHSCIIIETEN, o.w. in Dr. en elders
gebr. om te beduiden dat het graan ,
de aardappçls, enz. die reeds hadden
opgehouden te schieten of in 't voortschicten verhinderd werden, door
de groote droogte of den hagel, op
nieuw verschc scheuten krij~cn, die
men doorscheut of doorwas heet,
welk laatste Kil. vertaalt door perfora/a herba , en deurwassm door

crescendo pcr{vrare.
DOORSLAG, m. het doorslaan van de
weegschaal, goed gewicht, overmaat:

in dien wiukel gee(twm goeileu doorslag (Br., Antw. en Limb.). Elders en
in 't N. zegt men overslaa11, overslag.

den zyn ghemeenlick graglte deurjagers ( J. De Bru ne , Bancketwerk ,
blz. 222) Zulk eene noemt meu een
schmdkeuken en doorjager (Tuin-

DOORSNEUKELEN, b. w. doorsnuffelen,
waarvan het licht cenc verbastering
is, fel doorzoeken : die geleerde hee(l

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

heet mijne biblioll1ee'k en archieven doorsneukeld. Is s11euketeu daL

wit worden, scherpt ziclt bij tijds.Is ne goeden doom uit den teen

bij Weil. en anderen voorkomt in
den zin van de schuilholen der onkuischheid bezoeken, en s11eukeren,
zich in iets lekkers vermaken, geen
freq. van het oud Vlaanderseli SilOCCkeil, bij Kil. hetzelfde als s11oeien?

't

(Dr., Antw. en Hagel.), d. i. 't moeilijkste is gedaan, dat is een groote
stap vooruit.
DOOltNEUKT, bijv. ervaren, slim, loos :

DOP

een boomsnoeier immers ziet en
zoekt welke takjes hij moet uitsnijden~

DOORSNUISTEREN, b. w. doorsnuffelen
om het beste er uit te balen. Snuisteren, bij Kil. snoe&teren,beduidt aan
de boomvruchten snoepen en sloesteren, de sloesters afdoen.
DOORSTEKEN, b, w. verwijten : ik heb
het /lem doorgesteken ctat hij mij
beklapt /leeft (\Vesrvl.).
DOORTROKKEN of DOORGEDAAN, doortrapt, loos ( Br., Antw. en elders).
DOORWASSEN, o.w. in Br. gezegd van
veldvruchten die een doorwas of
doorscheut ltrijgen, d, i .. die, als ze
moesten rijpen, op nieuw door de
overvloedige regens, gaan schieten.
DOORWINTEREN, b. w. den winterdoorhouden : een paard , eenm os, etaarwinteren (Br. Kemp.). Men zegt daar
ook uitwinteren.
DOP of TOP, in 't vlaamsch als in 'l engl.
en in 't hgd. top{ voor 't holl. tot
(speeltuig). Zekerlijk van toppen,
overeind zetten, zegt Bild. Vanhier
doppen of toppen, met den dop spelen
· ( Br., Antw., . Limb. en N.·Br. Z.
Hoeufft) samenstel: pindop, eene tol
met ijzeren pin, ijsdop, ctopkoorct, de
koord waarmede men dopt. In Limb.
noglans is dop de werp· of draaitol,
tol dien men bij middel eener koord
op den grond werpt en alzoo doet
draaien op zijne ijzeren pin. De drijfdop of drijftot is de tol , dien men
met eene zweep voortdrijft en dit
laatste spel wordt hier kockerat, koekerel of kokkerel genoemd·: vanhier
kokkerel slaan of tol drijven.
DOP, DOPE, m. snuilje dat men uit
iemands tabakdoos neemt. Vanhier :
ee11s in doppen , d. i. een snui~e ( in
Br. eene pries) nemen (\\'cstvl.). Een
dopkeu llve11 : te Kortrijk zitten' de
kramers van vleesch en brood, op
de marktdagen met gesmollen vet of
vleesch; zij laten de buitenlieden hun
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brood daarin doppen voor cene kluit;
dit noemt men : een aopke11 ctoen.
DOPKE, DOPKEN, TOPJE, verkL van dop:
/lij i~ maar een ctop gr<Jol.- DopkeTl,
dopje wordt in Br.. , Anlw. en elders

gezegd van of tot kleine kinderen :
dat is em lief dopken. Z. duppe en

dolleke, tolleke.

DOPPE~, o.w. veel in Z.·Nederl. gebruikt

voor : indoopen , weeken met in en
uit te steken, fr. tremper: :r.ijn brood
i u de11 koffie doppen.-Die met mij de
hand ill de schotel dopt, is degeue die
mij verradeu zat ( Evang.). Voor doppen , met den dop spelen. z. dop.

DORSCHEN, dit w. komt o. voor. in de
spr. De boereu maar laten dorsellen,
d. i. zich niets aantrekken: ouze Jan
laai de boereu maar dorscheu , 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 voo1· l()vens·
middelen hoeven bezorgd te zijn.
DORSCH.MOLF;N , molen om graan meê
te dorschen, naam van een nieuw
dorschtuig (overal).
,
DOS, m. hel hoop~e omgekeerde kaarten:
hij heeft eeue kaart uit den dos
( Westvl.). Staal dos hier voor tas,
hoop, of voor to(r)& ( tros ) , hoopje?
DOSSE, ten dosse, in Vl. te peerd; teu
dosse rijden, te peerd rijden : die
dokter gaat altoos ten llosse. ~ Dosse
is vcrbasterd van te orse ; ars is hel·
zelfde als ros , peerd , vanwaar roskam , rosmoten , clro&saarct ( de ros-

aard, de overste die gewoonlijk te
peerd reed), rossen (thans ook rotsen,
b. v. rotsen en rijden), rijden en roskamuiCII, slaan gelijk men een peerd
slaat.
DOSSEN ( dossem), bijv. bleek, fr. terne,
blême, duf, dood~cb, van welk laatste
hel lich L cene verbastering is : die
man is dossem van kleur (Oostvl.).
DOTS, m. in Vl. pak, dik ineen gefrom-
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meld stuk goed, om het even hoc het
mag hccten. Bij Weil. beteekent dot
ecnc verwarde bos garen , saai , enz.
Dit dot is '!zelfde als of ten minste
verwant met ons dod, dodde, diets.
De Vlamingen zeggen : is dat nen
dots!'t is gelteel ineen geknosseld. Ons
dunkens, is dots hier zooveel als het
brabaudsch tols voor torts , tvvrts ,
fr. toi'Che, I. lorques, in den zin van
gedraaid en gepekt touw. Ou ze Ouden,
zegt Bild., gebruikten ook toorts voor:
t~kkcnbosch van torsen anders trossen, samenbinden en tot een pak
maken, in 't fr. trousser. Z. donk, dod.
'En op den rug had ze eencn dots
Zoo dik als 't bultje van Mie Rots.
( C. Duvillers.)

DOUW, v. bet. in Limb. t•.top van eenen
boom; zoo zegt men : hij. kan tot
in de douw werper'; 2• in het bijzon·
der, de middelste tak of beter de
voornuumste tak, die uit het midden
omhoog schiet : die bvom heeft eene
sclwoue douw. De wind heeft de dvuw
uit dm boom geslagen. In nr. zou
men zeggen : de wind hee{t het sop of
de kruin vanden boom gerukt. Douw
zou wel hetzelfde kunnon 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 uilgespr. ouw, oui ).
Z. boude, hou we.
DOUW, m. Naar zijne douw gaan bet. in
Westvl.naar zijn bed of slapen gaan.
Z. bij Kil. houde, haude hou we, pelle,
dat is de schelp , peul, stoester, of al
wat de peulvruchten In- of omsluit
en bewaart. Zoo zegt men in Br. en
Antw. : ik ga naar mij11e 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 wc~r wiegen, en
dus tot slapen brengen.
DOZENEEREN. Z. dudzeneeren.

DRA

DRAAD, m. heeft in Limb. in de gemeenzame spraak de beteeken is van arbeid
en van geld: dit werk heeft draad gekost. Dit paard heeft draad gekost.
Deze beteeken is is aldus te verklaren:
volgens Bild. Is draad hctpra;teritum
van dra·en , trekken , lat. trahere;
nu, trekken is een zware arbeid, en
waar arbeid te verrichten is, daa1·
is geld toe noodig. Verdord beduidt
iemand aan den draad houdett ,
iemand aan den klap houden.
DRAAI, m. heeft in de spr. iemand in deu
draai lwuden , behalve de bcteekenisscn, die Sleeckx er aan geeft,
nog deze van : iemand door belofte
paaien of hem in de verwachting
van iets houden. Den draai maken
bét. r. St-Truid. ergens blijven vcrtoeven om de gelegenheid te hebben
van iets te achterhalen. Een draai
hebben beduidt in Vl. zijn vcrstand
mi~sen. J/ij hee(l een draai weg is
zooveel uls wat men in Br. beet :
een slag van den molen weg hebben.
DHAAIEL, m. ringsken aan den hooruband der koeien, waaraan men het
bindzeel vast maakt { Antw. Kemp.).
Draaiel wordt ook \OOr draaier gehoord.
DRAAIELER, m. ( uitgespr. dro'itle ook
droyer), hetzelfde als draaier, stoeldraaier, een die stoelen, spinnewielen , kinderpoppen , enz. draait;
fr. tourueur. Kil. draeyeter, draeyer
en draseter, I. tornio, toreuta.
DRAAIEN, b. w. iemaud iets draaien vcrtaalt Sleeckx door don11er quclque
chose à quelqu'un; te en r: Leuv. beduidt bet : iemand iets wijs maken;
iemand ook betaald zetten. lemanu
builendraaien, bet. in Vl. iemand aan
de deur zetten. Draaien, o. w. zijn
verstand missen. Op rtiet draaien
( Vl.), of daar staan te draaien ( Br.
Antw.), ledig staan, niets verrichten.
DRAAIKAR, v. hetzelfde als drijwielka•·
of stortkor, kar met drij wieleu,
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wier voorste rad draait, enz. (Vl. ).
DRAAISCHAMEL , m. sameugest. uit
draai en schamet , beschaamd , verlegen, ongelukkig, bet. in Vl. iem3nd
die daar gedurig staat te draaien, in
Br . .zou men droozer zeggen.
DUAAlVAT, 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 Vl. gebr.
voor de draden of vezels van de boonen afdoen : buonen draden, in Br ..
zegt men : boonen, erwten, labboenen pezm, vezert of vezelen, d: i. de
pezm of vezels (draden) aftrekken.
Z. blies, bliezen.
DRAFBOER, m. brouwersgast d[e voor
den tlraf moet zorgen (Lcuv.). Z.
boer.
Dl\AI:<'SNEWWEN, sneeuwen dat do dijken vol sneeuw Jiggeli ( Westvl. ).
Is 'I ,·oor : 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 koftiedik der
Holl. ( fr.marc de café).
DRATSEN. Z. dretsen.
DREF, ook DUEFGROND, onvaste zandlaag , die men bij het graven soms
ontmoet ( Antw., Kemp.), dit komt
van het w. drijven , bij Kil. ook
drijffen, in zijne verschillende beteekenissen, vanwaar drift, of drildrijfzand, fr. sable mouvant. Vanhier
bet. dri{. drie{. netwelk daar ook
mede verwant is, in Zeeland een
mageren, dorren , onvruchtbaren
grond. Bij denzelfden Kil. is dri{te,
engl. drift, aanvfotting, en aangevlotte koopwaren.
DREFT, hetzelfde als drift, d. i. drif· of
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drijfzand.
DUEGEN, het .>chip voor den wind laten
schieten, als men aan 't laveeren is.
. De stuurman roept dan : dregende
zeiten! Ook roept hij soms enkel :
ré! hetwelk beteekent dat meu de
fok langs den anderen kant moet
13ten overlocpen ( Kl.-Br. ).
DREK, m. wordt in Limb. veel gebruikt
voor vette aarde, ~;rond. Vandaar 't
w. drekken : een lar!d drekken , d. i.
vetten grond op een land voeren met
de kar, drekkar genaamd. Drekkar
heeft in Holl. de b.eteekenis van wat
men te Leuven mooskar en elders
slijkkar noemt. Ecnc drekkar zou
bij de Brab. boeren hetzelfde zijn als
ccnc beerkar.
DREK, m. slijk, drekkig, slijkachtig
( Limb. ).
DREKVLIEG, strontvlieg (Vl. Br. Antw.).
DREMPEN, o.w. zegt men van eenc beek
die zachtjes alloopt(N. der pr. Antw.).
Dit w. is vcrwant met drantelen,
· drentelen, trentselen, langzaam voortgaan.
DRENEN of TREN EN (met zware e) bet.
in Ur., Antw. N-. der pr. druppen,
zijpelen, doorzijgen : de muur, de
goot tlreent. liet vat treent. Bij Kil.
tramen , stillare, d. i. lek voor lek
uitzij pelen. Het is verwant met traart
eigenlijk tra-ing, druiping ( Bild. ).
Vanhier 't fr. drainer, drainage.
DRENTEL, m. meer in 't mv. gebr. in
Westvl. draad, flardc, stukken en
lapjes, die van versletene kleederen
afhangen. z. bentels (rond Lier) en
kweddel in Br. gebruikt, fr. toque.
DRENTEN, o. w. stil weg gaan; rond·
draaien, fr. roder çà et là. Vanhier
drenter : 't is nen drenter va~t nen
jongen. Het frcq. is drentelen.
'DRES of DRESCII , drets wortel van dl·ess.en, dretsen, m. de daad van dressen:
miju kleed is door den dres vuil geworden (l:!r.}.

DRESREGEN, regen zoo fel dat hij drest
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or bedrest, stortregen (Br., Antw. en
Kemp.).
DRESSE, v. is in Vl. eene soort van kommode, kas of schapraai met eene
'of meer deuren en van boven met
eene of twee laden voorzien.
DRESSEN, DRETSEN, DRIJTSEN, o. w.
spatten, uitspatten l als men een
steen in een en plas werpt, drest het
water op at wat er omtrent is. liet
regent dal het drest, d. i. het regent
fel : vanhier dresregen, stortregen.
Omtr. Leuv., te Antw. st. en pr. dressen; Westbr. en Oostvl. dretsen,
drijtsen, Vanhier bedressen en bedretsen. z. blz.· 34. Dil woord kan wel
verwant zijn met derschen of liever
met dres, dries, vanwaar driesta11d.
Z. dries.
DRETS of DRITS, m. stoot, slag, stamp
( Somerghem en Land van Waas).
DRETS. Z. dres.
DRETS, m. in Oostvl. modder, slijk : is
dat hier tien drets , een modder! Gewis is dit drets verwant met driesch,
drieschic, 'vanwaar bij Bild. dras,
modderig. Drels 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 eenestraat
uit de andere in zijn, gelijk de speelkinderen die gedurig op loop zijn.
Zij dretst heele avonden op 't straat
zegt men van een vrouwspersoon ,
die op de straat verkeert en daar niet
va nnoode is : die dochter zou veel beter doen op 't spelden kussen te werken dan heete dagen over strate te
dretsen ( Oostvl. ). In Br. zegt men :
hij is altijd op trot.
DREUMEN. Z. drommen.
DREUIIIER , ( 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 tréuzelaar ,
iemand die loom en traag werkt
(A. Dejager, 7'aalk. Magazyn, IV,676).
DREUTELEN, verwant met drijten, bij 't
marbollen-of knikkersspel gebruikt,
is zijn marbol tusschen ongelijke
steeoen zachtjes heen laten rollen
( Antw. ). Z. dreutel.
DREUZELACHTIG 1 kwijnend, ziekelijk :
't is al wo lang dat ons meisje dreuzelachtig is, 'k geloof dat het uitteert
( Oostvl. ). Bij Slecckx treuzelachtig,
treuzel, treuzelaar, fr. lambin, treuzelen, fr. lambiner.
DREUZELEN, o. w. kwijnen, ziekelijk
zijn: hij dreuzell nog altijd ( Oostvl.);
te Roermond , iets traagzaam verrichten. Vanhier: dreuzetaar, iemand
die aan zijn werk traagzaam is. Het
is gewis het freq. van droozen, traagzaam en slaperig, twijfelachtig aan
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 nen drevel dat hij wet drij stappen verre vloog. Deze beteeken is treft
men ook aan bij Plant. un coup à la
volée, ictus volalitis. Kil. ictus, putsus, alapa, colaphus. Vanhier het
werkw. drevelen, op en neér wandelen, kuieren.
DREZEL, m. licht hetzelfde als tremel
or molentrechter, fr. trem ie, huche
( Iloegaarde in Br. ). Vanhier drezeten. Omstr. MeeheL en Leuv. beeft
men trezelen treuten, het graan door
den trezel doen, in dezelfde beteeken is. Edoch trezet, truut, trijul
bet. in de Woordenboeken in 't fr. tamis en trijseten, passer par te tam is.
14
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DREZELEN, b. w. het graan drezelen is
het graan door den drezel malen, het
graan malen of van zijn kaf zuiveren
door den kafmoten ( Iloegaarde ).
DREZEN, o. gelijli, en ong. w. ( gedreesd
en godrezen ), te gader, te samenschieten , runnen : in den zomer is
het melk gauw gedrezen (Hagel.). In
'Ll'r. zegt men ook: te lait est tourné;
daarom meent een inzender dat drezen met draaien verwant is , doch
draseten, dat men bij Kil. aantreft in
den zin van: omdraaien, ronddraaien,
om- of rondzwerven, I. oberrare, circumerrare , en vanwaar draseter,
draaier, zal wellicht een freq. zijn
van dmzen of dre:un.
DRICIIT, m. zaaitijd (Vl.). Z. bedrichten
blz. 35.
DRIEBEK, DRIEDUIZE, DRIETIP, DRIJTOOT zijn allen benamingen van den
priesterhoed, fr. tricorne, in Vl., Br.
en Antw. gebruikelijk.
DRIE- of DRIJPlKKEL, m. drievoet, in
't fr. trlfpied : de kuip staat op den
drijpikkel ( Br., Antw. en elders).
DRIES, ORIESCH, m. een oud dietsche
geleegsnaam, is thans nog in Vl., Br.,
Kemp. en Limb. wel bekend, doch
niet zoo goed deszelfs echte beteekenis. In de nieuwere Woordenb. vindt
men het soms voor weide of weiland.
In den Teuthonista is dnJesch, onbebuwet acker, ag1·ipennus. In Kil. bet.
dries , driesch , dries-tand , dres ,
dreslaud, braakland , braakgrond ,
nouale, vervactum (ook bij Pomey ).

Verdors is 'tin Vlaaud. eenc opènbare
of niet omslotene weide. Driescht of
driescltte is, volgens Bild. v. en driesch
een adj. Dries is eigenlijk open,
en, gelijk open ( niet omdijkt) land
's winters overstroomde, is hiervan
dras, modderig, ontstaan. Doch driën
(droog en), eng!. to dry , is de wortel en woord inderdaad driesch, als
te draogen liggende. De Teuth. heeft
ackeronbcbuwet, proprie: eyn driesch,
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Bild. I, 16~. In Dr. en Vl. wordt de
naam van dries veelal gegeven aan
zekere uitgestrektheid gronds, dievrij
geilruikbaar ligt, hier en daar, doch
ongeregeld, met boamen beplant en
onder wier schaduwen schapen en
koeien hunoen vrijen loop hadden.
Dries lwmt bijna in betcekenis overeen met het fr. fric/!e of jachère of
braakland,welken zin men er in Limb.
en de Kemp. aan hecht. Zoo zegt men:
klee- of klaverdriesch. In Limb. is
driesch nog eene weide, gewoonlijk
openbaar, met Lalrijke boom en beschaduwd , zoodat er niets kan op
wassen dan slecht gras, dat door het
vee wordt af~:ebeten. Deze weiden liggen veelal dicht bij de huizen. In
N.·Dr. en de Kemp. heeft dries ook
eene soortgelijke beteekenis , namelijk die van weide, dicht bij of aan
de wooningen vast, waarop men
bleekt. l'rlen zegt nooit in maar op
den driesch, zoodat heteene opene of
hoog gelegene plaats is. Vanhier de
familienaam Vanden Driessche en 't
fr. Du Trieu en de gelegsnamen :
natte11dries, gatgendries, enz.
DRIESPINI>ERE, zekere korenmaat (Westvl. ).
DRIEWI ELKAR,of,~:elijk men in Vl. zegt,
J)rijwietkar, v. eene kar of kare,
of kerre met drij wielen., een wief
van voor en twee wielen op zijden.
DRIEZEN, o. w. bet. hier en ginds: haastig loopen.
DRIJ : drij daag oud ~ijn is : slim zijn,
weten wat men doet : ik ben drij daag
oud , hoorde wet, gij zult mij niet
foppen ( Hagel. ).

DRIJDRAAO, m. de beste soort van
1\techelsch bruin bier. In 't Land van
Waas bet. het: straf bier, ook flauwen
koffie.
DRIJF, m. de daad van drijven of de
plaats, waar een herder zijne schapen drijft : die scheper heef( eenen
groottil drijf ( vooral in Vl.).
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DRIJI<'DOP, DRIJFTOP of DRIJFTOL, houten speeUuig dat de kinderen met
ecne koord doen draaien en dan met
eene zweep voort drijven ( Leuv. ).
DRilTOOT, m. de drijhoekige hoed eens
geestelijken ( fr. tricorne). In Limb.
zegt men steek, m. en drieteut, m.
toot, bij Kil. tote, bet. hoorn.
DRIJTSEN. Z. dresscn.
DRILLEN, o.. w. met muntstukken naar
de meet ( lijn ) werpen , ook met
geld omhoog werpen (Waas). Iemand
uil Westvl. gaf ook drillen fig. op
voor : bedriegen?
DIULNOOT, v. lichthoofdig vrouwspersoon , ook een kinderspeeltuig
( Westvl. Eeeloo, Somergh. ). Kil. bij
wien drille eene lichte vrauw bcteekent, heeft ook dritle, dl'illeken, d!'ilnot, I!' land. Mola nucea: mola ex nuce
cava 1 quam puerili filo trajecto versant, q. d. nux versatitis, 11ux terebrata.
DRINGELEN (uitgesproken drungelen),
o.w. freq. van dr•irrgert, met behulp

van schouders en ellebogen door de
menigte heen drin~;en : gij moet :wo
niet drirrgelerr. llij drungetde door
het volk. Vandaar drungelaar, gedringel ( gedrungel ), hetzelfde als

gedrang (Hagel. St-Truid. ). Z. drommen.
DRITS of DRETS, m. stamp of stoot ( Somergh. ).
DRITSEN (DRETSEN, DRATSEN), klanllnabootsend w. spatten (Kemp.).
DRIWIER, riool ( druwier? ) ( Westvl.
Veurne ). In Dr. riool. Kil. duwiere,
fland. spelunca.
DRODBELTJE wordt in Gelderl. en Zutpb.
gezegd van eenc kleine hocveelheid,
hoopje : een drobbeltje volks, boomeu, enz. In Dr. zegt men :een troppelken , een troppel ( troupe ) volks
en, als men van gewassen spreekt dio
bijeen staan te wassen, ook trocltel.
DROEl<'AARD, DROI<:VAAUD, m. een droef
mensch ; droef bet. in Wcstvl.
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kwaadaardig , bij SleecklC ook méchant. In Br. zegt men soms, in dezen zin, tot een kwaden jongen : doe
bedroefde jongen , waarom hebt gij
dat gedaarr1 Kil. vcrtaalt : tur/lulell·
tus, {reculentus : droeve jaer, voor·
quaetjaer. Z. Deltort. blz. 208 en 508.

DROEf, voor draaide, impcrf. v. draaien.
G. Gez.
DROEZEN, Z. droozcn.
DROM, m. in de Woordenb. eigenlijk de
iuslag of heL garen, dat de wevers
inweven : heL komt van d1·ommim,
d. i. dringen. In Vl. en Dr. beleekent
het nog heden : het laatste van 't
laken, v:m hel stuk lijnwaad, dat
niet kan afgcwcven worden en dat
afgesneden wordt. Dij Kil. licii resegmen : filum quod utrinquc slamina ligat et reciditur a slamirre cum
ad uttimum ventum est. z. bij Bilderdijk drom of dromme daL « ook bij

de Naaisters zoowel als de Hoekbinders, tot rijggaren gebruikt werd. "
Bild. 1, wa.
DROMEN. Z. drommen. "JIJen sacll er
deen in dander dromen." Delg. Mus.
18.U, blz. 2ti8.
llllOMMEN, DROMEN, DRUMMEN, DREUMEN, o. w. hier en daar in Br. en in
OosLvl. overal gebruikt voor: dringen,
geweldig stootcn, doordringen, doorworstelen, zooals dil heL gcv3l is ter
plaatse, waarveel volk bijeen is, als in
kerken, herbergen en op markten :
en drom zoo niel.lloud op, wat zit gij
zoo te drummen? Bij Kil. drommen ,
drummen, fland. premere, pressare.
Door het volk dreumen , fr. pereer la
(oule.

DRONGE, v. de armen van een wagen
waar de bak op rust ( Somerghem ).
DRONI\.ELINGS, bijw. van drinken, hier
en ginds in Dr. en Hagel. gebr. voor
zat of bedronken zijn : velen loopen
árorrkelir1gs in het water en t•ergaan.

DRONKLAP, m. zatlap, zatterik, drinke-
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broer, droukenbol, enz. ( Oostvl. ).
sen : t• rete11ir et retirer sou haleiue
Lufofs zegt, blz. 27il.: van dronken is
pour chier, I. caculire ; 2• dormi1' en
ook de koppeling van: aroukelap, d. i.
respirant doucement, de eerste beteedronkaard, in gebruik.
ken is beeft het woord nu nog hier
DRONKLUIT of DRONKLUTTE, welk laaten daar. Drooz.er, droomer, talfelaar,
.ste voorkomt in 't Belg. Mus. f8H,
vadderik.
bi. i86, Snell., hetzelfde als zatwijf DRUBBELKE, klein meisje ( Limb. ).
of drinkerse, welk .men echter zelden DRUIL, m. DRUILKE, DRULKE, o. (verhoort (Oostvl.). Z. Iut.
want met drol), sluimering(Westvl.).
DROOGLEGGEN, b. w. een hedendaagscb
Bij Kil. bet. druyUen, drollen, draaien,
woord, betwelk beteekent: een grond,
evotvere, votutare, hgd. trolen, eng!.
veld of weide droogmaken bij middel
trole, hetzelfde als droozen, stercus
van gebakken buizen, die gelegd wor- .
duriuscutum egerere. Druilen is bij
den om het water af te leiden, fr.
Weil. ook sluimeren.
drainer, drooglegging, fr. draiuage
DRUIPNEUZEN, o.w. gaan at druiptleu( Br., Hagel. en elders).
zen bet. in Vl. wechgaan als men
DROOGOOS, m. zeker kaas ( Br. Antw. ).
niet meer weet wat te zeggen. In
DROOGSTAAN, o. w. wordt in Br., Limb.
nr. een lekkenden neus hebben.
en elders gezegd van koeien, die geen DRUIVENLAAR, m. druivenboom, wijnmelk meer geven : onz.e koe slaat
gaard of wijnboom. Z. Jaar.
droog. Vanhier verdraogen : indien
DRUJYEN\VINGERT, in Ümb. gehoord
het voeder zoo zeldzaam blijft, zullen
voor druivenlaar, wijngaard of druiaUe onz.e koeien wel verdraogen of
vcuhoom.
gaan droog slaan.
DRUKKELIJK, een oud. bijv. dat men in
DROOGSTEK, m. drooge mensch ( So·
de nieuwe Woordenb. niet meer aanmerghem ).
Lreet, schoon het nog dagelijks geDROO?dEN, komt voor in: van dm duivel
bruikt wordt in Vl. en Dr. in den zin
draomen, d. i. tot kwaad doen genevan bedroefd : drukketijke omstallgen zijn (Vl.). In Br. hoort men soms:
dighei{i. Dl'ukketijk zien vert. Plant.
hebt gij dan van den duivel gedroomd!
·door avoir la face triste, {aciem trisd.i. wat boos voornemen hebt gij nu?
tem{erre; te Leuv.bet. het: droef om
DROOZEN of ook droosen, o. w. sluizien.
meren, sulTen, twijfelachtig zijn,
DRULKE, o. slaapje~ een drutke doen,
droomen, er onnoozel uitzien, gapen
een weinig slapen (Kortrijk). Z. druil.
, of staan te gapen, langzaam aan iets
DRUMMELEN; o. w. freq. van drummen
bezig zijn, moeilijk iets doen; als gij
of van droomen , den geslepen , den
blijft droozm , komt ge het vertrek te
sleper spelen : zie hem daar staan
laat. Blijft daar zoo niet aau droozen
drummelen (Vl. en Br.).?
( Br. en elders); in de Kemp. ook
DRUMMEN, b. w. voortstuwen of eigenpruilen, stenen, kreunen. Op 't w.
lijk een en drom voort leiden (Uuyze);
droes leest men bij Bild. droes, v. als
voor drummen, o. Z. drommen.
droos, praet van driezm, o. w. maar DRUNGELEN, z. drungelaar, godrun gel.
m. als wortel van droeze11, hgd. uitZ. driugelen.
S!lraak van dreuzen, druizen (suizen
DRUPKEN, o. bet. in Limb. borrel; in Dr.
of suizelen ) en ook drie.<.cn gezegd
en Vl. zegt men : druppel of drrtppcl·
is, en outijds het w. droez.eu of drooken , elders stokje.
zen voor oscitare , gapen , geeuwen
01\UPPEL, v. of m. DRUPPELKE, o. borvan den vaak. Planlijn vertaalt droorel. Eeneu druppel, een druppelke
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aan of op hebbell dat is : een weinig
dronken ziin (Vl. en Hr.).
DRUPPELEN, o. w. druppels of borrels
drinken: hij druppelt te veel, d. i. hij
schiet te veel gaaikens of drinkt te
veel genever. Vanhier druppelaar,
een geneverdrinker (Br. en Vl.).
DRUTSEN, ziekelijk zijn (Westvl.).
DU (uitgespr. doe) voor gij, 2~• pers. enk.
in den gemeenzamen spreektrant.
De 3d~ en 4d• naamval is die/i ( 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 wijzerP hcbde den koning
al gezien'! drinkte, toop te meê? kunde
al hoogduitse/i? stoefte ook al overuwe
kermis? Z. Delf. 208.

DUBBAARD of. DIBBAA RD, kwezelaar,
godvreezend persoon; van dubben,
twijfelen, wankelen (Vl. ).
DUB BE, v. Vlaandersch woord, hetzelfde
wat men in Hol!. klopje, in llr. en
elders kwezel noemt: 't is een dubbe,
een dubbefje , hoort men veel in
Westvl. voor : bet is eene kwezel,
fr. dévote.
DUBBELEN, v. w. voortd. van dubben,
aarzelen, twijfelen: gij dubbelt altijd.
Ge moet daar zoo niet staan dubbelen

(Vl. Br. ).
DUDDER, m. hetzelfde als duddering, v.
fr. tremblotement: hij wierd beuauwd,
hij kreeg dm dudder. z. dudderen.
OUDPEREN, o. w. van koude beven,
fr. trembloter. Zyn oogw gloeyen ,
schoon zyn uitgemergeld lyf va11 koû
te beven schy11t, te duetderen ( Thouroulsch blad H l'tlaert 1855 ). In 't
eng!. to totter, fr. chanceter, wankelen. Die duddert, wankelt, als 'L ware.
Dudderen is licht verwant met tonteren, bij Kil. beueu, siddere11, gedu-

rig zich heen en we~r bewegen, enz.,
ook met dodden, dodderCil, dutten ,
.sluimeren, suffen. z. ook dots, dits,
duts.
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DUDDERING, v. beving, sidderiog(Ooslvl.)
DUDZENEEREN of DOZENEEII~;N, o. w.
over ieL duetzeneren is : over iet onbepaald nadenken , zoodor juist te
vinden waaraan zich te beuden
( Westvl. ).
DUFFEL ook BADVRIES, verbasterd van
baye de Frise. Fr. Frise, étoffe de
lairte à poil frisé.
DUIDEN, o.w. beteekenen, beduiden:
wat duidt het toch dat hij niet hier
is, hij die stellig beloofde Ie kome11.
Kil. duyden, dieden, lat significa re.

DUIER. Z. dojer.
DUIK, m. slok of overblijfsel eeoer gegevene kaart, fr. talor1 dujeu (Eecloo).
Duik is hier de wortel van 'L volgende
DUIKEN, b. w. bergen, wegbergen, wegsteken , stoppen , nederleggen , bij
Ki I. submiltere se , abscon de re se ,
latere submisse : gij 'hebt uwen boek
gescheurd , duik hem weg , eer de
meester het zie en u stra{f'e (Westvl. ).
De school duikm bet; in Westvl. de

school ontvluchten, ervan blijven.
Vanhier 5Choolduiken en sclwolduiker, die de school duikt or verspeell
( Westvl. ). Iemand in hel water duiken bel. iemand in het water duwen.
DUIKENEKKEN, o. w. eigenlijk den nek
duiken of met gcduikten nek gaan,
wordt in Vl. ~ebruikt voor: zich buigen en met vrees gaan, als of er iets
verplelterends op het hoofd zou vallen : zie hem daur ondergaan al duikenekken of met gedoken 71ek.
DutKERKE of duikerkwweg spelen ol'
pieperken duik speten , een spel ,
waarin de kinderen zich weg stoppen,
terwij I anderen hen zoeken, fr. jouer
à la cacllette (Kortrijk, Eecloo ), licht
hetzelfde als ajoukaart (blz. t3 ), piepenborg of lonkaart spelen.
DUIKERKI!:N (in 't ), in het geheim , in
stilte of in 'l genipt (bij Reinaart ).
Jlij doet alles in 't duikerken af

( Weslvl. ).
DUIKEHSCII, is in Limb. een vloekwoord
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en een bijv. dal duivelseh, drommelsch, verfoeilijk beteekent.
DUI LEN, o .. w. hard ronken, huilen : de
wind duilt in de schouw (Kl.-Br. en
Oostvl. ). In den Teuth. dollen ( i11 D)
doeven, raisen (razen}, wueden (woeden} 011sijunen, basen (vanwaar verbazen}, I. (urio, per{uro, enz.
DUILNON, non (dop}, die duill of een
hevig geronk maakt (Waas). Sam.
van duil (Z. duilen) en non, bij Kil.
no11ne, top, turbo, turben, trochus.

DUUl, m. Den duim voor hel melk houden
zegt men omstr. Leuv. als men maar
mager melk., of melk, waar men den
duim voorgehouden heeft om alzoo
de zaaJJ tot boter te behouden, aan
de mestkalveren te drinken geeft.
Vanhier bet. den d11im ergens voor
houden: iets magers voordienen.
DUUIBERD, berd of plank eenen duim
dik ( Br., Antw. en elders).
DUIMEN, iemrmd op ziju dzlimeu kloppen, in den zin van : hem zijn Önge·
lijk duur doen betalen : ik zal u duitllen, wacht maar ( Oost vI. }.
DUISTEHING, v. alleen gebruikt in :
iema11d in duistering slaart, d. i. hem
zóó slaan, dat hij niet meer hoot·t of
ziet en in onmacht valt (Hagel.). Dit
duistering schijnt eene verbastering
van dui.uting te zijn : trouwens
iemand verduzeld staan hoort men
in Limb., en in Br. iemand in onmacht ( dombach t } slaan, d. i. hem
slaan zoodauig dat hij leeoernaai verdwelmd is.
DUIVEL , m. Men geeft dien naam aan
vele personen en dingen, b. v. aan
souda. Rond Kortrijk is duivel: t• een
houten spriet, waarin de gaaipers
valt om den grond niet te raken;
2• een blekken speelding. 3• Men
noemt daar ook, doch verkeerdelijk,
duivel een hevel, in 't fr. sipllou.
Iemand op zijneu duivel geven is
iemand slagen geven. Jemaud den
duivel geveu is hem plagen. All deu

DUI
duivel iu een wijwaterv at kijken is :
er verdwelmd uitzien. Ik geef er dw
duivel van is : ik geef er niet om, ik
zal het niet doen. Zijnen duivel ontbinden is: de beest spelen. Hoe meer
de duivel heeft, hoe mee1· wit hij hebben bet. dat een ·gierigaard nooit
Yoldaan is. Gelijk. de duivd is, zoo
/Jetrouwl hij zijne gasten , d. i. de

eene schelm betrouwt den anderen
niel. Den duivel spelen is vloeken en
tieren.
DUIVELEN, o.w. woedend razen, tieren,
opspannen, als een duivel te werk
gaan, duiveljagen ( Br. Antw. st. en
pr.}.Ais ll. w. bet.het(VI.)dwarslloo·
men, of iemand den duivel aandoen:
ieder weet hoe áat dulle Beth haren
vent kan duvelen (duivelen}.

DUIVELSHAAR, o. het dons der jonge
vogels : die vogelkms hebben uog du·
velshaar, haat ze nog 11iet uit ( Br.
en Limb. }. Men zegt ook nog : die
vogels zijn 11og paddebloot, zoo bloot
·
als eene pad ( Br. }.
DUIVELJACHT, v. in Vl. voor laweit,
men vindt wel r/,uiveljager1 in den zin
van : laweit maken, fr. faire du ti71·
tamarre, du vacarme, du bruit, doch
nietduive ljacht. In Br. zegt men daar
voor : een gerucht van de11 duivel, of
em helsch laweit maken.

DUIVELSVEL, de rekgom, fr. gomme
élaslique ( Eecloo }.
DUIVEN, mv. van duif :. onder iemands
duiven schieten, iemand onderlirpipen, iemands kalanten tot zich trekken (Vl., Hr., Anlw. en elders).
DUIVENKLADERKENS of MACARONS.
(Hamme).
DUIVENSTOOT ER, sperwer ( Limb. }.
DUIVERJK, m. mannelijke duif, in den
Teut. duverick, bij Kil. en l'omey,
Columbus, in Sleeckx duiver, in Holl.
GelderI. doffer, in Br. köpper ( o als
korte eu-klank uitgesp. }, in Limb.,
N.-Br. en zelfs aan de kanten van
Utrecht hore11, m.

DUL
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DUIVINNE, v. wijfje der duiven ( Br. Vl.
Antw. Kemp.).
DUKKEN, o. en wederk. w. overal ,·oor
duiken, d. i. zich buigen of bul; ken :
ge moet van deeg dukken, als ge onder
die brug doorrijdt. Bij Kil. ducken ,
duycken, submiltere sese. In Limb.
klinkt het :zich duken of doeken.
DUL, dol, zot. liet dut in 't hoofd heb·
ben zegt men in Vl. van beesten. In
Br. zegt men da~r voor : het zot in
den kop hebben , of horendut zijn.

Dit wordt ook op dwaze en dolle
menschon toegepast.
DULAART, m. in Br. en Kemp. hetzelfde
als davlage, waarvan het wel eene
verbastcri nOl zal wezen, of zou 'I
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 Ha~;el.
gebr. voor dutaart of doolage. Bet is,
zeggen de inzenders , een rotte,
weeke, moerassige grond : de kar
bleef in den duteer steken. Tc Elcw ij t,
bij Mechelen, en elders, treft men
plaatsen aan die duliaart hecten. Wat
is dit dull is het delle, dal, laagte?
Is het dut , dol, dwaze , ons tand·
vastige ~:rond? of eene plaats waar
men zoo martelen moet, dat men er
dul zou van worden~ JJulle is in
Gelderland 't achtereinde van een
bijl; ook het oog der bijl, waarin men
den steel steekt. Deze laatste betee·
ken is heeft ook het hgd. dille, welk
woord ook nog alle opening, alle gat
beteekent. Z. Taalk.lllagazijn, I, 512,
van D' A. De Jager, die aanmerkt dat
dit dulle misschien 't zelfde is als
dol, de pen of nagel eener roeischuit,
die den riem tegenhoudt.
DULF, v. Z. delf.
DULF, ook dulleve, kleine gracht in de
velden ( Somergh. ). Van delven, bij
Kil. ook dolven, delve of dilve. Ze·
land, Holl. gracht, sloot, fovea.

DUP
DULK , m. dof of slag op den rug , voor
welken de kinderen spelen ( Oostvl.
Somergh.). z. duit.
·
DULLAART. Z. dulaart.
OULLEKOPPEN, mv. in Br. en Vl. b'eestenpalalen genoemd.
DULLETJE, DOELLETJE, een vet klein
kind ( Weslvl. ). In Dr. zegt men :
dol/eke, dodtielke, dopken, dopje, enz.
DULT, voor vuistslag, voor duiten spelen,
d. i. dal de verliezer er zoo veel krijgt
( Eecloo ). Z. duik.
DUMMELEN, o.w. bij Siceek x dommelen,
zwijmelen, sluimeren, half in slaU()
zijn: 'k heb daar een weinig gedummeld ( Oostvl. ).
DUMMELING, sluimering: ik was halfin
du mmeling ( Vl. ) .
·
DU~IPEL, m. bet. in Limb. deuk of bluts,
in Br. bots, uitgespr. boets. Z. dumpelen.
DUIIIPELEN, b. w. iets een deuk geven
(of blutsen); metaal ~Is koper- tinwerk , enz. wordt gedumpelcl als het
op den grond valt. Een hoed wordt
door het afwaaien gedumpe.fá {Lirnb.).
In Br. zegt men boetsen, butsen.
DUMST. Z. domst.
DUN, bijv. wordt r. Landen .en elders gebruikt voor: zouteloos, onbeduidend,
rnagor, arm : ttijne rede11 is dun.
/rat hij kan is dun (Hagel. ). In
Westvl. zegt men : 't is eene dunne
reden, of een dun afgaan, d. i. ecne
onbeduidende reden en: dunnen klap
vertellen bet. beuzelnjen.
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 deu boscb gekapt heeft,
om het nog staande te vcrdunnen :
heesterdunsel, demze11dunset.

DUP voor DUil, m. of DUilllEN, werk. onz.
~;ebr. /tij stoml up dup om te ver/mizen ( Wcstvl. ) .

DUT
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DUPPE, o. kleine jongen of klein meisje:
gij zijt maar een duppe ( Limb. ). In
diezelfde landstreek, e\·enals in Br .
. zou men bijna in denzelfden zin het
woord dop of dopken kunnen gebruiken. z. dulletje en dolleken.
DUJIPE, m. in Limb. aarden pot ( hgd.
topn. Vandaar duppeschurger ( schurgen bet. kruien , den kruiwagen geleiden) iemand, die met zulke potten
over land gaat. Vandaar nog de
scheldwoorden : slabberduppe, snoterduppe. Z. Kil. duppe, doppe, olla,
patella.ln den Teuth. duppen, deghel,
en op deeget , pot , haven, groppen,
I. leb es, auxilla, ollà, cucuma, degelmaker, ollarius.

DUPPELEN, DUPPEN, o.w. hetzelfde als
dubbelen, dubben, dibbelen, aarzelen,
twijfelen: kon ik hiel' maar uit, ik zou
niet lang duppen (Vl., Br. en Antw.).
DUT (Hagel.), DOT, DQTJE, DOTTEKE
(Br. Leuv.), een troetelwoordje, waarmede de moeders hare kinderen
paaien : zwijg , mijn dut. Stil, stil,
mijl! .tie{ dotje. Is dit een verkorte
uitspraak van dochterke 1 of is 't eene
verbastering van drut , bij Kil. ook
áraut en druyt, in 't hgd. traut, eng I.
true, trouw, getrouw? Of is 't hetzelfde

DWE

DUTSCH ;( dietsch ), 'bet~ in vele streken
van Br. Vl. en Limb. het Nederduitsch.
De zui\·ere vorm is duitach 1 dat vroe:
ger 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 duiLsch wordt thans
veel vervangen door vlaamsch of hollandsch, en, als men van duitsch of
duitsche taal spreekt, bedoelt men
daarmeé het hoogduilsch.
DUTSEN, o. w. bet. eigenlijk den dut of
duts zijn en in Oostvl. dompele1t of
op den dompet zijn, op den dool zijn,
ongelukkig zijn, zich in eencn bedenkelijken, in eendroeven toestand
bevinden , ook al dolende over land
reizen: zij mogen nu zelve van d'een'
ho(steê naer d'ander gaert dutsen

(baron Penninck, blz. U7 ). z. duts.
DUUR, m. te Maastricht deur uitgespr.
stier ( Limb. ). In Dr. var of veer. Zou
't verwant zijn met dier, dat, volgens
Bild., van dië11 (dijen) voorttelen mag
zijn?
DUW! ER, m. spelonk: de dief had zich in
eenm duwierversteken (Vl., Hagel.?).
DUZE, dit woord stuurt men de paarden
in Vl. toe als zij moeten achteruitals dot, dod, dots , duts? In den dut
gaan, voor deinzen? In Br. zegt men
zitten bet. soms te Leuv. in den
hou om ze te doen stil staan en
druk zitten. z. doddelke, dolleke, ·
waurie (weer hier?) om ze te doen
doelke, duppe, dod.
om keeren.
DUTS, m. bij Sleeckx klomp, linnen goed,
DWAASVOGEL, m. bij· Kil. nachtraaf
bet.· te Kortrijk : een vlek, bosje, een
( uycticorax), doch omstr. Leuv. een
klein hoopje stroo, een handvol hooi
dwaas, plomp mensch.
of gras waarmeé men koper schuurt:
DWALEN, o.w. gebr. voor geneigd zijn
het mgelsch gras groeit het derde
om iets te doen , b. v. mijn hert
jaar in dutsen. Z. dodde, dots, diets.
dwaalt om te spouwen ( Kortrijk).
DUTS, m. voor duller, van dutter!, bij
DWEIL ( dweel), m. eigenlijk doek,
Kil. ook doten ( delirare) , bedwelmd
schotel- en opneemdoek, is de naam,
zijn, dutfen, droozen; eet1 arme duts
dien men in Oostvl. aan een gering
is derhalve, in Westvl. een arme
mensch geeft : zij es maar een dweil.
bloed, een sukkelaar, een droozcr.
Op den dweil zijn bet. aldaar: op den
Vanhier dutsachtig. Z. dodde.
loop zijn; doch hier zal het wel eene
DUTSACHTIG, bijv. dutachtig of aan een
verbastering van dwaal wezeu. In llr.
duts gelijkend.
wordt de kloosterdoek , de sluier, in

DWE

113

DWI

vloer wilde dweilen : b. '1/. ge moest
u schamen van zoo altoos langs de
straat te dweilen, en het dor.p rond te
zeilen. Edoch zou 'I hier niet verkeerd
staan voor: dwalen, dolen, waarvoor
men in llr. rou(d)dolen zegt?
DWILLEN , dweilen (Kortrijk).

't fr. vuile, ook nog dweil of dweel
genoemd.
DWEILEN, o.' w. eigenlijk den natten
vloer op vagen, doch in Vl. bet. het :
langs de straten zwieren, rondzeilen,
de straten op en af gaan met slepende
kleederen, alsofmen de straat als een

E
EEG
De woorden , die onder de E niet gevonden worden, zoel\e men onder de H.
E voorn wordt in llr., Limb., Antw. doch
meer in Vl. als eene i uitgesproken,
b. v. ik bin, minsclt, kinnen, enz.
voor: ik ben, mensch, kennen, enz.
In Z,-Ned. hoort men veel den zwarcn
e-klank voor aa als in peerd, steert,
weerd, eer(d), eersgat, voor : paard,
staart, waard, aarde, aarsgat; verken, merkt, voor : varken, markL In
Vl. zegt men gestegen, gedregen voor:
geslagen, gedragen. Vanhier ook steger, van slagen of slagten. Hij geit,
voor : hij gaat, enz.
ECHEL EN, z. n. mv. stroo van vlas (Hoegaarde).
ECHT, ACHTE, HACHTE, bij Kil. 1° proscriptio hoslitis, enz.; 2° ook een afgesneden stuk, pars abscissa, prmsecta
portio. Z. hecht, hechten (bannen,
verwerpen.)
EDINGHEN. Z. Enghen.
EE, de ei-klank wordt veelal in Vl. als
, de scherplange ee uitgesproken, b.v.
eek voor : eik.
EI<~G, v. mv. egen (met den zwaren
é-klank), overal in llr. en Limb. voor:
egge.
EEGALIG, bijv. gelijk, onverschillig, van
het fr. égat, of van eengalig, uit een
en galten, en dus zooveel als : gelijkluidend(?) Blijven o{ heengaan is
mij eegatig (Antw. pr. Dr. en Lim!J. ).

EEN
EEG OE, v. egge (Vl.); bij Kil. eeghde,
i. eggl!e , I. rastrum.
E~K, bijv. walgelijk, vuil. z. jlak.
EEKELS, zoo worden omstr. Kortrijk de
oorbellen, die eekeivormig zijn, ge·
noemd : die dochter had weêr 11ieuwe
eekels aauhangen.
EEKHOORN, door misverstand gevormd,
zegt G. Gez., van het oude eekkwern;
kwern is bij ons en in 't zweedsch
een molen; dus is eekkweru, eekelmolen, eekelvretter ( G. Gez.). Bij Kil.
is querne, handmolen, sax. querl,
quermole; eng i. querne. lnkhoorn
als dier is verbasterd van eikkomdier of liever eikkom-das, zegt llild.
bij wien korn hetzelfde bet. als kent,
karn (in Br. kène ), fr. noyau, grain ,
pepin.
EEKRONKER, m. meikever, in Vl. zoo
genoemd, omdat de kever (in Br.
maalder, Leuv. vlievleugel) in den
mei meest al ronkende rond de eikenstronken vliegt.
EEL, AAL { visch) wordt in Limb. ook
aot en eet uitgesproken. In 't eng!.
heeft men eet.
EELEN, o. w. Z. heelen.
EÉLKE, EÉLAARDEKEN, o. een mooi,
bevallig, opgesierd , klein meisje ;
van edel ( Br. ).
EENDELIJK, INDELIJK, bijv. schrikkelijk ( G. Gez.), d. i. als versterkingswoord, niet als een epitheton , dat
15
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een denkbeeld van schrik met zich
voert ( Wcstvl. ). Kil. hcefl eenlick,
eenzaam; nu, vermits de eenzaamheid
een zekeren angst of schrik inboezemt, zoo vertaalt hij 't door terribilis, horribilis.
EENDIG, EENIG, bijv. eenzaam en verIaten en daardoor benauwelijk : em
eendige weg. liet is zoo eewtig hier
in huis (Antw. st. en pr. Dr.). Z. eendelijk.
EENEN komt voor in : met den eenen,
met een en ( uitgespr. medeenen ) ,
straks, seffens, met den eersten :
'k zal met den eeneu daar ûjn, 'ik
zal seffens daar zijn. 11let den ee11e11
krijgt gij slagen, indien ge niet stil
zit (Dr., Antw. ). z. bedeenen, bi. 34.
EENHANDIG, bijv. eenzaam, die het maar
met weinigen doen kan, of die slechts
van zijn eigen volk wil gediend worden: die mart is eenhandig (Westvl.).
EENLOOPIG, bijv. voor eeuloopend, die
noch vader, noch moeder heeft ,
noch kind noch kenne (kunne), noch
t' huis, noch t' onzent, vriend noch
maag ( Oostvl. ). Bij Kil. en Pomey
solivagus, solus currens.
EENS, bet. in Westvl. mij of ons in het
algemeen : hij benijdt eens, hij slaat
eens.
EENS, bijw. ooit. Wie had dat eens
gedacht? !Vie heeft eens zoo vel're
gepeisd! het eeno zijn, overeenkomen.
EENVALLIG, bijv. eigenzinnig, vervelend:
een eenvaltige mensch. Een eenvallig
spel ( Limb. ).
E(ER)D. Z. ct.
EERDVEL, o. ook ertsvet, jelsvet, in 'L
Noordenaardveil en bij Kil.aerd-veyle,
doch dit is eigenlijk liedera terre~tris,
en in Dr. onderhave, elders hondsdra(, in 't fr. lierre terrestre ou trainant. Door eerctvet of jetsvet wordt in
Br, het veil of klimop verstaan : die
etkMstronk is gallsc/lmet jetsvet begroeid. Bij Kil. jefl, i. aerdvete, I. he-
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dera, eng!. yuie. Voor aardveil of
klimop hoort men in Limb. nog al
veel wir1tergroen.
EERE, HE EREN, m. 't zelfde als ere,
't voorste vcrtrek eer men in 't eigenlijk huis of keuken komt en dat tot
winkel kan dienen { Llmb. ), fr. vestibule. z. ere of nere.
EERLIJK EN DEUGDELIJK, met of zonder
waal' er bij, bet. te Eecloo : zeker en
vast : is het waar? eertijk en deugdelijkj te Antw. eertijk en heusch.
EER LIJN, v. ploeglijn, een lang zeel, waar,
meê men het in de ploeg gespannen
paard bestuurt ( KI.·Br. ).
EE(R)S voor aars: top ende ees bet. in Vl.
het bovenste bij het onderste :leg de
schooven top ende ees 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, SP.ruiten.
EERSEINDE (Kemp. ) , elders eerschot, .
aarschol, 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 vol.
EERSEL. Z. eesel.
EERSGAT. Z. eerschot.
EERST, in de beteeken is van eertijds ,
voorheelt, die 'tin Limb. heeft, vindt
men niet in de gewone Woordenb.
Het eng. erst heeft ook dezelfde betcekenis.
EERSTELING, o. beest, die voor . de
eerste maal drachtig is: gij hebt daar
ee11e sc/wone koei : - Ja, en 'l i~ nog
maar een eersteling. Ik heb eene zog
gekocht, een eersteling (Hagel. ).
EERTRUNSEL, m. zekere vogel (Vl.).
EESCH, in Westv., evenals vroeger bij
Maerlant, voor: eisch: hesp bij platteboonen, dat is er de eesch va11. In
Dr. zou men zcg~;en : dal is er de
saus van.

EGE
EESEL, o. te Antw. ees, zooveel als aas,
van ezen, azen, voeden. Z. ecuset,
cuwsel.
EÈSEL of ESEL (met zwaren e-klank)
voor hefset, d. i. heve of deesem,
{ermentum, fr. ferment.
EETJE, in Llmb. hier en daar gebruikt
voor eik, azijn. Bij Kil. edick, etiek.
EEU~;N, EUEN, HUEN, IJ. w. voor hu eden, d. i. hoeden, fr. paUre, I. pascere ( Br. Antw. Kemp.). z. cuwscl.
EEUSEL, EUSEL, EUWSEL, EESEL,
eertijds veel in ~ebruik, bet. in de
Kemp. eene weide tusschen het hout
of den bosch. Bij Kil. bet. 't werkw.
euwer1 , hocden , weiden , pascere,
ook iemand voeden of te eten geven :
en euwsel, paslio, paslus: ook weide
of weiland (Kemp.). llij Plant. euwssel oft u;eyde , pdlurage à be~te, pascuwn. Z. voor eeuw, ccuwlant, ecu we,
een eeuwset A. De Jager, Taalk. Magazijn, I, 157-58.
EEUWIG, bijw. aanhoudend, al zeer lang
en van deze bctcckcnis hc<.'fL hel in
't Hagel. en Limb. die van : fel,
grootelijks, gekregen : ik beu eeuwig
moede , tevreden. llij heeft zoo eeuwig gezegd dat ik moest komen.
EFFEN, bijv. en bijw. komt in vele zegwijzen voor, b.v. in 't Hagel. bel. het:
gedaan, ten einde : hunue vriendschap is al efl'en. In !.Ir. bet. efl'en op
doen, alles op doen, naar mate men
iets wint. EfTm aan bet. in Br. «!n Vl.
voorderhand, naar mate, fr. au {ur
et à mesure. Elfeu aan belalm is met
gereed geld koopr.n. Wij ztjlt etren,
bet. te Antw., nr. wij zijn elka1\r niets
meer schuldig. Tc Somerghem is
efl'en Leggen, traag eten. Z. e~se.
EFFENAAR, m. weverstuig, dienende om
de ketlillil te maken of heter om het
~;aren te boomcn ( Leuv. ).
EFFENAF komt voor in : effenaf zij11,
efTella{ zien, d. i. er misuoegd uit
zien, fr. avoir l'air malcontent. De
meester zag van daag zoo effen a{.
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EGALIG, egaal. z. eega lig.
EGDE, v. voor egge ( Westvl. ).
EGEN (met zware e ), eggen ( r. Brussel,
Leuv. en Limb. ).
EGGEN EN, b. w. eggen ( Lcuv. en elders).
EGGERIG, bijv. in de Woordenb wrang,
zuur, enz. wordt in Westvl. gcbr.
voor er1gig. In Br. en Antw. noemt
men dit sleeuw, voos, in Limb. slee :
mij11e tanden zijn sleeuw, slee (in Vl.
eggerig } van dieu zure11 appel te
eten. Sleede bij Pomey, zuurachtig,
acidus, asper.
El , o. waarvan het verkl. eiken en eitje
is, komt voor in vele S(lreekwijzen
als : een ei pellen, d. i. jet moeilijlis
doen ( Somergh. ). Ik heb met 11 nog
een eiken te pellen (nr. en N.-Ned. ),
d. i. ik heb met u nog iets ernstiglijk
te bes(lrekeu. Jets verkoopen voor
eene pan eieren is goedkoop weggeven ( Br. ). B. v. in de Franse/ie
omwer1teling kochtmen het kloostergoed, voor eene pan eik.ms. 'tls met
dat Lastig wijf altijd eieren of jongen
( llr. ), d. i. men heeft er altijd ruzie
of twist mede, zij is nooitlcvrcdcu.
llennen, die veel kakelen, leggen weinige eieren : tl. i. die veel bcschar
maken, doen weini~; werk af. Gelijk
een rot t:i kloppen ( lla~el. ), is ~;ewel
dig kloppen. Een et ophebben (Vl. )
is verlegen, benauwd zijn. Jlel ei uil
het gal vragen ( Uonssc ), alles willen
welen. Eierentrapper ( Antw. ), die
langzaam voortgaat.
EIER, o. of v. in Dr., waar men aar uitspreekt, bijna altijd ~:cbr. voor ei,
het mv. is eiers of eieren (arm).
EIERllLOEM, aarbloel/I ( Lcuv. ), plant,
eldors in !.Ir. en in Jloll. sleutelbloem
of ook St·Peeters-kruid genoemd ,
iu 'l fr. primevére, hgd. schlusselblum~, enz. Gewis noemt men dil
plantje aldus, omdat de boschsleutelbloem geel is als een eierdojcr, of
omdat men er mede eierkoeken bakt,
en vandaar draagt het in sommige
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gewesten ook den naam van bakkruid. Men heen 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. kerkesleutel, en voor de veelkleurige of
dubbele, die in de tuinen staat, koe-

kebloem.
EIEREN OF JONGEN. Z. ei.
EIERKUTS of EIERKUTSER, m. (Vl.),
een eierkooper, fr. coquetier, marchand d'reufs. Z. boterkutser en kuts
of kutsche ( kardrijver, koetsier).
EIGEN, bijv. verwant : eene dochte1· is

meer eigen dan eene schoondochter.
EIGEN, 'tzelfde als aaien, kussen (Leuv.).
EIGENDOM, maagschap : wat is een

mensch zonder vrienden of eigendom?
(Antw. st en pr. in Dr., en N.-Br.
Z. Hoeufft.) Eigendom aan iemand
hebben is met hem recht gemeenzaam zijn, op eenen voet van familiebetrekkingen leven.
EIG E(N)S voor zelf : ik ben er ei ges geweest. Dit spreekt van eiges, d.i. van
zelf ( Limb. ).
EIKEMEULDER (Kemp.), hetzelfde als
in Vl. eekronker, in Leuv. vlie(g)-

vleuget,

eld~rs

meulder , moleuaar,

kever, meikever, preker.
EIKEREN, o.w. slodderen of hier en daar
hout laten vallen : gij en moogt zoo
uiet eikerm ( Oostvl.)
EINDELING, eindelijk : eilzdeling en ten
lange leste zijt ge daar ( Antw. st.).
In Groning-en endeLiti(J.
EINSAL, EUSEL, knipwaag ( Romcinsche waag), in llr. uisel; bij Kil. ook
nog er~sser, msler, entster, zmsler,
unghel, zmset, uncken. In Limb. zegt
men p1mder, in N.-Br. poltder; bij
Pomey en Plant. pundel, pon del.
EINSCH, ENSCII, bijv. lastig, moeilijk,
gemelijk : die mensclt is einsch of
e11sch ( Westvl. ). Is 't vcrwant met
heyn , hij Kil. vrumdeling, uil-

ELD

heemsch?
EIS, m. hengel van emmers, korven, enz.
fr. anse; bij Kil. eyuse, eyse, hyense.
EISTEREN of HEISTEREN, b. w. in Vl.
gebr. in den zin van rondstrooien, of
voor iets, dat wijd en zijd en in den
war ligt : al de kolen zijn rond geëis-

terd. Wie heeft dien zand rond het
huis geëisterd? Vanhier eistering.
EISTERING, v. vodderijen, hoop slechte
meubels : wie koopt al die eisteriug
(Vl.)? Z. eikcren.
EITJE, o. kusje ( Br., Antw. en elders).
EKER, v. eekel, eikel, noot, hgd. eicl!et,
beukèker, beuliconoot (Maastr.).
EKKERS, bijw. zoo: hij is ekkers groot

geworden.
ÈL, äht: al.
EL, ELK EN, vcrkleinings. uitgangen
meest in Westvl. nog bestaande,
b. v. visschel, wegel, likket, berdel,
enz. brie{elken, bosselken, troppelken,
wcgelken, enz. (G. Gez.). Bosselken,
trappelken bestaan in Br. ook.
EL, bijv. en bijw. in Vl. nog gebruikt
voor : ander, anders, elders, welke
beteeken is het ook had bij JOl., Meyer
en in de oude schriften: niemand el,
niemand anders, ft•. nul autre,
ieversel, ergens, elders. Gltee11 goet

en begilere ie ter werett el dam1 soetelief, enz. ( J. Van Zcnccotc ). l'olcht
Paulus teere , ick en raede u niet et
(Anna Bijns ). JIJen vindt mee1· dat
weet ie wel, en seggketuiet el (Belg.
Jllus. t840 ). Z. ook Dcl!ortrie,
blz. 213, et (niewel"), eng!. uowltereelse, in 't Vl. oergers ( nievers, Dr.).
Mine genoucl1te ne si et nieuwer dan
in cruce (Lev. van S. Franc.-). El,
eliers ( elders), nergens el, nergens
elders of anders. Men zie bij Kil.
ellendig, Lij Dclfortric els, angl. else,
els waer, el wert, blz. 2U.
ELDE, bijv. oud (Vl.).
EI.DEil, m. voor uier. Jan De Brune,
Baucket IVerck, bi. t33, zegt : "Men
moet de koe, in 't meieken, zoo zeer

EN

117

niet trecken, dat men den elder l'huys
brengt" (langs de polderkanten ).
In Vl. en Dr.luidt het: eur. Ju Limb.
uur en eur, I. uber, oviUi pecori~.
Pomey heeft uyer en uder.
ELGER, (aalsteker}, m.eigenlijk aateger,
van aal·en egger. Z. ook avegaar.
ELKEN. Z. el.
ELKENDEEN (elk-ende-een), in Dr. en
Vl. nog dagelijks gehoord voor elk,
elkeen, iedereen. In 't oud fr. un
chacun, 1. unusquisque : •• Die elck
endeen niet vatten en kan." (Jan De
Brune, Banckel Werck, blz. 465).
ELPER, m. in Vl. en Antw. erpet, aarpet,
de mannelijke eend. Kil. erpel, aer1Jel, fland. anus mas. De omzetling
van l en r en de overgang van de
eene lelter in de andere treft men
meer aan in vele streken van Br. in
de Kemp·. en Antw. Zoo hoort men:
melber , voor merbel ( marmer ) ,
dlJlper, deulper, voor dorpel, kelver,
voor kervel, ketper, voor kerpel,terden voor treden, leper, sleuter, enz.
En rond Dies! en elders zegt men
wenger; bij Kil. wmder, winder,
er~dtricll; in Limb. ween der, wmder,
weenderik., wenderik; in N.- Dr.
woender; aan de kanten van Utrecht
winder. Waard, woord dat men in
deWoordenb. vindt, schijnt slechts in
het eigenlijke Hol!. gebruikelijk te
zijn.
ELS, m. alsem ( Limb. ).
ELST, m. bosch ( Veurne ), licht omdat
daar de bosschen meestal van elzenhout zijn. Etst ( d. i. ge-eiste) is,
volgens Dild., het elzenplantsoen en
moet in deze beteekenis v. zijn. Vandaar de familienaam Yan de1· Etst.
EN, negatief woordje, is in België bijna
overal van dagelijksch gebruik : ik
en geloof het niet. En zou de doktor
van daag 11iet komen? En doet gij liet
rliet? Indien die knaa11 morgen zijn
les niet en kan , zal hij in de school
blijven.

END

EN wordt in de volkstaal gebruikt in
stel! van te tusschen werkwoorden :
hij slaat en lacht ol' en lachen voor :
te lachen : hij stond en lach, hij heeft
slaan en laclleTI. D.at hij sta en lache
of lachen. Dat hij stond en toege of
en taclle71 , enz. zoo voor alle werk-

woorden ( in Vl. doch zelden hoort
men het in Br. ).
EN, het v. lidw. eene wordt. in Vl., Br.
en Limb. in de volksspraak altoos tot
en verkort : tn moeder, en koei. Het
m. klinkt 11e, 11e71 : ne vade1·, nen
hond. Het o. e of e~ : e peerd , en
hondjm. En staat soms ook voor e,
b.v. enweiuig, enweg voor: eweinig
of weinig, eweg of weg.
END, ENDE, in Westvl. nog dagelijks in
gebruik voor en, b. v. lleere ende
meester. Over end weer. Uit erzde in.
Om e11tl om. Rom end om. Elk end
eert. Eerst erzde vooral. Enkel e11de
een (G. Gez.). Doch vele dezer woor-

den zijn in Dr.en elders ook gehoord.
Hier valt op te merken dat e11d, ende,
soms ()Ok eut, en tie wordt uitgesproken , b. v. een ent seslig : zoo leest
men in 'Maerl•. Rijmbijbel enlie voor:
ende die of voor: en die ( J. David).
END, v. ofo. voor: eind of einde, wordt
soms in Vl., llr., Antw. en elders gehoord voo1· :'kant, zijde, b.v. er is
geen recht md aan bet. in Vl.: er is
geen deugen aan. liet J'echte e11d is
daarvan vel'lorm , daar is niets aan
te doen ( Ursel ). Ten ende11 uil zijrl,
bet. in Vl. arm zijn.
ENDE, v. Eene zulte erzde is in Vl. een zot
vrouwmensch : eene domme ende,
eene dwaze ende; gewis voor een de,
omdat ze schreeuwt· gelijk een endvogel. In nr. zegt men: ee11 dom, eert

zot

kieken.

ENDE, v. van een molen of molenende,
dat in de Kempen ook bekend is. Bij
Kil. ende, mws, sedes, ttlvus. Heeft
ende hier de bel. \'an zijde, kant'!
ENI.UG, uilj;ang, die bijna dezelfde be-
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teckenis heeft als achtig : blauruendig lakeu , d. i. laken dat op blauw
trekt ( Westvl. ).
ENGEL. z. hengel (oor, eis).
ENGELING. Z. hangeling.
ENGHEN of EDINGEN, Netlerduitsche
naam van Enghien. Sommigen schrij·
ven Edinghen , doch het volk zegt
Enghen of Jnghen, verwantschapt
met al, de plaatsnamen in i11gltw.
Z. nevecum.
ENKELEN, INKELEN, op een enkel been
springen. Kil. unico pede sallare. In
Holl. hinken, in Vl., Br. en Antw.
hinkelen. •
ENSCH. Z. einsch.
ENT, dil woordje wordt veel in Westvl.
verbonden als volgt : entwie11, entwal, entwaart (ergens), entwarmeer
(eens), ent oe of entwaa (op ecne of
andere manier), entwas (ergens).
Z. Delfortrie, enthoeveel en ettewen,
- blz. 215 en 216. Z. end.
ENTE, v. hetzelf<le eigenlijl{ als einde,
ende, d.i. het uiterste, het punt, ook
het onderste deel van een en pijl, <lat
in hoorn is (Vl.).
ENTELING, m. nakomeling, afstammeling ( .lllaastr. ).
ENTELINGS, llijw. voor : eindelijk, een
weinig, eventjes : de vroaw raakte
den boord van Jesus kleed enteliugs
aan en was genezen.
ENT EH EN, o. w. malen, zagen, met
woor<lcn la~ lig vallen : die zage111an
ligt eeuwig en erfelijk aan mijne
ooren te euterm ( Antw. si. en pr. ).
Kil. lei<ll hel van endte (eendvogel )
en vertaalt voci{emre sive gan·irtJ
inslar a11alis, kweêken als eene
eend ; ook inepte et odiose garrire,
d. i. flanwen praat verkoopen.
ENTOEVEEL, beaucoup, plusieurs, bon
nombre." E,mployé par Ie peuple dans
ltt Fland. Occid." zegt Delf. bi. 215,
v. enloeveet. Men leest in hel JJay.
lf'örterb. van Sehmeller : entwie
( ältere sprache ), in der composiliot&
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mil einem fotgenden adjectiv = zieullich ~eltr, en.'~>. En toeveel is in 'I hgd.
ellewevil. Z. ent.
ENTWAT, ETWAT, iets, entwaar, ergens,
entwien, iemand. Westvl. ( G. Gez.
gewijzigd in zooverre hij emtwat.
eentwaar en eenlwie schrijft.) Deze
navorschor voegt er de volgende uit·
drukkingen bij, die wij niet opmerk·
ten, en :>chrijven gelijk hij: eeu-'t·
hoe, op eenige wijze , atiquomodo ;
een 'I warmeer, somtijds, aliquando;
een 't hoeveel, eenig, aliquot. Kil.
heeft slechts etwat(als oud.) j. ielwal,
ewat. In Br. zegt men doorgaans
ewal, ewa, eweg, engl. away. z. ertt
en end: eu weg/ie voor eweg of weg :
teedde there en weg/te, d. i. lei de hel
heir weg, Rijmbij/Jet, v. 7406.
ENZE, v. in Vl. oor, handvatsel of hengel
van een en aker, ketel, korf, enz.
llij Kil. treft men ook aan heuze
als zeer oud en eyse, heyuse, I. ansa,
fr. anse. z. euse.
EPELIJN of EPPELIJN, slinkend onkruid
met een wiL bloempje en anderhalven
voeL lloog groeiende. Op sommige
plaatsen spreekt men nepelijn uit.
Rond Leuv. heet het wilde kamille.
liet gelijkt zeer goed op het cutula
microccphala, hel matricaria capsenis der botanisten ( Br. ). Dit is dus
een ander l•ruid als eppe, l. apium,
fr·. ache, soort van wilde peterselie.
EPPEN, d~1l, wat va u de vlasbollen over·
blijft, als er het zaad uitgedorschen
is ( Kl.·llr.). Omslr. Brugge bel. eppen
een halven stuiver.
KRBEL, v. aJrdbcer, aardbezie. Z. aard·
bel, blz. ä, en brom el.
EHE, EHEN of NERE, m. (met zware e)
bet. in llr. dorselivloer ( Z. den), in
Limb. gang, fr. corridor, voorhuis :
laathet getuig maar in deneren staan.
Bij Kil. ook acre en 11ere, I. area,
pavimentum , taberna, fr. aire,
spaansch ere. Z. eere.
EREN, b. w. ploegen. Vandaar eerlijn ,
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eerslok (KI.-Br.).
KR ENTER, m. Z. herenteer (Vl., llr. ).
EnG, bijv. wordt soms in Br. en elders
gebr. in eenen goeden zin voor: moedig, bekwaam, enz.
ERGER, groote timmermansboor, d. i.
egger, avegaar or aveger, I. terebra
( Antw. Kemp.). z. elger.
ERK·, v. sluis waarmede men het water
op vijvers, hofgrachten, meerdehen
laat ( Leuv ., llr. en Kemp.). Bij Kil.
ercke, spuye, sluyse. z. blz. 20.
ERKS, v. vel :een erks papier. Een boek
papier heeft 24 erksen ( Roerm. ).
EROMI\I E , met opzet , daarom toch, expres : gij hebt het et·omme gedaan
( Westvl. ).
ER PELS, EREPPELS, verkorting van
aardappels ( Westvl. ). Erp'et, eend,
fr. canard. Z. elper.
ERREWERREN, gedurig in eene plaats
over en weêr loopen , zoodat men
anderen last aandoet. Wij aanzien
dit woord voor eene rijmklankige
samenstelling, daar de Vlaming zoo
mild bij is, van erren en werren
( Z. 52 ). Kil. erren , vetus, errare,
hgd. irren. TYerren , turbare, in tricare, conftmdere. 't Is het vl. herrewarren, slechts zonder de aspiratie,
Weil. : harrewarren, fr. cl!icnner,
contester, quereller, ontevreden zijn,
gedurig knorren ( Vl. en elders).
E(R)T, v. aarde; ädegoed, iidewerk, aardegebak, aardewerk, potbakkcrsgoed.
(Limb.)
ER VEL, m. armvol ; ee11 ervel stroo (Br.,
Limb. ).
ERWTEN, komt voor in de zcgw. : hij
heeft zijne erwtm uit, u. i. hij is in
ongenade gevallen; hij moet vertrekken. zijne voorrechten zijn hem ontnomen, enz. ( Anlw., Br. en Limb. ).
llij is in de erwten gevallen bet. zijn
aanzicht is met pokgaten bezet ( Br.,
Limb. en elders ).
ERWTENTELDER, m. rond Leuv. 't zelfde
als to ·Antw. gortentelder, ecu die

EU

traag aan 't werk is. Tc Maaslr. bet.
het vrek of een karig man.
ES, voor : het : wilt gij mij 't brood overgeven 1 Daar is es. Ik weet es niet. Ik
geloof es uiet ( Diest , Kemp. en
elders nog).
ESSE, o. in 't Hagel. gebr. in de spreekwijs : op zijn esse zijn, d. i. tijn gelijk het wezen moet' gezond zijn :
vader komt al op ; maar hij is toch
nog niet op zijn esse ( op zijn esen.
eten?). Naar ee11e omwenleliTig duurt
het lang , eer alles op ziju esse is.
Voor dit esse zegt men in Br. en
elders: op zijn effen, d. i. op eenen
goeden \'Oet zijn.
~STER. v. ekster, sam. ésteroogen (Limb.).
ESWE, ewel, hewel ( Westvl. ).
ETE, m. groot\·ader (Belg Limb. ).
ETELIJK,bijv. in Br.en Vl. voor: eetbaar:
men heèft m-ij daar brood voorgezet
dat niet etelijk , e11 bier, dat 11iet
drinkelijk was. "Alsr1u wast al diere
dat etèlijck ende driuckelijck was. ,,
Belg. Mus. f8.U, blz. 421.
ETEN,b. w. komt voorin menige spreelnv.
dathij zijne :top ele, gelijk hij wil, of
ook·: dat hij koke gelijk hij eten wil
( Br., Vl., Kemp., Anlw., Limb. ), d.i.
hij doe naar zijn wil or beliefte. Ergens geëten en mei!gerwmen zijn ( flagel. ), ergens fel wit zijn : hij is noch
geëten , noch meigedragen ( omstr.
Leuv.), d. i. onbeduidend. Nog onbezorgd brood eten, d. i. voor zich zeiven nog niet moeten zorgen (overal).
Hij heefZ zijn wittebrood v66r geëten,
d. i. nu is hij arm en heeft het eertijds wel geilall (Hr.). Eet uw witte
brood niet voor, eer ge later tol armoi!
vervalt, d. i. leef nu niet lekker,
maar spaar vollr later. Zijn steerl
eten bet. in Westvl. niets meer te
zeggen hebben.
ETETE, m. overgrootvader (Peer, Limb.).
EU, zóó wordt doorgaans in Vl., veel in
Drab., Limb. en andere pro\illciën
de zachtlange o uitgesproken, IJ. v.
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keuning, hertning , etUdrup , euverbluhèn, euverduvelen, enz.
EU, bijv. gedwee, mak : een eu paard,
een gedwe~· of mak paard { Limb. ).
EUR, m. in Br. en Vl. uier, in Limb. eur
of uur : die koe heeft eeneu schoouen
eur. Z. eldcr·.
EUR voor uw. Dit is voor het mv.; het
enkclv. is dijn of dieu; doch het
wordt ook gelijk het fr. vous beleefd·
heidshalvc voor het enkelv. gebruikt.
EUS, m. in Limb. voor hoos, ~·aarmeê
men 't water uit de schepen werpt.
Van daar euzen, het water uit het
schip oozen of werpen. Z. heus.
EUSEL, knipwaag, fr. bàlance romaine,
in Br. uisel, unsel, enz.
EUVEL of EUVERDRAAD, m. waarschij·
nelijk ovcrdraad, de kunstig dooreengevlochtene draden van twijngaren,
die den rok des kams uitmaken, voor
de lijnwaadweverij. Z. rok, kam;ok.
EUVEREN, VEREUVEREN, o.w. (overerr)
zooveel als gedijen, aanwinnen, in
zijne zaken gelukken , opkomen
(Antw. st. en pr., Br. ). Rond Leuv.
bet. vereuveren of verovere11 aangegrooid, vermeerderd zijn :onze doch·
ter is vereuverd, d.i. zij is in 't lün·
derbed. Bij Kil. overen, ve1·overeu,
I. superlucrari.
EUWSEL, hetzelfde als huudsel, hoedsel,
waar wat te hoeden is. Z. eeuscl.
EUZE of IWZEN, m. het onderste deel
van het dak, 't welk over den muur
hangt 1Limb., St-Truid., Westbr.) is
het niet hetzelfde als bij Kil. heuse, i.
heyse, eyse, d. i. eis , aas, fr. anse?
omdat dit over den muur hangend
stuk daks gelijkt aan het handvatsel
van oenig vat. Dij Kil. oose, oosie, i.

oosdrup, I. suggruudre, suggrundia :
imbricame.ntum : pars tecli promiuens , per quam stillicidia a parietibus arcentur. Dicilur : oos drup;
quod gultas cadeutes l!auriat sive
recipiat. Z. euzel.

EWA

EUZEL, het mv. euzelen bet. de regenwater druppels, die van het dak of
den euzcn vallen. Vandaar : ortder
den euzel sl~Jan {Kemp. , Geel) ,
onder den lek van het dak sta,an.
Kil. heeft oosdrup, hoos-drup, huys·

drup.
EVEDOPPE, bijw. ·bet. aanstonds {Vl.).
EVEGAUW, bijw. aanstonds {Vl.); -voor
evenaan t
EVEL of EVER, bijw. evenwel, toch,
niettegenstaande, maar: hij had ge-

zegd het te (toen en heeft het evet
niet gedaan. Gij moet rwar de kerk
gaan, evel pas op dal gij niet k/Qpt.
In Limb. zegt men evel, in Br. en
elders meest ever. z. alever.
EVELINGE, bijw. aanstonds {Vl.), bij
Kil. enen, t' evens, effeTillick; in
Limb. even/jes.
EVELLIG, flauw, ongepast : 't is toe/i

evellig , dat ge allijd op dit :tel(de
terug komt. Van evel of euvel, d. i.
slecht. Z. Delf. blz. 217.
EVÉNVEEL , komt in Limb. voor in de
betcokenis van : onverschillig, eens,
hetzelfde: het is mi{ evenveel,· d.i.
daar is mij weinig aan gelegen, het
is mij onverschillig. Het werk is voor
everweel gedaan. Hier beteekent evenveel: ten halve, slordig, zonder zorg.
Hel is een man voor evenveel, d. i.
iemand, die slordig is, die voor zijn
eigen geen zorg draagt, enz. J!ij
loopt of gaat voor evenveel wordt insgelijks yan iemand gezegd, die slor·
dig op zijne kleederen is.
EVER, voegw. Het is idenlisch het hgd.
aber, te Keulen en op den Nederrijn
awer, in Westphalen en Danover
äver. In Br. voêgt men er gewoonlijk
het expletief al bij. Z. alèver waarvan
het dezelfde beteekenis heeft.
EWA, EWAT, in Vl. voor wat, een wei·
nig, een beetjcn. Kil. ewat, fland. i.
wat, etwat. Deze wijziging is dikwijls
van een sierlijk gebruik en diende
wel nietteenemaal uit den gemeenza·
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men schrijfstijl gebannen te blijven.
EWEG, bijw. in Vl., Limb., Z.- en N.·Br.
(z. Uoeufft) gebrui kt voor weg. Kil.
heeft ewegh gam voor: weg gaan, I.
abire, engl. to go away, hgd. wey.
En hi ewegh gine (Levèn vanS. Christina, v. :>72 ). Men heeft ook mwegh,
in·~ waalsch en voie. z. Delft. blz. 218.
Ook k.ornt die e of en nog voor in
de dagen als in : emaau-, endijns-,
ewoens-, endonder-, evrij-, ezater-,
ewndag, ooit. in el!lorgend, d. i. op

maandag, enz. 't Ware wenschelijk
diteweg even als ewatin den gemeen-

zamen schrijftrantte zien ingevoerd,
waar het in de volzinnen ecnigevloeibaarheid kon bijzetten.
EZEL beteekent t• in Vl. helzelfde als in
Br. /mits, heuts, d. i. een voertuig
met langen dissel en twee groote
wielen, dienende om zware boom en
te vervoeren. Men vindt ook in de
aankondigingen: boomezel. 2° In llr.
en Vl. een bed met riemen en zonder
sponden, dat op- en toegevouwen
kan worden. 5• Hond Leuv. een vierkanten bak, van houten lalten gemaakt, om het afgewasschen keukengerief in te laten uitlekken. 4• Een
houten paard, waarop de dorschors

EZE
in Br. en elders het graan met heelen
schoof uitslaan en dit noemt men
voor- of baar(d)staa11. !S• Ezel bet. in
Vl. nog a) deesem, doch dan is het
voor eeset of esel met zware è. Van
4ier ·~ w. euten; b) vlaspijlken.
EZELARIJ, ezelrij, dombeid ( Leuv. ).
EZELDRIJVEN (den) be~. in Limb. evenals : met iemauá varen, hetzelfde als
in Br.en.Antw.de befjagen (Z.blz.37)
d. i. ergens een -verward geraas, gescnreeuw' geklop en geklink op ketels, giejers, vuurschuppen, enz. of
kattenmuziek maken, in 't fr. charivari. Men drijft den ezet vooral bij den
huize van iemand, die eene bijzit
heeft of een slecht leven leidt.
EZELEN, o. w. decsemen (Vl.). z. esel,
eesel. ·
EZELRIJ, v. ezelachtigheid, domheid;
hgd. eselei, fr. ànerie. '' Is hij (de
ezel) verantwoordelijk voor alle d~
ezelrijen, daar men dagelijks ooggetuige van is? - Bij bet schrijven dezer regelen kan ik mij misschien aan
meer als ééne ezelrije plichlig hebben
gemaakt.» Snoeck's Alm. t842 {Lof
va7.1 den Ezel).

EZELSOOR, v. duivelsvel, fr, gommeélastique { Antw., Br. ).
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F wordt soms in de uitspraak voor v
gehoord, als in :{laai, {lok, {lak, flag,
{teisteren voor : vlaai, vlak, enz. De
uitspraak der Brabanders eu Kempenaars is zwaarder dan die der Limburgers en Noord·Nederlandcrs, zoo·
dat zij min de {in stede van V laten
hooren. Deze.aanmerking geldt mede
voor de andere verwante medeklinkers.
I<'AJUKKEH, m. kleine pachter, gering

FAK

voerman , wellicht verwant met het
fr. fiacre ( Br. en elders ) •
FAK, FAKKE bet. eigenlijk een klein
plel;je, een handvol. Eert gers{ak
of {ak gras is een plekje gras of
gerszode , fr. une mulle de gazons
{ Westvl. ). llij Kil. bet. {acke vleu- •
gel (van ecu gebouw) en heL daarmede verwant {ackeet, vack, vackeel,
een deel, pars, een gebint, COIItignalio, pars slructura;. 't Komt licht van
16
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{acketl, hetzelfde als grijpen. Een {ak

inde oor zeggen. SleeckxsehrijfLfase-

zou d11s zooveel zijn als: een grijp.
FAKKELEN, o. w. kaatsen : wij zullen
tegen dezen muur wat {akkeleTI. Vanhier ge{akkel, fakkebal, fakkelaar,
enz.- Van 't oude {akken, aangrij·
pen, met de handen pakken. z. fak
( Br. Westvl. ).
FAS, v. mv. {assen, 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
{assen, fr. favoril. Licht van 'tI. {as·
cia, band.
FAS, o. strot: een verken het {as ofste·
ken (Antw.).
FATEREN, b. w. eigenlijk beuzelen, beuzelwerk doen, bij Kil. nugari, met
vlegels de vlimmen van de gerst
slaan ( Br. en Antw. pr. ).
FATERMERKT, v. prul, nietigheid: 'ten

len. HeL is verwant met bazel, baze-

sijn maar beuzelingen en {atermerckten ( E. Hazaert ). Ib.
FATS, FAATS, v. slag op het hootd
(Westvl. ). Bij Sleeckx is 't mv.fatsen,
bonnetten, zeilen, bij zeilen.
FATSEN, o.w. heimelijk de school v~r
zuimen (Antw.) of achter de haag
loopen, o}> den duur loopen, te Lier:

karossen.
FATSOEN, o. fig. het fatsoen betalen,
duur betalen , bekoopen : hij heeft

mij geslagen, maar hij z.al het fatsoen
er van betalen ( Br. Antw. Hagel.).
Iemand i11 zij11 fatsoen nemen 1s : iemand in zijne lenden valten (Westvl.).
FAUTEREN, FATEREN, FOUTEREN, in
Oostvl. en Br .. de aren of liever het
graan van gerst of spelt, nadat ze van
beL stroo zijn afgedorschen, nog eens,
om er vlimmen af te hebben, overkloppen : eer wij de gerst op den zol-

der drageil, moeten wij ze nog {auteren of fateren. Z. fa teren.
FAZELEN, o.w. prevelen, in Br. binnensmonds klappen, ook {ezelen, d. i. iets

len ( Z. blz. 33 ), beuzelen, prazelen,
razen, enz.
FAZEN (vazen?), opvullen, rr. farcir.
« Die, zoo met boeck-staven gevaest
en opgevuld zijn '' (Jan De Bruue ,
81• W. 254 ). De Vlamingen gebruiken
meest de samengestelde opfazen, opvazen. Z. dit woord. Kil. vasen, fland.
i. vullen , I. (arcire, imptere conái·

menlis.
FEB ER, o. van 't hgd. {ieber, I. febris,
koorts (in 'L Zuid. v. Limb. ). In den
Teuth. febris, reede, cortse.
FEEST, FEESTE, v. bet. in Vl. de jaarlijksche markt, in Br. jaarmerkt of
foor, fr. J'oire : 't is Gentfeeale; verders hetgeen op die inark.t gekocht
wordt, als peperkoek, lekkernijen ,
welke men van die foor medebrengt :

oom heeft mij eene (eeste meêgebracht. Elders zegt men hier voor :
brengt een koek mede. In Br. en
Antw. :breng mii eenen (oor of ook
koek mede.
FEESTEN,b.w.eenbeestslreelen(Limb.).
J:t'EKEN of VEKEN, o. is in Limb. een hek
om eene weide te sluiten (vee-hekken?).
FEKKEN, o.w. 't zelfde als apietsen.
FELSEN, b. w. vervalschen, van 't hgd.
fälsclleTt. Kil. heeft valsehen voor
vervalsehen ( Kemp.).
FEMELEN, o: w. fezelen.
FENTERNEEL, v. in WesLvl. gezegd voor
wat men in Br. en elders blaftuur,
slagvensters , waterblinde noemt :

doe de fenterneet;en toe.
lo'ERNET, o. in Vl. een wispelturig kind.
Is het misschien eene verbastering
van ferrel, (uret, thans fret, fr. furet,
in gelig. zin genomen? Een kind immers is ongedu,rig, nieuwsgierig en
snufleiachtig 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 (ernijn. 't Is een (ernijnig ding. Met haar (ernijnige oogen!
remij11 of (enijn wordt ook gezegd
van ongedierte als : rupszaad en
kruidluizen van alle kleur en grootte,
die de planten groolelijks beschadigen : met de droogte van dit jaar is

er veel (ernijn aan boomm , hof· en
veldvruchten. Fenijn bet. in Vl. ook
rus pen.
FERTEL, v. een bolletje dat niet gansch
rond is (in de kinderspelen, Kemp.).
FEULE, in Vl. v. zweep. Bij Sleeckx (eurl,
fr. (ouet, (érule, m.
FEUNKEN bet. in Vl. smijten , in den
zin van werpen, slaan. Dil (eunken is
licht helzelfde woord, met eenc 11 er
tusschen geslibberd, als bij Kil. (uycken, (yckcn, d.i. drijven, stooten,
uildrijven, schudden. Fycken, fleken
beteek. bij hem nog 1o slaan; 2• steken, vasthechten.
FEZELEN, o. w. fezikken, stil klappen:

wat zit gij aan de tafel altoos Legen
uwen gebuur Ie (ezelen '! spreek luid
op. Vanhier fezelaar, (ezeling , ge(ezel,enz. {Br. Antw.).
FIIJBEREN, o. w. met kunst werken
{SI-Nik.). Is 'tburgondisch vlaamsch,
van 't lat. (abricare l
FICHTEREN, o. w. het vertrekken van
een knecht of meid van den eenen
meesternaar den anderen(N.-Limb.).
FICHTERGAST, m. een knecht die van
den eenen meester naar den anderen
vertrekt { N.-Limb. }.
FIEN 1 FIENAARD. Z. fijn.
FIERTERE, v. relikwiekas, het woord,
bij Kil. fierte 1 komt van 'tI. (eretl'um,
eigenlijk eene doodsbaar, {erculum,
al wat dient om er iets op te dragen ,
b. v. eene draagbaar. De relikwiekassen hadden soms den vorm van eene
doodsbaar :De fiertere is meest gekend
te Ronsse, Audenaarden en omstreken. " Den 27 junij van ieder jaar
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wordt d.e fiertere van S. Lieven door
de Guld van binnen naar Houthem
gedragen .n School en Letter bode, I D.
blz. ~'!:!. Het oude fr. was fiertre.
Het volk spreekt {retel uit : de {ietel
komt aa11 , roept de belleman In de
vermaarde processie van S. Hermes,
te Ronsse. Nu, dewijl er op die vierte·
of tlertedagen, dat dan vier· of gevierde dagen zijn, al wat beters op
tafel kwam, zoo bel. fiertere ook ker·
mis en {ietelvoeren of (ietelen kermis
houden, boerenkermis vieren.
FlES, m. van 't fr. fils, zoon, een die zich
hocvaardig opkleedt, ook fiesk.m,
't is en {iesken, fr. mztscadin {Oostvl.
en Br.). In Weslvl. is fies, {ieske een
beslagmaker. In Br. fis, flske.
FIETEL en FIETELEN, feest houden, enz.
Z. tlertere.
FIETEt,. of tittel, v. vedel, viool (Kemp.);
Vandaar : fietelen, op de vedel spe·
len, {ietelaar, enz.
FIJCHEL of FIJFEL, v. kleine dwarsfluit:

die muziekani speelt goed op de flj·
chet ( r. Leuv. ).
fiJFOUTER, Z. fliefoeter.
.
FIJN, bijv. en bijw. bet. in Br. en Limb.
ook : wel, in goed orde, ijverachlig,
neerslig. Men zegt b. v. : doe dateens
Jijn, 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 oppassend, vlij lig. liet fijrt is er van af
bet. het vet, het beste is er van af
(Br.,Anlw., Limb.). Hij heeft liet fijne
niet vast beduidt in Vl. : hij bezit al
zijn gezond oordeel niet.
FIJNAARD, m. FIJNAARDEKE, o. in
Weslvl., een kind \'an zwak en ten·
ger gestel, te Antw. eêlaardeken.
FIJNTlG, ~'ENTIG, bijv. snel: een fijntig
kind {Westvl. ).
J<'IKFAKKEN, schermutselen, uit jokkernij, speelswijze vechten { Br. ,Anlw.,
Vl. ). Bij Kil. {Lek (akken, I. {actitare,
agitare. 1/acken bc~. grijpen. z. bie-

FIS

zcbijzen.
FIKKELEN, slaan, kaslijden :jongen, als
ik u krijg , ik zat u fikketen. Bij Kil.
ticket~ ,

fiekelen , (erire , leviter virgis
percutere. Z. fimnken en in de Woordenb. tikkelen, fr.dunner les verges

à qq. ( Antw. st. en pr. ).
FIKKELING, v. slag, ltastijding : ik wt

hem eene fikkeling geven , die hij gedenken zal (Antw. en elders).
FIMELEN, o. w. bij Sleeckx femelen, bij
·
Weil. tijmelen, bet. in Limb. dralen,
talmen , zoowel als treuzelen , futselen.
FINKEL staat in verband met funa, bij
Ulphilas , branden , en met 't oude
fakken, ook branden. Z. het volgende.
In den Teutbonista is vuncke, die

levendig is, scintilta, ger~ster; die dood
is, favilla, voncke, tondel. runeke,
scintillare, gensteren, vanwaar glinsteren (omstr. S. Truid.).
FINKELHOUT, o. klein hout om vuur aan
· te maken. Z. tinkel, voncke, vuncke,
bij Kil, genster. Dit is dus het hout
dat gensteren doet, dat doet branden. Finkelen voor: fonkelen, freq.
van vonken, fr. étineeller. runeken,
bet.: licht branden: het vuur vonkt,
hetbrandt slecht. Vanhieraanvonken.
Bij Plant. en Kil. is vonken, étineeler,
seintiltare , en bij den eersten ontvoneken, allumer petit à petit, paulatilr. aeeendere. In Limb. funkelhout.
FINKEN. Z. runkelen ofvunkelen (Limb.).
FIOL, voor viool gebruikt in : hij speelt
de fiot, d. i. hij weent ( Somergh. ).
FIRMOOR, o. in de Woordenb. fermoor,
fr. ébauelwir, schrijnwerkersgereedschap van ijzer. 't Heeft den vorm
van een met~ van drij vingers breedte
en op het uiteinde eene snede (Hagel. St-Truid. ).
FIS, o. in Dr. fisch, v. te Antw. st. en
pr. bij Bild. en anderen fits, v. Bij
Kil. en in Vl. {isse, visse, v. viervoetig roszwart dier, wat kleiner dan
eene kat of een fluwijn, met hetwelk

124

FLA

men het soms verwart, doch dit is
grooter en grijzer van haar. 't HoU.
bunsing , I. putorius , fr. putois, in
Westvl. fissiazt : zij stinkt als eene
fi,sse of fissiau. Het fis haalt de duiven, hennen en eiers van het kot en
daarom gaat hij, die een fis gevangen
heen, daarmeê rond om eieren , roepende : eieren voor 't fis, en de landbouwers geven hem gewoonlijkeenige
eiers tot belooning. In Limb. zegt
men vis, v.
FISSlA U , m. hetzelfde als fis of visse :
stinken gelijk een fi,ssiau, of eene visse
(Vl.). In Dr. stinken als een bok,·
d. i. geweldig stinken.
FISTELEN, Q. w. bet. hetzelfde als in
Dr. futselen of frutselen, fr. tripoter.
Vanhier: gefilset, fr, tripotage, fistelaar. In Dr. futselaar, fr. lambin,
tripoteur ( Limb. ).
FITS, bewonden bobijn ( L. v. Aalst).
FITSEL of FRITSEL, v. eene vrouw die
fltselt. Z. fltselen.
FJTSELAAR, m. fitseteer en {rilselèer,
een die futselwerk verricht ( Limb. ).
FITSELEN ( Z. fistelen ) , met geduld bezig zijn. Vanhier fitsetaar, fitselerse ,
gefitset , fitsetwerk. 't Is duidelijk 't
zelfde als futselen ( Limb. ).
FLAB of FLAP, m. zot.: gij zijl een flab
(Limb. ). Bij Kil.en eldei's bet. flabbe,
{lebbe of {lep, in 'tI. musearium, vlie·
genwaaier, vliegenflab, ook een driekantigen doek of lap, dien de kinderen op 't hoofd dra11en, vitta puerilis
en dien. ook de vrouwen op 't hoofd
plachten te dragen (om de vliegen te
verdrijven?). Bij Bild. is {leb, {lebbe
voor fiebmuts en flap, bij hem ook kan,
kandekset, de wortel van flabben,
neêrslaan, toevallen. Ook bet. flabbe
bij Kiliaan slag , alapa , en eene
wond in 't gezicht , bij Plant. coup

d'épée au visage, vutnus in faciem
incussum~ Ftabbe en flabben zouden
wel met het w'aalsch (rapper kunnen
verwant zijn. Sleeckx heen het woord
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{iepsch , flt-pschhcid , dat hij verfransebt door (ude, {adeur, en dat
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tcuv. ); ::!• smijten : ieli dnarilenen
flansen. Zich ter aarde flausen ( Antw.
st. en pr.). 3•1n de Kemp. bet. flansen

hij neemt voor smets, smetsighcid,
ook de school verzuimen. Z. flatsen.
fletsigheid. Verdcrs is flabbe, euç:l.
FLAP, m.lummcl, zot, fr. imbécile(Limb.).
flap , in 't vl. waaier, en flijfiap,
Z. Iloets en flab.
vliegen-waaier, fr. émouclwir (Delf.
FLASDANK ooi< PLASDANK, slechte dank
blz. 220 ). Doch J .-11. Hoeuffl, Taal·
( Br. ). Z. flctsdank.
kund. lllagaz. 11, t63, meent dat
FLATEH, v. en m. 1° zooveel als klater
flabbe 't zelfde is als 't oud franschc
( z. dit woord), b.v. koeflater, bouté
flebe, 't welk Roehefort uitlegt : ce
de vaclte. 2° Misstap, misslag, kemel,
qu'on peu ployer, flexibilis. Mogelijl'
ongclul<kige zaak: /uj hee(t een flater
is echter flabbe in het gemeen een
gemaakt ( Limb. ). El' is weêr een
Jap. Z. het Brem Nieder sächs. Wör{later op de ft oogzaal geweest ( omstr.
terb. op Flebken. Lap bet. in llr. ook
Thien. ). In Groning. is {later ook in
een slag: hij kreeg een (elle lap.
gebruik in den zin van: misslag, fout.
FLABES, m. 't zelfde als flab, zot (Limb.).
Z. Taalk. lllagazijn, 11, 335 alwaar
).
Westvl.
(
vleien
w.
b.
FLADAKKEN,
men leest:" Een geleerde wil dat het
Z. flamakken. Het staat in verband
verwant is met {aten, vanwaar
woord
en
f/alter;
fr.
{letteretl,
{latteeren,
met
't freq. (at eren' met inlassçhing der t
fletsen, bij Kil. vleien.
falieren, en door omzeiling flateren »
FLAK, bijw. voor vlak, juist : hij viel
en in eene nota krijgt deze verklaring
{lak op zijn gezicht. 't Is {lak zoo
den voorkeur boven Bilderdijk's :.tflei·
).
( Westvl.
ding van vleier ( Verkl. Geslacht!.).
FLAK(KE), v. graszode die men uitFLATEllEN, o. w. l'en misslag begaan;
steekt (Brugge). In nr. rusch; te
Hij flater/ dil;wijls ( Limb. ). Ornstr.
Antw. en Leuv. groes en gries; in
St-Truid. broddelen : wat hebben de
Limb. risch.
zanrfers weêr ge{laterd! \'anhier flaFLAMAKKEN, o. en b. w. voor vleien :
ter of geflnter, flateren ook voor
die vent kan {lamakker1, of iemand
flansen of iets slechtmaken gebezigd.
flamakken. Het eng!. to {lam bet. beLicht is 't vcrwant met fledereu, bij
driegen, ook iemand iets wijsmaken,
1\il. volitare, vagari, van 't eene op 't
opvijzelen ( Oostvl. ). Z. tladaldten.
andere vliegen, geen stand of maat
FLAMAKKEH, m. vleier (Oostvl. ).
houden. Z. flater.
FLAMEIEN, o. w. vleien. Vanhier {laFLATS, v. k.lanknabootzend w. slag, oormeier, vleier , en {la meister, v.
veeg : zit stil o( straks krijgt ge een
vleierse ( Oostvl. ).·
flats. Vanhier flatsen ( Limb. ). In nr.
FLAMINGANT, een fr. woord w~ardoor
(link of {lonk, klets, te Antw. flots.
de Walen de Vlamin~en beduiden.
z. flets.
Thans hebben eenige Vlamingen den
FLATSf:N, b. w. klankn. woord, slaan :
naam van flaminaaut aangenomen
zij hebbeu hem al te hard geflatst
om te doen verstaan, dat ze verde( Limb. ). Te Antw. flotsen, elders
digers zijn van het Vlaamsch.
fletsen, in Vl. flinkcn, te Leuv. kletFLANKERT, m. lange rok of jas, habil
sen of oplappen. Z. fletsen.
long ( Limb. ).
FLATSEN, op den duur loopen, niet naar
FLANSEN, b. w. t• iets binnen brengen
de school gaan (Kemp.). Bij Kil. flit·
zonder inkoomrechten te betalen ;
se11 , I. avolare , evotare , fugere.
~· stillekeus iets wegfoffelen of in 't
· z. fatsen.
kaartspel met bedrog omgaan ( ornstr.
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J<'LAUWS, m. en ook v. dolle, gekke praat:
gemaakte vleugels afslaan.
het is flauw&, d. i. 't is zotte klap of FLEDDEREN ook FLODDEREN, b. w. en
flauwe 11raat. Het is eene felle flaus ·
fleiretl of {leren , streelen; vleien ,
Wt't zij vertelt beteekent: heL is iets
flecmen. Br. Kil. (letterer~ , j. (lattlflauws. Vanhier fllluwzerij, flauws·
rer~ , I. adulari. Vanhier (ledderaar,
kens en flauwsman ( Leuv., Br.,
ge(led der, (lodderij.
Aotw. ). Z. flous.
FLEER, v. vleister, voor fleres, floddeJ<'LAUWSKENS, te Brussel en Leuv.leuge·
res : die juffer is eene eerste (leer
( Antw. en elders). Bij Kil. is (!ere
nen,valsehe verschoon iogen: flauws·
kens verteUert, fr. nlettsonges, balieen vlaanderseh woord, dat een lui
vernes. Holstein : Flausen , (lausen
en mismaakt meisje, ignava et de(ormachen. - Tc Nierenberg, volgens
mis puella, bet., in 'tHoll. een slecht,
Sehemller : flDzen ( flausn ), liegen ,
lui vrouwmensch. Z. fleircn of fleren.
scliwänke machen. Die Flosen(Flausn) FLEERLINGS en FLEERLJNGSCH, bijw.
schwänke, unriglltiges wrgeben. In
en bijv. bet. bij Sleeekx : on verGlo8Sen, doorSehmcller (Bayers ldiowachts , plotselings , eensklaps. Te
tièon) aangehaald, komt voor: (losari,
Antw. zegL men : iema11d fleerliugs
ca(laosari, (alsitoqua:r;, menda:r;, koin zijn gezichtslaan, ook : eene (leer·
(losida, prestigia, kiflos, sWJurratio,
lingscl11e (smeer) geven. Bij Kil. bet.
(allaci{J. Flauwzen vertelten, iemand
fle~·e: kaakslag, lat. alapa.
flauwzen wijsmaken ( Br., Antw. st. FLEEUW, FLEEUWS, voor flauw (van
en pr. ).
smaak ) zouteloos ( Westvl. ).
FLAUSMAN, iemand die flauws en gekke FLEIREN of FLEREN (met zware e) b. w.
reden, lichLzinnige klap vertelt, een
vleien ( Br. Leuv. ). In de Kemp. flu·
zoutelooze prater of prulleman ( Dr.
ren, elder:; (teisteren.
en elders).
FLEtSTER, v. 't zelfde als (leisteres,
FLA WIJN, FLOWIJN voor : fluwijn van
(leirster of vleister. Z. tleisteren·.
een oorkussen. Kil. heeft (luwijne, FLEISTERAAR, iemand die fleistert, een
q. d. pul-wijne, I. puluini thectt, o.
· mouwvager. Bij Kil. fletser, I. adulaHet dier, dat denzelfden naam draagt,
tor. z. 't volgende.
wordt bij Kil. ook flouwijne, (ou- FLEISTEREN, vleien of iemand de· mouw
wijtle, fr. (ou'lne, genoemd. liet is
vagen, fr. cajoler, (lagorner: gij moet
eensoort van fisch of fisse (fr.putois ),
niet (teisteren , ge zult toch thuis
bij Dild. m., bij anderen v., omstr.
blijven ( Westvl. ). Het is duidelijk
vcrwant met vleien, fleiren, fletsen,
Leuven o.
adutari. Vanhier (teisteraar, fleisteJ<'LEBSCH, bijv. bij Sleeekx flepach, zout·
res, {teistering , mouwvagerij , ge,
loos, smijtseh ( Autw. ). Z•. fleLsch.
strookel, vleiend gosmeek. z. liedFLEDDER, m. stofborstel, een handborderen.
·
stel om af te stoffen , ook een lichte
keerbessem. Werkw. (ledderen, alfled- FLEITS, bijv. 't zelfde als: {let& of flijts,
smakeloos ( Oostvl., Br. ).
deren, (iets) afstoffen. Z. bij Weiland (ladderen met eene onz. betee- FLEM, wrok, pik, b.v. een (lem op iemand
hebben, op hem gebeten zijn (Antw.).
kcnis, fr.lpoussetoir. Kil. heeft: {ledFtem of flemerij bet. ook gemak, vaddereu, (lederen, vleddere7l,als onzijzigheid, het (ar nier~ te der llalianen,
dig w. votilare ptaudere atis, me·t
b.v. iets op zijne (tem doen.
de vleugcleu kleppen of op- cu afslaan. Vanhier ook vleugeter~, b. v. FLEM!IIEN, ee11e· {tem nemen of pakke",
de.kerk vleugelen, d.i.: het stof met
ledig ziUcn, niets doen, op zijn ze-
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ventien gemakken zitten, ook lanterfanten, straatslijpen ( fr. flan er);
net {ar f!iente der Italianen; de v{ eme
flem hebben, i.> geeoen lust hebben
tot werken 1 vadzig, vakerig zijn ( Br.
Antw, st. en pr. ).
FLEMPEN 1 folfelen, weg folfelen. Z.flimpen.
FLENPEREN 1 Q. w. lui en vadzig roodwandelen. Licht het freq. van flemmen of 't zelfde als bij Kil. {ledderen,
I. vagari (Kemp. ).
FLEREN, o.w. (met zware e), lanterfanten, in ledigheld rondzwerven. Men
zegt ook floreu. Waarschijnlijk is {lereTt eene verkorting van {ledereu of
{tedderen, bij Kil. volilare, ptaudere
alia, en rondzwerven , vogari , en
floren vcrkort van fivderen ( flodderen). Flerett bet. ook vleien ( Br.,
Leuv. ).
FLESCII, op de flesch zijn bet. te Roermond : bedorven zijn, in staat van
faillit zijn. In de {leoch of in hel ge las
gezien hebben bet. zal zijn. Flesch
hebbeu, van wijn gezegd, bet. oud
zijn. Iemand op flesse/ten trekker! bet.
iemand bedolteo of voor tien aap houden en vandaar vp flesscheutrekkerij
( Br. Antw. Limb. en in 't Noorden).
FLESCHKENS\VINKEL, m. le Leuv. zooveel als in 't fr. boutique de liqueuro.
FLET 1 v. FLETJE, o. te Diest voor vioolbloem. Zoo zegt men elders in Br.
{lier, voor : vivlier, fr. giroflée,
b.v. steenflier, gele {Lier, roode {lier.
Z. groffiaart.
FLETER, m. (met zware e), kaakslag.
Z. fleller.
FLETS, v. 1• woord dat het cerucht uitdrukt, 'twelk een week of vloeibaar
lichaam maakt als het valt : het
meixje viel, en, flets, daar lag haar
melk op den grond. 2• Ook de klank
van een slag, in 't Hagel., llr ., Vl. waar
het ook kaakslag, oorveeg bet. Te
Leuven zegt men in deozelfden zin :
klets, b. v. een klets om de ooren.
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Tc Antw. luidt het flols, in Limb.
flats, elders plats, plets 1 plak, plek.
Jo 't ijagcl. bet. flets zooveel als IC
Leuven klets of kluts 1 u. i. een kleine
boeveelheid 1 b. v. een kluts appelen, een flets kaas, enz.
FLETSCII 1 FLIJTSCH, flauw van smaak 1
zoutloos ( Br. ). Te Antw. Jlebsch,
te Leuv. smetsch 1 smijtsch. In Vl.
beL. {letsch, slap van vlcesch.
J"LETSOANK, FLISDANK ( Limb. ). In
Br. {lasdank, dank dien men door
vleierij bekomt : '4 is om eeneu {lisda~li~ gedaan. Z. llisser en ook. Uoeulft
op : vleisciauk.
!<'LETSEN 1 b. w. t• 't zelfde als flatsen,
d. i. slaan, smijten, b. v. de deur toe
fletsen. Garen fletsen of kloppen.
2• l'luil)lstrijken 1 streelen ; /lij fletst
gedurig met zijn meester, om cte voor/wll(t te krijgen. Vanbier ·: fletser,
vleier, fletserij, ge{tets l omslr. StTruid. en Thien. ).
FLETTER, I<'LETEH ofFLITTEH 1 m. hetzelfde als llats 1 liet.>, flots 1 flink,
slag , kaakslag. In Westvl. is het
meest in 't gebruik : als ge niet e11
zwijgt, zal 1k u 11en flitter geven! Zou
het woo11d niet ceni~;e overeenkomst
hebben met het duitsch : flitter, in 't
fr. clinquaut? Of is het verwant met
het eng!. flilting, oflimse? 2" Flettel',
handfielt er, is in Vl. een handborstelken, te Poperingen en omstr.
zwijntje, misschien om het varkensbaar zoo genoemd. Het zal verwant
zijn met het boveostaande fledderm
of vledderen, l. plaudere alis, of met
fledder, vleugel. In 't eng!. bet. het to
{I eet, in 't fr. elfleurer.
FLEUI\EN, b. w. proeven : 'I kermi~vat
fleureu (KI. llr.). Sleeckx verfransebt
het door goûter altenlivement.
FLEUS, bijw. tlus, flusjes, lleuskeus, fluks,
terstond, aanstonds, straks. 't Ziet al~
leen op den toekomenden tijd, fr. talltat, tout à t'heure, d'aborá.-Ook. vliegens, se/{em, bols en siebot; Le Diesl:
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1trak. Om den voorledenep tijd aan.
te duiden zegt men : d4ar flus, daar
zoo. Kil. vleuglis, statim, ilico, nwx,
q .. d. votando (Br.,Leuv., Br., Antw.).
FLEUTlG, bijv. slap, zwak; krachteloos,
!lokkig, I. (laccidus, tanguiduf, fr.
(lasque : ik ben {lauw en {leutig. Deze
woorden gaan doorgaans te samen
( Oostvl. ). In Br. zegt men :flauw en
leuzig. Hel is verwant met flauw.
FLIDDER, m. Oostvl. 't zelfde als in
· Westvl. (letter of flitter, kaakslag.
FLIDDEREN, WEGFLIDDEREN, o. w.
wegloopen. Bij Kil.{litsen, I. avolare,
(ugere, fr. s'esquiver. Z. llenderen
en fleren.
FLIEBOUTER. Z. tllefoeter.
fo'LIEFOETER, m. vliegenbout(er), zomervogel, vlinder, kapel, schoenlapper,
pepel. In Oostvl. zegt men ook {tiebouter. Flie(outer wordt meest gebruikt in Westvl., vooral langs de
kanten van Kortrijk; men hoort ook
· fïj(outer en vijfwouter.
FLIEREFLUITEN, onnoozelen klap vertellen. Licbt is dit hetzelfde als flikvlooien en flikflakken, vleien, liefko.zen, futselen, fr. tambiner. Vanhier
flierefluiter ( Vl. ).
FLIEREFLUITElt, m. licht 't zelfde als
flikflooier, vleier, futselaar, flikflak·
ker. In nr. en Antw. is een fliere{luitër : een lichtzinnige gast, voddeman, modejonker. In deze leste
beteekenis is 't misschien van {ledderetl, bij Kil. volitari, vagari, of van
{letteren, vleien (Vl. Br. ).
·
FI.IGET, o. klein licht rijtuig (Vl. Antw.).
Van vliegen, fr. voler!
FLIJTSCH. Z. tletsch.
FLIKKEN of i''LINKEN, b. w. vlechten
(Br.); soms ook voor: weinig zouten :
orn den kabeljauw eenige dagen te

houde11, moet men hem (likken.
FJ.IKKER, sprong, dans, fr. entt·echat.
De (likkers slaan is : zeer snel gaan
(Vl. ). Vanhie1· flikkeren of flikkers
maken, dansen, springen (Antw. st.
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pr. N.-Br. en Limb.). Kil. {liggheren,
volitare en tolatim inceáere. - ln
eene marolsche vertaling van Lafontaine's verdichtsel : De mier en de
sprinkhaan, zegt de mier: «Ah! ti. ..
ti simais, qui dit del formi; ebben!
t'as qu'à faire des flikkers asteur
pour t'échauft'er, puisque t'as pas fait
UDC spoorpot pour rhjver. )) Het Marollenkwartier is te Brussel eene
wijk, door de geringste volksklas bewoond , waar men eene mengeltaal.
van waalsch en vlaamsch spreekt.
FLIKKEREN of FRIKKELEN, achter op
eenen 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., Vl.).
FLIKKEltTEER, m. vlinder ( Kemp. ).
Z. lliefoeter.
FLIMP, v. een vlammend stukje hout,
papier of zwavelstok, ook snipper
genaamd (Maastr. ).
·
FLIMPE, v. t• misluk, scheut die niet·
afgaat : zijn gew1er slaat meest altijd
flimpe, fr. rater. ~t Is een (limpe
bet. 't is slecht uitgev~llen. Eene
(limpe slaan, missen, mislukken.
20 Leugen : iem4nrt eene flimpe opdraaien is iemand leugens wijsmaken. 3° Loos, doortrapt, indringend
vrouwmensch : 't es en valsche flimpe
(Oost- en Westvl. ).
FLlMPEN, b. w. foefelen, wegmoffelen,
fr .. escamoter, (I louter, ook leugens
wijsmalten ( Oostvl. ).
't Goud, dat tlimpen d'oproerbaze11
Iu bun' ledige kabazen.

z. llimpe en flink.
FLINK, m. men zegt ook (lonk, engelseh
(l-ing, een zijdelingscha slag,· zegt
Weil. , die· (li11k en {lonk bij geval
maar aanteekent op 't woord flank.
Fli11k van het vroeger in gebruik
zijnde (linken, angels. {lit1gan, werpen, schieLen. Zoo zegt het Weil. op
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(li11k, dat bij alleen daar als bijw. en

der lubbe! l..lit flodderen is ontleend

bijv. nw. opgeeft, ook als zelfstandig, doch niet in den zin van slag.Als ik ter school ging , schre'ven de
kinders op hun nieuwe bocken :

aan 't gerucht, dat het pluimgedierte
met zijne vleugels maakt; als hel
elkander wil liefkozen ( Hagel. ).
Vanhier bet. {lodderen, ook: fleem en,
streelen : als ge wat noodig ltebt, weet
ge wet te {lodderen. Vanhier {lodderkous, een fleemend meisje ( nr.,
Antw. st. pr. en elders). Omstr.
IJpere zegt men : iemand laten {Lodderen voor : iemand laten loopen, de
gcmeenscha:> met hem afbreken.
FLOEKSCH, fluksch, flugsch, in Br. en
Antw. geb1·. in den zin van : vlug en
kloek , en bij Plant. vertaald doot·

Die dezen boek vindt en hem niet t'buis
[en bringt,
Zal hebben eenen flink, dat bij van den
·
[os op den ezel springt.

FLINK EN, b. w., met haast en eenig geweld, als 'L ware, iets ergens in werpen , in kletsen.
Bravo! klop maer eens op tafel,
Bak nu maer een lekker wafel,
Flink macr boter in den bruw.
(Liedjes van de hantwerk~cholen.
Gent, 1847.}

Het engelsch to (ling bet. }eter, Lancer, darder. Z. 'L voorgaande woord
flink. Uit de drij hierboven aangehaalde verskeus blijkt dat het woord
(linken niet alleen bestaan heeft,

maar nog bestaat. Hel is verwant met
't fr. (lanquer.Fiinken hoort men ook
rond Leuv. voor: flikken. Jemaud iets
flinkert is: hem iets draaien, eene pert
bakken of spelen, fr. jouer uu tour.
FLINKEN, mv. van {liuk, m. hcidezoden, die, gedrool\d zijnde, tot brandstof gebezigd worden. z. schadde en
bulte, waaraan het gelijkt (N.·Limb.)
FLISDANK. Z. tletsdank. Vanhier flisdanker, te Lommel (Limb.) gebr. voor:
vleier, valsche bedanker.
FLISSER, m. vleier ( Antw. Kemp.) voor
fletser, van fletsen, vleien.
FLITTER. Z. fletter.
FLODDER. Z. flodderen. "Flodder plach
ook, zegt Bild., toegepast te worden
op een licht meisjen n, thans flodderkous genoemd. Z. flodderen.
FLODDEREN , o. w. veel bijeen zijn ,
vriendschap betoonen :die twee (lodderen {el bijeen. Vanhier: ergens zijnen flodder hebben , gezegd van twee
die elkander vrijen , heelenal gelijk
zij willen :ongelukkige vader, die toelaat dal zijn zoon ergens zijnen {lod-

wt hom me agile et alaigre de corps,
I. vir agilis, gnavus, impiger.

FLOEMVEEREN, mv. 't zelfde als duivets ..
haar ( Z.-Limb. ).
FLOER of VLOEI\, m. in 't fr. vewurs,
fluweel ( Limb., IJr., Antw. ).
FLOES, stril(, fr. [loc/te. Floezen wijsmaken is zooveel als : doen selaoven ,
vcrneuken , leu~:ens vertellen. Z.
flauws.
FLOK of VLOK, bijv. bet. in Vl. slech:,
in Dr. licht gegroeid, niet zwaar of
vast sewasscn : met al dien regert
wast alles zoo (lok op. Die tolrapen
z1jn te (lok gegroeid. Wat nietdegelijk
is: dil kind is maar flok van vleesch.
Ooi> laf, dof, ontzenuwd : wal (lok
wetr! Wal ben ik flok. Vanhier {lok.achtigheid, {lokkigheid. In 't I. is
flok (laccidus, fr. {lasque ( slap ).
FLOK, m. hetzelfde als !tuk en huik bij
Sleeckx, en hurk bij Weil. :op zijnen
flok zitten. Zet u op uwen (Zok(Oostvl.).

FLOKHOUT, korkhout, kurk ofkork; een
kurken stopsel, en kurk in 't algemeen,
fr. bouchon de liégc ( Br., Oostvl.,
L. v. Aalst). Bij Kil. vlothout, i. korck.
Te Antw. en elders is flokhout zooveel
als: sprokhout, hout dat licht breekt..
FLOKKE, lokke, z. dit woord.
FLOKKEN, Z. neérflokken.
FLOKKER, bijv. opgeruimd : em {Wkktr
meisje, een meisje, dat een lt•sti(i
17
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karakter heeft ( Limb. ). z. Ook, van
'll. floccru, iets wat licht waait.
FLOKKER I m. /lOkkertje. 0. hon~t met
gekruld haar : een schoon /lokkertje;
in verband me~ 't 1. floccus, haarlok,
met bet gr. IUox~ 1 7tÀOXO!i, ineen·
vlechting; en met het ijslandsch(tock,
gekruld haar. z. flok en·vtok.in Weil.
FLONK, FLONKE, v. bet. in 't algemeen
een slecht voorweq1 als : eene vuile
muts, slechten hoed, enz. ; ook een
slecht vrouwspersoon : eene flouke
van een vrouwmensen (Vl. Eecloo,
Somergh. ). In Br. bet. flonk 't zelfde
als : flink kaakslag.
FLOREEREN voorGLORIEEREN, voorkomende in : floreeren itl een andermans
/.eed, er blij over zijn ( omstr, St·
Truid. ).
FJ.OTS, v. slag (Br. ). Men zegt ook flitlk,
{touk (kaakslag); in de pr. Antw.
{lots, alsmede flets.
FLOTSEN, b, w. slaan ( Br. ).
FLOUS, v., Z. flauws. u Het is, volgens Dild.
flouse, van 't lat. (los op zijn oud Neêr·
duitsch verkleind, en bet. blommetjen , versiersel ter schuldverschooning. Z. echter vlou."
FLUIT, v., liOutscheut, jong houtgewas;
min groot dan heester: {tuiten suijdett (!Jr., Antw., Kemp.). Dij J{il.

fluyte, loote , I. talea, surcutus, matteotus. Ju 'l Hagel. en Limb. eene
zollin of trouwûeke dochter : or1s
meisjetJ is eene rechte {luit.
FLUITEN, o. w., iemar~d laten (luiten is
hem laten loopeo of gaan, V!'!rlaten,
ergeene gcmeenschap mecrmeê houden (Dr., Limb. ). Op den dcJOve flui·
ten bet. stinken (Th ien.).
FLUITENIER voor FRUITENIER, m. ap·
pelbie, wesp ( Oostvl. ).
FLUITERT, m. zeker wecke k;~as (Limb.).
FLUITJE, o. kooitje, w~armede men vogelen vangt ( r. Thicnen ). Fluyte bij
Kil. bedrog, (aUacia .
.FLUIZEN 1 b, w. drinken 1 bni~:en; doch
uit{lu,izen wordt meer bij het gemeen
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vol~ gebruikL ( N.· der pr. Antw. ).
FLUREN , b. w. hetzelfde als fleren 1
vleien (Kemp.).
f'OCHELEN, b. w. ~reden Qf bevruchten,
fr. coclier, dus ~oovcel als vugele11 :

de flit~ wordt van den liaan ge{ochetd
(Hagel.).
FODDELEN, o.w. wegblijven, talmen :

[oddet maar r1iet te lang, o( het i.ç Ie
laat. Licht is de wortel {odt.tet, vodde
of flarde, die van kleederen afhangt
en vandaar het gedacht van : hangen
of blijven hangen, d. i. talmen.
FOEDEREN, b. w. doen :wat (oedert /tij
daa1·? ( Huyssc ). Dit woord schijnt
verwant met : folfelen 1 futselen.
FOEF of FOF, v. grap, klucht: ik zat u

eens eene (oe(verteUen. Yoor áe (oe(.
Jlij speelde om (in llr. op) geen (oe(,
d i. hij speelde voor goed ( Limb.l
Dr.). Bij Slceckx bet. hel: lcugçn.
FOEFELEN. Z. folfelcn.
FOEMELEN, o. w. hetzelfde als (roemelen, {rommelen , door ~e vingers laten gaan : gij (oemelt te veel met dien
doek. Eene kat (oemeten is ze streelcn,
zoodat zij gebcel gcmeenzaam met
iemand wordt ( Limb. ).
FOERT, weg, voort, van welk het cene
vcrbastering is, komt voor in :foert·
gaan voor : voortgaan en foertjagen
voor : wegjagen : /tij heeft ~ij11 /plecht
wel1• foert gejaagd. llij 'is (oel't, hij is
weg. Men gebruikt het steeds in een
verachtelijken zin: YtJert, h()nd. foert
deztpeniet:Yoerl, doe beest (Br ..• Antw.
en elders ). In Limb. ;~:egt men vort ,
in 't hgd. (ort.
FOESëHEN. Z. foetschen.
FOESEL 1 m. slechte jenever ( I.imb. ).
J.i'oeset of foezel is ook in dien zin in
Gelqerl. gebr. Z. Taalk.IJ.ag. I, 813
en 11, 77. Die jenc1(er wordt veel in
Pruisen gemaakt; ook hoort men dit
woord vooral op de grenzen.
FOESELEN. Z. foctselen.
~
FOET EL , v. een bedrieglijk vrouwmcnsch; ook. teef en ransel ( Limb. ).
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BOETELAAR of FOt;TELEER, m. iemand
die in 't spel bedriegt, fr. tricheur
( Limb. ).
FOETELEN, o. w. bedriegen, vooral in
't spelen, valsch spelen, fr. tricher :
het is verd1·ietig spelen met iemand
die (oetell ( Limb: ). Foeteten heeft
bijna dezelfde beteeken Is als roffelen.
Hetspreekwoord: (oeteler. geldt, maar
betrapperi is beest komt voorL van
een bekend kaartspel, rondrijven genoemd.
FOt;'!' ER, m. to smaadwoord, ook sjam·
foeter, d. I. schurk :ga weg, foeter.2• drommel, bliksem : ik geef' er deti
foeter van ( Hjlgel. ). In llr. eu L.imi.J.
ik geef er den bliksem van, d. i. ik
LreJ.. het mij in 'L geheel niet aan.
FOETSCHELEN, l•'OKTSELEN, b. w. be·
derven, vcrfrommelen, fr. (ripper
( Limb. ).
FO.ETSCIIEN, vanwaar (oet.~chelen en {ulselm, foppen, moffelen , bijzonlier
in 'l spel, fr. tricller. Vanhier (oetscher, (oelscherij. In Limb. ZCi:L men
veel (veschen of (osscheu.. De sch
wordt als in 't hgd. uilt:esprokcn·.
FOETSÈLEN, lt'OESELEN of FOEZELEN,
fulsèlen, frutselen. roffelen of roet·
schcn: een züuer·smidsknecht, die een
slllk wegye(oeseld heeft. /lij (veselde
met zijne rechter hand in zijne tesch
· er~ eensklaps trok hij een pistool uil
(N.·Limb. ).
FOEZELEN, o. w. liegen : gij foezelt!
( KI.·Br. Willebroek). ·Jn Limb. hei·
meiijk wegmaken. Koeketfoezelen,
freq. van konkelfoezen, door Hoculft
in zijn Bredaasch Taaleigen, bi. 319,
aldus vermeld : "bcllriegelijk , argelistig , bedektelijlt handelen , mei
draaierijen omgaan; ook, zich met
cenen anileren verslaan, om eencn
derde te bedriegen." Het t•, konkelen,
is eigenlijk draaijen, spinnen ; tloch
overdrachtelijk slinks en bedektelijk
handelen; het 2•,(oeuten, zal één zijn
met het hgd. f1'iselll, dat Schmeller's
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Bayer Wörtenb. (I , 57t ) verklaart
door beuzelen, haastig en slecht arbeide~, enz.,, de Jager's Taalk. Ma·
gaz. 11, 490. Z. focselen. In de pr.
Antw. zegt koenkelm{onkelen. bedektelijk handelen.
lt'OF, z. foer en fouffen.
FOFFELEN of FOEFELEN bel. in Br.
futselen, gestopt ergens in snuffelen, dooreen mengen, in Vl. dooreen mengen en morsen, fr. tripoter.
Vanhier foReleer, toffelrij , ge{offel ;
weg(oe(elert bet. heimelijk wegstoppen, verbergen. Van (of (foef) grap,
bcuzclrij. Z. foetschelen.
FOit'FEN. Z. fof.
1<'01\, m. huk, hurk. Z. tlok ( Westvl. ).
lt'OKKE, v. lt'OKSKE, o. stuk lijnwaad,
met brood en suiker gevulll, tlat men
den kinderen in den mond steekt, om
ze er te laten aan zuigen ( Westvl.
Vcuruc, Brugge). Te Antw. en omstr.
doa. Fok bet. bij llilll. stok, oudtijds
gaanslok en 011 sommige plaatsen
der Kemp. nog in dezen zin gebruikt.
FOKKEL.EN, 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 poezelachlig
.
meisje ( Limb. ltlaastr. ).
FOMMEREN, hetzell'do als fommeten ol
{rommelen , wegfommeren, 'I zelfde
als wegfrommelen. wegstoppen.
i'OMP, v. stomp of stool : fompen ge.
ven, d. i. in den rug met de vuist of
den elleboog stompen geven.
FOMI'ELAAR, m. man llie zijne vrouw
bellriegt, met geld en goed , zonder
haren \vect, te verkwisten, enz. 111cn
zegt ook wel in denzelfden zin (om·
peies, v. vrouw die haar man be·
driegt.
FO&lPELEN, WEGFOMI'ELEN, b. w.geld
of goed aan den kant helpen; fotse·

FOU

132

Jen, foetschen. Z. fommeren.
FOMPEN , b. w ., stooten ( bijzonder met
de vuist of de horens ) pas op, die
geil zat (ompen. (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 ande1·s ttiet ( Antw. st.
en pr., Br. ).
FOOIEN, o.w. kermis houden, feestvieren ( Br. ). Bij Sleeckx bet. (ooi afscheidsmaal; bij Bild. gallerij of omgang in of boven op een gl)bouw, in
't fr. voye.
FOOR, in Vl. {oore, v. in 'I fr. (oire, I. forum, eng!. a fait, overal gebruikt
voor jaarmarkt, of liever voor de
koten, kramen en winkels, die gedurende de lwrmisdagen op de merkten
staan. Jl'oor 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 atlemaal een sc/wonen (oor (ook
kermis, te Leuv. ). In Westvl. heel
men dat pand(eeste.
FORKET, o., tafelvork, van 't fr. {ourcheUe
.
( Br. Antw. en elders).
t'ORREELEN, h. w. met zachtlange e,
· slaan ( Oostvl. ).
FORREL, 'kaakslag ( Oostvl. ).
FOSSCHEN. Z. foetschen.
FOTSE, boos vrouwmensch ( Westvl. ).
Te Antw. slim, bedrieglijk: _eene (ots

van em meisken.
FOUERE of FAUERE, beter VAUERE, o.
in Limb. een hek dat tot barreel
dient, b. v. om den doortocht van
een en voerweg af te snijden, en niet
moet verwisseld worden met (eken
of veken , dat tot sluiting van eene
weide dient en oudtijds in 't algemeeneen barreel, I. o/Jstaculum, beteekende. Over de grenzen zegt men

!<'RA

(aldere. Het vauere is grooter dan
het veken.
FOUFFEN, fortuin : zij11 (ouffen maken,
zijne fortuin maken : die man heeft
zijtte (ouffen gemaakt ( IJpere ).
FOUT, tusschenruimte in eenig voorwerp.
FOUTEREN. Z. fauteren.
FRAAI, bijv., braaf, schoon, goed: 't is

een (ma i man, een (raai kind. Ziet
dat gij altijd (raai blijft, kinderen
( Westvl., Br. ). In Br. hoort men
soms ook: dat is niet (raai gehandeld
voor: dat is niet braaf gehandeld. Als
bijw. bet. het zooveel als het fr. courage : fraai ! haast p,, (raai. En om
aan vervelende gesprekken een einde
te stellen , zegt men : fraai, (raai ,
doe voort! ( Westvl. ). z. over (raai
D• A. De Jager's Taalkundig Magazijn, I, 294.
FRAAT, (vraat), ook (njt of (reit, een
gemetselde stut aan een gebouw,
schoormuur. Is dit (raat of {rijt
voor : vrijdsel, vrijdie, bevrijdsel,
iets wat tegen het vallen bevrijdt
In 't gr. bet. (raat ipw1p.a. van 't
wcrkw. ipetcrcu , ondersteunen, I.
anterides , anteridion , fr. contreboutant of contre-fort.
FRAK, m. kleedingstuk, jas, nieuw uit
Duitschl. ingevoerd woord, doch eigenlijk eene verbastering van 't oude
fr. (roe, n10nniks overkleed , zegt
Bild. I, 208.
FRANK bijv. en bijw. stout, niet verlegen, onbeschaamd : iemand frank

in zijne oogen be.r.ien. Frank antwoorden. Dat meiske11 is eene (ranke
prij (Br. Antw. pr. st.). Eer1e {ranke
is te Kortrijk een onbeschaamd
vrouwmensch ( Kortrijk).
FRAZELEN, o.w. stamelen. Het wordt bijzouder gezegd van vogelen, die eerst
bet; innen te zingen, fr. gazouiller, en
ook van kleine kinderen, die eerst beginnen te spreken. 't Is verwant met
prazelen of het gr. ppac,etll, praten
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( Antw. ). Z. fa~elen.
FREEZEN,mv. van FREES, bij de boeren
in Zeeland voor aartlbeziën.lletzelfde
met het fr. fraise en heL holl. franje,
afhangentie nestels, in 't fr.ook fraise
gebceLen ; volgens La Combe ( Diction. du vieux tartgage) ook frase,
bij ons oudtijtls(raze. Z.A. F. Sitllé,
Taalk. Magaz. I, iï2 enl76. Z. frenzen.
FREINZEN. Z. frenzen of freezen.
!<'REIT. Z. frijt of fraat.
FRENGEL, m., voor : franje, frenge of
frangie, fr. {range. Z. freezen.
FRENZEN, FREINZEN ofFREEZEN, v. mv.
aardbeziën, fr. (raises, l..{raga (In 't
Noorden van Oost- en Westvl.)
FRET, o. fig. zinspeling op het diertje
fret of (oret, een zeker levendig,
slim kit1d : 't is eetl oprecht fret van
een kind ( omstr. Thieu. ).
FilETELEN, door den sleet losg~an :uw
kleed begint te {retelm ( Kl.-llr. ).
FRETTEN, b. w. ( Ur. en Vl.) frêlen of
fritten, avicte comedere bij Kil. die
meldt dat het woord ook in S~k
sen, Fries- en Geltierland bekend
is. Inderdaad 't is hetzelfde als vraten, vreten, samengesteltl uit ver en
aten of eten, d.i. zooveel als vereten
of overeten, d.i. gulzig eten. Fretten
of (reêten , een kaartspel waarin hij
die niet voigen kan, de uitgespeeltie
kaarten moet opnemen.
FRIES, bijv. (riese wanten (Dr.). z. vries.
FRIET, v. kop, zin : gij he/Jl schoon te
praten, als hîj 't niet in zijne (riet
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 een en muur gemetst, uienende
om hem te steunen , schoormuur
(contrefort) : hij verstak zich achter
eene (rijt van dm kerkmuur ( Antw.
st., Dr.). z. fraat.
FRIKKELEN, freq. van vrikken, al staande

FRO

en aan het achtereind van den boot
met een riem roeien. Z. tlikkeren te
Antw. in gebruik.
FRIOEN, m. zeker vogel ( Westvl. ).
l<'RISCij, bijv. in Limb. gebr. voor opgetooid, welgekleed. In den Nedersax.
Luth. Bijbelleest men wes {risch, en
in den Wormser Bibel van t529 en
• tien Zurichtschen van t530 leest men
wiss (risch, en in de Liesveldschc
Bijbels, sijt (raey voor: zijt ~ereed,
bijderhand.ln dcLiesveldsclte Bijbels
vindt men (risch nog in tie beteeken1s van : moedig, <.lapper. Z. Taalk.
Magazijn, I, 2!)5. Thans verstaat men
in Dr. en Antw. er door: moeti11e jongens, meisjes, dezulken die lier op
hun kleedsel zijn. Ook bet. {risch:
welbehouden, koel, goed. Fris_ch
zijn, wel te pas zijn. 'tlsbuiten {risch.
Een (rische worgw. Een (rische verzt
i~ te Antw. en eltlers iemand, die er
ontler alle opzichten goed uit ziet.
FRITTEN, Fli~;TTEN, vreten, I. helvari.
Frilter, gulzi~aartl. lemauá (rillen,
iemand k.ruisen ( Westvl. ).
FROEGELEN,b.w. (Ma.a~tr.), meer Noords
in Limb. ze:.;t men (runselen, in Vl.
( roezelen , in llr. verkrokkelen of
krooken , in lloll. krtukeu of {rommeten.
FROESEN, o. w., kakken : in zijne broek
(roes en (KI.- llr. ).
FROEZELEN, b. w. eene andere uitspfaak
in Oostvl. van {ronselm, freq. van
fronsen ( in Vl. fronzen) , waarvan
het daar ook tie beteekenis heeft.
Vaphier ge(roezel, {roezeling en de
samengestelde verfroezelen, enz. z,.
froegelen en befrocmclen.
FROEZELING, v. fronsoffronsel (Oostvl.).
FRONS, dikke vièrkante vod van verscheidene lappen opeen genaaid ,
uienende om heete voorwerpen meé
vast te nemen , strijkijzersvod (-Kl.Dr.).
FROTTEN, o.w. (Wcstvl.) in Br. prottm,
eenen winti lossen. Hit (rotten is ver-

FRU
want met {rats, in onze oude taal bij
plompe ~emeen In gebruik voor :
crepitus vent ris. 't Was in de vermaagschapte talen verwant met 't
fransche fracas en 't lat. {ra gor, zoowel als "t ital. fracido, slinkend
( Bild. I, 209.)
FHUITENIER, m. bet. in West- en hier'
en ginds in Oostvl. heel iets anders
dan frullkooper en- verkoop er, namelijk eene wesp of appelhorzel, in
Westvl. ook anr(d)bie en in Oostvl.
appelbie of appelurset ( horzel l geheeten, in Br. per'euwesp. Z. tluitenier.
FIWITENIEHEN, fruit gaan rooven :
deugniet, ge hebt weer bij de geburen
gefruitenierd! (KI. llr. ). Sleeckx verfransebt het door aller à la picorée;
te Antwerpen /wvenierm.
FRUL, v., soort van halsband, de kanten
of tullen kraag aan de vrouwen- en
kinderhemdeu. Steeltie hemden met
sclloone frullen ( Leuv. Thien. ). Te
Antw. pr. bet. frul een vent die tot
niets bcliwaam is of zich met prullen
bezig houdt. ·
FRULLEN, o.w., verwant met broddelen,
prul, fmtzetm of futselen, bet. in de
Kemp. en Ie Antw.: zich metlileinigheden, met prullen ofuutteloos werk
bezig houden.
FRU~SEL, v. voor fronsel, kreuk : gij
hebt frw!sels in uwen jas ( Limb. ).
In Vl. zegt men {toeset, in Br. vouw,
plooi; elders frons of {I"OIIsel, frommel, enz.
FHUNSELEN, b. w. voor fronsetetl·, kreuken ( Limb. ). Z. froezelen.
FHUT, m. soort van {lChakt vlecsch,
allerlei afval van gcslachte beesten
gemaakt, te Lcuv: kipkap, penserij.
f.'HUT, in Dr. {ruis of bitter, fr. chicorée:
er is te veel (rut bij den koffie(Westvl.).
•
·Jn Br., Antw. pruts of prul.
FHUTSELEN, o. w. voor futselen, d. i.
't
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kleinigheden vcrrichten , ook heimelijk iets doen : wat frutselt gij daar
tusschen mijn boeken? Vanhier (rutse/aar ( Br., Leuv., Antw., Limb. ). ,
FR\JTTEN, van 't fr. frotter, wrijven
( Westvl. ).
FUIK, v. mansklecdingsstuk, gewoonlijk
van blauw lijnwaad gemaakt, kiel ,
fr. blouse, sarrau, bij Kil. {ocke, oud
woord, in 't l:superior tunica ( Leuv .}
de boeren komen 's zonqaags met
hunne blauwe fuik uaar Leuven. Z.
Lij Dild. (u ik.
FUIK, grap, klucht, bedrog ( Wesi.Yl. ).
FUIKEN, b. w. stoaten (Kemp.); bij Kil.
(uycken, peltere, tradere, protrudere,
quatere, pulsare. Omslr. Kortrijk.
bet. fuiken, foefelen, wegfoefelen en
schijnt dus vcrwant met fnuiken.
FUJKIG, bijv. kluchtig. z. fuik.
FUK, m. helzelfde als fok of huk: zich op
:~.ijnen (uk zetten om aardbeziën te
TJlukketl (Vl.). Z. fukkcn;
FUKII.EN, o. w. zich op zijne hukken
zellcn ( Westvl. ). Bij Kil. {ocke11.
{ockerm, adaptare; couvmire.
FUNK EL EN of VUNKELEN, o.w. 't ze)fde
woord als in Dr. (onkeleu, bet. in
Limb. met vuur spelen : Ir.waai jongen, houd op met (unkelen.
FUNTSEN, ( foeintsen ), kampcrnoeliën,
I. fungi (Dr.}.
FUTSEL, bijv. lastig, ong'eduldig, kwaad,
gram , gestoord , gemelijk : ge moet
tt daar u iet futsel in maken (Kl.-Dr.,
Oost· en Wedtvl. ). Hét eng!. to make
a {usse, gerucht maken, lichijnt daar
cenige hctrcliliing meé te hebben.
FUTSELEN, in "t genipt iets doen : uit den
zak (utsetèn. llij heeft dm k.nozJ stiltekens tos gefutseld (Hr., Antw. ).
FUTSENI'ALEEIIDEIUJ of FUTSELRIJ,
futsel- of beuzelwerk.
FUTSEPALEEREN, o.w. futselen of iets
doen dat niets beteekent; bij Kil.
futselen, uugarl, enz. ( Br. ).
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GAAF, Z. geef.
GAAF, v., ntv.gaven, r. Leuv. ook in een
slechten zin voor : hoedanigheid gebruikt : ieder heeft zijne gaven, d. i.
ieder heeft zijne gebreken.
GAAFKENS, o. mv., vcrkleinw. van gaven,
kindcrstuipen. Tc Diest en elders :
stuipen; te Keulen : de begovuug; in
l.imb. begaving, elders gaven.
GAAl of GADE bet. 1° kauw, meerkol,
bij Ki I. gay, fr. ge ai, 1. pica glandar-ia, graecidus, moneilula, psitaccus
( pllpegaai ); 2• in 't algemeen, een
vogel, 'I zij manneken of wijfken;
3• een nouten vogel, dien men op
eeoe peerse or wip steek!. Vanhier
gaaipeers, gaaischieting; 4• lig. sukkelaar, botterik, hanne (\Vestvl.).
5• Te Eecloo en elders ; druppel,
borrel : willen wij een gaai pakken?
Dat is niet ill mijnen yuai Let. inZ.·
Limb. : dat ben ik niet gewoon, dat
lust, bevalt mij niel. Z. gaaien.
GAAIBOLLING, v., afgeleid van gaai en
bollen, d. i. 'op de bollebaan om den
gaai S!Jelcn ( Oostvl. ).
GAAIEN of GADEI.'i, o.w., in llr., llagcl.,
Limb. gebruilielijl\ in den zin van :
J• passen, bevallen, behagen, met
de meening overeenkomen, b. v.
dat gaait mij; het gaai! hem. lloe
gaait u dat? Men zegt wel : dat gaat
mlj, enz. in 't fr. cela me va; doch
de uitdrukking is te algemeen gebezigd om een gallieism te kunnen zijn,
weshalve het moet gaden of vaaien
wezen. 2• strooken, gelukken : gij
kuilt het beproevep, m11ar liet ;<;al niet
vaaien. Bij Kil. heeft het nog ~nderc
beteekenissen, volgens de beteeken is
van den wortel gade, 't geen eigen.
lijk iets is wat bchaagt en begeerd
wordt, Gade, 5ocius, socia, compar,

conjux en custodia, cura, forma.
Vanhier de beteekenis van : verccnigen, paren, verzalllen, vcrvoegen,
koppelen; betcokenissen, die gaaien
hier eu ginds oog heen. Bij Plant.
gaden, gerieven , d. i. voldoen, bedienen. In 't Hagel. bet. gaaien gewoon geraken : ik kost Le Sint- Truiden niet gaaien, maar te /Jasselt was
ik seffens gegaaid. z. vcrder gaaien
in de Woordenboeken.
GAAIKEN, GAAITJE, o., druppel, borreltje, gaaikeus schi.eten, d.i. druppels drinlien; gaaikemflesch, borrelllesch ( Westvl. ). Z. gaai.
GAAIPEEliS, GAAIPEI\S, v., samengest.
uit gaai, houten vogel 1 en peers, in
't fr. per~·lte, roede, hetzelfde als in 't
Land van Wa:1s en l.lr. wip of vogelwip, fr. perche, 1, perlica. liet is een
boom of· stang waar gaaien .boven
op gestoi\Cn worden om door de wipof peers-sc/i ieters te worden afge~cho
ten. Wie den midden- of hoofdvogel
afschiet, wordt koning of keizer der
gilde of nwatsch~ppij uitgeroepen.
Z. l.lild. op gei.
GAAISCIIIETEN (Vl.) 1 in Br. en Waas
rwa1' den vogel of naar de wip scltieten om prijzen, Vanhier : gaaiscllie·
ting, fr. tir à la perclte.
GAALSCH, bijv. wat een wilden smaak
of 11eur heeft: wrang. Geiler~- eu kalkoenvleciiCh heeft eenen gaal,cltm
smaak. In den dierentuin ontmoet
men dikwijls een gaalschen reuk
(Antw.) Bij }{il. gaulsch : {erinum
iiaporem re{erens, iugraluii, iusual.lis
sapore aut odvre, 11ircosus. Men ze~t
• ook ree : dat smaak ree. da~ heeft
eencn reeën smaak. Z. daL woord.
GAAM, toonbank. t;oem, goom beL. hij
Kil. custodia, curia.

GAA

136

GAB

GAAN, bijw. te S. Truid. soms gebruikt
't geheel niet zoo. Vanhier gansch m
voor veel : hij heeft te gaan geld.
gaar, d.i. gansch en geheel, fr. tout
à fait. Z. Delf. 222 : en het Taatk.
GAAN is een woord dat in onze taal een
1llag. I, 96. - Gaar, gans eh en stik ,
groote rol speelt en in ontelbare gewordt in Gelderl. gebruikt voor : ge·
zegden voorkomt, b. v. die vrouw
heel, dat meer zeldzaam is, en 't leste
gaat op heur leste beenen, d. i. zij is
als bijw. ter bepaling van een ander
op het punt van in 't kinderbed te
bijv. nw. Z. ook gaard. In gaaruit
komen. Er van door gaan, d. i. verdrukt uit eene versterking uit : gij
trekken, heen trekken 1 sterven. Op moet het gaaruit niet doen ( gaaruit
zijn lappen gaan 1 de herbergen afloouitgespr. als ga roet) ( Limb. ).
pen. Dat gaat gelijk een fluitje, dat
gaat· gemakkelijk. Dat zat de koor GAARD, v., soms zonder d uitgespr., een
houten barreelken, oftraliendeur om
op gaa11, het zal er gaan spannen of
den ingang van omsloten boomgaarspooken. Dat gaat hem mee, dat geden, hoven," blokken, weiden, enz.
Jukt hem. Dat gaat hem goed af~ dat
te sluiten : Jan, zorg dat de gaar toe
kan hij wel. Waar den brouwer gaat,
zij, opdat de koeien niet weg toopen.
moet den bakker niet gaan, die veel
Hooft spreekt van houten gaardm
drinken, eten doorgaan3 weinig. Deze
voor : traliën , en bij Kil. leest men
en andere gezegden hoort men in Br.,
gileerden (of) ook gadder of tratien,
Antw., Kemp., Hagel.
I. cl alltri, cancettum. Gaard is ge-GAAND of GAANDER , m., mannelijke
woonlijk, m. doch gaard v. zijnde,
gans. Iu Holland zegt men gant, in
zoo is er deur onder verstaan. DerBr. ganzer, ganzerik; bij Uild. ganhalve is gaard hier zooveel als de
der. Ook nog gender gelleeten. Gaand
deur van den gaarde, of wel, eene
of gaand er, ovérdrachtelijk gebruikt,
deur van geren ( met zware e ) gewordt gezegd van iemand , die zich
maakt. Dij Delf. blz. 223 leest men
kinderachtig gedraagt : gij zijl een
gaerde, giteerde, gerla, engl. yard,
gaand ( Limb. ). In Ur. gij :zijl ne
hgd. gerte, vl. roede, fr. verge. Te
wuite, ne guite; ge zijt en ijl tuite.
Leuv. hoort men van cene ijzere11
Voor gm1s zei men oudtijds goes (ook
geer spreken, en de vlegelstok wordt
gus gespeld), engl. goose, waarvan de
omstr. Leuv. een vlegelgeer ( roede)
stad Goes, in Zeeland, genoemd is.
genoemd. Z. geerd.
Ook zegt men hiervan : een gvozen
voor een onnoozele, in 't m. als eene GAARD, m., en hofzijn twee woorden die
in Limb. dagelijks gebruikt worden
gans in 'tv. (Z. Bild. I, 218). In Limb.
voor 't Hollandsche tuin (hortus).
hoort men nog ,·eel gaus voor gans. In
GABBE, v., oud vlaandersch woord, bij
'tholl. heeftmenook ganzerik, in Br.:
Kil. 't zelfde als sc!lramme, gapende
~anzenl;ruid, fr. argwtine, dat bij
wonde, I. incisura. Bij Sleeckx bataPomey ge11serik is. Voor den vogel
'
fre, entaitle.
beeft Pom. gar~zer, ganzerik.
GAAPLEI'EL, m. iemand d!e zeer nieuws- GADBER, m., gabberaar, spotter, zotklapper ( Leuv. elders). De wortel
gierig is , en overal staat te kijken
van gabberen is gabbe, gebbe. Dit is,
(N.-Limb.); in Br. gaper; bij Sleeckx
zegt Bild., het italj. gabbo of gabba,
gaapstok, fr. bayeur.
jokkernij , speelscb bedrog, en verGAAR ofGAR, iu 't hgd .. gar, bet. in Limb.
want met gabbare. bedri!lgen. Het
en Gelderl. : in 't geheel , heel , gefransch zei voorheen un gab en ook
heel en gansch ; bij Kil. prorsus, omgaber voor grap, en korstwijlen, al.;
niuo : dat is gaar niet zoo, dat is in

GAL

137

wij 'l noemen gabberdaadje of gabberdacie werd in mijn jongen lijd ook
nog wel van zeer oude lieden gehoord
voor : spotternij of bedrog. Dild. I,
223. Bij Planl. is gabber in 't fr. gabeur, I. (abulator, jacator, en gabbertje , joctti.

GABBEREN, klanknaboots., 't geraas van
eene kalkoen ( G. Gez.). In Dr. babbelen, zeeveren. Vanhier gabberaar,
gabber, gégabber. Bij Kil. gabberen,
mtgari, jocari. BiJ Plant. ook fàbu·
lari, ft. gaber. Z. galferen.
GADDER, m. dok pagadder, straatjongen
(Drab.).
GADE, (gaai), gaden het. in den Teuth.
kleyn huysken, I. appendix. Z. gaiool.
GADEN, in den Theulh. behagen, bevallen, genoegen, placere, complacere.
z. gaaien.
GAFFELEN, b. v. : 1° te Leuv., Hagel.
eld., met de galfel graanschoovcn op
of af de kar, den. tas, enz. geven :
Jefken is te klein om de kar te gaffe·
ten. Yoorden avond moelmwij de kar
a(.qaffelen. 20 Rap eten : ziet Item gaf·
(eten; dien slokop! (Kf.-Br.). Te Antw.
schaffen, te Leuv. birmeu spelen.

GAILLANT, rap, die wel zijne zallen kent
en doet (Vl.). In Br. en Limb. gallant,
fr. galant: hij werkte gallant door,
d. i. snel en moedig door.
GA JOOL, o. te Leuv. uitgespr. als gawoot,
vogel-kooi, -kot of -huis. Bij Kil.
gaypole en ghioole, I. cduca; caveola, carcer sive domunculus avium,
fr. gayale, eng!. goyle. Vanhier ghiotier , ( geolier ), ( Kil. ) steCTiwaerder,
corcerarius. Sommigen leiden gaioot
ar van gaai, vogel, en hul, voor kot;
doch hetkan wel gayel, een verkleinw.
van gaye of gade zijn, bij Kil. Cltstodia, dus een wacht-huisje of een

huisje waarin iels opgesloten zit en
verzor·gd wordt. Z. gade ( huisken ).
GALENT, o. bet. in Vl. getralied houtenwerk , aldaar ook schellewerk , te
Antw. gelint genoemd.
'
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GALPERAAR, m., een die dwaas klapt,
raaskalt of met iemand spot. Men
zegt daar voor;in Vl., Br., Ailtw.,ook
wel zeeveraar. z. 't volgende.
GALFEREN, o. w., hetzelfde als in Br.
lachen en gabberen , fr. badiner,
dwaas klappen en Jachen , raaskallen, in Br. en Antw. zeeveren, ook
met iemand spolletl (Land van Aalst).
Het duitsch gallen is in 't fr. abreuver
d'amertume ; het eng I. to galt Is piquer, chagriner, blesser, tourmenter,

enz. (Oost-, Wcstvl. ).
GALLANT. Z. gaillant.
GALM, m. rook ( N.·Limb. ), misschien
't zelfde woord als in den Teuth.
gtoym, onklaar, vanwaar glomtcheit,
onklairlteit , glomicheyt; glome makm, glomen , I. turbidare, turbulen·
tare, obcenare, of helzelfde als walm,

damp.
GALMEN, onpers. w., rooken: het galmt
( N.-Limb. ). z. galm.
GAM. Z. gnmmen.
GAMMEN, b. w. ( steenbakkerswoord),
gedroogde Lichelsteenen op elkander
stapelen. Zoo een stapel heet men
eene gam ( voor gang Y) ( Th ien. of
Kemp..).
GANG, ni. Een gang water, d.i. in Oostvl.
eri Limb. twee emmers , een koppel
emmers. In Br. zoo veel men ineens
kan halen. Zijn gang gRan, d. i. weggaan , er van door gaan : onze meid
is lteuren ga11g gegaan, zij is verhuisd.
GANGBAAR, bijv., dat men in de hedendaagsche Woordenboeken slechts
aantreft in den zin van 't fr. courant,
b.v. gangbaar geld, wordt in Limb.
en elde~s ook gebruikt voor : begaanbaarofdaar men door gaan kan,
I. meabilis ( Pomey) : die weg is
gangbaar.

GANGIG, bijv., tot gaan geschikt, buig·
zaam : zijtie beene" zijn nog niet
gangig , als hij maar niet lam blijft.

BiJ uilbr. :goed draaien, schuiven,
goed gaan : dat slot was fel tierroest :

/
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't zat nog lang zijn eer 't goed gaugig
is ( omstr. Thien. ).
GA R, GARRE, sploet : hij keek dool" at de
garren de1· deur, om te zier1 wat e1·
binrten omgiug ( Westvl. ). Bij Kil.
glterijt, 1. fissura, en {}herre, een oud
• vlaamsch woord, in 't I, rima.

GAliANT, d. i. zooveel als men behoort
te hebben : aa11 zijn garant komen,
d.i. genoeg krijgen. z. gerant ( Br. ).
GARENBL.OK, m., blok waar het garen op
geslagen wordt (Vl., Br. ).
GARENBOOM, m., 't zelfde als weefboom;
dik stuk hout van een weversgetouw,
waar de keten rond gedaan wordt;
bij Kil. ook. weveboom, I. liciato7'ium
{ Westvl.).
GARETIG, bijv:, on verduldig, opgehitst,·
kniezig ( hgd. garstig ) : vele oude
Lieden zijn doorgaans garetig en wan·
trouwig ( Maastr. ).
GARTEN, in 't fr. se garer, zich mijden,
op zijde schuiveu, plaats maken: gar!
of gart! dat ik mij daar zet (Westvl.).
GAS eu GASKE. Z. gats.

GASPEL, GESPEL, m., hier en daar· in
Limb. gebruikt voor ; gasp of gesp,
waarvan 't eeu verkleinw. is met den
uitgang el.
GAT, mv. GATEN. Behalve de vele lage
spreekwijzen, waar gat in voorkomt
en in de bestaande Woordenb. vcrmeld, zullen wij nog c.le volgende,
min of meer ergerlijke, aanhalen.
1o Zijne iong door ( ook ir1 ) zijn
(keel-) gat trekken, zijn woord eten
of intrekken (Vl., Br.,Antw.). 2° Drinken gelijk een gat, veel drinken (Vl.).
::;o Zijn gat vol schuld hebben of met
zijn gat in de schulden steken is vol
schulden zitten (Vl., Br., Antw. ).
4° Een gat ir1 den naclll zitten bet.
in Vl. en elders : 's avonds laat weg
blijven. 5° Iemand het gat van den
timmerman toonen ( Vl. ) is iemand
de deur uitwijzen of hem buiten zetten. 6° Ilet gal uit zijn bet. in Vl.,
Antw., Br. en elders: de deur uit, het
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huis uit, vertrokken of dood zijn, en
't gat uitgaan of in Vl. 'I gat uitsteke11,
vertrekken, ook sterven ( Br., Vl.).
7° Zijn gat van kaut makeu of steken
bet., r. Leuv., zich weg maken, niet
te voorschijn komen, vluchten gaan.
"8° Ilij is door 't gat of de oog eetter
naald gekropen, hij is aan een groot
gevaar ontsnap! ( Leuv. f 9° Wat hij
in zijn hoofd heeft, heeft llij in zijn
gat, hij is fel koppig (Hagel., Br. ).
JOo In 't gat :tijn 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.
H • Met zijn gat op

eene hekel zitten ,

.(Vl., Br., Antw. ), zeer ongerust en
ongedurig zijn. U• Hij pakte zijn gat
:n zijnen arm eu ging heen, d. i. hij
ging plotseling heen (Waas). 13° Het
gat schoon hebben, eene goede gelegenheid hebben om iels te doen(Br.,
Hagel., Belg.-Limb., Vl. ). 14• Dat
heefl hij aan zijn gat (of been, broek),
d. i. daar is hij meê geschoren.
15° Tegen zijn gat aa11, hij zal het
niet hebben ( Br. ). 16° Op het gat
zitten , ligger~ bet. : niet gaan, stil
liggen of staan ; met den oorlog ligt
de kooplwndelop zijn gat(Antw., Br.).
t 7° Iets voor of over 't gal stooten is
iets haastig afdoen ( Leuy., Hagel.).
!8° Dat lag daar in dat sterfhuis alle•
hoofd e11 gat ( Hagel. ) of hoofd over
gat, d. i. alles ond~reen. dooreen :
't was in deu oogst een geweldig
<mweêr en de graauhoopen lagen allemaalhoofd over gat geworpen. Hl 0 In

Vl. zegt men van een klein manneken:
't is maar hoofd en gat, of maar een
Jtoofd en een gat groot ( Br., Antw. ).
GATEN, mv. van gat:. iemand in de galm
hebbe11, iemand doorgronden. Iets it~
de gaten hebbeu, een voornemen heb-

ben om iets te doen ( N.-Limb. ). In
Limb. zegt men ook, gelijk in Brab.
en elders : iemattd of iets in de oog
hebben.

GE
GATEPATEEL, o., voor : galenplateel
{Brugge), in Br. treseerbekken,
fr. passoir.
GATS, GAS, GASKE, smal en onrein
straatje, steeg, smalle gang tusschen
twee gebouwen, in 't hgd. gasse,
straat; engl. gate. Gats schijnt ons
ook verwant met gàt, kot, doorgang,
weg, engl. gate, yate en ook met
gang; zoo heeft men te Antw. : het
gat van Gibraltar, het Maai {Maria)het Sanders gat, enz. Gaske te Nijmegen en elders in Gelderl. gesken ,
straat km : van gasse tot gasse, l. vicatim, in Br. straat op straat neêr.
Z. de Jager, Ta alk. 11/agaz. I, 513 en
llild. op 'tw. gaard, I, 213. W.·llr.
katsch.
GATS of GATSCH, bijv., garstig, bedorven, fr. rance, I. raucidus. Licht is
gats helzelfde ats in den Teuth. gaerste, bitter, vanwaar garstig, bijv.
b. v. garstig spek. In llr. Antw. zegt
men : gerstig of vergest spek, d. i.
bedorven spek ; zoodat in gats, op
zijn Brabantsch, der is uitgevallen.
Gats, katsch en goot zijn drij bijv.
nw., die omslr. Maaslr. biller, gal·
lig· beteekenen : b. v. de boter is
gats. Galsterig bel. in 't Gronin~sch
taaleigen ook garstig of IJedorven ,
b.v. gasterig spek, Brem. Nied. Wört.
Z. Ta alk. Mag. IV, 677.
GATSEN, b. w., gooien or werpen: hij
gat st den steen over liet huis ( Br .,
Thlen. en omstr.) 'l is verwant met
het Brabantschegooien, geuien ,jeèren, l. jacere, fr. jeter.
GATSEN ofGADSEN, klanknabootsend w.,
'tzelfde als gudsen, in LimiJ. goetsehen of goesehen, in Br. goezen.
In Vl. gosseten, storten, 1. (undere,
elders gonzen, bij Kil. susurrare: het
regent dat het galst, gudsl, goetseht,
goesellt of goest.
GA WOOL. Z. gaiool.
GE. De woorden met ge beginnende en
hier niet voorhanden , zockc men
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:ronder diL voorvoegsel.
Een groot getal znw. van 't o. geslacht, gevormd uit ge en den· wortel
eens werkwoords als : gekraó, gegraaf, gekribbet, gelees, enz. laten
wij 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 beteeken is ab
het werkw. zelfstandiger wijze genomen.
In België gebruiht 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. uilgedrukt, b. \'. gekousá, ge~;choend,
geneusd, gesabeld, gehaud, gekapt ,
d. i. van kous, schoenen, neus, sabel, enz. voorzien. Hier heeft ge bijna
llezelfde beteekenis als be in beiluiset,
beseliaard, óestald; begrast, enz. Men
zal alle zoodanige bijv. niet aantreffen. Ge is nog in gebruik als een
voorvoegsel dat verzamefing uildrukt
in bijv. naamw. als : geveten, geweinigetl , gemeerderen, geminde·
ren, gesterken, aeonsterken : gelweveten waart gijlieden! getweeën, yedrijen, gevieren, gez.essen , gedertigen, gehonderden, enz. {Br., Anlw.,
Kemp., elders).
Ge wordt v66r vele werkw. ge·
plaàtst als in: gebareu, geberen, gebeteren, gelukken, gemissen , gevoete1t,
enz. De eerw. G. Gezelle doet hier
• opmerken, daL men, in de oudheid,
achter kunnen en mogen, ontkennender of ondervragender wijze. gebruikt, meest altijd het verbonden
werkw. met ge begon, IJ. v. ik en kan
niet yedven, gezien, geweten. Ik er1
kan 11iet geliëu 1gelijden ), gebeteren;
niet geluchten (lueilteu, zien) Wcstvl.
In Br. ze~t men ook: hij kan hen uiet
gerieken. Ik kon niet rustm o( gedu·
ren ... Veelal drukt 't voorvoegsel ge
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den ~;Laat of de werking uit met het
bijkomen<l denkbeeld yaq yportdu·
ring of geldt fiiS parliculq, q.ugens.
z. Bormans op Chri~t~na. 11 J. David's
Gloss. op Maerlants Rijmb.lll 0,433 ).
l,le~:anus zegtPQ~ 1 bij Kj). datghe, voor
~e WPQrden geplaatst, I) en ~iJl verS~!lr~t üw·feçtionetr' ináir;at), Zoodat
gçhtJ11r 1 g~/Jroeders, ge~Uiler1, ge·
ár~gen, en~.

iets meer zegge!) dan
l>roeders 1 dragen, 1111z.
Edoch bet gebeurt ook d!ll ge in
Yerl. Jiw. wordt weggelaten als in
buqrm~n 1

komen, weest, mogen, kunnm , vondetJ, enz. voor gekomen , geweest 1

gemogen, geyopdep.
Eerder als ik 't ba vernomen
Waren daer de hoondflr' komen.
()Vestvl. G. Gez. 90.)
Zijt gij naar 't sermoon weest flporm

( !Jr., Antw. ).
z. de Jager's Taatk. Mag. IV, 670,
Willlr men leest d~t, in 't Groningscb
taaleirep, be en ge wel eens açhterwege blijveq , b. v. wat hei ( beb )
je veur jou peerd kregen (gekregen).
Ik teuf (geloof) dqt enz.
Zie verder& de zaak toegelicht in
Grimm's Gra171Tilatik, IJ , 8~4.
Ge. De e wordt soms·wl!114idl!ndshalve tusschen gen l of'r gehoord, als
in gelad, gelas, enz. voor glad, glas,
enz. Zoo ook geroensel voor groensel,
gr~J~çh voor rusch, en g(peme is het~elfde al3 toeme.
GE, GEPI ve.rvangeq zel!r dikwijlll de lid·
woorden dil en het, bijzond~Jr wanneer
deze te scherp }uiden. zoo Zllgt men :
op ge pergen; in gen dal, in gen he·
filet, in gen vel4, in ger~ sc{,ool, enz.

( Z.·Limb. vooral op de Pruisische
grenzen).
GE DAKKEN, voork!)mende in halfgebakken, een zeer onverstandige, eene
half1.0Ue : /lij of zij is een llfllfgebakken ( omstr. Thien. ). In W(lstvl. bet.
halfgebakken ziekachtig : ik ben
vandaag maar /lal{gefJakken.

GI')B

GEBAREN, o.w., ~ich den schij!) geyen.
z. geberen.
GEBATTER, o., lawijt, gerucht. Z. batteeren.
GEBilELEL'i, o. w. voor geuqbeten, bij
Kil. gobeler1 1 I. vo~er(l : het regent
da( Jlt# geb~elt ( Br. ). In Vl. heet het
go~selen (j. i, ·storten.
GEBEER EN, o.w. Z. g!'lb~rell·
GEBEJ{T, op iets gebekt ~ijn : het kind
was op de taartçn gebekt (I(ortrijk ).
GEBENEDIJD of
GEBENEDIJDIG 1 bijv., enkel ; hij sprak
gee1J (Jebeneqijdig wbord meer 1 voor :
geen enliel woord meer ( Br, 1 Antw.
en j:.euven ).
GEBEREN (zware e), ook ge~qre14, o.w.
. zich gelaten , zich gedrageQ alsof,
<Jen kwans ma keu, veiozl)n1 iets ~chij
nen Ie doen : hij gebeerde te lezen ,
docfl hij /Je~p~eááe de anderçn ( Br.,
Hagel.). hi Vl. en Antw, g~baren, in
Limb. gebeeren. WanÇ mij in slaep

i"

gebaerde en met loo;en oogçn pink.
(G. Gez., 91.) In Br. ook vertatçn. Bij
Kil. gesticulare, gerere se, prae se
fcrrç. Het woord gebaar !)n 't werkw.
gebar(Jn komen meermaals in onze

oudste schrijvers rn11t l)en ajingehaalden zin voor.
GEBILD, o., damasten lijpwa!ld (~imb.).
GEBINT, '(...geboot: vap binden.
GEBOD, bod, jlanbod, bieding: hij heeft
zijn 11uis willen verkoopen, maar er
geen gebod op gekregèn ( Br., Antw.

st, en pr., Lirpl;l., ÇIOk in N.-Br.
z. Hoeufft ). In Maeri•M's Rijmb.
v: 32746 gltebiet voor aanbÓQ, voorstel.
·
GEROMMEL, o., bommeling, gebPil1· Men
zegt in Oostvl. en elaers ~oo wel
gebommet als gerommel, gectommel

en g~trommel , welke drij woorden
Sleeckx opgeeft : men Iloort t~iel als
gebommel, gedommel, gerommel, getrommel. (Snoecks Alm. f85&, bi. 38.)
GE BONT of GEJ!INT, bij ){il. glle/Jindte,
glle·bondte, ghe·blllldtc 1 is eigenlijk.

GI>Ji
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do binábalk, 't fr. poutre de tmverse,
entablement. Doch men vcrstaat omstr. l,e11v. en in Limb. door gebo11t

pok de r11irnte Qf ruimten tusschen
de 'wee gpvel~ van een gclloqw en
deq bi pilbalk of de balken, die tusscllflfl )leiden liggen : een huis van
één geboot heeft il) 't mi\lden geenen
l>indballt ; een vap •wlle ge~onten
heeft !léq dwarsliggenden bindingsbalk, jleqe IICQPUr van dFij gebpoten
heeft 'wee bind!lalken,
GEQOOMJ), v~:~or geboliemd : goe(l geboomc4 hlná ( Waa~ ), d. i, een veld,
waar eene dikke 'laag vruchtl!aren
grond op ligt.
GEBRAND wQrdt , r. Tl)jen, gellOord in
de beteeken is van aart~, b, v. gebrat~dll

de7Jgeniet, ge/Jrande 1chetm.

Er valt op te merken, dat het altijd
staat vóór zelfst. nw. die iets slechts
aanduiden als ; dief, duivel, kapoen,
kerel, enz. ; licht is ge/Kamt voor
gebrandmerkt,

GEilRODDEJ.. en GEFOFFEl., o. bro(1áelen toffelwerk (Vl., !Jr., Antw. }.
GEBROKEN fltARKT, GEBROJ{EN MAHKT,
DAG, ~oo heet in Br. een marktdag,
die 1 ter oorzake van een heiligdaG, is
moeten verschoven worden of waarvan de gewichtigheid door ecnen
afgezetten heiligdag is verminqerd.
GEBROS , o., brokkelingen, grlli& ( te
Leuv. geruis), als van steen, kali\,
hout, enz., puin (Dr.).
GEBUREN, o.w., buren, fr, voisi11er: zij
geburen goed, d, i. ze komen met
elkander, als geburen, wel overeen
(Vl. en· elders).
GEBUTST, dw. van butseu, blutsen (Vl.,
Br., Antw. ).
GEBUUR, in z.-Nederl. nergens buur,
maar gebuur, gebuurmal& of buurman. z. Uoeuft't op het woord. Gebuur, in meer algemeeoen zin als
bur~rman, komt bij Maerl. voor in
de beteekenis van medeburger, en
geburen bet. v. 21!6-12 stedelingen 1

GEP
inwoners. Ook in Jonekbloet's l'an
áetl vos Reiuaerde, blz. U3, die felle
qlle/Jure. In · Limb. ~egt tnell ,·ecl
nattuur ( uitgespr. n~pber) dat ook

in de J:loll. Woordenboeken 11taa1, in
't elll!· nighbour. · ·

GEDAAGD, BEOAAGD 1 bijv. van ge~etten
ouderdom~ rondom de vijftig : een
gedaagd. man ( Qr,, Antw. st. en pr. ).
GEDAMD of GEDAAMD, bijv. in Antw. en
Dr. gedamd, in VI, gel(aamd,lijnwaad
of aoder ellengoed 1 dat als een damboord regelmatig geruit is, b. y. wit
en bh}qw of rood en wit. Te Antw.
zegt men ook : dqnunekens goed ;
dammekens gordtjnen.

GEDDJl:N of ÇEUDDEN, b. w,, met eene
• rocdé slaan, geeselcn : onze gebuur
ge~d4 zijn jonge11 duchtig af. Licht
is geáden voor gerden, geerden , van
geerde (roede). Bij l{il. geásen,l. fla·
getlare, van gedse, roede; hij heeft
ook g/lispe, vanwaar gliispeu (verberare), in dezelfdebeteekenis. z. gisp
e!l gispen in de Woordenboeken.
GEDE, v., distclschupje. Di~ geáe staat in
verband mei geien, dat te St·Truid.
wieden beteekent. Weil. zegt dat
geijen in de zeesteden van Nederduitscl!land « trekkeu » beteej{ent.
Jo den Tbcuth. ghede of wyede, reitschap, sarculum, sarpa, sirpa ; en
gheaen, wyedet~ onkruyt uyt, sari1·e,
sarcutare, evettere. Z. geën of geien.

GEDEN. '/., geien.
GEDIENDE, m. een die in dienst, gewoonlijk in krijGsdienst, geweest is:
in Brusset .zijn vete o!'dgeaiendcn

( Br., Antw., Limb. en elders).
GEDODDEL, GEDODDER, GEIIAKKEL.
z. doddelen en doc.lc.leren.
GEDOEN, o.w., voor doen, in den zin
van vergenoegen, levreuen "ijn, volstaan : als gij voor dien haas drij
francs krijgt, moet gij daa1· meê gedoen (bier en daar in Dr.).

GimOEN, GEDOENTE, GE DOET, o. bel.
ill ~e Woordenb. eigendom, bezit-

GED
ting, doch de buitenlieden van Br.
verstaan door gedoen of doening ,
die van Oostvl. door gedoen, gedoente co gedoet, de hofstede en haar
aanboorig landgebruik : die 'pachter
heeft een welgelegen gedoen (Dr.).
Mijn broeder bebouwt een groot gedoente, d. i. gebruikt eene groote

bofstede, waar veel werk en zorgen
mede gepaard gaan.
GEDOERIG, voor gedurig, d. i. eigenlijk
rustig, doch in Westvl. goed, gewillig; in Br. hoort men dit niet, maar
wel ongedurig, in den zin van : ongeduldig, onrustig, onwillig. z. geduren.
GEDOET, o., voor gedoen of gedoente :
't is een schoon gedoet, een wel gelegen gedoetje ( Oostvl. ). In Dr. zou
men zeggen : 't is eeue schoone doeniug, ee11e fraaie hofstede , fr. une
belle propriété.
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ren. Vanhier gedurig, ongedurig, d.i.

rusteloos. Z. gedoerig.
GEDURIGEN, ALI.EGEDURIGEN, bijw.
voor geduriglijk of 't zelfde als alle
flijf voet, te allen oogenbtik (Brussel),
te Leuv. en Antw. algedurig voor :
altijdtoe, altijdaan' onophoudelijk:
die bedelaat• is algedurig aan de deur.

GEEEN of GEIEN, b. w., het-zelfde als
geden of geën, wieden, onkruid uittrekken ( Limb. ). z. gede. In den
Teuth. gheden, wyeden, onkruyt uyt,
sarire , sarcutare : die bloemperken
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,
i11teger, purus ab omni parte.

GEEFDAG, m., dag op welken men aan de
bedelaars de wekelijksche of maanGEDORSCHEN, in Br., Limb., Antw. en
delijksche aalmoes geeft ( Oostvl.,
Vl. altoos gebr. voor gedorscht, dat,
Br., Antw., Limb.) : 's donderdags
men er niet hoort. "Verkooping van
is 't geefdag in vete dorpen en •'s zahuismeubelen, herberggerief, gedorterdags te Leuven.
schene en ongedorschene granen , GEELGOERS of GEELHOR, v. geelhorsenz.» Eecloor1aer, 23 dec. 1860.
tig vogeltje ( Limb. ), helzelfde als
GEDOSCHEN. Hij komt gedoschen, d.i. hij
bij KiL gheele gorse , gheel ghersse,
komt zeer snel aangeloopen (Westvl.).
I. passer spermotogus, emberiza {laGEDREUSEL, o. gedroos, het al te langva. Volgens eenigen is die vogel de
zaam werken van iemand, b. v. het
weé-waal ( galgulus ), volgens andegedreusel van dien man verveelt elk
ren, het gras-vogelken ( curruca ).
( N.-Limb. ). Samengest. uit ge en
GEEHONGER, m. voor geeuw- of hondsdreusel, 'verwant met droozen.
honger ( Limb.), in Br. gierhonger
GEDROMSEL, in Vl. gebruikt voor :·gegenoemd.
drom, gedrang, gedring : daar was GEEMERTlG of GEEMERIG, bijv., smakf1·
een groot gedromsel van volk. Z. dromloos, fr. fade, wordt gezegd b. V.
men.
van gestoofde groenten, waar te weiGEDUIVELD, bijv., geplaagd :ik ben fel
nig zout in is ( Z.-Limb. ).
met dien gebuur geduiveld ( VI. ) .
GEEN of GEIEN. Z. geien.
GEDUREN, o. w., vertoeven, rusten, stil- GEER, voornw. gij, hgd. ihr ( Limb. }.
blijven, stilzitten, wordt in 't Hagel.,
Hel wordt ookbeleefdheidshalve voor
Dr. en Antw. meest gebr. voor duren
't enkelv. doe gebezigd.
in de sprcelnvijs : niet kunnen geduGEERD(E), v. (met zware e) ook geer en
ren : gezonde kimteren kumw1 niet
gerde uitgespr., bij Kil. gheerde,
geduren. lk heb deze11 nacllt va11 de
gaerde, eigenlijk eene roede of lange
tandpijn niet kunnen rusten of gedudunne stok van hout, ijzer, koper,
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Men zegt in Limb., Dr. en Antw.

vischgeerd : met de geerá visscheil ,

d. i. bengelen. Den steel, waar de
dorschvlcgcl aan hangt, noemt men
in Br. v/egelgeer.(d), ook de ijzeren of
koperen roede, waar ccne gordijn
aan schuift en de lange perts ,
waar men de ganr~:en mede voort
drijft.( in Anhv. st. en pr. geerde of
.gerde gebcelen, ook in N.-\lr. Z.
Hoeutft op ga.arde). Plant. heeftgeerde
of roede, fr. verge lor~gue du haute
d'un arbre, virga, {lagellum. In 't
oud dictscb bel. gero ccne piek en
:bij Kil. is gheerae een stok ol' piek
met haken om visscben mede te vangen. In 't hjld. is geerd gerte. Pomey
beeft geerde en gae1·de , virga. In
Limb. heeft men de samenstellingen:
dekgeerd (gebr. bij bet maken van
een strooiep. dak }, putgeerá ( staak
van een •haak voorzien om wa~r te
puttea }, viscligeerd, vlegelsgeerá. In
de gemeenz. sp'raak hoort men : de
geerà af gaan, de geerr.J. af zij11 voor:
sterven ,,dood zijn : hij is de geerd af.
In den Teut. gherdde, ruede, virgtl.
Z. Taalk.Mag.lV. blz.425 \'Ocegerda.
In de Holl. Wpordenp. is het garde.
GEERNAARS, GEERNAART, m. Wcstvl.
en Dr. gernaart, 'I zelfde als gçrnaars,
gernaal, gamaat of gamaal. Het
Westvl. komt dus overeen met de
oude Holl. schrijfwijze gaamuard.
. GEEUNEZIEN, b. w. beminnen : lief
kiud, wat zie ik u geeme! ( llr.,
Antw. st. en pr.)
GEESELEN, b. w. ·Graan geeselm bet.
in vele streken van Br. en Antw. de
garven graan met de hand op een
houten ezel uitslaan , voor dat het
j;edorschcn wQrdt. Men zegt ook :
a{geeselçn,

uitgee~elen.

GEESTIGAARD, m., hoort men nu en dan
in den zin van 'I fr. Ilomme ingt!fiÏClt,l;. In Vl. zegt men geestigaard,
leutegaara voor 't fr. homme jvvial.
t;Et·:r I'Pilr geit, fig. ook 1'1'11 tlwaas

GEH

vrouwmcnsch ( Westvl. ).
GEFAAST, gestoffeerd, gevuld, fr. {arci:
met truffels ge{aast (Kortrijk).
GEF'F.I!:HEN, o. en b. w., voortdurend
lachen op eene onaangename, onbeleefde wijze : gij doet niets r.J.an gefferen. Gefl'er zoo veel 11iet. Vanhier :
ge[feraar, gegeffer. Men zegt : Iemand uiigefleren voor: uitlachen. Te
Eecloo zegt mengoe[feren,!Joefferaar,
gegoeffer en gesclweffer. Kil. heeft
ghiclleten, giellen, I. cacflim1ari, d. i.
schaterlachen. In Br. en Antw. : lachen en gabbereu.

GEFOFFEL, o., het fotfelcn.
G~EUDER, o. groote moeite, gebroddel,
broddelarbeid : die boer is met zij"
:wagen irt een rotterik blijve11 steken;
't was een gegeitder 01n er uit .te geraken l't Zat een gegeur.J.er zJjn om die
rekening effen te maken.In den regeu
aaraappels uitdom is een {el gegeuder
(Hagel. ). '1.. gcudercn.

GEGICHEL, o., van cichelen, dat op
de eeue plaats luid , op de andere
slechts veel , doch niet luidop lachen
bel. is te Au tw. enkelijk: lachen. Ril.
vcrstaat er door cachiunari. In Limb.
hoortmen bet werkw. kichelen.
GEGRlMEL of GUUIELlNGSKEN, v., gemorzel. Tc Antw. gegrummel, van
grummen, grummele11. 'L. grcmelen.
GEllAND, bijv. van hand voorzien, of
eigenlij ll , die zij ue hand gebruikt :
die ma11 is sli11k.sch. gelland ; il est
gauclwr (Anlw., Kempen, Noord.).
llecltts of li11gs geha11d Zijl! bet. in
Vl. reJ:hls of links werken. Aan em
werk gellaud, d. i. gewoon zijn ;
gllelwnd.laem is bij Kil. 't zelfde als
/1ehend, d. i. behendig, behandig of

bijdcrhaud.
GEHEUD, GEIIARD, bijv., versterkt: die
braad hesp heeft mij gelterd. Ik ben
nu goed yeherd, ik zal nu wel staan
tull'avoud. Anderen schrijven gellert
als ware het samengesteld uit ge en
hert, 11. 1. \.In een hert voorzien.
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Ghehert bet. bij Kil. animalus enz.,
moedig, sterk, enz.
~EHULT EN GEBULT, bijv., in Oostvl.,
Ur. en elders voor : zeer oneffen,
met bullen. Men hoort, r. Leuv., ook
met hulten ert bullen. Volgens sommigen zou gellult hier staan voor gelleuvell, doch onzes dunkens, is het
eer voor 1 gelwit of met hollen.
GEIEN. Z. geeiln.
GEJUIL, van 'tw. juilet1, dat bij Olinger
vertaald is door gronder, doch in Vl.
gehoord wordt voor gejoel, vreugdegeschal, van joelen, juichen, zich verblijden.
GEKABBELD, geronnen : gekabbeld melk.
Kil. heen gekloterJ, wat men nog in
Br. hoort. Te Kortrijk zegt men gekappeld (Antw., Br.).
GEKOUST, bijv., van kousen voorzien;
fig. als een vogel pluimen om de beenen beeft, zegt men dat hij gekoust
is : eene gekousle duif, haalt, enz.
CEKOUTIG, bijv., in 'L Land van Aalst en
elders in Oostvl. gebr. voor gespraakzaam. Men zegt soms ook gesprakig of gesprekkig in denzelfden
zin.
GEKRUIDEN ( uitgespr. gekruder), mv.
voor kruiderijen ( Limb. ).
GEKWOLLEN, dw. van 1\\vellen, overal
in Vl., Dr., Antw. en Limh. gebr.
voor gekweld, alsmede kwat voor
kwelde.
GELAND, bijv. Groot geland zijn bet. veel
land hebben ( Westvl. ).
~ELAVEERD, dw., bet. beklagenswaardig, geschoren , bedrogen : hij is
gelaveerd met zulk een boos wijf, met
zoo een kwaad peerd. Dit woord is
den scheepslieden ontleend :la veeren

is tegen den wind opzeilen, overdwars heen en weér zeilen, om weg
te spoeden, wen men tn den wind
hcoft; het zeer moeilijk hebben
(Hagel.).
GELD. De spreekwijzen : goe geld achter
kwaa geld smijten het. in Vl. zijn
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geld verprocedeeren en we1 om eene
onzekere en dikwijls kleine zaak te
vervolgen, Geld breken met hamers,
bed. : zijn geld verkwisten in r.innelijkheden, zonder nut. Ik kan er mijn
geld niet uit maken, d. I. ik versta
het niet{Oostvl.). 't Geld heeft steertje,
beduidt omstr. Kortrijk : 't geld is
alras verteerd.
GELDDUIVEL, m., voor gierigaard, geldzuchtig, enz. I. mammon , mammona. llij is be:.elen van (of) gekwallen door den geldduivel, den gierigen duivel. ran den geldduivel
gepakt zijn, d. i. door de gierigheid

bchebt zijn (Vl., Br., Antw. ).
GELDEN. o. en b, w. betalen : gij moet
bij N. nog iets gelden. Welk is de te
geldene som! De gans geldeu is iets
duur belalen : die kerels zullen ditmaal de gans gelden ( Hagel. ). Bij

Kil. en Plant. komt het ook in deze
beteeken is voor, tuere, solvere; b.v.
wat hebben wij te gelden, quid solvendum est? In Limb. beteekent gelden ook koop en: wat hebJ gij gegotdeu
op den verkoop!

GELDKOFFER, m., in Vl. meer gebruikt
dan geldkist of geldkas.
GELEED, o., voor waterleiding. Langs de
polderkanten wordt het veel gebruikt,
fr. cours d'eau, maar toch door 's
mensellen hand gedolven. Bij Kil.
lede, leydc, leye, I. aquce ductus.

GELEEG, GE: LEG of GELIG (van 't w.
liggm ) , 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 situatior,.
Men zegt in Br. in dezen zin ook :
't is eene goede teid ( Z. leid). Die
bakker woont daar in een goed geleg

(Hagel., Ur., Antw. ). Bij Kil. villa,
domus rustica, habitatio, domicitium.
Men zegt soms ook : daar is aan die
zaak geen geleeg, d. i. daar is niet

aan

gele~en

(Dr., Limb. ).
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GELEEG, gelegen (gelagen), steenbakkerij (Kl.-Dr.).
GELEEG voor : gelegenheid : zend mij de
, boeken bij geleeg ( Limb. ).
GEL EG, o. Als men graan pikt, rolt men
het afgepikte met den pi~haak opeen
en als deze vol is, legt men den hoop
af, welke dan geleg heet, van leggen,
en dan maakt men bussels of schooven van zoo 2, 3 of 4 geleggen bijeengebonden ( r. Thien. ). Met kleine
geleggen pikken , d. i. met kleine
hoopkeus, rond Leuven pikkeling,
of pikhoopken geheeten. Bij Kil. gitelegge, '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 bussel uitgeschud,
gekamd stroo, dat dient, b.v. om de
huizen te dekken. Z. schoof en
GELEI, o., dakstroo, dekstrooi of in Br.
walm, het schoonste stroo dat men
uitzoekt om er de daken meê te leggen, te beleggen. Wanneer men dat
stroo gebr. voor de bedding, dan
heet men dat bedstroo ( Oostvl. ).
GELEIEUWI!:IIK, o., voor gleiswerk, dat
in Vl. niet bekend is, maar wel geleierwerk , fr-. faïence. Kil. heeft

gleyerswerk, vasa scir~tillautia, et
scintillar~te sive sptender~te terra, van
gleye, terra {tgulina scir~tillans. Gleis,
vanwaar glas, bet. in de Woordcnb.
vernis en gleizen, fr. vernisser, ook
plomber, bij Kil. nilere, spiendere
lucere, het eng I. to glitse, to glitter
bet. glinsteren , glansen , vroeger
glantsen , in den Teuth. gtyssen,

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 laLLen,
hofmuur of haag of staketsel ( Kl.Dr., Vl.). z. galent en geliot.
GELETTJG, bijv., voor: giettig, oudtijds
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glat, vanwaar 'tw. glatten, lat. polire, glattigheydt, im glad, gladden,
gladheid en gladdigheid. Geletlig bet.
glad of gladdig in den zin van glibberig : zie toe dat ge niet vall, want
de weg is zoo gelettig als ijs ( Br. ) .
GELFSCH, OVERGELFSCH, schuinsch,
fr. en biais. Bij Kil. ghelfs, obli-

quus.
GELlJEN, b. w., voor lijden, verdragen
(Vl., Br., Antw. ).
GELIJK, bijw., komt voorio vl. idiotismen als deze : gij zijt gelijk of lijk

daar. Gij zijt tijk gevallen. Ge zijt
lijk gestoord, weggejaagd, enz. /lij
kan lijk zijne les niet. GeUjk heeft de
beteekenis van : gelijk mij dunkt,
zoo het schijnt (Hagel., Br., Antw. ).
In Z.-Nederl. zegt het volk altoos :
van's gejijke11 voor : van gelijken, gelijk men in 'L N. zegt in den zin van
desgelijks, eensgelijks. Goeden avond,

mijne vriend. Uvan's getijkeu, kameraad ( Leuv., Limb.).
GELIJKEN, o.w., in Br. en wel te Leuv.
behageil, gaaien, gaan, fr. couvenir; Lot iets in staat zijn, voor iets
goed, bekwaam zijn, fr. couvenir,
~t1·e propre, apte à : die post gelijkt

u niet. Die meid gelijkt u 11iet. JJie
jongeling zou voor alles gelijken. Geuever gelijkt u niet. Kil. couvenire ,
congruere. Z. Taal. Mag. I, 03.
GELINT, o., t • afdak, waaronder men
karren, wagens en ander akkergetuig bergt; 2• hek, traliewerk van
lallen of ijzerep staven : mijn hofken
is met een gelint afgestoten ; 3° een
kiekenkot 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. Hoeutft op
gelet~d. Bij Kil. bet. ghelente, ghetinte , glente in 't I. sepes , hegge,

. ' tutame11tum, maceria, sepimeutum
fabrile, sepes 1tructilis, paries concralitius. z. gelend.
19
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GE LOMMER, o;, voor lommer, schaduw
( r. Thien. ). 4
GELOOFJ). wanneer iemand in 't land
van Waas zegt : mijn vinger zweert
(ettert), antwoordt men : hadt gij
hsm geloofd (cru) hij zou niet zweren.
GELOUW, GELUW, o., zonder mv., eene
plaats tegen den wind bevrijd : wij
voelen de koude niet, omdat wij iu 't
getouw zijt!. Van luw. Z. dit woord

·
·
in Weil. l Hage!. ).
GELP1 bijv. en bijw., welig, weelderig in
plantengroei : getpe granen , gelpe
tarwe, welige tarwe : die tarwe staat
gelp.

Getpe jeugd ,

gelpe jongen
( Limb. ). In den Teut. bet. ghelps,
reessch (raas), i. clepsch, die vele onnullick callet, d. i. die ve# 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 ongeweerte, 't gehemelte, enz. enz.
GE~UCIITEN, b. w., \'erdragen, dulden,
~;elijden, zien : ik en ka11 dien ve11t
tlietgeluchten.ln de Woordcnb. vindt
men luchten alleen : geluc/tten noglans wordt meest gebruikt, allhans
in Vl. Bij Kil. gheluchten en luchten,
1. ferre.
GELUW. Z. geJouw.
GELUW, bijv., geel, bij de oude schrijvers
gheelu, ghelu, wordt thans nog in
Vl. veel meer gehoord d:m geel : de
geluwe peren. De veldwortels zijn geluwer don de hollanásche tuinwo1·tels.

GEMAAKTE MANNEKENS, hetzelfde als
gemaakte voorwendsels, ijdele. redenen, geveinsdbeden ( Br., Antw. ).
GEMAND. Z. waara, warra (Oostvl. ).
tiEMET, o., bij Bild. v. oiodat het 't zelfde
woord is àls gemate, gemete, beteekende , volgens Kil. maat , modus ,
mensura; doch het bet. in Dr. nog
eène maat voor zekere stoffen als
meel, zout, azijn, olie : geef mij

GEN
een gemet olietJan zes Cetlls ( Lèuv. ~.
In 'tland van Aalst is gemet een groot

stuk land , elders in Vl. de gewone
landmaat. Het gemet bevat 300 roeden. Volgens Kil. was het ghemet
lar1dts het 3• deel van een bunder
brabantsche maat, en drij vierendcelen van een vlaandersch bunder. Het
gemet verschilt thans in vele gewesten van grooue.
GEMISSEN, o. en b. w., hetzelfde als missen : ik had vijf boeken, nu gemis ik
er eenen (Dr., Au tw.). Senlire absentiam sive de{ectum.

GEMOGEN, dw., van mogen, overal in
z.-Nederl. gebruikt voor gemocht, dat
niet beter is.
GEMOLLIG, bijv., poezelig, mollig, zacht,
malsch : gemollige armen. Dat goed
is zeer gemotlig (Dr., Antw. ).
GEMOT, o., 't zelfde r. Leuv. als gemul,
stof, brokkelingen. Licht staat het
voor gemolle, gemulle of gemul zonder 1. Ghemo.t is bij Kil. motachlig,
tineosus; dus heel wat anders.
'
GEMUL, o., allerlei kleinigheid of brokkelingen : wij zultert at· dat gemul
eens oprommelen (Dr., Anlw. st. en
pr. ). In Ur. zegt men ook nog gemot,
voor gem ut, van mullen, Cr. se rompre en petils morceaux : het strooi is
zoodanig droog dat het in gemut vart
een valt. Gritset dat houtgemut bijeen
en draag het bij 't fomeis ( rond

Leuv. ). Ook licht zand of stof en in
dien zin komt het voor in den Bijbel
van Delft 1477. Gen. 111. Want du
biste ghemut· en du sets wederkeren
in ghemul. Bij Kil. ghemulle, stof,
gruis, I. rudus.
GENACHTE, v., in 't Hagel. de vergade·

ring, bijeenkomst of zi,tdag van 't
gemeentebestuur op het gemeentehuis : vriend, kom mij donderdag op
de genachte spreken. 't Is een alleroudsle woord : Plant. vèrlaalt genecltte door :jour de plaiáoyer , dies
CUrifE juridici, convenlUS tumultua·
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rii, {astus dies.J{il. heeft glzenacltte,
gl!enachl·dagh, ghenechte, uuchte,
nechte, dies judicialis, dies juridicus, dies sessionum of zitdag, rech Isdag, 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 geuagte,
genagt-dag, dies juridicus, dies judicia/is. Genagte houden, forum agere,
jus dicere.
GENECHT, o. Omstr. Brussel zegt men :
het genechtelthuis voor : gemeentehuis. In den Teut. bet. genecht, terminus a jure datus; inducie. Vanhier
de familienaam : Van Genecllten.
z. genachte,
GENEÈRIS. Z. generig.
GÈNEN, wieden, jaUen of jetten. Z. geien,
geden. In 't Z. van Limb. lasebt men,
welluidendheidshalve in dergelijke
woorden eene n in, die als eene vervanging van den i- of j- klank ol' de
d kan worden beschouwd : zoo: bênen voor : bejen , beden (bidden) ,
dreënen voor : dreien (draaien) enz.
GENEREN_ (zich), zich gewennen, gewoon worden, tevreden zijn: begint
gij 't 'ill uw nieuw huis te geuereu?
( Westvl., IJ per.)
GENEIUG en GEN ERS, bijw., 't zelfde als
gene ris, bet. te Kortrijk, gewis, oprechtelijk, waarlijk, zeker.
GENERIS, bijw. (met zware e), zeker,
rechtzinnig : 't is generis waar. /lij
sprak generis (Westvl. ). Z. generig.
GENENNIG, bijv., vlijtig ( Kl.-llr. ).
GENERS. Z. generig.
GENEUK, o., prullerij , werk waarvan
men niet'tevreden is ( Antw. ).
GENEUL, o., is zooveel ~Is ~etalm, kinderachtig gedrag. Als iemand langzaam is, dan zegt men : is dat een
geneut! H,ral gene al! en dat voor em
zoo hooggeplaatstman (Limb.)
GENEVEN, GENICHTEN voor neven, nichten, jjClij.k gebroeder~ voor broeders.
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Die twee eerste woorden, die men in
de gewone Woordelfhoeken niet aantreft, zijn in 't Zuiden,ald in Limb.
en elders, van dagelijksch gebruik.
GENEVERHEER, m., yeneverzuiper (Vl.),
te Antw. en elders gerteverbuik, welk
laatste min goed is, wijl men van dit
kort nat niet dikbuikig· wordt, als
van bier. Men spreekt in Westvl., Br.
en Antw. genijver uit; zoo noemt men
te Kortrijk geuijvers de roode en
witte zeebezen, Cr. groseilles rouges
ou bl,anc/1es.
GENEVERLUTTE, v., misschien beter
teale, in Vl., eene vrouw, die den ge·
never mint. Zoo zegt men daar nog:
dronklulle, koflietuue. Ditleste hoort
men ook in Br. Z. Iut oflutte of leute.
GENEZEDLADEREN, in de kruidkunde
bat.mmita suaveotens genoemd (Dr.).
GENGEN voor gangeu, o. gclijkvl. w.,
loopen, gedurig haastig ti aan (Limb-.),
het komt van gaan, welks ver!. uw.
aldaar, vooral in 't Zuiden, niet gegaan maar gegangeu is. Van gengen
komt genger, voetgeuger en gengelm,
in 't Gelderseli en Groniut;sch dialect.
Op jengelen zegt Weil. dat het zeker
't zelfde is met het Groningsche geugeleu dat een voortd. woord is van
gaugen, gaal•. ecugelen bet. zonder bepaald doel : heen en wet!r loopen. Z. Zwaving, Taal. Mag. I, 3U.
GENII<;T, o., genietiu~:;, genot (llr., Antw.,
Kemp.).
GENING, v. (de klemtoon valt op ge,
gcm·illg), hel komt van gaan.en bet.
ten weste van llrusscl begankenis of
toeloO(l des volks tot de plaats,
waar een Heilige bijzonderlijk geëerd
wordt, b.v. 'I i• den tweeden paasehdag yming van St-Cvrnclius te Dieglum ; dm I~ septe111bcr van StGuol)de te Ander/echt; den 3 nov. van
St-Jluibrecilt te Tervuereu, enz.
GENOEG, bijv., murg, doorkookt, doorzoden : ziju de patalen geuoeg? Is het
vlusch genoeg? Mogelijk is 't thans
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maar een bijw., waar achter men
b. v. gezoden, gebraden, gekookt,
.enz.moetverstaan(Br.,Antw. st. pr.).
GEPAKT, dw. van pakken, verschrikken:
ik ben heel gepakt van dien slag. De
dood van tnijn vader heeft mij {et
gepakt ( Thien., Leuv., Limb. ).

GEPENSD, bijv. (in Br. gekweddeld):
zij toopt heel en gar1sch. gepmsd, d. i.
gescheurd etl geleurd, gelijk men ook
zegt. Z. pens.
GEPIETERD (zijnl,geplaagdzijn (Westvl.)
GEPIJND, bijv., benauwd. Gepijnd zijn
bet. in Vl. in de pijn zijn :
Die meneghc es int hertc ghepijnt
Om dat de sonne, in dwaler scijnt.
(Belg . ./1/us., t• deel, 101.)

GEPIJNDHElD,

v., verlegenheid :

• • • • • 'k geef mij bot!
'k Wilde rAen, en 'k wicrd haest zot
Van gepijndbeid en1..
( Thourou11ch blad, :12 maertt8n.)

GEPLOEDER, o., gebabbel ( Limb. ).
GEPLOF, o., het ploffen :
'k Ben het leven nog genegen
'k 1\lijde mij van zulk geplof.
Volksliederen, 122 ( OostvJ. ).

GEPRAZEL, o., van prazelen, gebabbel,
gesnap ( Limb., Br., Antw. ).
GEPRINT, dw. van printen, drukken
( Br., Antw. ). Vroeger werden de
boekdrukkers ook printers of prenters geheeten.
GEPUCHEL, o., gepeupel ( Br. ).
GÈR, bijw., voor geerne, gaarne, in Br.
gère uitgespr., graag iu Holl. Bij Kil.
ghern, gheem; Teuth. gerne (Limb.).
GERAAD , o., at radende, op hel geraaá
iets áoeu , iets antwoorden is ·: iets
doen zonder te weten of het juist zóó
is dat men hetmoet doen of antwoorden. Kil. heeft gile-raeden, I. conjeeturare, divinare; gheraedset, raedset, conjectura. Gerade11, graaie11, in
den zin van : raden, deviner, wordt

nog overal in België gebr. evenals:

GER

GERAAK, o., op he&. geraak, op het gedacht, of 'traden, omtrent gelijk het
valt : ik tuist den weg niet , ik ben op
het geraak maar voort gegaan. liet
bet. hetzelfde als : op het graad, fr.
au hazard, maar stamt af van raken.
(Hagel., Br. , Ant"'. st. pr. ). 1\Ien
zegt ook in denzelfden zin : op den
wilden bof, op goed valle 't uit. In
Br. hoort men steeds op het geraaá.
GERAAKT, dw., in de zinnen geraakt
bet. in Antw., Br. zooveel als het fr.
timbré. In Limb. gebruikt men liefst
geraakt alleen.
GERANT of GAHANT komt voor in : af of
aaulwmen zijn gerant d. i. tot het
punt komen dat men genoeg heeft :
ik heb dees jaar niet.heet veel str·oo,
maar ik hoop toch wel tot mijn
geraut te komen. Ik heb miju gerant
vau pennen at ( Br., Hagel., Antw. ).
GERECHTI!:N. In de gerechten liggen,

doodelijk ziek zijn , berecht zijn.
Despars, I, 193 : zoo nam die grave
alle zyne taeste gherechten vart de
lleytige kercke, ende stier(. Men zegt
omstr. Leuv. ook: onder zijn heilige
rechten liggen , d. i. berecht te bed

liggen.
Gr:;REEMS. Z. 't volgende.
GEREEMSEL, o., geraamte ( Limb. ), ook
gereems. Hier mag aangestipt worden dat in Limb. hel achtervoegsel te
in dergelijke woorden veel door s
vervangen wordt, als zij van znw.
gevormd zijn. Zoo : gederms voor :
gedarmte, gewurms voor: gewormte,
enz. Ook. hoort men in die landstreek
veeleenes achter de znw. van ge en
den wortel van een werkw. gevormd,
b. v. gelachs, geloops, gespeels, enz.
GEREKT, voork. in de spreekwijs : daar
liggen gerekt en gestrekt, d. i. plat
uitgestrekt liggen (Hagel., Br.).
GEREN, b. w., begeeren, lusten:

geraadsel, graadsel, fr. énigme. Z. ook

o Landeken ; .o zyl 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 gerecp of geraap , van
rapen , het laagste gemeen , het
grauw : wat woelt dal gerep door de
slmten? Ook 't gemeenste, het uitschot van vruchten of andere dingen:

deze zijn de beste appelen, gme zijn
maar 'tqerep (Hagel.). In de t• beteeken is zegt men in Dr. het schuim of
opraapsel en in de 2•, rapeting, o.
GEREZEN SUIKER, licht voor gruizesuiker, d. i. suikCJ in gruis, meelsuiker ,. poedersuiker ( Leuv. ) , elders
potsuiker.
GERIEF, o., waar die in de winkels
geriefd of toegedieud wordt, als :

wacht, als ik mijn gerief heb, ga ik
me~ ( Leuv. ). Hier zullen wij opmerken, dat men beter gerief dan gerij{
schrijft: men zegt t• immers niet on·
gerijf maar ongerief. z. Taatk. 11/ag.
11, 460; ~ wijl men in Limb. niet
den i-klank heeft maar den e·klank
gereef, gelijk veer voor vier, deer
voor dier, leef voor lief, enz.
GERIEVEN, b. w., heteekent eigenlijk:
bedienen, ter hand stellen , in Hol!.
dienst doen, doch in Dr., Antw. st.
oo pr. iemand de gevraagde winkel·
waren toedienen : was hel de vrouw

of de doèhter die u ger·ie{d heeft? De
vrouw geriefde mij den koffie, en de
dochter de rest.
·
GERmVIG, dienstig , (\eriellijk, d. i.,
waarvan men zich met gemak, met
voordeel bedienen kan : dat is een
gerievig huis ( Westvl. ). In Dr. ge-

rieflijk.
GERM ofGIRM, v., ooilam bij de schapen
( Limb. ). Gherme, bij Kil. ovi.ç ma, trix et agna; in den Teuth. ouwe,
I. ovis femella.

GERNATING, m., r. Leuv. de naain van
zekeren fijnen appel, gewis eene vcrkeerde uilspraak van g1·etzaad(appel).
GEROCHT, imperf. en vcrl. dw. van gerakm. In Vl. hoort men niet anders dan
gerocht voor : geraakte en geraakt.
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Zoo heen J. De Brune in zijn Bmlcketwerk, blz. 353, 55 : « Peeuwen
moest somtijds hooren dat hij te
LeeHeken dam gerocht was. " Hij
heeft zelfs rocllt voor : raakte.
GEROEZE&IOES, o., of 'L' roezemoezen,
verward gerucht ( Br. ).
GEROOF, o., afval van een dier, als lever,
licht, hert en andere penserij, om
kipkap van te maken. Kil. heeft glle-

roo{ van de gans, 't zelfde als a{-val.
In Limb. beteekent geroof ( uilg.
gerui() de afgeschoren wol van een
schaap, die aan een stuk hangt.
GERRI<;, spleet, bij Kil. ghcrre (oud),
fland. i. splete , rima. Z. gar ( Br.
en Vl.).
GERS of GARS, bij letteromzetting voor:
gras. In Z.·Nedcrl. zegt men overal
gers en dewijl. der veelal in de volksuitspraal\ weg valt, ook ges. Samenstel.- gersmusch, gerspeerd , gerzeplein, gersgroen, gersd.uiker. Ook in
't Land-lt'ricsch heet de Gras·maand,

gerz-moa11ne. Z. Taalk. iJiag.lll, 'l!39.
In 't angclsaks. gaers of graes, en in
andere verwante talen ook gras.
GERSGAAI, gersvogel, flg. dommerik.
(Vl., Anlw.)
GE(R)SIIOF, m., (Br.) gerzenplein, fr. ga-

zon : legthet lijnwaad in den gers·
hof (Eecloo).

GERSLEEUWERK, 8ESSELWERK, in
Wcstvl. een vogel, mogelijk die, welken men in nr. boscltleeuwerk noemt
om hem te onderscheiden van den

veldleeuwerk.
GE(R)SLOETEN, m., zekervogel (Westvl.),
samengest. uit gers en loeteu van
loteren, leuteren, dat bij Kil. v•erblijven, ophouden .!Je teek. of van leute,
dat in Vl. vreugde .!Jet., of van lustm,
of lostm ; dus een vogel die zich in 't
gras ophoud!.
GERSJ>EEM EN, hondstand of graswortel,
fr. clliendeut ( Westvl. ).
GE(H)SP~;ERD, o. , geeru, sprinkhaan
( Westvl.) , ook crashopper, eng I.
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grasshopper. z. Delf. ':!43.
GERSRUL, m., vogel , ook do111merilc genoemd ( Westvl. ).
GERSRUNSEL, m., misschien grunsel
( Westvl. ).
GERSTENSTOPPEL, land waar gerst ge·
staan hcert : gerstetlsloppelraap.
z. stoppel.
GERUID, ver!. dw. van ruien, voor: roeien,
uitroeien , ui I werpen , eradieare, en
roeien, ruien, wegwerpen, projicere.
GEIWIT, v. m., geruiten, vensterruiL
( Ninove ).
GERZING, v., bij Kil. garsinghe, pascua
lterbosa, viridantia (Vl.), is, omstr.
Antw. en elders, een plein of gr·ond
met gras bewassen, of gerzeplein ;
licht voor 't ongebruikt yrazing van
grazen (gras eten), welk van 't angelsaks. grasian, in 't gr. ')'pàW.J 1
komt.
CES, G~;SRUL, GESRUNSEL, GESLOETE.
Z. gers, enz.
GESCHEEDE (GESCIIE€), scheiding lusschen twee weilanden :de koe is over
't geseheê gelvopcn ( Oostvl., ook in
N.-Br., Z. Hocutft op geselleid ). Z. gescheid.' In Ik. zegt men : seheede,
schee(d)VVVI',

V.

GESCII EI<:H, o., komt voor in de spreekwijs : veel gescheer en luttel wol ,
d. i. veel arbeid en weinig voordeel.

Veel geschreeuw (ges eh eer) en weinig wui, zei de duivel, en hij schoor
een verleen ( Ilr., Antw. ). Kil. heeft
het woord geschier, dat hij vertaalt,
onder anderen, door apparatus en
armamenta, d. i. toebereidsels, gereedschap, welke on :a de echte betcckcnis schijnt van geselleer : de zin
van veel bescheer is dus : veel beslag,
veellaweit en weinige goede uitwerk·
seis. Gescheer, in den zin van l;eu!;engcreedschap, hoort men ook in
l.irnb. doch dan laat men een twee·
klank hooren in de tweede lettergreep. In 't hgd. is dit gescflirr.
GESCHElD, o., van ge en scltei (schee),
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d. i. scheiding, van scheiden, grens :
het gescheid eener gemecute of van·
een stuk akkerland. In llr. zegt men
scltee(d), o. :op het schee van Autwer·pen C1l Brabant. Z. geschee(de)
( Lim!}. ).

GESCHElD, bijv., verstandig, slim. t• Gescheid zijn is niet dom zijn, verstandig, slim zijn; ':! 0 niet geselleid zijn
is zinneloos, gek zijn : hij is niet
recltt geselleid ( Limb. ). In beide
beteekcnissen is heL hoogduitsch.
GESCH LEH • o., gereedschap ~ gerief,
(omstr. Aubel). Zoo zegt men akkergeschier, keukengesr.hicr, enz. hgd.
gescltirr. Kil. gheschier, lat. vns,
vascutum, armamerlla, fr. oulils,
ustensiles. In Limb. gescheer.
GESCliOHEN ZIJN AAN of MET IETS,
bedrogeu zijn met iets, daar hetniet
aan de verwachtmg, die men er van
had opgevat, beantwoordt : aan of

met zulk een helleveeg van een wijf.
is hij niet weinig geschoren ( Br.,
Antw. ). De Woordenb. vertalen met
iets geschoren zijn : met iets belem.
me~d zijn, êtreembarrassé de quelque
chose, I. rnaleste a{ficere. Z. scheren. De door ons opge:;eveuc beteekenis komt ook voor in 't ldiot.
Hamb. 228 en 't Brem. Nieder-Säcks
Wörlenb. op scheren. Z. Taalk. Jllag.
I, 300.
GESCHOT, o , jicht, zijde- of lenden pijn,
ook verschot, bij Kil. ghe-sclwt in de

sijde, telwn lateris, morbus immanis, etc. (Hagel., Br., Antw. ).
GESlEPEliD, bet. te Somergh. gespikkeld,
v. een gt?sieperde kat, eene !(aL met
spik'kels of plakken. Kil. ghespeketl
( Vl. ), of ghe spiekei ( Ur. ), variegatus, fr. Uicheté, marqueté. Te Antw.
zegt men : eene siepersche kat.
GESJOUWEL , o. ( Anlw.), gebabbel,
getater, d3t in Groningen laffe praat,
beuzelpraat beduidt. Z. Ta alk. Mag.,
11' ;')36.

GESLAGEN, deelw. van slaan, gaande,
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gebeurd, enz. : ik zag wel wat er gesla ge u was, d. i. ik zag wel hoe de
zaken stonden of wat uur het was
( Antw., Dr.).
GESLEP, gesleep ( Wcstvl. ).
GESLEPEN, dw. van slijpm: op iets geslepm zijn bet. iets sterk betrachten, geneigd zijn om iets te hebben :
hij is op die ptaatsgeslepen, hij zoekt
ze te krijgen. De Fransehen ziju op
de Rij11·Provinciëtt en België geslepen ( Hagel., Br. ).
GESLETEN, dw. van slijten, ·gebroken :
hij is ge~lelen, d. i. hij heeft de gesle·
tenheiá of de lijfmoedersbreuk (Dr.).

GE'r

voor gespen gebruikt iu Limb.
GESPOTTERD, voor misselijk, ontevreden : zie, ik was er wel om gespotterei
( J,. v. Aalst).
GESPOUWEN. Z. gewisseld.
GESSELWEIIK, vogel. Z. gersleeuwerk.
GESTAAN, dw., komt voor in: er gestaan
llebheu en bet. geslraft worden, ge•schorcn zijn, van iets kwalijk afkomen, van eeue kale reist' huis komen,
enz. : hij meent dat ik hem zat uil
den embi'Wi hetpe71, maar hij zat er
om zijne luiheid gestaau lzebbe7i ( fla-

gel., Hr., Antw., llr. ).
GESTAAIPT VOL, heel en gausclt~vol,
eivol : áe kel'k was gestampt vol.
GESLETENHEID, v., breuk, zeker gebrek
Eert zak gestampt vol appelen ( Br.,
aan 't onderlijf ( llr., Antw. ).
flagel., Antw., Limb. ).
GESLOKKERD , van 't niet gebruikte
GESTAPELD, bijw., dik van stam, gezegd
slokkeren, freq. van slokken. Geslokvan slooren , enz. : áe slooren zijn {et
kertie r.ookoolen, d. i. die maar enkel
gestapeld. Van een mensch of eenc
het vuur hebben gezien ( Oostvl. ).
beest, die sterke beeneu heeft, zegt
GESLOTEN BEURS (mei) betaleu, bet.:
men ge8tapeleerá. Bij Kil. : ghestaeelkander schuldig zijn ( Ur. ).
pell, gltcslapeleel't , lat. stabilis, COliGESNEUKEL, o., voor gesnolfel, gesnuf- ·
stans, {irmus, gl'uvis, dus sLijf, stefel, l,lCZOek (Dr., Antw. ). Z. sneul\Cvi~::, vastslaanti ( lla:;·cl.)
Jen en sncukeren.
GESTEKEN, hoog van ~;cwelf : dal huis
GESNOL , o., slecht volk, ge&choor, bij
is hoog ueslekeu , d. i. hoo~; van
Kil. ghe-snorre, I. Vllisl plebecula
welfsel. Vandacr : de bogm vnn hel
( Oostvl. ).
welfselsteken
( Thieu. en elders.).
GI':SNOLD, bijv. (voor geknoltl'l), oneffen,
GESTEKEN,ONTSTEKEN, VEIISTEKEN,
sprekende vau garen ( Oostvl. ).
enz. In Z.-Netlcrl. hoort men niet
m~SNOH, o., gemeen volkje (Antw.).
veel gesloken, maar geslekeu, dat ook
GESNUL. Z. gcsnoL
in N.-Nctlcrl. ~;cbrui~lijk is.
GESPAN , o., eigenlijk wagengespan ,
fr. attela1Je, iets wat gcspannen, aan- G~;STIWIVEL(), bijv. Z. verstruiveld,
~;ewatcrd, ondulé.
gespannen of samengcspannen is
Wat dunckt u dat vcrmag den slrael
Bij Halma: medegezel in ccnig werk;
[ van baer bruyn oogen'!
Kil. socius laboris. Bij Weil. samen
Die mij in baren dienst doen liefclick
gesparmen ro!. In llr. 't zelftie als
[ vcrdrougen,
gcschoor of gepeupel. Gespah is bij
liet blunl geslruyt•e/t hair'! den klcynen
Uild. hetzelfde als bende: 't Is me em
[ ruuden monl '!
gesparmeken! fr. riboleurs. (Antw. ).
Den a labasten hal~'! •
GESPE, v., in Vl. bet. eene vieze of aar( Snell. Ver/I., bi. 265.)
dige gespe trekkm, zooveel als een
... Wijl ze door uw blond gestruiveld baar
vies of aardig i:lezicht trekken, verJlcur vin~::ercn spelen liet.
(Van Beers, bij '1 kerkportaal.)
wonderd staan, ontevreden zijn. Z.
gesp bij Dild. I , 245.
t.:ET, v., mv. getteu, slobkousen, soort
GÉSPELEN, mv. van géspel, wordt veel
van waggen, fr. guêtres :' áe jager:
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en 's winters ook andere liedert dragen getten. JYaggen, voor getter~, zou
men in Vl. bijna niet verstaan: zijne
gellen optrekken bet. in Westvl.

weggaan.
GET, in Limb. iets, fr: quelque chose. In
den Teuth. ghet, wat, yet, yetwat,
I. aliquid.

GET, o. bet. in de Kemp. drabbig water,
ook rotterik, doolage, het groenachtig gewas of vuil, dat op het water
ligt. Z. Hoeufft op geet. Zou de rivier
de Gele van daar haren naam hebben?
GETAAND, bijv. of dw. van tanen, welks
wortel 't fr. tan, run, sehijnttewezen,
runkleurig. Sleeekx en Halma vertalen getaand door basané, teint de
couleur jaune, jauni.

GETATER, o., tatering, va'n tateren, dat
in de Woordenb. stamelen, hutteren
bet. doch in nr. en Vl. snateren,
babbelen : wat eeuwig getater heeft
dal wijf?

GETEN hoort men zeer veel in Limh.,
Br. en Antw. voor: gegeten ofgeëten,
waarvan het samengetrol1ken is en
dat nog al in vlaamsche schrijvers
gevonden wordt en regelmatig ge\'Ormd is.
GETERRt.:, o. (gelerde voor: gelrede), trap
of lat, waarmede de wever den rok
van den kam doet op- en nedergaan,
als hij aan 't weven is (Vl., Antw. pr.).
In Westvl. 1egt men geterd, in Leuv.
in 'L nw. de getreën (getreden).
GETERT, bijw., gewoon : zijt gij er at
getert? ( N.· Br. ) Z. verders geterre.
GETIJ, o., eettijd, fr. repas: het getij nadert. 1\len voegt er dikwijls voor:
achten, noen, avond, als : achtengetij , noengetij , avondgelij. Ook
schoft, de verdeeling van den dag
voor het werk in vier of vijf getijen
(Westvl. ).
GETIJNSD, dw. van lijnzen :zijn hemd
is getijnsd. Kil. teesen, carpere, vettere. Br., Ninove : gev.ijzzeld (gevezeld).

GEU

GETJONK en GETJINK, o., van tjonken,
jonken of tjinken, of het spelen op
de viool, op de vedel en diergelijke
muziekinstrumenten.( Oostvl. ).
GETREE, mv. getreën, werktuig van't
getouw waarmeé de wever de ketting
open- en toetreedt (Leuv.). Z.geterre.
GETREK, o., ding. Dit wordt in 't algemeen aan iemand, vooral een meisje,
• of aan iets gegeven waar men met
minachting of ongenegenheid van
spreekt, b. v. : die dochtel' is een
aardig , vies , loos getrek. fYat kost
dat oud gelrek van een lamp ? Dat is
wel een wonder getrek, die telegraphe

(Hagel., Leuv. ).
GETTEN, beenkleederen. Z. get.
GETUIG, o., wordt niet slechts van het
gerief van koe~sen , enz. of van het
paardentuig, maar ook van at ander
gereedschap gezeid : akkermans- ,
peerdeugetztig, enz. Bij Kil. ghetuygh,
t1lygh, I. arma, instrumenta, armamenta. Getuig is bij Sleeckx gespan,
fr. appare# (overal in Z.·Ned. ). In
't Noorden zegt men tuig.
GETUIGEN, ~;ebruikt in : mijn hert kau
dat ttiet getuiger1, d.i. ill ltan dat niet
verdragen : mijn hert kat1 11iet getuigm dat men dieren(ollere (r. Thien. ).

GEUBELEN (met korteeu, (J). o. w., in de
gemeene spraak gebr. voor: bralten,
overgeven : die gulzigaard had weer
zoo veel gegeten , dat hij geubelde
(Leuv., Thien., Antw. ). Bij Kil. gheubelell, guiJbelen , gobelen, I. vomere,
rr. vomir. In Westvl. ze~t men ook
goUelen. Gobbelen, in den zin van

storten , is ook in Groningen gebruikt. Taalk. Mag. IV, 677. z. gabbeien. In Limb. gubbelen (u .als (J ).
GEUDEN, o. w., slaan, verwant met
ghedsen, bij Kil. flagellar{l, geeselen,
van ghedse, roede. Vandaar ook afgeuden, overgeudeTI, afslaan, overgeeselen ( Br., Leuv, ), Z. gcdden.
GEUDERAAR, broddelaar.
GEUDEREN, o. w., -broddelen : wal geu-
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dert hij om zijne les up te zeggen.
Vanhier grgeuder. Aaneengeudereu,
d. i. slecht aaneen maken. A(geude- ren bet. vermoeien ( r. Thien. ).
GEUF, v., mv. geuvm, dat meest gebr.
wordt geu(kens, grondel, grondeling, fr. goujon, een riviervisch
,( omstr. Brussel en Lcuv. ). Kil. govie,
govikcn, oud eng!. gugiun. Vanhier
de zegwijs in de gemeenzame taal,
als men iets weigert te geven :
Geven zijn visscben
Die niet heeft en kan niet missen.
In Limb. bel. geu( een spiering.
GEUJEN of GEUEN, te Eecloo gehoord
voor: goe.ien of gooien.
GEUL, v., meter, petemoei ( N.-Limb. ).
GEUT, v., een weinig uitgrgolen vloeistof: giet hier eenc geut eek up. Eene
goede geut bet., bij uitbreiding, veel
regen : 't hce(t eene goede geut geregend (Hagel., Br., Antw. ). Oij Kil.
gheute, go te, (usio, van gieten, storten. Het regende dat het goot beduidt
het regende geweldig veel. Men zegt
iu Vl. ook guds. 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 : wat is dat toch een ge-

'l!aar· vandaag. Gevaar, fr. péril,
luidt aldaar gevaar. Gevaar, in den
zin van voiture, treft men ook bij
Olinger aan. In 't hgd. is het ge(ährt.
GEVF;L. Tegen iemand.~ gevet pisseu, misdoen, iets misdoen ( Vl. -en elders).
GEVELTEN, o. mv., velderijen of velden
(Kemp.).
GEVENS·GEVENS, degelijk, gulhartig en
zonder last gegeven , geschonken ,
fr. donnant-dormant ( Br. ). Ik heb u
dat 'gevens-gevens gegeven ( Leuv. ),
d. i. ik heb u dat om te houdon gegeven of geschonken.
GEVIJZELD, bijv., ontvezeld ( Ninove ).
Z. getijnsd en, bij Kil. veselen, van

vese , vesel , I. fibra.

GEW

GEVINDEN, b. w., vinden, doch in een
sterkeren zin, alleen gebruikelijk in:

ik kan het in mi in hert niet" gevinden
( Kl.·llr. ).
GEVOELEN (zich) bet. omstr. Thien.
zich in een I(Oeden staat bevinden :

vele mense/ten wordm Jwoveerdig ,
zoo haast zij zich gevoelen.
GEVONNIST ZIJN zegt men, r. Aarschot,
voor: verongelukt of ook voor : van
eigen dood gesto~ven zijn : onze gebuur is gevonnist, eigenlijk, hij is
geoordeeld van den lleere, Lijgevolg:
hij is dood. Wanneer men in 't hart
van llr. van iemand zegt : /lij ligt in
zijn vonnis, beteekent dit dat hij op
't sterven ligt.
GEVREI EL, o., licht voor: ge(revet, gewrevel, van 't werkw. (reveleu, of
wrevelen, hgd. (reveln, bij Kil. als
hgd., sa ksi~ch on friesch opgegeven
en vertaald door male(acere, perturbare, stomac/zari, d. i. kwaad doen,
stooren , kwalijk tevreden worden ,
gemelijll zijn, en vandaar wordt het
gedrag van iemand, die steeds moeilijkheden opwerpt, in Limb. gevreii!l,
( gepreutel, geprevel 'I) genoemd.
liet bijv. nw. (revel bet. ijdel, vermetel, stout, kwaadaardig, met tegenzin bezield. Het werl\w. 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., verbastering van gevademen, 't zelfde
als vademen : ik kan dien boom niet
gevuimen ( r. Leuv. en MeeheL ).
GEWAAI, groote takken van boom en, ook
de hoornen van herten : het gewaai
van dm eik, enz. (Antw. st. en pr. ).
't Is o. zegt Bild. I, 2!'i, 't zij voor 't
wllaien zelf, 't zij voor den boom
zonder den stam genomen. Dus Cats:
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hel schijnt aet~ zijn geway eert tau·
werboom te wezen, enz. Maar zou
gewaai nicL 't·zelfde lmnnen zijn als
gewaad, bij Kil. ook gewar1d, b.v.
ghewaadl, ornatus, of gltewar1d van
em schip, I. ornamenla na vis 1 Trou-

GEWAIUG, GEWERIG, bijv., wordt, in
Vl., llr. en Antw., gezegd van eencn
hond , die, zoo haast hij iemand
vreemds gewaar wordt, begint te bas·
sen. Men zegt dus : een gewarige

wens, zijn de takken of de hoornen
niet bet gewaad der booroen of der
herten?
GEWAD,o., m\·.gewadden, wed, ook moe~
rassig oord , .waar men d66r waden
moet. Bij Kil. ghewat, fland. i. water·
inghe. In Maerlant's Rijmb. v. 7277,
bet. ghewade ook : wed, ondiepte
of waadbare plaats, lat. vadum.
GEWAND, o., in Vl. houten tuig om boo·
men of bolen mcé op de zaagstoelen
of schragen te halen, nagenoeg hetzelfde als windas, fr. vindas,cabestan.
In 'I L. van AalsL heeL het schalk.
Het stamt af van winden. Z. ook
gewang.
GEWANG, v., bet. r. Afaastr. boogveld.
Men leest in den lletiand. : llimilon
gewanga voor : hemel. Weil. zegt
up wang (voor kaak, llr.): het scltij11t

d.i. waakzaam, gett·ouw. In Westvl.
lilinkt het gewarrig, in Br. gewerig
(met zware e). In Kil. b~t. gheweeretl
hetzelfde als afweren , de(endere ,

dat hel begrip van verhefling in dit
wuurd lleerschende is. Voleens den
inzender zou dagwar1d met gewang

ccnig betrek hebben; dit schijnt ook
llildet·dijk's gevoelen te zijn. «IYand,
v., als wa-eud d. i. omgaande, en als
prreteritum van wende11, d.i. kecren
en dus omtrekken; wang, v. als zijnde
wa·ing, 't zelfde met wa·end (wand)
omgeving. - JYand is met wankeil
verma3gschapt, zijnde uit wa·en
(schudden ) waarvan waaien 1 waggelen. " Dild. 111 , 239-243. Gewand
bet. in Limb. nog eene hoeveelheid
akkerlands in eenen klot of klont,
b. v. bij eene hofstede : die halfen
heeft schoone gewa11den. De zuivere
vorm is gewand en niet gewan of
ge wang. De a , zooals wij weLen ,
wordt in de uitspraak veel door g
vervangen. Gewa11d bet. in 't hgd.
drap 1 éloffe,

v~lement 1

draperie.

/wnd. 'Onze hond is :t.eer gewarig,

arcere, custodire.

GEWARRIG. Z. gewarig.
GEWA WEL, een klanknabootsend w. voor
gebabbel, geblaf, geraas ( Westvl. ).
In Limb. en Antw. gewauwel. Z. kawauwen.
GEWEEI<'SEL,o., in Vl. meergehoorddan
weefsel, dat elders meer ilebr. wordt,
en geweef, dat men in Br. meer voor
de daad van weven bezigt ; Hutland
neemt van vTis linnen , katoenen en
wollen geweefsels .... terwijt men de
vlassen en katoenen ge weefsels op den
achtergl'ond plaetsl (Eectoon. t86t ).
GEWEER TE, o., onweder, ook enkel :
weder (G. Gez.). Kil. heeflghewederte1
gheweerle, I. tempeslas.

GEWEGEN, bewegen, geleiden, mennen,
(van weg) : de peerden wel gewegen 1
wel mennen. Wegghen komt bij Kil.
voor als een oud Saksisch en Geldersch woord, lat. movere, gewagen, gewegen, eigenlijl' op den weg
doen. Z. Taatk. IJ!ag. IV, 85. Gewegen wordt in Westvl., waar 't gebruil,elijk is, geweugen uitgesproken.
GEWEI , o., hertshoornen , zoo schrijft
llild. en zegt: 't is hel gewaai 1 d. i.
de uitspreiding van takl,en der hoor·
nen op het hoofd. Z. gewaai.
GEWEID, o., van weider1, in Oostvl. en
elders gebr. voor: weiplaats, plaats
waar het vee weidt. De kanonik
1. Andries gaf, in t842, een werkje
uit, getiteld : Sur te projet de défri-

o:

chement de la grande bruyère, connue SOUS te nom de VRIJ GEWEIDE. Dit
vrij geweide wordt overal gezegd.

('
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GEWEND, GEWENDTE, GEWIJ.IiDE, o.,
bed, rug lands, dit gedeelte van een
akker, dat tusschen twee voren begrepen is. Noord der pr. Anlw. en r.
Lier, waar men zegt : het tand in ge·wenten leggen. Omstr. Leuv. zou men
dat op r.uggen of wintervorm leggen
heelen. In Oost- en Westvl. zeA"L men
gewlnde : 't veld, den hof in of op
gewinden leggen bel. op bedden, in
reken leggen, hgd. gewiude. BiJ Kil.
gltewmdte des akkers, I. porca in
agro, lira , terra versa et aggesta
inter duos sulcos. Gheweudte was oulings ook in Saksen een morglte lands

van zeventig voet. Kil. leidt het af van
wenden, kecren, omkceren. In den
lleliand komt giwenda voor in den
zin van velden : him ilon giwenda ,

hemelveldcn. Z. gcwang en gewand.
GEWEND BROOD, o., bij Kil. gllewendt
brood, I. pan is uvis maceratus, pa nis
dutciarius (Antw. st. en pr. ). Z. gewonnen brood.
GEWENn~ ( Lier). z. gewend.
GEWEI\F, o., mv. gewerver, gewricht
( Limb. ). Kil. ghcwer{ der leden,
I. nodus , ligatura
spondyti, vertebra;.

articutorum ,

GEW~:RIG, bijv. Z. gewarig.
GEWERIG, bijv., voor voedzaam, krachtig, smakelijk. Kil. gheweerigll, (irmus, durabUis en gheweeren, (ir-

mare : gewerig brood ( Ur. ) .

GEWIKST, bijv., gefatsocnccrti, beschaafd, vlug. Een gewikstc veut kan
beteekenen : iemand die gefatsoeneerd, beschaafd is, en ook : iemand
die niet dom is, slim is. liet is het
v. d. van wiksen, dal bet. de schoenen
doen blin~en met ccnc zwarte stof
wiks, elders bliltk, genoemd( Limll. ).
liet lwmL van 'L llgd, wichse, blink,
wichsen, blinken.
GE \VI LLIG, llijw., iets meer, omtrent:
datweegt gewilliy twee portd(Westvl.).
Te Gent zegt men : 't is gewillig
(omtrent) eeue maand getedw.

GEZ

GEWIN, o., waar men iets kan op winnen,
hetzelfde als bij Kil. wiune, thans
winning, hoef, pachthoef, pachterij,
landbouwerij, de hoeve met het land
er bij; winnen bel. bij Kil. landbouwer zijn, akkeren (Br. Anlw.).
GEWINDE, o. Z. gewend.
GEWISSELD EN GEDRAAID, ten volle
gelijkend : die jongen is gewisseld eu
gedraaid zijn vader (Anlw.). Te Gent:
gespouwen: 't is hem gespouwen.
GEWONIG, bijv., in Westvl. gewetmig
uitgespr., gewoon, die zich gewent :
hewet , student, zijde te Leuvw al
geweunig! (Vl. )

GEWONNEN BROOD, o., zoo noemt men,
omstr. Leuv., Brussel, Antw. en el!.lcrs, de sneden brood met eier.> in
de pan gebakken. Tc Di est is 't : verwormen brood , in 'L fr. pain perdu
met hel vl., gewonnen; cene woordspeling, licht omdat men dikwils den
overschot van 'l brood daartoe bezigt.
Kil. heeft ghewendt of ghewortden
broodt, hel dw. van wenden, keercn,
omdat de sneden brood in of met
ei ers gewonden of verwonden (Di est)
of omwonden zijn. Edoch ik geef in
bedenking of gewonncubrood soms
niet hetzelfde als wonnebrood zou
kunnen zijn, dat is vreugdebrood:
wrmne, hgd. wonne, wunne, beteekent
vreugde. Inderdaad de boer belooft
aan zijne werldieden, tljn, ncerstig
zijnde, gewunucnbrooil, en wanneer
zij dit vcrkregen hebben , namelijk
alo de oogst binnen is, de bockweit
~edorschen, de nartlappels uit, of tie
zaaitijd gedaan, dan is hel volop
vreuc'i, volop l~ermis met rijspap,
bockweilkoek en vooral met ons geWOIITICJI

brood.

GEZAPIG, bijw ., stillekeus, niet te zeer,
vanlangerhand : hzj li.l.o.71t gewpig.
Die stok verdikt gezapig ( Westvl.).
Kil. ghesaet, ghesaeti!lil, hol!. 'lzelfde
als ghesedigh , I. modeslus , lmnquitlus.
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GEZENUWTE, o., de zenuwen (Westvl.)
GEZESSEN, GEZESTIENEN, GEZESTI·
GEN, d. i. met zes, zestien, zestig
( llr. Antw. ).
GEZETEN, bijv., gezet, ernstig, bedaard :
hij is gezeten ( Westvl. ).
GEZIL, m., azijn. «Aux cnvirons d'Ypres,
zegt Delf., bi. .437 en 4U, v. eisel,
on se serl encore du mot gezil pour
signitler du vinaigre : eisel, vieux
anglais, ook eysell.- Of bilter eysell,
and of bilter win ( Lydgate ). '' Ik besluit uit het eng I. dat men gezeél zou
moeten uitspreken. Het angelsaks. is
eced, het o. hgd. ecid, etig, hgd. éssig;
zweedsch: liltika, ten onzentnog edik
en bij verkorting eik of eek.
GEZINTE, o., overal in Vl. gebr. voor:
gezin , bij Kil. glte~inde, lwys-ghe·
sinde.lu de Woordenb. komt gezindte
thans voor in de beteekenis van :
gezindheid, sekte.
GEZWAAI, o., de root gras, welke de
maaier bij eiken zwaai achter zich
laat, eene zwade, zwad (Kemp.,
Gheel ). Zwade bet. bij Kil. in 't
friesch, 't hol!. en geld. 1• seisen,
2" (mui striga : ordo demissi (mni,

ita ut stratum in pascuis jacet, oud
eng!. swathe. Bild. leidt zwade af van
zwading,zwaaing,dus een zwaai tuig.
GEZWANK, bijv. (van zwingen ) , niet
titijf, rap: die kerel is gezwank. /lij
is ger.wank in zijrte armen , zijne
beenen ( Limb. ).
GHANDJG, bijv., voor gehandig, d.i. geriefelijk : dat is ee11 gltandig stoofken
(Kortrijk).
GJBBEREN, o. w., giebelen. gichen ,
lachen, l. cachinuari. Dit w., in gebr.
in 't Hagel., is 't zelfde als gijbeien
met verwisseling van r int. In Limb.

f;ichelert.
GlEH wordt veel gehoord in steê van
gierig. Vanhier : gierhonger ( Br.,
Limb. ).
GIERHONGER of GIERIGHONGER, m.,
lJIOLselinge honger, flauwte ( Ur. ), te

GIL

Antw. geeuwhonger.
GlEZEN, o .. w., voor·: gieren (als in ver·liezen VOO I': verlie"ren ), gretig Op iets
zijn : hii giest om aa11 taf'el te zijl!
(Kemp.). Bij Kil. ghiereu, ghiaseu,
I. a vide petere, inhiare.
GIFT, v., toorn, gramschap: hij schuimde
mn gift (Limb.).
GIFTIG, bij v·., bel. in ~i mb. cri in Gelderl. evenals bij ~e Duitsehers,
kwaad, boosaardig, driftig, nijdig:

hij is een giftig mensch. Tom hi mi
dat zè, wohk giflig e11 stuug den kèrel
(Geld. Z. 'l'aalk. ,lfag. 11, .418 ). Stof
wordtic Leuv. gebr. voor: gc~t,gist.
Nu van een driftigen menseh zegt
men : /tij is kort VUil Stof", d. i. Op·
vliegend, opstuh·end, gistend. Zou
derhalve giftig met ·gistig niets ge·
meens hebbeu '!
.
GIJBEN, vrucht van den doornenboom
(Poperinge).
GILDE, v., een groot nouwmensch. Is
zij wel opgetooid, da.n noemt men ze
eene kermisgitde. Bij Kil. bet. gilde
( oud woord ) ltvere , ook is 't daar
ecu bijv. dat mild' verkwistend beduidt.
•
GILDER, GJJLDER, GULDER, gijlieden
( Westvl. ), in Oostvl. geulder, in Br.
gijtie, of ook gijlen.
GILDIG, bijv., bel. in Vl. groot, schoon,
blQcieud; bij Sleeckx, fr. bieu pvrtarrt : een gildig vrauwmensch. Als
bijw. bet. het~ veel, sterk: gildig veel,
gildig werken. Licht is het 'tzelfde
als geldig, en dan zou de lat. vcrtaling er van valens, valenter, svtvens,
solale moeten zijn. Edoch het kan
ook hetzelfde als gilde wezen: Z. dit
woord.
GILS, v., in N.-Limb. een gesnedene zeug.
Jo den Teuth. gylle, 1. porca castra la.
In Kil. ghelle, ghetubbe seughe, sus
castrata, et porcel/a, aug!. galte.
Sleèckx vertaalt geil of gilt door cociiOI! (e111elle. In andere Woordenb.
is geil een bijv. dat onvruchtbaar bet.
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GINAPPEL of CIIINAPPEL, oranjeappel
(Kortrijk).
GINSTE, brem, fr. genêt ( Westvl.,
Brugge). !.lij de Oppersaksers ook
ginster. Kil.yhenst, j. brem.
GINSTER, bijw., in Westvl.voor: ginds,
ginder, dat ln sommige gewesten
ook giuler klinkt. In llr. hoort men
soms genster : gaat uiJ met! geuster,
d. i. naar ginder. !lij Kil. ghender.
GIOOL, o., vogelgiaot, vogelkooi of kotje,
Kil. ghioole, Plant. giole, vogelkooi.
Vandaar hel fr. get1le, get1lier, I. carcerarius: Te Leuv. zegt men gawool,
in Limb. en in N.-Ned. vogelkooi,
vogelkouw.

GIRM, v., schapenwijfje dat nog niet gejongd heeft. Z. gonn ( Limll. ).
GISPE, v., vlage: em gispe regen. Ook
berisping : gij hebt daar ecne gispe
gehad ( Westvl. ).
GISPEN, o. w., bet. eigenlijk geeselen,
ook hekelen' fr. criliqner' vandaar
beduidt het te Werchter, llij Lcuv.,
ook nog: schaffen: hij gispt daar 11iet
op, d. i. hij ziet daar niet op.- Te
Kortrijk, in Vl., is gispen b. w. en
bet. er : overhoozen als de bleekers
hun lijnwaad.
GISTRO EH, die voor den ge st zorgt (Leuv. ).
GLADDEN, b. w., gladmal1en.
GLADDIG, bijv., zoowel in llr. en Antw.
gebr. als glad, vanwaar gladdigheid,
in 'tv. een glal, hgd. glalt. Men zegt
te Antw. st. en pr. ook glallig, nedcrsaks. glett, in llr. ook glellig, geleitig
en glijttig, in Limb. glatig.
GLADZAK, arme kerel, platzak (Gent).
GLAS. Eeu glas op hebben het. bedronken
zijn (Vl., llr., Antw. en elders). In
Westvl. zt>gt men daar voor :glazen

beenen hebben.
GLATTIG, slibberachtig, glibberig, glad,
gladdig : dil ijs is gladdig ( Ao tw. st.
en pr., llr. ). Z. gladdig.
GLAZEN I.IEENEN HEBBEN. Z. glas.
GLAZENMAKEli , m. , waterjuffertje,
(schoenlapper), fr. libell•1te, demo i-

GO

selle (Dendermonde, Antw. ). Ninove:
naaide, r. Bruss. naatdekoker.

GLEDSEN, o. w. ( glod:;, geglodsen),
glijden, glibberen, glissen: /i ij glvdsl
bijna van at de trappen ( Westvl. ).
Kil. schrijft glilseu , hol\. sicamb
(slibberen), met t, dat gewis beter
schijnt, en vcrtaalt door labi, vanwaar
lubricus, gr. -yltçxpoç 1 ol.iae~pcç.
In 't fr. glisser.
GLEI, o., in Westvl. zeer klein nageltje.
Licht is 't hetzelfde woord als yleye
ook luye of gheluye, door Kil. als een
Vlaanders. en lloll. woord opgegeven
met de !Je teek. van : riet.,lroo, handvol riet, bussel stroo, vulgo glema ,
gelima, gal. glu, zegt hij. Leme,
vlieme, vlijme, onzes dunkens met
dit glei en glema \·crwan t, ook in
hunne beteeken is, beduiljen : lemen
van visch, fr. arêtes de poisson(Leuv. ),
van vlas ( llr., Vl. ) , hetzelfde als
nog in llr. en Vl. vliem van visch,
vlas, korenaren, l. ariMa, spin a piscis, oe u leus pi~cis, pin na. Van vlas,
palea , purgammlam tirti ,

festuca ,

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 eenen
trap, opdat de kinderen er niet zouden op klimmen ( Kortrijk). In den
Tculh. is gelijnl hetzelfde als slaccket, thans staketsel, en staeckelle is
daar vert. door palata, vatlum, d. i.
in 't fr. palissade. Z. galent, scheltewerk of stekken werk. Slecckx heefL:
glinl, glinting.

GLETSEN, met lust eten.
GLOEIENDE, in Wcstvl. veel gellruikt
voor : dom, dommerik, m. : llf/1
gloeiende

boer.

GLOEI ENDIG, bijv., gloeiend :cm giJ.,eit'll·
di!l ijzer ( lll'., Limb., Antw. ). Ook
in N.-llr. Z. lloeuflt.
GO. Men zegt in Vl. :de ZOIIIIe gaQ} te go,
d. i. gaat onder, te gronde. Om !IO
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is verkort van om Gade, zegt Tuinman. Zoo zou 't hier ook met te gode
wel kunnen zijn; zoodat te gade gaan,
volgens ons , sterven , ondergaan
bet. of zou hier aan 't engl. to go,
gaan, te denken zijn? De zmme gaat
to go a( gaal gaan. 11/et al die eufonie
de tale gaet te go (Belg. Alus. IV,
d. !, f840). Go,eene uitroeping voor:
laat ons gaan , zegt Snellacrt, Belg.
Mus. lUi-, blz. 72.

GOilDELEN, o. w., te Diest en omstr.
Lier kotsen , braken , overgeven ,
gemeen : ov~r de tong kakken. Kil.
. heeft geubbelen , geubelen ; gabeten
en kotsen. In Westvl.gaffelen (Antw.
st. en pr. en r. Brussel en Leuv. ).
Gobbelm wordt ook in Groning. geb•uikt. Z. Taalk. 1llag., IV, 677. Men
zegt voor geubbelen ook : een kalf
leggen en zijn gat uen bastm·d maken.
GOOSDEEL, is wat men op nieuwjaarsen Koningenavond rondhaalt : om
het godsdeel gaan ( Westvl.). Sleeckx
vertaalt het door : aumOne donnée au
jour des lmwceuts.

GOOSIG, bijv., in

't

Hagel. gehoord: irt

alle godsige dagen , d. i. alle dagen
zonderereenen uit te nemen :mijn
gebuur lteetï• siuds drij weken alle
gvdsige dageu zat gelovpen. Te Leuv.
en elders : alle dugeu, dal God verleent, ook alle grondige dagen.
GOOSULOK. Z. goeizak.

GOOSKLOP, m., genadeslag.
GODSPENNING, m., weerder, of het geld
dat knechten of meiden geschonken
word.t als zij zich ergens vcrhuren,
fr. arrhes.
GOilSWIL komt voor in : om godswil
gaan, d.i. bedelen gaan (nr., Antw.).
Een bedelaar smeekt 's mensellen
bermhartigheid ar door Gods naam en
wille of vraagluit liefde tot God eene
:.~almoes , zegt Lactantius. Vandaar
dat· bedelen ook heet : 0111 godswil
gaan. Uij Kil. om gode biddm,om gade
gaan, om gods wille bidden, I. mm-

GOE
dicare, en een gade man, gade lieden-,
engode wijf, bet. bedelaar, bedelaars

en bedelertie.
GODVEROERK Niet zelden ho&rt men dit
woord nog in den mond der buitenlieden. Het komt van voorderen, be.
voorderen en is zooveel als : Gvd
llelpe u voort, zij mel u. z. Delfortrie,
A11al. bi. 448, op 't w. {o1'theren.
&!en zegt ook : God voorderl u.
GOED, bijv., van te voorafgegaan, is als
bijw. eeh versterkingsteeken en bet.
oprecht, goed, wel, op zijn beste,
b. v. Jan doe uw werk nu eens te
goei ( voor goed) : uw haar is nog
niet te go ei ( gekamd ), d. i., nog niet
wel in orde : het regent nu te goei,
d. i. voor goad, van dege. Iets te
goed doen bet. ook : betalen, wedergeven : wie zal mij in dat sterfhuis
die 100 (r. te goed doen, welke ik e1·
nog te goed heb? ( Ur., Hagel., Ant\V.

st. en pr., Limi.J. en elders.)
GOEDGEEFSCH, bijv. ( Antw.) die goed
geeft, liefdadig is.
GOEDGIFTS, bijv., mild, goedhartig
( omstr. Thien. ), samengest. uit goed,
bijw. in de I.Jeteekenis van overvloedig, en gi(ls, voor giftig of gevend.
GOEilSJEUGDIG, bijv. en I.Jijw., te Leuv.
en Antw. goeilijk, goedsmoeds, eenvoudig weg : onze Jan is een goedsjeugdige jongen. llij antwoordt zoo
goedsjeugdig. 't Is gewis ccne vcrbastcring van goedjonstig, thans goed·
gunstig, I. eauelidus, benevvllis. Uij
Sleeckx heeft men ook goedslteugi{l,
en nw. goedmoedigheid in dezen zin.

GOEDVINDEN of TE GOEDVINDEN, zegt
men in nr., Antw. en Oostvl. zoó wel
en in denzelfden zin als : te goed
hei.Jhen : ik vind van ll 110(} eetl boek
en vijf francs te goed. Vanhier 't volgende.
GOEDVINDST, v., hetgeen men van iemand te goed vindt, of hebben moet
( Oostvl. ).
GOEI (te), voor : goede. Z. goed ..

GOE

GOEIEN, zoo spreekt men te veler steden
in Br. en Vl. 't w. gooien uit. Z. gooi
bij Bild., I, 262.
GOEIKEN, o., kléin landgoed, kasteellwo
. ( Br. Antw. ).
GOEIVROUW, ( Ilr·ah. ), vroedvrouw, verwares, teAntw. bakel.
(WEIZAK (goedzak), goede man ( Br.,
Antw. st. en pr. ).
GOELE, geroep om de eendvogels te roepen (Westvl.}, ook een borrel.
GOELEKEN, o., druppel of slokslwn
(klei u glas) jenever (Hagel.).
GOENSDAG, m., van ouds in heel Z.-Nederl. voor : woensdag gebr. Z. Kil.
op goens-dagh.
GOESeHEN, gooien, smijten, werpen :
appels afgoeschen. Men zegt ook :
het regent dat liet gveschl of goe/scllt.
Sch wordt uitgespr. als in 't llgd.
( Limb. ). Z. goesen.
GOESELEN, o., uitspallen, licht verwant
met gorzelen , of met grnzeten, storten, gieten (Vl.), en goese/en. Gm·zeten, gozzelen en gusselen zijn freq.
van goeszen.
GOESEN of GOESZEN (oe kort) of GOEZEN, door 't sneiJoorklieven van de
lucht een ronkend gerucht voortbrengen, bijna 't zelfde als gonzen :

pijl goesde naast mijn oor a(. /lij
er op dat het goest. 1/et regent
dat het goest ( Br., Antw. st. en pr.).
de

~Laat

Z. goesehen in Limb. gehr.
GOEST, GOESTE, GOESTING, v., f1·. goût,
I. gustus, bet. 1° smaak, lust, begeerte, neiging, gedacht naar iets of
iemand : ik heb geene goesting voor

platten kaas. Dat meüje ltee{Z zonderlinge goestingen: dan will ze naar de
goeste van Parijs gekteed gaan, dan
heeft ze weêr goestiug voor de engelsc/Ie mode. Ik he/J veel goesting niet
om te werken maar om goed te eten
en te wandelen; 2° bekomste, verzadiging : hij heeft zijne' goesting goed
gegeten. JJ/ijn vriend heeft zijne goesting van boekengeseltrijf en audere
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onderuemitzgm. Te Anlw. en Leuv.
zou men zeggen : hij is het. beu ;
3° smaak, vcrmogen om te beoordeelen, kennis, manier : die heer
heeft eene goede goesting. Dat meisje
kleedt zich met veel goesting. IJare
kleederen zijn weêrat op eerze nieuwe
goesting r1emaakt. Alles bestaat in
goesting. Goeste is meest in Vl. gebr.,
goesting in Br., Antw., Kemp., Limb.
en elders.
GOETSCII, v. (sch als in "t hgd. uitgespr.),
roede, in 't fr. baguette. Hij Kil.
ghedse, roede ( Limb.). Z. goeschen.
GOEVAIIE, v., meter ( Westvl. ).
GOEVAIIIE, m., fr.compère, compaguon
(Poperinge).
GOEZEMOEZE (in Westvl. ) , ganzenkruid: moes is muur of moer, en goos
of goose bet. gaus, in 't cngl. goose.
GOEZEN. Z. goesen.
GONE, v., gene, I. ille, fr. eetui-/à
( Westvl. ). G. Gez. IJl. lH :
't Go11e dat die bunuc dei
Was als of ze spraken vei, enz.

Kil. gone, vet. flantl. Hol I. gftene,
ille. G/wne komt veel in lilacriant
voor.
GOOL, bijv., bitter, gallig. Z. gatsch
( Limb. ).
GOOR, o., bet. van ouds en nog in,Westvl.
slijk : hij viel in 't goor en was heel
beslijkt. Vanhier 't w. gooreu, cl. i.
't slijk uit de grachten halen. Te Leuv.
IJcduidde goor vroeger : alle vuilnis
der huizen. In de Kemp. bet. goor
laagte, delling, ook : groot ven met
biczen en riet bewassen. St)ob irt 't
Goor bij Antw. is een dorp. Bij Kil.
goor, palus, locus paludosus, ook in
N.-Dr. Z. Hoeull"t. In den Teut. goïr,
broick (broek). Z. bij Bilci.I, 2U3·6i;,
goor, dat, zegt hij, oudtijtls slijk,
mQdder, beteekentie, en gor ze, gorzing, eene lage met gras begroeide
plaats.
•
GOOIIEN. Z. goor.
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GOOT, o. (van gîelen, gegoten), vrouwegaauwaart, d. i. schalk, loosaart,
lijk. zaad of eieren der visschen
enz. "
( Limb. ). Men zegt goot en niet got.
GOZZELEN, bet. 1° heimelijk brouwen
Iemand door de goot ~lijpen bel. in
om de rechten te ontgaan; 2o ver·
nr. en Anlw. : iemand llckladden ,
scheidene dranken onuer malkaar
door het modder trekken.
mengelen; 3° storten. Kil. heeft a)
GORDING, mv., gordi11gen en gordinge.
gortse/en, torrere, 'L welk, llchalve
de smokkeling, met onze eerste beBehalve de beteekenissen die Sleeckx
teekcnis. van branden, brouwen,
en anderen opgeven, beduidt dit
overeenstemt, en b) gosselen, fland. j.
woord nog te Anlw.; mastboamen
balken, vier){:lntig gezaagd; kleine
storten. Plant. vertaall gorsse/en door
't fr.haler, havir. Z. goesenen goekepers, en in de Kemp. boonstaken
selen.
en dikke mastboamen , llij onderscheiding van juffers. Z. dil leste.
GRAADSEL, heden in nr. en Antw. ~ebr.
voor : geraadsel of raadsel. Bij Kil.
GOR RE, iets dat groote schade meêgheraedsel.
brengt, grootewond, diepte, leemte
in 'l goed gesticht : dat is nu eens GRAAF, m., bet. in Limb. i• een opgeschoten kant of dam, die lol omheieene görre! (Kl.-Dr.) 't Is lichteene
ning dient van hoven, weiden, akvcrkorte uitspraak van goor. Z. dil
kerlanden, enz. De graaf dient veel,
woord bij Kil., die ook gorre heeft,
b. v., in diepe straten, om de heggen
doch in drn zin 1° van merrie of oud
te beschutten. In Br. heet men dit
peerd, 2° van zeer gierig.
kant en in Westvl. dijk; 2° eene
GOSSCHEN. Z. goescn.
brcede riool, eenc breede greb, eene
GOTS, v., in 't Hagel. een timmerma'nsgrachL, b. v. in 't veld, langs de,
gereedschap : met de gots een gat in
groote we~ en, enz. In de steden, als
het hout kappen. Ook zekere inhouuste Venloo, hoort men graaf ook in
maat, thans buiten gebruik : eene
den zin van gracht, die de stad omguts kolw. Misschien zoo genoemd, '
geeft : stadsgraaf. Beide ueze belccomdat het ding den vorm eencr goot
lwnissen kunnen op dezelfue plaats
hcefl. Omslr. Brussel goes, te Anlw.
vereenigd zijn. Als er een dam langs
goesje (v.).
weiden, tuinen, enz., opgeschoten
GOTSEN of GEUDEN, w., slaan, preugeis, dan bestaat er ook dikwijls eene
len : gots er uw ar op. Gots maar over
diepte, eene grebbe. Zoo zegt men :
hals en lijf. Dij Kil. ghedsen , flagelhet kind zat op den graaf bloemen
/are, van ghedse, roede (Hagel. ).
aan 't plukkt~n; het wankelde en viel
GOUDEWARE, zekere plant (Poperinge).
in den graaf. Kiliaan heeft grave,
GOUDEW ARE, v., goudwerk van ecne
grachte, fossa fodilla, sulcus. Halma
vrouw ( Wcslvl. ).
heeft graafwerk, fr. terre qui doit
GOUDSMID, m., 'L zelfde als goudkever
être fouie , creusée. lllen spreel\l in
(nr.).
Limb. graaf uil en niet graf, en de
GOUDSPECHT, m., houtspecht, fr. pic
a-klank is scherp, zwaar als in graaf,
doré ( Westvl. ).
conus (welk laat~ te aldaar graof' uitGOUDWERK, o.,juwcelen van eene vrouw
gesproken wordt). In den zin van
die zij aan 'l hoofd en den hals
sepulchrum, tumulus, luidt het ook
draagt ( Westvl., Limb. en elders).
graaf, maar hier is de a-klank zacht
COVERT, m., een halve gek ( N.-Limb. ),
en 't is van 't onzijdig geslacht. De
"govert, gováart , 1wme11 appellatiwoorden die in 'l meerv. of in de
vum, zegt Bild. I, 266, is eigenlijk
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verlenging een langen klank hebben,
luiden in Limb. ook lang in 't enkelv.
of in den wortelvorm : blaaá (blad),
gtaas (glas}, hoof (hof}, groof, ook
in nr. (grof, bijv.), enz.
GRAAF, m., kernhuis van appel of peer:
5nijd 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.
GR~AN,

o. Vele woorden, uit graan en
een ander woord samengesteld, treft
men in de bestaande Woordcnb. niot
aan, als : graanhoop, graanopper,

graanmijt, graanschuo{, graaustop·
pel, graanschelft, yraanwir1der (Lier),
elders graan- of ka(meulert, graanzeefde ( Oostvl. ), zeef of :ti{t om
graan meé te ziften, graanschup,
graatwpkooper, ook in Vl. yraaubijter cenoemd, fr. accapareur de blé:
graa11woekeraar, dat het volk niet
kent. Deze en soortgelijke woorden
laten wij wel meest achter. Men kan
elk woord af1.onderlijk zoeken.
GRAANDE!\ , m., haverkist ( West\·!. ).
llij Kil. graener, graeuder, een oud
Vl. woord , dat schuur, zolder beteeken I.
GRAAT, m., mv. graten, kernhuisje van
appelen en peren, denkelijk 't zelfde
als raat (honingraat) dat men in Br.
ooi• graat uitspreekt. « Jlaat is van
raë (voege, I!Onne): Uit raë maakt
geraad en bij samentrel(king graat
uit ( vischgraat), zegt Bild. I, :W:i!. n
't Is misschien ook vcrwant met ge-

raamte, I. compages,
GRABBIG, bijv., pakachtig, licht vcrkort
van grabbetig, van '! w. grabbelen,
fr. !tapper, verwant met het zweeds.
grabba. Men zegt ook: happig, lteppig
of hebbig ( van hebben ), d. i. grijpig
(nr. en elders).
GRiCliT, m., soort van aarden dam : om

mij11en lwf is een gracht van tieu
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voet hoog ( Hagel. ). Volgens Weii. is
gracht, m., hoogte, 't zelfde als
gracht, v., waterleiding, wa·nt woorden, die eeneverdieping aanduiden,
zegt hij , geven ook eene verheven·
heid te kennen. Z. graaf.
GRADEN ( uitg. graaien), b. w., bij Kil.
gheraedet!. in nr. en Antw. gebr.
voor raden : ik laai u graaien hoe

veel·ik ait boek betaal.
GRAM, bijv., heeft, buiten de gewone beteekenis, in Limb. nog die von :
lteesclr, vast op de borst, en vandaar
'I w. vergrammen voor : heesch of
versnoft zijn; Kil. vertaald gram door
slomachosus, asper; nu deze lat. bijv.
nw., ten minste as per, hebben ook de
betockenis van : scherp, ruw. Zoo
heeft Martlal aspera Lusws, sterke
hoest; Quint. aspera vox, ruwe of
heesche stem; Lucr. asrurilas vocis,
ruwheid der ~tem.
GRAMMAATJES I GilArtfATSEN (Vl.), 't
'zelfde als in Ur. en Antw. grammoetsen of -1nutseu maken, 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 grimmagie, I. depravalio oris, fr. grimace.
Van grijns ( masque, grimace ).
GRAMMEELEN of GRAMEELEN, o. w.,
glimlachen, zachtjes lachen, fr. ~ou
rire ( Oostvl., nr. en Antw. ). Kil.
(Jren;eelen, fland. 'l zelfde als greuickm,l. subridere, en grijnen, greuen,
I. Ttmidere,

stJ.Is~

ridere.

GRAMAIOETS (Br.). z. grammaatjcs.
GRANEN, o.w., korrels, eraankeus krijgen, in 't zaad komen : de tarwe
begint te grarun, Cr, greuer. In Kil.
bet. graenen : botten , I. gemmare ;
klonteren , I. conglobari; schieten,
I. germiuare; gaenvcn, gerwea, I.

."raepara1'e, confi.cere.
GRASL!EESTE (ge(r)sbeeste), wo wordt,
langs den P{)lderkant in Vl., hel vee
21
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·genaamd, dat men op de vetweiden
plaatst, te Antw.: polde1·beeste.
GRA&_DUIKER, omst. Lier zegt men ge(r)sdukker, zoo genoemd omdat die
vogel zich veel in 't gras duikt en
wentelt, lig. : menschendrek. z.
grasjonker.
'
GRASJONKER, m., is, in de Polders, een
grunsel, bij verkorting gruns, in de
Woordenb. groenset, groen~eling en
groertling, fr. tarin, ver·dier, bl'ttant.
In 't L. van Waas heet men het :
grasduiker, te Eecloo ge(r)sjonk, een
vogel, die slechts in don zomer hier
te lande nestelt. In zijn fr. Woordenb.
geeft Sleeckx ook ti1·ij1t op, doch dit
is een kleiner vogel dan de grunsels,
die men tegen den winter met heelo
benden ziet heen en weér vliegen.
Kil. heeft grasmusse/ie en grasvoghel,
I. Cltrruca.
GRAUWELEN of GROUWELEN, o. w.,
knorren , knoteren ( van personen
gezegd), in 't eng. growt. Graitwelaal, iemand die grauwelt ol" knotcrt ( Limb. ).
GRAUWELEN. Z. groczels.
GRAUWSEL, o.w., bij Kil. grijmsel, d.i.
zwertsel w3armeé men de muren,
nadat ze gewit zijn, van onder bestrijkt ( Br., Antw. ).
l1RAWOELTJE, o. (Le Brussel), vogelkooi,
r. Brussel vogelkot, elders muite,
Bij Weil. muite, te Leuv. gawoot, te
Di est grioot, v., elders giool. Te Luik
gaioule, vogelhuiskc. Kil. heeft gayole,
ghioote. Sleeckx heeft nog garrioole.
GRAZEN, o. w., wortiL rond Roermond
gehoord voor : zaniken, d. i. preutelen, meer spreken dan noodig is. 't
Is licht voor gerazen , 't zelfde als
razen.
GRECHTEN. Z. grichten.
GREEJt', m., knorrepot (Antw. st. en pr.).
Z. greven. Hij Kil. graver, I. procax
lingua, engl. craver. Gree{ster, knorster. 'l. greven.
GREEFI'OT, die veel greefL (Antw.)
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GREEP, m., doch v. als prael. van grijpen
( Bild.), drijtandige ijzeren vork, ook
in Br. riek genoemd, fr. (ourche à
trois dellts (Oost- en Westvl., Br.,
Antw. ). Kil. grepe, greep, greppe,
fris. tland. sax. sicamb. (uscina, tridms, in den Teut. greepe, I. tridens.
GREET, bijv., gretig, graag. Bij Kil. bet.
grete, greyte: gretigheid, happigheid.
GREFFELEN. Z. greffii!n.
GREFI<'I&N, b. w. bij Kil. ook gre{fii!n,
enlen .. ln Br. greffelen, elders griffelen, van gre{fie, thans in Dr. grenet
of griffel, fr. gre((e, engl. graff.
GREIAAHS, o., aarspijn, fr. mal au derrière ( 1\laastr. ).
GREJELINGS of GREI&LINGS, bijw., de
"becnen vaneen, in Hr. 'chrijlings·:
een manspersoon zit grejeli71gs te
paard. De zuivere vorm is waarschijnlijk gre~lit1gs, g1·edelings en is
dan \·crwant met graad, lat. gradus.
Scllrijlittgs is voor : schrijdclings,
van schrijden, te AnLw. sclweii11. Z.

grejen, grciën ( Limb. ).
GREJEN of GREIEN, o. w., de beencn
vaneen zetten. Van iemand, die lange
beenen heeft, zegt men : die kan goed
grejen. Over een beekje, dat zoo
smal is dal men er niet hoeft over to
springen, greit men. De zuivere vorm
is waarschijnlijk greden, van 't lat.
graäi, zooals die .van sehrijen, dat
men in Br. bezigt, schrijden is. Vandaar grejeli11gs of greielings. Z. dit
woord. Sleeckx heeft greien .in den
zin van behagen.
GRE11'EN, o.w., lachen, grijzen.
GREL, v., smal slootje, greb, g1·eppet
{Kemp., Hagel.).
GRELLIG of GRILLIG, bijv., iets wat
ijzing verwekt, schroomelijk, tlóórslecht, fr. lwn·ible : wat grellig we~r!
Wat grellige tocht! (Hagel. Antw. pr.)
Bij Kil. grelligh.
GREMEL, GREUMEL, GRIMMEL, iiruimel,
en, derhalve, iets allerkleinst : geen
gremel , dat is niets met allen,
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niet een ziefken. Van gremel komt
gr6melen, d.i. kruimelen. llier ver·
wisselt zich de k met de g, iets wat
nog plaats heeft als in guorren, grwr~
rig voor : knorren , knorrig; k11echt
voor : genecht van genager,; knie
voor :genie, en~.
GREMI<:LEN, o. w., freq. van grimmen,
bet. to 't zelfde als grammeeJen,
grimlachen of grenikken; 2• van
koude bij het vuur ineen krimpen
(Kemp.); 3° te Hoega;~rde : licht omspitten; 4u gremelen of griemelen,
van gremel, kruimel. Vanhier ook
griemetaar en ingremelen, d. i. in
brokken. Z. gremcl.
GftEMMEN, GREVEN, o. w., ontevreden
zijn, en dit door eene klagende stem
te kennen geven (l\1.-llr.). Dij Kil. gremen, sax. fries. droef zijn, treuren,
do/ere, mwrere; te Antw. g1·ummen.
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, groeb, well~ laatst in Dr.
in gebruil~ is voor : groep, groef,
grebbe.
GREPPE, v., straatriool of goot, grep,
greppel. z. 't voorgaande.
GftEPPEDANSER, GREPI'ESPRINGEH.
Z. grippe.
GRETEN, o. w. (met zware è ), in Westvl.
lachen, beschimpen, fr. railler. Van·
hier greter. Dij Kil. is greten 't zelfde
als kreten, vcrbilteren , I. irrilare, in
verbasterd Brabantseli : temteeren,
fr. taquiner.
GRETS, v., d.i. gril, kuur, poets(Antw. ).
GREUMEL, ID·, brokkel , kruimel, briezei. Z. gremel, waar heteene andere
uitspraak van is ( Limb. ).
GREUMELEN, b. w., brokkelen (Limb.),
kruimelen. Z. gremelen en 't Taalk.
Mag. IV, 366.
GREUZEL, m., morzel, kleine hoeveel-
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beid , briezei ; vroeger had ik geld,
11u heb ik gee11 greuul meer. Em
greuzet wijll aan den armen zieke
geven. Greuzet is verwant met gruis 1
voor : geruis, vanwaar licht gerezen
&uiker voor: grcuzel- ofgruissuikcr.
( Limb. Antw. ). Z. gro:~:el.
GREUZELEN, o.w., nog wat minder dan
grimlachen , uiL verlegenheid niet
kunnen spreken ( Limb.·Geld. ). In
de teekcnk. is greuzeten of Gruizelen
in 'L fr. gre11er.
GREUZELKE, o., griezelken , kleinigheid : met een greuzelke heb ik ge110eg
( Limb. Antw.) Z. greuzel.
'
GREVEN 1 o. w. ( te Leuv. met zacht
lange e, elders met zware e uilgesprollen ) bet. {!rollen , knorren , grommen : hij zit heele dageu te greven
( AnLw. st. en 11r. ). 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 eraven : procaciler processere. In den Teut. bet. het ook grommen, grimmen, g-rollen, grausen.
Vanhier : grever, grevi11 , g1·aviu ,
gree{ster, gree(pot.
GR~ZZELEN,VERGRÈZZELEN,VERGÈZ·

ZELEN, o. w., griezelen in de Woordeub., fr.f'rissotmer. 'I Znw. is gr~z
zeling, fr. {rissomlell!eltt, (rissons
( llrab. ). Kil. gherselen, horrere, ooi~
gresm (IJ. w.), sax. sicamb. perterre(acere, benauwen, vervaardmaken.
GRICHTEN, b. en o. w., bet. in 't llagel.
de dammen of kanten eener ~:racht
O(lmaken of opzetten, met de afgevallen aarde weder tegen den dam op
te werpen en vast te kloppen. Ee11
gracht gricllten is dus derzelver zijkanten herstellen : de werklieden ziju
bezig met {Jiichteu. Vanhier : grieltIer, opgrichten. Grichtm is verwant
't zij met recht en zou dan rechtmaken beduiden, of lie\'er staat het voor
grecltle~J of grachtm, d. i. den gracht
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maken even als dijken van :dijk.
GRIEND, in de Woordenboeken van 't
vrouwelij I{ geslacht, is in Limb.
mannelijk.
GRIEK, bijv., overdr. vrek. Griekigheid,
vrekkigheid.
GRIENEN. Z. grijnen.
GRIEZELEN. Z. grezzelen ..
GRIEZELING, v., griezellje, griezelingsken, morzeling, kleine stukken. z.
greuzel.
GRIEZEN bet. over het zand gaan of
door het stof loopen. De wortel is
gries ( nu gruis ) , vanwaar griezel ·
en griezetkm. Z. bij Delf. 2~, 'twoord
griue' dat daar in 't nederd. c•·uis,
zand beteekent
GRIF, m., een tristigofbedroefd mensch
( Somergh. ). Indien grif niet verbasterd is van graf, zal heteene verkorte
uitspraak zijn van grief, fr. peine,
lat. incommodum, moteslia, zoodat:
een grif of die man is een grif, zoo
veel zou beduiden. als: een bedroefde
kerel die veellast aan zich heeft.
GRIJM of GRIM, o., roet, zoet ( llr. ),
bittervan de schouwofkave(Brugge).
Delf., bi. 413, v: begrime zegt:" .....
suie , en angl. soot, tl. zoel, roet,
signifie à Gand grijm .. .. u Ook in ge·
heel Oostvi. Z. nog Delf. bi. 17 4, be·
gremen, waar hij 't zelfde te kennen
geeft, en bij ons begriemeten çn begrijmen, bi. 37-38.
GRIHISEL, o., 't zelfde als grijm (Westvl.). Bij Kil. bet. het: zwartsel. In Br.
hoort men soms ook masset.
GIUJNEN, o.w., te Hasselt: grijnzen, te
J\laastr. : leelijk bezien, eene tcr;enheid voor iets gewaar worden : gij
grijnt daar tegen ? fr. cela vous ré.
pugne? In Friesland zou men zeggen:
het grijst mij grouwelijk. Te St-Truid.
heeft grienen, greiuen, de gewone beteekenis van schreien, weenen. Z.grij ·
zen en, bij Bilt!., grijn, gl'ijns.
GiliJS, bijv., slecht, niet pluis, betrokken : in dat hui~ ziel het er grijs uit,
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d. i. er heerscht oneenigheid. De
tucht ziel er grijs uit, d.i. zij is sterk
bewolkt, het wu kunnen regenen.
GRIJZEKOL, GRIJZEKOM ofGRIJZEKOND,
een teeder grijskleurig plantje,. met
purpere bloemlmns ( Br. ). In Blanc.
Lexicon: (umaria, ook duive-kervel,
aardrook, hgd. tauben krop(, taubei1
koerbet en ratzen koerbet, onz., fr. (umeterre, pied tie gdline, ele. genoemd.
Z. 't woord bij Kil. die het van grijUtl afleidt, omdat het, zegl hij, evenals rookdeoogen doel wateren.
GRIJZEN, mv., zoo noemt men te Brussel
de ajuinpellen ~ die de oogen betranen.
GRIJ~EN, o. w., in Vl., Br., Antw. en
Kemp. weenen, krijten; in Limb.
huilen als de kinderen. Kil. geeft
greynseu als een Vlaandersch woord,
grijnsen, grijsen met de beteekenis
van {!ere, plorare p11erorum more, en
ook die welke 't woord thans in de
Woordenb. heeft :
Moeten is dwang,
En grijzen is kinderzang.

Grijsen, grijnse11 is in don Glossar.
Bcrnens. vertaald door : cacinnare.
GHILLEMOÈR, v., grillig wijf.
GRILLIGAAHD, m., griiligen kerel.
GRIM , o., grijm, schouwroet of zoet.
Vanhier gri111me11, o. w. Men zegt in
Vl. : de schouw grimt of : het grimt,
daar zat regen komen. In Dr. : het

rookt, daar is iets op handen.
GRIMATS, GRIMAS, fr. grimace, i tal.
grimaccio. Z. grammaaljes.
GRIMAUW (Westvl.). Z.brandauw, bi[. 76.
GRIMKOREN, zwarte aren In 't graan
{ Wcstvl. ). In Br. zegt men : rnasset,
masselaren, en voor tarwe: honingdauw. Z. grimteen brandauw.
GRIMMEL, v., kruimel; vandaar 't o. w.
g1·immelen, t• krielen, wriemelen
wemelen; 2° grimlachen, kruimelen.
GHIMMEN. Z. grim on begrijmen.
GRIMPELEN of" GRIMMELEN, o. w.,
grommen.
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GRIMSEL , o. , 't zelfde als grijmset ,
zwartsel der schouw, te Brugge bitter

van de kave.
GRIMSELZWART, bijv., zeer zwart, pekzwart ( Westvl. ). "Grimsetzwart o{
hagelblank» G. Gez. ~7.
GRIMTE, v., zwarte aren in het koren
( Westvl. ). In Br. massel en houing-

dauw.
GRINSEN ot GRIJNSEN, grollen, grom·
men, knorren : hij doel lleele dagen
niet als grtven en grinsen (Antw. st.
en Hagel.), elders bet. het : grimlachen, meesmuilen. Kil. heeft. in de
t • bet. grinden, grimmen en riwtell,
I. rittgere, hirrire, eng I. grin, fr.

grimac11r.
GRIOOL, GRIOLE, v., vogelkooi (Diest).
Z. grawoeltje en gariole.
GRIPI'E, v., in Westvl. 't zelfdeals elders:

grep, greppe, greppel, greb, groeb ,
groef, groep , goot, riool, zeppe ,
zode. Bij Kil. grippe, gruppe, groeve,
I. sulcus.
GRIPPE- of GREPPEDANSER, GRII'PE·
of GftEPPESPRINGER , een beslag• maker (Westvl. ).
GRIPPEN, grijpen.
GRIPPIG, grijpig, begerig. ·
GRISORIE, 't zelfde als grijzekol of duivekervel , lat. {uma1'ia o{ficinalis
( Westvl. ).
GRISPOT, m., bet. jn de Kemp. lollepot,
vuurpot. z. grissen.
GRISSELEN, GRIZZELEN of GRIEZELEN,
oulings grizeleu, freq. van grizm of
grijzen, d. i. huiveren, schuwen,
I. horrere, zoo wij 't lezen in Anna
Bijn's Re{ereynen, 1668, 11, blz. 32 :

Maer 't is eet1 dool geloove daer Godl
af grijst. Vanhier afgrijselijk. Z. grezzelen.
GRISSEN, o. w., zich over eenep vuurpol, lollepot of grispot warmen
( Antw., Kemp.).
GIUTSEL, v., veehandig werktuig om
in den hof of op heL veld meé te
krabben en den grond elfen en fijn
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Ie maken. Hel hooi wordt met houten grilseis bijeen geschaard ; de
grond met ijzeren doorkrabd en deze
daad noemt men gritselen. Bij Kil. is
grilset, raslellum, peeten en gritsete.n, rustello acervare. G1·it~el schijnt
ons verwant mel kretsen, llrabbcn,
fr. gratler. volgens anderen ook me~
gries, griezel, thans gruis (Br. llagel.).
Gritset heette Ani w. rij{.
GRITSELEN, b. w., met een gritsel de
aarde fijn maken, harken, zooal3 de
hoveniers doen: den/10{, de voetpaden gritsele11. DiL woord· en hel vorige zouden nog waarschijnlijk afkomen van lcret.&en, kratsen, Cr. rtllel er,
over en weér krabben.
GRITTEN of GRISTEN, schertsen, gekscheren : met iemonct griuen is mel
iemand lachen, hem voor den zot
houden, met hem den spot drijven,
hem in 't spel bedriegen, fr. tricller.
Vanhier grilter, gl'illerij ( Oostvl. ).
GRIZZELEN. Z. grisselen.
GROO, V., greep, ZOO\'eel men mel de
baud kan grijpen (Kemp.). Bij Kil.

grepe, ltandgrepe, quaulum manus
tma prehendit, eng!. yripe. In nr.
zegt men ook grijp en gmb, m., van
grijp"en of grabben, rapen, I. prendel'e ( Teuth. ).
GROEB, v., omsLr. Leuv. droogeondiepe
gracht, 'I zelfde als elders groep ,
groef, greb, grubbe, grcppe, grippel, hgd. grube: lusschen JJrussel en

Meeltelen Leggen de boereil de a{gesnedefle rape11 en beeten e11 de hoveniers
de kootplanten Ïll gmeben.
GROEI.IELEN, o. w., verbasterde uilspraak van grabbelen ( Eccloo ).
GROEIEN, o. w., naar iema111t groeie11,
in \Vcstvl. iemands manier van doen
enz. aannemen. Groeym in den
Tculh. gedyhe11 , welk laatste Kil.
vert. door {ieri, COII/ieri.
GROEMET, GROMMET, GROM ET en
GRUllllET, in l.imb. zooveel als in
'L hgd. grummel, in Br., Anlw. en
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Kemp. toemaat, nagras, nahooi. Dit

groemel kan samengesteld zijn uit
groen en met. Of nu dil met het Brab.
maal in toemaal of met matte, madte,
mate, w:.tardoor Kil. en de Teuth.,
weyde, beemd, I. praturn vcrstaan,
is ons onbewust.
GROEN, o., nog al veeJin Limb. gebruikelijk voor : raapkruid.
GROENEDOC'fOOR , ook pisbezieuer,
iemand die, zonder gediplomeerd te
zijn , zich met genezen ·bemoeit,
kwakzalversmiddelen , bijzondérlijk
groene kruiden, voorselirij ft, of sommige ziekten en verwondingen beleest, fr. emplrique. De man verblijft
meest op de dorpen ( Br., Anlw.,
Kemp., Hagel. ).
GROENEVISCH , d. i. riviervisch, als
karper, enz. in legenstelling van
zeevisch , als kabeljauw , enz. De
Teuth. en Kil. verslaan door groen ,
versch, als vleise/I, visch, lat. receus,
{riscus : Kil. vert: groenvisch, piscis
recens , piscis {la vialis , en groen.
vleesch, sicamb. caro recens, d. i.
ongezouten vleesch (Br., Antw., Vl.)
waar men door versche visch ongezouten zeevisch verslaat.
GROENIGHEID, v., groente, groensel,
hofvruchLen, als porrei, selder, kervel, enz. die men in de soep doet
( Br., Hagel., Limb. ).
GROJ:;NING, m., zekere appel ( Br. en Vl.).
Groeninck, mali genus viride (Kil.
en Dierix, 11, 119. Sur Gand).
GROENSEL, m., vogel· van groene kleur
( Br. ), dien men elders groenvi11k
iweml. Cltloris, l.luteula; bij Sleecl\x
ook groentir1g en groetteling, fr. verdier, tarin, br·uant, te AnLw.: mof.
GROENSEL, o., voor: groen, groen moes,
groente, fr. légumes, bij Kil. groenwaere, I. olus. In Oostvl. en Br. verschiJL eenigszins groeitie van groensel:
dit leste dient tot voedsel der menschen , terwijl hel voeder van 't vee
ook groente genoemd wordt. Vanhier
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de samenstellingen groenselmarkt,
-vrouw, -verkooper, -hof, enz.
GROENSELI ER, m., die groensel verkoopt
( Vl. ) .
GROENSELVROUW, v., is in Vl. helzelfde
als wal men te Leuv. : groenvrouw,
te Brussel, gruenwijf, elders groenselwijf heet.
GROENZEN, v., (korte) wille vroege
aardappelen ( Oostvl. ). In Dr. noemt
men deze vrucht ooll negenweke mans.
GROENZIJDE. Z. kloekzijde.
GROES, m., v. mv., groe$e11 en groezen,
bij Weil. hel jeugdige groen, of de
groene zode, is te Antw., Br. en
licht elders , een lap afgestoken
graszode. In Br. ook grusc/1 of TU$C/I
genaamd, welk leste Kil. door cespes,
gteba vertaa!L: groese11 steken (Antw.,
Br. ). De boeren maken llunt1e schietdoeten van gruschen of russen ( omst.
Leu v., Bruss. ). Kil. schrijft nog groe$e,

groense, grase, cespes viridis, cespes
gramineus. Edoch te Lieren in Oostvl.
bel. groeze hetloofvan plantvruchten
in 't algemeen als : wortel-,. rapen-,
patatert·, beetengroeze, enz., dus
hier eigenlijk groen, verdure, {euillage. Plant. vertaalt groesen door
terre mole, champ in{ertile, 11011
cultivé en {istulosa terra. Grues ,
groeze, is bij Bild. v., van groe·en, d.
i. ~:roeien, bij Kil. ook nog groenen ,
virescere, {rondere, vegelari, cre$cere.
GROES, v., oppervlakte van den ~rond
mel kort gras bewassen, zode, in 't
fr. gazon, b.v. in den wi11ter is alles
groes (en niet gras). De groes afste-

ken. Het slijkig water is goed voor de
groezen. Dil woord is in 'l Zuiden als
in Limb., Br. en elders van dagelijksch gebruik. In de Hollaodsche
Woordenboeken treffen wij den vorm
groeze aan, t.lat daarin vertaald wordt
door : verdure, première verdure; in
de Vlaamsche vinden wij groes, vertaald door gazon, en 'l Holl. groeze
door verdure. Het fr. gazon wordt in
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de lloll. WoordenlJ. vertaald door :
zode, graszode, in de Vl. door zode
en groes.

GROEZELS, v., 't enkelv. wordt niet gebr.,
de kno!Jbcls, hobbeligheden, oneffenheden van een bevrozen weg: het
doet pijn op de groezels te vallen

( Ha~:;el. ). Op sommige plaatsen zegt
men ook: grauweten. lleide woorden
misschien verwant met ruw, rauw,
fr. raboteux of met het fr. grume,
du bois en grume : ruw en ruig
hout.
GROFFELEN, te Kortrijk 't zelfde als
groebeleu te Eecloo, d. i. ~:;ra!Jbeleu.
GHOF~'ELSNAGEL, m., 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. millet, in de bot.
dianthus. Elders in die landstreek
uoemt men die bloem ook {let, te
Leuven en elders in llrah. giroffel,
ginoffel, genoff'el. Deze plant moet
niet verwisseld worden' zooals dat
nog al in de Woordenb. plaats heeft,
met de vioLier, in 't fr. violier, giro{lée, in de bot. cheiranthus. In Limb.,
alsmede in Brab., heet· die {lier, bij
Dodoens filier. Z. violier.
GROLVOT, m.,. en v., overal in gebr.
voor : grompot, knorpot, i;reefpot.
GROM ET, m.Z. groemet ( Limb. ).
GROMMELEN, o. w., grollen, knorren,
grimmen, grommen, waarvan het
een freq. is, fr.grommeter, gronder
( Antw., Br., Limb. ). Vanhier grommetaar , g1'ommelerse.
GROMMELPOT, m., J• grompot ( Br. );
2• in 't Hagel. rommelpot.
GROMMEN en GARREN, hetzelfde als
grommelen, fr. murmurer ( Limb. ).

GROMMET ofGROMET. Z. groemet.
GRONDGEVERDTE , o. , grondgebied
( Kemp.), gheveerll bij Kil. l. actio,
gest11s.
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GRONDIG of GRONDSIG, bijv., gansch,
geheel, b. v. : het heeft den grondsigen dag geregend. Dat wijf raast
den grondigm dag ( llr., Antw.,

Hagel. ).
GRONDPROEVER, kadasterventer, bediende aan 't kadaster ( Kemp. ).
GRONDVERF, grovere verf, die tot eersten grond dient van andere ovcrverviugen, fr.première coucl~e (overal).
GRONSEN, GRONZEN, GROZEN, GRUIZEN, o.w., grommen, grollen, preutelen : de hond groust, d. i. grolt ( llr. ).
De Teuth. heeft grausen, in den zin
van : belgen, vcrbolgen, ~:;ram zijn,
grimmen, l. mordescere, enz.
GHOOTEVI\OUW, bij Kil. groot-vro11we,
flandr. hetzelfde al~ : grootmoeder
( Westvl., Ronselare ).
GHOOTHEERE, zoo noemt men soms in
Westvl. vaders of moeders oom, ook
peetoom. Kil. groot·heere, fland. i.
grootvader, I. avus.

GROOTSCUEHIK of GROOTSERIK, is een
die grootsch, trotsch, hoovaardig is:
die grootseherik zou voor mij zijnen
/wed nog niet afnemen ( Westvl. ).
GROOTSCIIIGHEID (uitgespr. greutschiglteid) voor grvotscheid. Dit woord ,
alsmede hel bijv. grootse/I (greutsch)

hebtJen in Hr. en Limb. dicalgcmeene,
wijde beteeken is niet, die zij elders
hebben, maar worden gebezigd in
den z'in van : hoovaardigheid , lwovaal'dig, bijzonderlijk op de kleêren:
het is een greutsclte kerel. Hij is vot
greutscltigheid.

GROUWEL , eene ontelbare menigte :
daar was eeu gl'ouwel van een volk,
fr. une foute immense ( Br. ).

GROUWELEN, HUIVEREN. Z. grauwelen.
GROUWELIJK heeft de beteekcnis vau
hel lilterarische gruwelijk , en meu
zegt ook bij pleonasm : 'L is schrikkelijk en grouwelijk; maar wordt ook
gebezigd voor: zeer veel, b.v. daar is
grauwelijk veel visch in dien vijver
( Br. ).
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GRUNS, m., grunsel (Somergh. ).
GRUTTEN. Z. gruiten.
GRUW, 't zelfde als grouwel, gruwel ,
· schrik: 'k heb eenengruw van de hel
(Westvl. ).
GUBBELEN, o. w., gohbeien , braken
(Limb.).
GUDS , v. b., een regenguds ( Westvl. ),
in Br. een regengudde ( korte euklank), een regenvlaag. Guds is de
wortel van gudsen, thans in 't Noor·
den meer gebruikt voor ons goezzen,
storten. Dit guds is verwant met hoos,
waterhoos. Z. gudsen.
GUICHELEN, o.w., spotten, lachen : hij
wit met iedereen guicheten (Hagel. en
elders). 't Is een voortd. w. van
guigcu, dat bij Kil. '!zelfde bcteekent,
I. ridere, nugari. Guicheten bet bij
Kil. ook huichelen, en guycli. guy·
chel-ltaer, en guychefer beduidt daar
zooveel al~ nu huichelaar. In 't Gelder!. en 0\·crijsel bet. goecltelen
gedurig lachen. Taalk. Mag. lll, 59.
Z. gibberen.
GUl EN, o.w., hunkeren, begceren, verkamer zit gruisdikke vol vliegert.
langen, aan deur of venster staan
( Westvl. ). Slceckx vertaalt gruisdik
om iets te hebben : wal staat gij daar
door : drtt en menu.
te guiert? ( Westvl.) Is 't hetzelfde
GRUITEN of GRUTTEN, b. w., kuischcn,
als goyen (gooien ), I. batuere, festiruimen : eme sloot, beek, rivier grut·
nare? Z. ankeren, blz. 18.
ten (Kemp.). Kil. gruyteu, I. retare,
GUIL, v., in de Woordenboeken·: eene
1/. d. gar-ruylen, i. omnino et perfecte
merrie, die niet geveulend heeft, bij
canules e;r.purgare, ctmates publicos
Kil. is guyle, hgd. gaul, wat ook
purgare el fodere (Gor. Dec.).
de vroegere spelling. was, enkel
GRVIZELING, v.,gruis (Oost· en Westvf.).
peerd, equus, in 't land van Waas
GRUIZELMENTEN is 't zelfde als men in
een oud versleten peerd, .bij Bild.
Br. gruizementen heet. Een woord
oud slecht of druilig paard, in de
met fr. steert. Gruizel is een verkleiKemp. hecht genoemd. De peerdenningsvorm van gruis : alles in gruimaJ·kl is rond A Ue1·heilige1l vol JJude
zelmenten slaan, in Dr. in gruiguilm. In Br. omstr. Leuv. is guit
um.enten vaneen slagen, bet. all(:ls
een smaadwoord, zotte vrouw.sperso·
vcrbrijzelen : die zattap sloeg alles te
ncu toegeworpen : o doe guit, d. i. o
gruizemeutm vaueen ( Lcuv. ).
gij ijdeltuit. Edoch hier zou guil wel
GHUIZEN, o. w., in 't spel krakeejen. z.
guich ( guichelares, zottin ) kunnen
gronsen.
wezen.
GRUIZEN DE, bijw., zeer: grtJizentle dikke,
GUILSCII, bijv., 'I zelfde als gaalsch, d.i.
d. i. zeer dik ( Westvl. ).
vergest , srnetsch : het vleesch is.
GHUMMET. z. grocmct ( ~oemaat }.

GROZEL, GREUZEL, m., klein stukje,
klein deeltje. Het mv. urezelen,
alsook brozeten ( Z. br·ozel) worden
bijzonderlijk gebezigd voor de kleine
~eelljes, die het koffiedik of den koffiedras samenstellen ( Limb. ).
GROZEN. Z. gronzen.
GRUD, v., voor greb, greppe~. Z. grub,
grob, bij Bild. ( Limb. ).
GRUI, v. vrees, ook gruiet voor gruwel
( Br. en Vl.)
GRUIS, o. (te Bruggegrus, greus uitgespr.),
bet. in Westvl., alsook te Antw.: ze.
melen ( Dr. ) of de graan pellen. In de
Kemp. beduidt gruis daarbij nog kort·
meel, d. i. wat lijnere zemelen of
grofmeel : brood met den g1'11is, dat
in sommige Woordenb. onnauwkeurig vertaald is door puin de ménage,
is eigenlijk brood met zemelen en
kortmeel gebakken. Kif. heeft pa nis
{ur{uraceus of {ur{urosus, d. i. zeme·
letriJrood; want zemeltm vert. hij
door {ur{rtres.
Gl\UISDIKKE, bijw., heel, gansch: deze
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in 't Gelderscha als in Z.-Nederl. nog
gehoord worden. Taalk. Mag. 111, 50.
GUSSEI.., m., eigenlijk morserij, vuilmaking, Cr. saloperie, doch fig. een
morzig wijf, fr. une salope ( Llmb.·
Maastr. ).
GUSSELEER, m., morzice vent, rr. saligaud ( Maaslr. ).
GUSSELEN, o.w., bet. te Maastr. slaiJIJer~,
zich bemorsen terwijl men eet , en
vanda:~r : gusselaar, cusselduppe ,
gusselbroek, enz. In Vl. spreekt men
guselen uit, en dat bet. daar 't zelfde
als goese/en, beide freq. van goesen of
gussen ( gudsen , storten, sproeien ).
GUST, bijv., in N.·Limb. van dieren vooral
van koeien gezegd , die niet drachtig
zijn. Bij Kil. bet. guste oft gustighe
koe hetzelfde als muntighe, I. vacca
tcetaria, à tauro 11011 inita, en gunstegaat! is bij hem een geldersch woord,
dat : niet drachtig, niet bezwangerd
zijn beteekent.
GUUTS, v., een aardig, slim kind (Maastr.).
GUZZELEN, enz. Z. gusselen. ·

guilsch. Dat spek smaaki guilsch

( KI.-Br. ).
GUlVEN, o.w., schuiven ( Wcstvl. ).
GUIZEN, o.w., gerucht maken: de wind
guist in de IJoomm ( KemJI. ). Kil.
guysen ; eflluere cum murmure seu
strepilu.
'
GUNT, geen: dit of gunt, dit of dat, decs

of geen (Brugge).
GURG, bijv., tenger,leeder:datiseengurg
kiud, een gurg plantje; mager, arm :
Ja u is een gurge hals, d. i. Jan Is een
onnoozel.mensch. Yergurgen is armoede, gebrek lijden, mager worden : die arme kinderen zien er zoo
IJleek en vergurgd uit ( Limb. ).
GUSEI..EN, freq. van guizen? z. gusselen,
goesefen en goczcn.
GUSEN of GUSSEN, o.w., omstr. Sollegh.
en elders gebr. voor sproeien, 't is ook
bijna zooveel als hpozen. 't Schijnt
hetzelfde als goesen (thans gudsen),
dat volgens ten Kale giet tot wortel
heeft, en vanwaar Vlaamsche freq.
gosseten, gussèten (storten), zoo wel
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H. Deze aspiratieletter wordt in Vl. en in
een gedeelte van Antw. en Brab. niet
gehoord; maar in 't Hageland en de
Kempen wel. Men zal onder de lelter H
eenige woorden aantreffen, die soms
ook zonder de;telve geschreven worden. Dit zal een gemak voor den opzoeker wezen. De woorden, die men
onder de H niet vindt, zoeke men
eld'ers.
'
HAAF , voor have : haafkoopdag , haa{deeling, d. i. koopdag of deeling van
haafgoederen of -meubelen.
HAAG, v.,eene rij opeengestapelde ongebakken tiehelsteenen, die men alzoo
verder laat droogen en, als het regent, met malten overdekt. Zoo zegt
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men : de brikken of tichel~temen
staan in de hagen ( L.imb. ).
HAAG, zecw., iets over de haag werpen
is iets vergeten, uit zijn hoofd stellen': werp die verwijtin ge" maar over
de haag (Dr., Kemp., Hagel.).
HAAGKWIJT, vogel, in Westvl. nog ha·
gemake genoemd, is licht hetzelfde
als bij Kil. haeghteyte, I. passer ru/Ji.
Te Herenthals bot. haagkwijt een
jongen die achter de baag schole gaat.
HAAGSCHOOL , llAAGSCIIOOLDOEN ,
·IIOUDEN of -GAAN beteekent in de
Kempen helzelfde wat men in Brabant achter de llaag school gaan, in
U mb. acliter de /laag IJlijvefl or han·
gen, in 'l Land van Waas : achter de
22
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haag zitten of loopen ( Eecloo ) , te
Leu\'. de schoot spoeletl (verspelen ),
te Thicn. haag stooten heet. Men
zegt in Wcslvl. ook nog : hij heeft
achter de haag ( school ) geweest.
.Men zie over haagscholen , Taalk.
Arch. van 1837, I stuk, blz. 189.

lïO
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Cl' de reeds gevangen visscheil in te.
vergàreil , en een grootcn llaain met
langen steel, welkim men in 't water
laat zinken om visch te vangen , fr.
llai111. Op zekere plaatsen wordt die
benaming toegepastop een tuig, waarmede de Jlindcren de musschcn onHAAGSCHUW of -SCHOUW, bijv., bang, ·
der de daken vangcn·c.n dat de meeste
vervaard. Meu zegt het van mensellen
gelijkenis hecfL met den haam; al zoo
of dieren, die op hunnen weg langs
musschenhaarn, waarvoor men ook
alle kanten ang~tig omzien, alsof
musschenstut ( musschcnstuuts ) bc- ·
ze iets te duchten hadden (Kemp.,
zigt. Het vcrklcinw. haam.keu hoort
Thien.).
men soms onder het volk voo1· : vest,
HAAGSTOOTEN, o. w., blijven rondiaofr. gilet, waarvoor men in diezelfde
pen in stc~ van naar 't school te
landstreek. veel kamizoolken zegt.
gaan ( Thien. ). z. hazen, haagschool HAAM, m., HAAMHOUT, o., houten haen fatsen.
'
mer die in de Kemp. dient om den
HAAGWEEI<' of -WEDUWE, vrouw die
meststik door het mest te slaan om
kinderen heeft zonder getrouwd gedil kort te maken. "Jlamer, zegt
weest te zijn. Slceckx vert. door :
Dild., is eigenlijk niets anders dan
pt•étendue tieave (Dr. en elders).
ham, als knots of dikke stok genoHAAK komt in vele gezegden voor als :
men co komt met heL fr. massue
uit den haak zijn, d. i. zijn vcrstand
overeen.>> Zoodat haam hier weillam
missen. Uit den haak 1:/appeu, of
verlengd kan zijn. llamp, anders
haakuit llaakitl klapperi, d. i. on·
ook homp, als wortel van homp~tl ,
verstandiglijk lllappen of iets zrggcn
is bij Bild .. 't zelfde als ham. Vanhier
wat in den haak niet i~ , of niet
het fr. llampe. Z. Bild. I, 289.
aaneen hanl(l ( Wcstvl. ). Buiten zij- HAAMHOUT, o., hamerhout, een houten
tlell haak bel. te Anlw. en elders
hamer, in Dr. kliefhamer genoemd,
verbabberee1·d of beteuterd zijn. Uit
is eigenlijk ccnc homp of dik stuk
hout, dienende om mcé te slaan of
:r.ij11en /taak schieten bet. in Dr. en
Antw. bijna 't zelfde, doch ook :
af te hompen.
gram worden. llij moet altijd zijne HAAMSPEEN, v., bijplant die op de
llakell i11 eens anders gesprek slaan,
boomtakken wast, en bij de oude
d. i. hij moet altijd in 't gesprek lusDruïden als heilig, en bij onze landbouwers als heilzaam gehouden is. Op
schen komen, of klappen van zaken,
waaraf hij geene l\cnnis heeft (Vl.).
ecnigc plaatsen noemt men dezelve
UAAL, m. Zijuen haal nemen, zijnen
raamsch, fr.gut ( omstr. Maastr. ).
loop nemen om te springen of te HAANTJE. liet haantje vau ll hinnenkot
. hell'en ( Wcstvl. ).
zijl! bet. aanleider, meester. zijn ,
boven zijn : dut gelijk een haantje,
HAAM_, m., bet. in Limb. niet alleen :
1·ood gelijk een haafllje of zoo rood.
paardengarcel, maar ook nog een net
als 11e11 ·/i aart, d. i. zeer dul , zeer·
om visschen in te houden of om die .
rood (Wcstvl.). Bij Kil. bet. haan een
te vangen. Dat tuig bestaat uit een
gebiedend , een strijdzuchtig man;
·ijzeren raam, gewoonlijk driehoekig,
ook een bedrieger. Te Antw . .heet
:van een net en een steel of handvatmen : haautje vooruit, de hoofdman
sel voorzien. Men heeft een kleinen
hfl4m dien devissehers gebruil;cu om
ccner kwade bende.
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HAAR, HEM, HEN. Dil voornaamwoord
wordt veel in het Zuiden door het
volk algemeen, evenals vroeger in de
boeken, gebruikt voor: zich, dal uit
Saksen ten tijde der Hervorming in·
gevoerd schijnt.
HAAR is, in Limb., even als hol (rechts)
je (in llr.ju), voorwaarts, en hu (in
l:lr. hou), stil, eene uilroeping, door
de voerlieden gebruiliL bij het mennen der paarden, eu 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 zijl! haar uiel zijn
bet. in Wcstvl. ziek zijn. In dit gewest bet. het spreekw. : men scheert
geene koe op lén haar, men moet
zoo nauw niet zien. In llr. hoort men
in denzelfden zip : een haarken in de
boter zoeketl, alles nauw nazoeken.
In mijn boter steekt geen haar, ik
handel niet valsch, ik beu recht voor
de vuist ( Antw. ). In Vl. beduidt: bij
hel haar trekketl, alles nauw uitrekenen, wat iets, dat men laat maken
of zoekt te hebben, moet kosten :als
hij iets overlaat, 'l is altijd l!ij het
haar getrokkeu. Iemand van haar
noch pluim kennm bet. in Z.· en N.-

Br. iemand in 't geheelniet kennen.
Maar ons dunkt dat haar in dit gezegde :wu kunnen aart zijn, dewijl
haar en pluim eigenlijk hetzelfde
uitdrukken. Haar op de landeu hebben is : manlijk, kloekmoedig zijn.
Franschmetltaar bet.: slecht fransch
( llr., Limb. ). In zijn haar :r.ijn, in
zijnen schik zijn (Vl.).
IIAAHD, m., beter aart (Z. blz. i>), wordt
in Vl. gebr."voor eene kaai langs eene
rivier of vaart, waar men kolen,
kalk, steen, enz. stapelt en verkoopt.
HAARENKELEN, zich kwetsen mei, in het
gaan, den eenen enkel legen den auderen te slaan of te slooien : ik heli
den weg gehaareukeld. Van her en
enkelen. Z. auke.

UAA

HAARGETOUW, o., HAAREWETof HAAHGEWET, ijzeren tuig met IJreeden
kop, een klein aanbeeld gelijkend,
dat de pikkers in den 'grond slaau
om er de zichten en zeisens op scherp
le kloppen met den haarhamer. In
Limb. llaargeluig. Z. haren.
IIAAHHAMER, m., ijzeren hamer om zeisens, pikken (zichten) en sneppeu te
haren. Z. dit leste ( llr., Limb. ).
HAAHKAMMEN, o.w., krakeelen (Maastr.).
HAAHKE.Jiii heeft een haarke var1 (naar)
zijn va11rke (Weslvl.), in llrabant en
Antw.: 't is een ham·ken (aar(te)keu)
naar zijn vaarkm, d.i. hij ~:el ijkt zijn
vader of: hij heeft zijns vaders aard;
en daarom dunkt het ons veel beter
te schrijven : hij heeft em ( het )
aar(t)ke van ziju vaarke, d. i. hij
aardt naar zijnen vader.
HAARVLIEG, o., een man \"OI looze
streken, een doortrapte bedrieger
( Antw. ).
HAAI! ZAK of HA(AR)ZAK, m. Schoon dit
woord op aaszak (bi. 6) reeds behln!leld is, komen wij er op weér,
wijl velen meeoen , dat het moet
hazak ( ha(ar)zal\) geschreven worden, welk laatste men ook alleen in
Oostvl. en veel in llr. en Autw. hoort.
Uil den aaszak spelm het. te Antw.
escamoter. Haarzak is bedrog, roffelrij iu het spel. Haarzak doen ,
ook ha(ar)zakken, haarzakken, bet.
valseh spelen, heimelijk en looslijk
in 't spel zoeken te bedriegen, uuren,
in 't fr. tricher, welk van 't gr. -r:pcxo~
(haar) komt ( Z. Dict. des Diction.
V. lriciiCr ). Zoo mag men hier denken aan de zcgw. : ik heb gem haar
in mijne boter, d. i. ik beu niet
valsch ( Z. ook Jardin des raciues
grecques, v. ()pc~). Haarzakker, of
hazak, beide goed, is een valschc
speler , een bedrieger , fotfelaar ,
fr~ Lriclteur. u Haar, zegt Tuinman
(Fakkel. 1:26 ), voor krakeel, is vcrkort van 'L aloude hade1·, twist,
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't geen de Hoogduitsehers in dien zin
nog hebben. Dus noemt men knib·
belzuchtige : harig, en de jongens
een krakeeligen medespeler, die hen
verongelijkt, een haarzak. 11
PAARZAKKEN en HAZAKKEN, o. w.,
haarzak doen. Z. haarzak en aaszak.
Kil. heeft /lader en samengetr. haar,
in den zin van : twist, krakeel, ruzie,
en haderen , I. rixari ; kaderman , ·
haarman, haervlieghe, in den zin
van : twistmaker. Daar het bedrog
alloos twist veroorzaakt, zoo is de
overdrachtelijke beteeken is van haar. zak genoegzaam gebillijkt. Vanhier
haarzakker, llaarzakkerij, fr. ll"i·
cherie. Een Antwerpsch spreekw.
zegt : haarzakkerij ::.at niet gebencdijen.

HAAS bet. in Westvl. een domkop : ge
zijt nen eer11e haze : in nr. een listigaard die zoekt te bedriegen : 't is
nen haas. Den haas sc/lieten bet. in
't Hagel. iets voordeeligs of groots
doen : hij meeut dat hij den haas geschoten heeft, d. i. hij meent dat hij
iets wonders verricht heeft. Halma
heeft in dezen zin : zij meent dat zij
den haas gestrikt heeft, t..l. i. dat zij
een grooten heer gekregen heeft, of
eenegoede kans gedaan heeft. In nr.
zegt men : hij meent dat hij den vo·

HAG
llajoepa spelen, d.i. ge zult mijnieL

voor den gek houden of bedriegen. '
Het staat waarschijnlijk hi verband
met het spel helskenjagen ( Z. dit
woord). Te Eeeloo bet. haaskertjagell
het met de marbels schieten der kin·
deren.
HAATJE CKortrijk). Z. aatje, blz. 6.
HAATS, m.Z. huils.
HAllOLLIG, bijv., in sommige streken
van Oostvl. gebr. voor: hobbelig.
HADSCHAAR, m. 1 smaadnaam, dien men
aan een Gierigaard of iemand, die
veel geld bijeen verzamelt , geeft
( r. Maastr. ), Bild., die hapschaar
schrijft, zegt dat het eene zoue ver·
bastering is van 't hgd. hascller van
haschen, grijpen. Doch Böhmer leidt
diL van 't fr.archer af. Z. Bild. I,~!.
llabschaar is te Antw. een man die
' zich met velerlei kleine en min of
meer oneerlijke zaken ophoudt.
HADZAKKEN, b. w., pakken, Ie vinden
of te krijgen zijn : er is niell te hab~
zakken. Gij zult er niet veel habzak·
ken, d. i. t>akken, vinden of krijgen

(Hagel., Kemp.). In dezen zin heeft
Kil. llabbe11 en snabbert, I. captare,
caplitare. Habzakken bel. bij hem
verbis ( of) ingenti latrat u into11are,
bij Sleeckxtempeter. Vanhier: iemand
over/labzakken (overschreeuwen).
DACHT, v., heeft, behalve de beteekenis
gel (van de wip ) afgeschoten heeft,
d. i. dat hij den prij:i verdiend of
van : dik stuk , nog die van : keten
. behaald. heeft. z. aas, bij Olinger, in
(Kemp.).
den zin van deugniet, en, bij Weil. , HAGE (op de) BUISCHEN bet. iets te
kennen geven, bedektelijk van iets
in dien van slecht vrouwsper3oon
spreken ( Ooslvl. ).
voorkomende.
HAAS, m. mv., hasen, handschoen HAGE~IAKE, v., vogel ( haagmusch?)
( Westvl.)
·
(N.·Limb.), elders inLimb. luidt het
DAGEPISSEN, o.w., sclioolduiken. Van·
heil. 't Is licht hetzelfde woord als in
hier: hagepisser, schoolduiker (Oost·
. den Teuth. haise in C. Colscll, en bij
vl.). z. haagschool en duiken.
Kil. hose, nu hoos ..
DAGEPLANTEN, o.w., spelen in plaats
HAASBALK. Z. halsbalk.
van naar de school te gaan. z. hage·
HAASKENJAGEN, o. w., gekscheren,
pissen en haagschool ( Westvl. ).
voor den zot houden : ge zult met mij
HAGSBEER, v., tioort men in Limb. voor:
geen/laaskenjagen (Lier). Te Leuv.
zwarte aalbes.
heet men dit : gij zult met mij geen .
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HAK, v., ijzeren werktuig met" houten
steel, dat men gebruikt om de aarde
los te maken, b.v., als men de fondemenlen graaft voor een gebouw, en
dat men onderscheiden moet van den
bikket 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 eene hak een klein
hertsvormighouweel om hof-en veldvruchten te hakken ( omkrabben ).
In dm hak bet. in Westvl. in den
oogenblik : hak wortel van hakkeu ,
houwen.
HAK, bijv., komt voor in: hij is niet hak,
d. i. hij is niet gemakkelijk te betrappen (Kemp.). Kil. heeft hacke in
de beteekenls van de laatste of degene
dia op het uiteinde is, I. ultimus,
postremus, en zegt dal het gewoonlijk
in een kwaden zin genqmen wordt:
hij is niet hak bet. dus : hij is de leste
niet, hij wacht niet tot dat hij in 't
net gevangen worde.
HAK. Een glas op den hak drinke11 is een
laatste glas ten afscheide drinken
( Antw. pr. ). De Hollanders zeggen :
eer1 glas op den valzeep ( d. i. den trap
waarmeé men scheep gaat}, in 'I fr.
boire te coup de l'étrier. 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, v., haag'
dis ( Wcstvl. }.
~ HAKKELGAREN, o., verwarde gilrcnstreng; overdr. moeilijkheid.//etgeen
hij zegt , is hakkelgaren bet. hetgeen
hij zegt, hangt noch bindt· ( Br. ) ,
zijne gedachten hangen niet samen
( Westvl. ). Wargaren ( Antw. ).
HAK OP DEN TAK. Yan der1 hak op den
tak vallen , bel. telkens van het eene
onderwerp tot een ander overgaan
( Geld.-Limb. en elders), van den os

HAl.

op den ezel.
HAKSEL, o., to fijn gesneden stroo, daL
men onder de haver voor de paarden
mengt (Hagel. en Limb.); ~·plagge,
schadde, afgehakte groes ( Antw. pr.
N{)Ord. ). Vandaar : ltakselltaak, hak
om schadden of haksel meé op de
heide af te kappen.
HAL, HALLE, v., huisje ()f overdekte
plaats, waarde biekorven onder ij taan:
die bieman heeft eene groote hal ,
daar staan wel dertig korven naast
elkander ( Br., Hagel-Limb., Antw.).
Hal, halte komt nog voor in : "leeschllalle, lakenhalle, enz. Dit waren vroe-

ger opene, doch overdekte plaatsen
waar men vcrkocht, in den Teut.
porticus. Vanhier het fr. halle.
HALFELFKEN, koffie dien men in den
laten morgend neemt (Br. l.imb.).
HALFEN, m., is eigenlijk een pachter,
die de eenc helft van zijn land voor
zich en de andere helft voor zijnen
heer bezaait, doch I.Jet. thans in Limb.
een boer, die eene hoe,·e in pacht
heefL. Bij Kil. half-win en llal/fellaer,
parliarius, coltmus partiarius, fr. cown dimidiaire. De vrouw van den
halfeu noemt zich lialfesseof l111l{erse.
HALFHOUT, o., te Leuv. hout, dat dik
gekloven is, ook wishout of brandhout genoemd; te Antw. en elders is
hel nog : een I.Jool of boomstam in
twee geldovcn. Fig. zou lump als em
ltalflwut.

HALFKEN, o., ook halfmaatje, is er.ne
zekere maat voor \'loeistoft'cn : een
halfken órumirwijn ( Limb. ).
HALFMAAN, v., borstel of raagbol ( Ur.
en Antw. }, Ie Gent: kuppt'jager.
HALFTEN en HELFTEN. Iets ten lwt{1en
e11 ten hel{len, d. i. half afgewerkt
laten liggen ( Westvl. ).
HALLE. Z. hal of biehallc, d.i. hijenschop.
HALLEGEUOD, o. , een stadhuis~cbod
(Poperinge). Men zegde vroeger
ook halheerm, voor: raadsheercn.
Z. Dierix, sur Gand, I, t33. en Raep-
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sa et.
HALLEM, m., allerlei gereedschap (omst.
Aalst). Z. alaam, blz. U.
HALS komt voor in vele zegwijzen : hals
over kop gaan ( Dr. ) , door en door : ·
de stad hals over kop luopen, d.,i.
gansch doorloopen. In Limb. zegt
men over hals en kop. Op den halsliggen bet., in Westvl. :schoon sprekèn
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 brengeil
is ',tzelfde als om hals breugen, in Br.
en eld. den hals breken, b. v. de keukenmeid ltee{t al de kasserolim den
hals gebroken. llals over kop in 't
water springen , met den kop naar
beneden in 'l water springen. Alles
gaat hals over kop, d. i. over hoop,

het onderste boven ( Antw., Br. ).
HALSDA LK, ook haasbaJk, de voornaa!Jl·
ste balk van een huis (Kemp., Br.,
Vl. ). Dil haasbalk komt ons voor als
eene verbasterde uitspraak van asbalk, zijnde deze balk als de as, waar
het huis voornamelijk op rust. Z.
hanebalk.
HALSHANGERKEN, o., fr. amulette.
BALSTER, o., te Leuv. eene graanmaat
Een zak tarwe van vijf halster~ weegt
100 kilos.
IIALTEH, m., in Vl. meest gebr. voor:
halfter of halster. Kil. heeft, hehalve
deze Jrij vormen, nog: ilelchter, 1. capislrum, en Weil. helster en Jwtster.
In Limb. luitil het helter, in Neder·
saksen halter, in Engel. haltre, halter, in 't hgd. ilal{ter. Het komt van
halten, houden : 't is veeltijds het
beste veulen dat zijn halter breekt
( J. De Brune, Bancket-werck, 201 ).

HALVELINGS, HALVELING, bijw., half,
ten halve (Vl. en !Ir.): lyk bloemekes
halu'linge ontloken (G. Gez. blz. tl6).
BAL VEN, b. w., halveeren ( Br. ).
11.\L \'IE, uitgespr. hali-je, iets dat zeer

IIAM

onvolmaakt ill : uw werk is maar eene
halvie ( Westvl. ). In Br. hoort men
daarvoor S!lms : 't is maar eene ltal{pan,
HAMBORGEN, o.w., wanneer men bij 't
kaartspelen een slag opneemt, b. v.
met eene vrouw en daarna het aas
uitspeelt, waarmede men dan den
heer vangt , noemt men de eerste
handeling hamborgen ( N.-Limb. ).
HAMEEL,
is in 't Hagel. een hoqten
tuig , dat aan de kam eener ploeg, of
den dissel eens wagens wordt gehaakt, en aan welks uiteinden de
kettingen of zeel en zijn gehecht, die
aan 't gareel of haam der paarden
worden vastgemaakt als deze vo(}r
ploeg of wagen worden gespannen. In
Br. en elders heet dit zwing, fr. essieu, cuudé. Kil. tignum transversum
timonis. Het is vcrwant met Jtamei,
een dwarsloopend hout. Z. hameschier.
HAMEN, o.w., t• slafelijk werken alsof
het woord beduidde : den haam op de
schouders dragen; 2• overeenkomen,
zich verstaan : zij hamen zich niet
(Limb. ).
HA&! ER. De hamer sla mij weg, als het
niet waar is; deze spreekwijze is een
soort van eed , die wel kan overgebleven zijn uit het /leide11dom der
Noordse/te volkeren , namelijk daar
zij hunne ilOdheid Thor verbeeldden,
in de eene hand gewapend met den
bliksem en in de andere met eenen
hamer, waarmede hij zijne vijanden
sloeg, is tiet zooveel als Thor tot
getuige roepen van hlltgeen men zegt
en door deszelfs straffenden hamer
willen getrotfen worden, indien men
geene waarheid spreekt (Kemp.). llij

v.,

sto11d als va11 den hamer geslagen,

hij stond gansch verbluft ( Antw. ).
HAMEREN, b. w., eigenlijk met hamer
werken , hetzelfde als haren : de
zeisen hamer-e11. Z. haren (Br., Kemp.
en elders).

HAN

HAMERSCHIER, schier, waar de strengen
van het paard aan vast zijn (Westvl.).
Schier, schierkenshoqt is bij Kil. een
Vlaandersch woord , dat een afl{ekapt stuk hout bet. en licht hetzelfde
als in Br. zwi11g en elders hameel.
Z. hangschijf en ha meel.
HAMFEL, v. ( Limb.), in ·Br. hcmfol,
verbastering van hat1dvol.
HAMMEN, of POTJEN HAMMEN, een
kaartspel dat met geveJen gespeeld
wordt : willen wij wat llammer1?
Neen. Toe! een potjen maar (Aalst).
HAND, v., een dier woorden welke in ontelbare gezegden voor·komen : bij
der hand zijn, d. i. zeer snel, behulpzaam , bekwaam of behendig zijn :
dat meisje is bij derhand (Br., Anlw.,
Limb. en elders ) . De hand uit zijn,
d. j, wel gesteld zijn, onbekommerd
kunnen leven : Jan oom is de hand
uit ( 1\omp. of Thien. ). Yoor der·
hand, d.i. van voor af aan: de l'a'/Jell
voor der hand uit plukkm ( Br. en
elder.o ). Op vo01·hand betalm is betaler;. vooraleer men het gelwchle goed
mede neemt (Dr., Limb., Antw. en
elders). Aan de hand doen, fr. procurer. Onder de hand hebben, doen :
wat heeft die jo11gen onder de hand.
Aan of op de hand hebben, moeilijkheden hebben, verkeeren : wat heeft
die ruziemaker alwe~r _aar1 de hand.
Die dochter heeft iemand op of aan de
hand, die haar niet gelijkt ( Br.,

Antw., Hagel.). In Lill\b. zegt men ook
veel : aan der haud. Met ha1Uten en
voeten werken is allerlei pogingen
aanwenden (Vl., Br., Limb. en in
'I Noorden).
HANJ)DADIG, bijv., al te gemeen met zijne
handen , alles willen aan raken : dat
kind is fel hauddaáig ( N. der pr.
Antw. ).
HANDEL. Wel in zijnen handel zijn, van
iets wel voorzien zijn ( Wcstvl. ).
HANDELEN, o. w., freq. van flatiden,
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
ben in een 11iet1w huis gaan wouen
eu hel handt mij zeer dal ik 11u eenige
rust heb. Deze verauderiug zal mij
handen, d. i. zal mij aangenaam
zijn. liet handt mij (helpt mij ) dat ik
wal rusten mag. Ook zegt men : hauden voor: eene hand werken, of: naar

eene hand gemaakt zijn, b. v. volgens
dat men slinks of reehls is, zegt men:
zoo lwud ik niet, ik hand zoo, of zulk
werktuig handt mij, of: is naar mijne
hand gemaakt (Kemp. pr. Antw. ).
Van dit handeu heeft men het afgeleide mislumden, ongemal;kelijk vallen, varen : 't mishandt mij dat ik
mij1te boekeu niet óij mij luó (Anlw.
pr. en st. Z.· en N.-Hr. Z. Hoeuftt.)
Z. ook bes/lauden, bij Kil. handeu ,
I. commoáum sive aptum esse, co"·
(erre, placere, man ui convenire, etc.
HANDGESLAG, o. Eer; handgeslag maken

. bet. de .handen van verbaasdheid
ineen slaan : zij maakte eer1 handgeslag toen de kat met de per11en wegliep ( Hagel. ).
HANDGIIiTEN, b. w. Iemand handgiften

is een handgift aan iemand doen :
toe, handgift !~ij of zijl eer1s mijne
handgift ( Br., Antw. en elders).
HANDHAVIG, bijv., behendig, fr. adroit

( Poperinge).
HANDHEEF, outijds en thans nog gebr.
voor : handhave ( handv:llsel , steel,
oor, hengsel ). In I.imb. luidt het
hand/Ie(.

HANDIGE TEGEN WANDIGE SLAAN, zeer
gauw spreken (Poperinge).
IIANDJ E bet. to de jicht aan de hand,
2° een handje aan iets hebben , zeer
bedreven in iets zijn ; ook de ~e-

HAN

176

woonte hebben van iets kwaads te
doen : hij heeft er een handjen aan
( Limb. en elders).
HANDKAART, v., schöon spel in de kaart,
dat noglans geen troef is : ik had
weinig llafldkaart , maar veel troef

( Westvl. Br. Antw. Kemp.).
HANDLICHTEN,b. w., in bezit herstellen
(Kil.). Sleeckx vertaalt: don11ermain
tevde.

HANDSLAG , m., te Lier 't zelfde als te
Leuv. palmslag, bij Kil. ooit nog
koopslag, I. palmaria additio, waar·
door de notarissen den koop toe·
wijzen.
HANDVEGER, m. , handbezem (Roermopd).
HANDVLEUG EL, korte raagborstel (Antw.
en Leuv. ). In Br. ook : (ledder.
HANDWANTE, flets, slag ( Wcstvl. ). Kil.
heeft : wante , i. wanghte, in den zin
van : kaakslag.
HANEBALK, de hoogste balk van het
huis, waar het dak op rust ( Antw. ).
z. balsbalk.
HANEBUTER, m., in sommige plaatsen
van Oostvl.voor : aanbeeld.
HANEKUL, wilde roos, hondsroos, horte·
breem of egelenteer. Omstr. Thien.
heet men de langwerpige roode be·
ziën van deze braamplant ook :
har1ekullen.

HANENMELKER, die vele hanen ophoudt
(Antw.).
HANG ( uilgespr. hank ), m., is, in 't algemeen, de plaats, of 't houten ·ding
dienende om iets te hangen ; doch
bepaaldelijk noemt men 'tin Br. en KI.·
Br. de schouwplaat; in Antw. pr. is
't de kcting in de schouw hangende
·aan eeneijzeren dwars liggende plaat,
ook hangel genaamd, waar de ke·
tels , enz. worden aangehangen.
(Z. hangel.) Daar is geen hang in den
schoorsteen vertaalt Halma : iln'y a
pas de commodilé dans la cheminde
pour y pendre. lla11g wordt soms
ook gebruikt voor 't w. har1gen als

HAN

nw. voor helling of hellen : in den
har~g van den berg. Bij ons, in Br. heet
men eigen_lijk hank het schap of wat
men in 't Noorden en elders rak, rek
ofschotelrak noeint, fr .porte·vaissette,
zijnde eene plank tegen den muur
vastgeklopt, of boven de schouw, op
welke men potten, schotels en tassen
zet en onder dewelke haken zijn geslagen om potten en pannen aan to
hangen. Bij Kil. is hanck, hangh, de
plaats waar; b.v. visch of vlceseh te
rook en of te droogen hangt.
HANGEL of HENGEL, m., t• ijzer in de
kave of schouw vastgemaakt en die·
nende om potten, enz. aan te hangen,
de schouwketing waaraan de ketels,
enz. over heL vuur hangen. Vanhier
hangelhaak, de haak aan 't onderste
van den hangel; har1gelijzer, 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
hangel blijven , d. i. verloren gaan.
Yijshat~gel, fr. crémailliire.
BANGELING of HENGELING, uitgcspr.
engling en, omstr. Lier : handeling,
in. , een bijenzwerm , 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
(Hagel., Kemp.).
HANGEN, o. w., stilblijven, peisteren,
vcrtoeven : als mijn gebuur naar de
stad gaat, is 't altijd avond eer hij
t'huis komt, hij blijft in alle herbergert
hangen. Vanhier hanggat ( Br.,Antw.,
Limb., Vl. ). Het lang of breed tatet&
hangen is fel gekleed gáan, hoogmoedig zijn , stolfen : die 't lang heeft,
kan 't lang lateu hangen. Het laten
hangen bet. iets onachtzaam or slecht
doen, en: den moed opgeven : die is
r~auwelijks getrouwd· e11 zij laat het
a_t hangen (Br.,Antw., Hagel., Limb.).
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Tc Leuv. zegt men : hij heeft /tel in
HANGSCHJJF, HANGSCHEl, v., hetzelfde
zijne bovenkamer, in zi}r!en bol of
als wat boven aanschijn heet, eenc
zijne bov.enster.
schijf of schcide, waar de strengen
HARD, bijw., in 't Land van Aalst voor:
van het ingespannen p:1ard aan vast
dicht, zeer, b.v. hard bij, d.i. dicht
11ehaakt worden (Leuv.). Z. hamceL
hij, in 't eng!. ook: hard by.
HANGSEEL, 'I· zelfde als anseel, help,
HARDBEEIG ( hardbedig ), sterk tegen
bandelier.
alles : een hardbeeïge kerel (Kemp.).
HANK. Z. hang.
In Dr. hardbeerig. Ki I. herdbaer ,
IIANKEREN (hunkeren), o. w., iets gre·
herdbaerigh, I. toterar1s laboris, (ri·
tig begeeren , wordt gezeid bijzon· .
goris, duloris; induratus, laboriosus,
derlijk van kinderen als zij iets zien
patiens, enz.
eten ( Westvl. ). Omstr. Kortrijk zegt
HARDEN, HERDEN, o.w., hard worden,
men : guie11 en /!ankeren ( Z. guicn ).
verharden, uitdroegen, smooren :
Vanhier hanlcerachtig. z. ankeren ,
de grond begintie hardeu (Vl., Br. ).
blz. 111.
HARDGRAAN, o., graan dat hard tegen
HANNE, HANNEN, HANNES, m., t•ekster,
vorst is, wintergraan; in tegenstelroetaard : eeu lwrme leeren klappen.
ling van weekgraan, graan dat den
Vanhier: hij klapt gelijk ee11 han11e,
vorst niet kan herden or uitstaan.
d. i. wnder vcrstand ; 2• een pas geHARDHOUT en WEEKHOUT, hardhout
boren kalf, nuchtere lzarme of mcüt·
h. v. eikenhout, weekhout, b. v. poten ( korte eu ). Vanhier : harmeupulierenhout. Z. Hoeufft op hard.
vleesch; 3• een plompe kerel, bij Kil.
IIARDTE ( herdte ), in Br. veel 11ebruikt
homo imbellis. Z. annc. Hanne,
voor : hardheid. In Limb. helle, heilafaart of keultenklouwcr is, zegt
ligheid.
Bild., niets ancters dan het woord
HARI<:N, IJ. w., plat en effen kloppen,
Imme, I. gal/in a.
scherpen, scherp maken, wetten bij
HANNEKENMAAN, de maan.
middel van cenen hamer : 't woord
HANNEWUITEN, m., fr. pie-grièche.
is misschien verbasterd van harden,
HANS, m., mv. hansen, kan eene verkor·
hard make11 . .Pikken of zichten, zei·
ting zijn van : handschoen, waarvan
sens, sneppeil ( soort van ongetande
het, omstr. Thicn. en St-Truid., de
zikkels) worden geitaard, en wel als
beteekenis heeft. Dan het zou ook
volgt : men slaat een ijzeren paalken
wel in verband kunnen st3an met
of aanbeeldje, in Br. harewee of
haas of heis. De hansen rijden bet. :
ltaargewet, in de Kemp. haarkraam
de paarden om prijs doen loopen.
genoemd, in Limb. haarbol, in den
Over een veertigtal jaren bestond die
grond ; op den platten kop legt men
prijs nog in een paar lzansen.
de pik, enz. en men klopt ze met den
HAP, IIAPPE bet. in Westvl. eene hak of
haarhamer hard en scherp , en dit
bijl om hout te klieven. In 't Land
noemt men : pikken, zeiseus harm
van Aalst is hap, m., een uitwas,
(Kemp., Hagel., nr., Limb. en N.·Br.).
aanwas of knobbel in het hout.Z.hap
Sleeckx vertaalt het doór : aiguiin Weiland.
ser avec te marteau.
HAPPE, v. Z. hap.
HAREWEI': of HAARGEWET, het aan·
HAPSNAP, bijw., in de gauwte, overenbeeldje waarop men de pikken haart.
weér ( Kemp. of Hagel.).
Z. haren.
HAR, v., voor hersenen : de man is i-n de
HARREKOP ( IIARDEKOP), m., is hetharren geraakt, d. i. hij is in zijn
zelfde als hareu/aar of hermteer.
verstand geraakt, fr. tim/Jré(Maastr.).
?.1
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z. dit laatste ( Z.·Limb. ).
HARREN. Z. haren.
IIARST of AST, behalve de op blz. 21 opgegevene beteeken is, 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 Hall. Woordenb. is
eest een oven om mout in te droogen.
In Limb. noemt men die plaats escle,
in 't hgd. esse.
IIARSTELING (Vl.), in Dr. en Antw. ha1'Sl·
draad, draad met hars bestreken.
HARSTEN, bij Kil. herdtsteu, bij Sleeckx
in 't fr. rOtir; doch het bet. in Br. en
Antwr en bij Bild. rooster~, op den
rooster, heete plaat of in den oven
hard laten mtdroogen, b.v. :brood
herstm. Geharst brood. Z. ast, bz. 21.
HARTEN of HARDE, groote blooaard :
die harten! hij durft met den donker nog niet tot aan de deur gaan

( Kortrijk).
•
IIARTENVRETEH,grompot (Br .en elders)~
HARU-WAURIE. Z. duze en haar.
HASPE, v., voor haspel. Zoo heet men,
in Westvl., den band, waar het gehaspeld garen meé samengebonden
wordt. Z. bij Kil. het woord llasp,
haps , fila congregala et ex alabro
(haspel) deposila. Z. Bild. 111, H3.
In Br. noemen wij dit haspe : sireen
of stre11g; elke af~:ewonden bobijn is
eene streen.lllen zegt in We:;tvlaand.:
dronken, zat gelijk een hQspe of haspel, d. i. geheel bedronken, zat· zijn.
Zijne liaspen en zijne spillen pakken

UAV

HASPELZOT, bijv., zot, b.v. : zoa 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. ).
RASSENOOT ook ASSENOOT, in Limb.
gebr. voor : hazelnoot of hazelaarnoot, als bessem voor: bezem.
BASTEL , o., (klemt. op èl), kapmes,
bijzonder dienende om klein hout te
kappen (Kemp., Hagel., Br. ). Bij
Kil. l1esse , fris. hall. 't zelfde als
stoot·degen, parazonium. liastel
schijnt ons verwantmet het fr.hache,
I. ascia, of liever, 't is eene verbastering van : hafteel (houweel) van haften, /lachten, houwen, afkappen. Z.
L. Ten Kate'!! Aanleidiug, enz. 11. op
houw.

HATTE, ATTE, HEDDE, HETTE, beteek.
in 't Gothisch: vader, en, hattel, hellel,
vaderken. Vanda!irnog in Belg.-Limb.
hete (uitgesp.heetee met zware ee's),
grootvader, en hetete, overgrootvader.
'
HAUW, bolster (in llr. pellen), van kool-,
sloor-; raapzaad, enz. ( Br. ). Bij Kil.
/laude, /lauwe, houde, ho uwe, pelle,
l. tunica , concha, cortex : silifiua ,
folliculus, calix ( fabarum ).

HAVE voor haven in Vl. en Br. waar men
ook nog haaf hoort. ·
HAVEGEER of HEVEGEER, timmermanswerktuig , grooLe· boor , avegeer
is : vertrekken, of, zijne matten op(Kortrijk). z. geer of'gaar.
· HAVER. Hij zit op zijr~e oude haver, d. i.
rollen. z. haspelzot
HASPELEN, o. w., begaan, betijen
hij krijgt geeQ eten (Zele). Te So( Antw. ), doen ( Leuv.) : laat hem
mergh. verstaat men door haver en
maa1· liaspelen ( overal ).
hooi : gemengclde sterke dranken.
HASPELZOG, -PEERD , ·PADDE, een IIAVEREN-GORT, grauwe balekaLoen(Dr.,
·bloksken hout dat de bobijn van .de
Antw. st. en pr.).
spinster draagt; het heeft gewoonlijk IIAVERRUISCHE. Zoo noemt men in 't
min of meer den vorm van een dier
Hagel. het onkruid dat in Br. herik
heeL. Dij Kil. is herick of hederick,
dieren en staat op pootjes ( Br.,
Kemp.).
, l. rapistrum arv()rum, en harick, on·
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kruid,l.lolium. In Blancardus Lexic.
is herick wilde mostaard, irio en
· irion, hgd. weg- senlf, hederich,
wüder senlf, in 'l fr. tortiLLe, velar,
engl. lledge...mustard, /Jank-kresse. In
Limb. en Br. hoort men herink.
HAVERS, bijv.: dal kleed is niet veel havers (niet te goed). Dat hout is niet
te havers (niet te gaaf) (IJ peren).
HAVOT, eene graanmaat : twee havots
koren ( WesLvl. ).
HAZAARD, m., geluk, goede koop, goede
kans : er is een hazaard te doeu ,
daar is gelegenheid om iets voordecliglijk te koopen ; bij Kil. atea,
(orlmla, sors, fr. lwsard, eng I. ha·
sarde ( Br., AnLw. en elders). In
Westvl. bel. ltazaard : lekke•·nij ,
feest: breng mij eeneu hazaard mede.
HAZAK. Z. haarzak en aaszak.
IIAZAI{KEN, hazakkerij, enz. Z. haar·
zakken.
IIAZEilEENEN. Zijne llazebeeucn aan-.
doen, zich in allerhaast we~:pakkcn.
-Zijne haze/Jee11en aanhebben, over·
haastig loopen.
HAZEN, o.w., schoolkindcrswoord, 'L veld
rondloopen, als men in de school zou
moelen zijn, Lc St-Truid. in I(Cbruik;
lc Thien. zegt men haagstooien, Lc
Maast. pleukm.
HAZEWINDIJOHST IIEIIIIEN, honger lijden. Bij Kil. en heden nog is hazewiudendor~t een Vlaanderseli sprcclnv.
dat hetzelfde als hODI(er beduidt.
IIE. Evenals wij, gij, zij soms door we,
ge, ze vcrvangen wordc~; , zoo zc~:t
men dikwijls he, in Limb. hè, en
eldershivoor: hij : komt he! /leeft hi
dat gedaan? Z. /lliddelaer, 111, 283.
IIEBBELIJK, bijv.enbijw., redelijk, of,
gelijk men te Leuv. zegt, in de rede:
het gaal hebbelijk , 't gaat maar tus·
scltenlta/f e11 hebbelijk, d.i. heL gaal
maar gemeen. - Zeer : hebbelijk
schoon. /lij was hebbelijk gmm, d. i.

hij was zeer gram (Vl. ).
IIEBBEN. Z. hubben.

IIEE

IIECHT, m., een slecht, versleten paard,
ook vilderspaard genaamd, omdat de
vild.!rs soortgelijke paarden koopen.
Vanhier : hechthoop, een hoop mest
waaronder men een geslachten hecht
lot mestlaat verrotten, oen hecllten·
prosser, een vilder ( Br., Kemp.).
IIEDDE of IIETTE. Z. hatle en heLe.
HEDDERIK of HEDERIK, door vcrkorting:
herik, ltarik, onkruid. In den Teuth.
en elders bel. hederik in 't I. lolium,
zizauia, onkruid, in Br. vuilkruia
genoemd. In Limb. zegt men /lering
en in Br. herink. Edoch in Dr. verstaal men door herik Qf heritlli. en io
Limb. doorhe1'ing: wilde mostaard,
I. irio of i1'ion. Kil. vcrtaalt hederick,
herick, ra pistrum arvorum; soort van
wild raapkruid. l/edderik bel. in Br.
hetzelftie als wal men elders varkens·
gers noemt, en veel op de straten en
harde gronden wast.
HEEF, in Br. m., elders v., bij Vondel o.,
komt van beven, zuurdeescm: /Jakker,
doe den heef in 't brood. Vanhier :
heefdeeg : men heeft dm zieke heef·
deeg en mostaard aau áe voeletl gelegd. Voor heef bezigt men ook ltevel:
de hevel is in 't brood. Den heef zeilen,
fr. préparer, Ie levain pour la fabricatioTI du pai11. Men gebruikt veel heef
voor: hccfdeeg. Kil. heeft: hef, lteve,
ltefdeefJh ( gansch België). Z. hefscl

en hcll'c. Slecckx heeft/lee/ ook in den
zin van : biest.
HEEL, bijv. (met zachLlange e ), voor :
hel (helder) (Dr. en Antw. ).
HEEL, het houtwerk dat den koeketel
drJagt (Venloo ). Z. over de zegwijze:
"noch heet noch keel" helder noch
pelder.
IIEEL, kiczing. Z. helen.
HEEL J<~N AL, m., zijn heel boeltje, fr.
avoir saint Crépilt (AnLw.).
HEELT en HEEL TEN. Z. heiL en helLen.
HEEMST, in Dr. m., bij llild. v., ook humst
of witte humst en wille maluwe genoemd , I. alllwec1 , hgd. eibisch-
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kruid, f1·. guimauve ordilzaire. Sleeckx
heeft : heemstwortet.
HEltRBRAND, m. , pijn aan de oogen
(Westvl.).
HEERDof KOEHEERD, m., iemand die de
koeien eener gemeente hoedt. Er is
alzoo een onderscheid tusschen koeheerd en koejongen ( Limb.), 1/eerd
staat biervoor: herder.In den Teuth.
herdde, en bij Kil. herde, herdeman, I. pastor en herden, hoeden.
HEERENDOER of BOERENHEER, boer
die als een heer gekleed gaat, rijke
pachter ( Br. en elders ).
HEERLAAR, HER· of HEIRLAAR, m., in
OosLVI. hetzelfde als elders in Vl. en
omtr. Leuv. llerenteer, in Limb. llarenteet• of llarrekup, in 't Hagel. hunter, heimteer, lteieuteer ( r. Thien. \,
in de Kemp. herzelenteer of hezzelenteer. In sommige streken van
't Noorden hanebeuk (haagbeuk?)
I. carpinus, fr. bois de charme, charmiUe. Dit hout dient veel om hagen
rond de tuinen te planten; daarom
wordt het licht heimteer of heiueuteer geheeten. Teer en laar is 'tzelfde
als blijkt in : 1wtelleer, notelaar;
t11ispetteer, mispelaar , enz. z. herenteer.
HEES, v., knieboog: staat hem in zijne
heesen ( Limb. ).
HEESTER, m. ("in Br. met scherplange e)
in Limb. lleisteJ', eigenlijk boom ken,
doch in Br. beduidt het gewoonlijk
een eikeboomken, en een heesterbosch , een eikenbosch. In Westvl.
bilt. het: hof, tuin, en heesterkeu, een
hof ken, waar men plantsoen kweekt.
Plant. verstond door heester ook pvte,
fr. utt sion o"jetvtl d'arbre, I. latea,
{rutex. Volgens Bild. is 't eigenlijk
bijv. mv. dat takkig bet. Bij Kil. bet.
het, onder anderen, ook hof, tuin,
pvmarium, en eestcrbosch vertaalt
hij door semillal'ium, platttarium,
d. i. in Br. eene ltweekerij , fr. pé!Ji·
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HEESTERKEN, o., plantsoenhof, kweekerij. z. heester.
HEETBROOD (Dr. Antw.), heetebrood
(Vl.), brood, dat men verseh uit den
oven verkoopt, b.v. de bakker blaast
"heet b-rood" en die geerne brood
heet uit den oven eet, loopt er halen.
HEETJ!;HONGER, m., in Westvl. 't zelfde
als in Br. gierho11ger, te Antw. geeuwhonger, in 't Noorden l!oudsl!onger.
Kil. verstond door heethongherigh :
zeer gulzig , slokachtig, I. valtie fa·

melicus, gulosus, vorax.
HEETEKOEK of PANNEKOEK, koek, dien
men na het brood bakt, fr. galette :
ikgrabbelr~aar de heetek.oeken (Oost..
en Wcstvl. ).
HEETIG, bijv., heet, hittig, ritsig, toch. tig, enz. (Br. Antw.).
HEEUKEN, o. w., jeuken.
HEI!'I!'E, HEI!'FI!:N, JJUFFEN, v., in Limb.
gest ( {ermentum ) : een koek zonder
heffen is kletseh. Dit is hetzelfde
woord als he{, droesem, moer, fr.lie,
in Dr. heef of lieve, in Vl. he{set, welk
laatste aldaar zuw·deeg, fr.tevain bet.
Hij Kil. llefi;el, i. lieve, I. {ermentum.
Het roggenbrood wordt met heef,
het tarwen- met gest gemaakt.
IJEFSEL , o., in Vl. hèsel (met zware e
uitgespr.), lieve of heef, lat. {ermelltum of zuurdeeg. Vanhier verllèselm, bij Kil. verhe{sete11, fermelilare, fermmieseere, in Ur. gaan,
d. i. opgaan.
HEFTE, v., schop onder het achterste
(Vl.).,
HEGEvg~o:R , avegaar, eene groote boo1·
( Oostvl. ).
,
HEI(DEJDOORN, m., doornachtige·heideplant met purperen bloemen (Hagel.).
HEIDESPRINGER, m., in Limb. uitgespr.
huispringer, voor : sprinkhaan.
HEIDSEL of IIEITSEL, m., bussel hout,
bijna helzelfde als mutsaard ( llr. en
Kemp.). In Limb. bel. heitset: brandstof, gewoonlijk van hout om tien
oven te .sloken of te heeten. Deze he·
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teekenissen komen voor: t• bij Plant.
fr. (agots légiers de bruyères ou de
ronces , I. (ascis , ericae (asciculus ;
2• bij Kil. Vil'gullum siccum, (asciculus
ericarum. Vanhier het w. heitselen,
het scháarhoul in heitseis binden, en
uitheilselen het klein hout afkappen
of uitsnoeien (nr.). Het komt van
heide, fr. bruyère.
HEIEN, o.w., omstr. Thien. aanwakke·
ren : hij heil zijn volk niet genoeg
aan. Deze bet. heeft het ook bij Kil.
die vertaalt door subagitare. Vandaar
ook heiachlig, bijv. : een heiachtig
man. Z. Bild. op hei.
HEIER, bijv., helder, klaar, zuiver: eene
heiere stem ( Z. ·Limb. ). In l!r. zegt
men : eene helle of hele stem. Een
heier weder (Maastr.), in nr. een het
weêr. Het komt van 't hgd. heiter. Kil.
heeft heyder, Ger. Sax. Sicamb., I.
ctarus, coruscus,.en 't werhW. heyden
of heyderen, hetzelfde als: opklaren,
ophelderen, I. coruscare : de lucht
hcidert, of, hetd.ert op.
HEILAP, m., afgc~tokcn heitlegroes of
heidezode ( Limb. en elders).
HEILHUIZEN ( heilhoczen ), o.w., is ecnc
plechtigheid , welke ook bierkeuren
genoemd wordt en bestaal hierin,
dat op den laatsten kermisdag dan·
sers en danseressen, met den speel·
man aan het hoofd, van huis tot huis
gaan «den heildronk drinken» en
bierkeuren. Te gelijker tijd· brengt
men de danseressen n3ar huis, en de
momber of kapitein van 't spel steekt
eene roos boven de deur lwrer wouing ( Z.·Limb. ).
HEILICHTEN of HEILLICHTEN. Z. ijllichten en hemellichten.
HEILIGDAGEN MAKEN of LATEN, hij 't
werk iets over~laan : de schilder

heeft vele heiligdagen op den muur
gelaten ( Anlw. st. en pr. ).
HEILIGE-WEHK, o., koningszeer, in 'l
fr. écrouelles ( N.-Limb.), in Br. en
elders: klierm, klierziekte, kropziek·

HEI

te, het Sinte Markoen, engJ.. kingévil.
HEILIG GEEST. Heiliggeest goederen zijn,
in België, goederen, die aan 't bureel
van liefdadigheid on armhestuur toebehooren. Zij worden zóó genoemd ,
omdat ze uit liefde en als ingeving en
aandrijving des Heiligen Geestes tol
der behoeftigen onderhoud geschonken werden. Pan den /1. Geest trekken
of : deu 11. Gust trekkeu , door d.m
11. Geest gekleed worden is: door· hel
armbesluur geholpen, gekleed wor·
den. Een II eiliggeest lijk is, te Leuv.,
zulk lijk dat op den anlre of als arm
zijmie begraven wordt. Kil. vert.
heyligh Glteest-huys door Ptochodvcfiium. Te Lier heet hel huis van 't
armbestuur: lleiliggeest-lwis.
HEILIGMAKER, m., zeker peperkoek,
die kandijsuiker inhoudt (Vl.).
HEI LLICIIT, bliksem.
HEIM, een woord dat bijn:~. uitsluitend
gebruikt wordt voor : te huis, bij
heim, domi, b. v. : hij gaat noar
heim. Hier is 't goed, maar lteim is
het beter. 't En;;. home. Het is de
hgd. vorm, de meer Nederlandsche
is heem. Beide vormen staan in de
Woordenbocken ( Limb. ). Vandaar
hei vers, datmen in Limb. hoort, eene
verbastering van heimtoaarts: ik ga
heivers, d. i. ik ga naar huis. 1/cim
komt voor in de namen van vele ste·
den en dorpen zóó in Uuilschland als
in de Nederlanden, in welke laatste
gewesten he't meestal tot Item ver·
kort is, b. v. Am hem , Pelthem,
Jlouthem, enz. Velt~ dier namen wor·
den thans verkeerdelijk geschreven,
b.v. BnmoSUI/1, JJuggenum, J/vllum,
enz. J/eyne, hey11wit I.Jet. gehucht
( Teuth. ). Z. heim I.Ji(Uiltl. en Weil.
HEIM, m., niet \·cel meer geur., is een
soort van haa~, doch niet in ecu ~;c
.wassen, ma3r die rccltl en los Opf;a<tt
en omtrent alle zes jaren afgekapt
wordt. Bij Kil. het. heim , lweyhe,
scpes, septwn, sepimwlu//1. In Ur.
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noemt men het ook : eenen met hout
bewassen kant. Vanhier 'tw. hei men,
thans heirten, omheinen.
HElMEN, b. w., bier en daar nog gehoord
voor het min goed heinen , hetzelfde
als beheimen of omheimen, d. i. met
haag, dam of dijk omringen, I. obsepire, obvallare. Vanhier : 1° heimraad, degenen die met de zorg der
dijken gelast zijn; 2° heim teer, omstr.
Thien. ook heirtenteer en, bij verbas·
tering: hunter of humter, d. i. hout
om te heinen. Z. herenteer en herlaar.
HEIMTEER, m., herenteer, houtgewas
waarmeé men gewoonlijk de hoven
of tuinen omhcimt ( Hagel.~HEINENTEER , m., teer of hout om te
heinen, fr. chamtille; bij Thien. ook,
doch verkeerdelijk, gebr. voor: hotenteer (vlierhout).
HEIPRUIM, bij Sleeckx verkeerd opgegeven voor : eierpruim, dikke witte
pruim, wel aan een ei gelijkende.
HEIRLAAR. Z. heerlaar.
HElS. Z. heize.
JIEIS of HEISCH, m. en v., handschoen.
l\len hoort ook haas ( Limh. ).
IIEISLENUER , v., haagdis (Kemp.),
eigenlijk eene stender of slany, die
zich op de heiden ophoudt (Kemp.).
HEISTEREN, strooien, storten: draagdat
water zouder heisteren ( Westvl. ).
JIEITSEL. Z. heidsel.
IIEIVINK, v., bekende vink die op de
heiden vcrblijll ( Limb. ).
IIEIZI!:, U EINZE, m., oor, hengel : de

brengen { Antw., Br. ). In Vl. Br.
zegt men : het , hekken ·naar den
wind hanger~ : handelen volgens de
omstandigheden. Zoo scheef als een
hekken bet. in Oostvl. : zeer scheef.
Hek is verwant met haag en ook het
oude vekeu, een getralied afschutset
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 beteeken is van werktuig
om het gezwingeld vlas te zuiveren.
Tot de kinderen die stout zijn , zegt
men : ik zet u met de vot (gat ) in de
hekel. Doch in de zegwijs : eenen heket aan of op iets hebben wordt het M
gebr. In de zegwijze : iemand door
de hekel halm, is het V ( Limb. ).
HEKELUIKH: VOL, gansch vol : 't gaat
regenen of rinnen, de lucht zit heketdikte vol, d. i. de lucht is zoo dik of
zoo vol .;!Is de tanden op eene hekel
( Westvl. )•
HEL, bijv., vindt men in de Woordenb.
voor schel, klaar kliukencJ : eene
helle stem. Doch het is ook in gel.Jruik
voor: gezond, snel, vlug: een helle
jongen, d.i. een snelle jongen. Mijne

lteize vmJ mij11 ketel is ge/,roken.
Deze pint heeft een blikker~ heize.
Vcrwant met het lat. ausa, hand-

heel, satws. Ook als tusschenwerpsel

haaf, met .het gr. oJ;; , oor, en met
het hebr. ' ltasu, oor. (Hagel., Dr.,
Antw., Kemp.). In 't Glossar. Bern.
ook hensm , hense , I. ansa.
IIEK of HEKKEN, o., het hek aan den
ouden stijl houden, of laten, de zaken
onveranderd, in haren vorigen toe~ tand laten, geene nieuwigheden in-

moeder zal bimten acht dagen het
zijn ( Br. ). In Limb. en soms in Dr.
heeft hel al de beteekenissen van
hard : het heeft het gevrozen. liet ei
ü hel en uiet tocht. Ook llg. voor gezond. llij houdt ziéh hel. Een hel
kind, d. i. een gezond, frisch, sterk

kind. 11 ier is het eene ver·korting van
voor : toe, kort, toe maar, in 't fr.
allons. /lel nu! het dan! /lel, doe dat
eens. In
Limb. wordt het gelijkvloeiend en onzijdig werkwoord hetten gebezigd om de sterke, forsche

z..

werking van verschillende werk·
woorden uit te drukkeu. Zoo zegt men
van iemand die sterk loopt, forsch
werkt, vlug schrijft, enz. :die helt!
die kan hellen! (Limb.). Z. kr?uweo.
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HELDERNOCH (of) PELDER, steeds gebr.
in verbinding met elkander : hij verbalemondt zijne kleederm zoodanig
dat er helder noch pelder heel aan
blijft, d. i. dat er niets heel aan
blijft. Ook zegt men nog : te 1Jeldere
verslijten ( Br" Hagel., Antw. st. en
pr. ). In Br., omstr. Leuv. zegt men:
er bleefheldernoch spelder,d. i. niets.
Hel is voor : heel (geheel) noch spel
(voor: een klein stukje'/) Te Kortrijk
zegt men : noch heel noch keel ,
voor : niemand , niets : zij stelden
hel al aan : er bleef noch heet noch
keel, d. i. niemand.
HELDONKER (in Vl.), helle donker, d. i.
heel donker of: zoo donker als eene
hel, zoo men in Br. zegt, I. '{Jer
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·
verskeus ( eensgelijks héél, mv.helen,
genoemd )i een der spelers zco::t het
versken tegen eenen andereQ af, ziehzelven en zijnen maat er overhands
een woord van toesturende i het
leste woord beslist. volgens overeen·
komst, in voor- of nadeele van dengene dien hel toevalt. Kil. : heulen,
loten, kavelen, sorliri; heul, sortitio.
HELFTMUUR, middenmuur ( Antw. ).
HELLEBEKKEN, leelijk zien ( Westvl. ),
elders leltebekkert.
HELLEJONG, appel in de hoppekeet gebraden (Poperinge).
HELLEKAPELLE, pimpel, vlinder (Po·
peringc en elders).
HELLER of GODSHELLER, bij Kil. ook
halter en hellinck , een Geldcrsch en
Neérsaks. woord, I. abolus, fr. arrhes.
Vanhier het w. helleren , dat Sleeckx
verfransebt door arrher , donner
des arrhes.

HEL

HELLEWAGEN, m. ( sterrekÎmde), de
groote beer, arctos major en niet
de Cyrwsura, kleine beer ( Oostvl. ),
Te Eecloo zegt men om de kinderen
te doen slapen gaan : de hellewagen
rijdt ror1d en sleept de kinderen, die
nog op :r.ijn, mede.
HELLICHT, v., helft, fr. moilié ( Br. en
Hagel.).
HELLIGHElD of HELTE, v., hardheid
( Limb. ).
HELLI-J E SPELEN, d. i. speler~ met hel
helii-je, dit is een stokje op beide
einden gescherpt, waarop men met
eenen stok slaat om het te doen opvliegen (Westvl.). Te Antw. klinkaard
spelen.
HELMEN, o. w., in Vl. van ouds gebr.
voor : galmen, wcérgalmen, Cr. résonner.
llellemende nacblegael,
Gy, gy spreekt dicblertael
Laet uw bosschen, komt een mael
Helmen in mijn zangen.
G. Gez., bi. n.
Slceck.x vert. hel door : vibrant, en
helmdak door : dûme.

HELOOR EN, o. w., met gcspannen aandacht, met angst naar iets locren or
luisiE:ren (Kemp.).
HELP, v., zeel of band, komt voor t• in
karhelp, platte lcderen riem, die;
over den zadel van het paard liggende, met de beide uiteinden. de
karbooroen omvat i bet. 2• de bandelier waarmede men den kruiwagen
voert i 3• broekgalg, in 'I fr. bretelle
( B~ .• Limb., Antw., Kemp.), in 't
Hagel. hulp.
HELSCH, bijv., bijw., zeer slecht, sterk,
groot , zeer : hij deed een helsch gewelcl. I/ij is helsch boos (nr., Limb.,
ten helle, bij het{lell ( Wcstvl. ).
HELT, IIEÈLT, v., helft ( Wcstvl., Gelder!. en elders ).
HEL TE voor helfte , bij Kil. hal{deel.
In Limb. bet. helle, hardheid. Z. hel.
HELTEN of HEELTEN, b. w., heirten,

HEN

tleelen : als gij iets viudl, wij zullen
helten of heêtten ( Westvl. ). In Br.
ook : paarteu.
UELTER. Z. halter.
HELZENIJAKK~R,

slechte bakker (West-

vl.).
HELZENTE~:R,

omstr. Antw. hetzelfde
als herenteer.
HEM en HEN of HUN, altoos in Br., Vl.
en Antw. gebr. voor zich : hij viel
en heeft hem zeer gedaan. Zij werkten en hebben hen (hun) (el a(ge111at.
In de oude schriften is zich zooveel

als onbekend.
HEMOEUAND, m. (Vl.), bovenste deel
van t>en hemd; in Br. halsband en
hemdsbaud, fr. collet, genoemd.
HEMEL (de) gaat open en toe beduidt
in Br. en Vl. het heillicht of ijllicht.
Hemel wordt in Limb. voor gehemelte des monds gebruikt in welken
zin Kil. het ook opgeeft.
HEMELEN, b. w., t• versieren, orner:
hemel de kamer. eens wat op; 2• verbergen, deklwn, alsof het heimeten
ware, zegt Kil., van heim, geheim.
HEMELLA\VEI\K, in Oostvl. koorlawake
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 weérlicht. Vanhier hemellichten, o. w., bliksemen.
HE!\IELSCH, zeer, schoon, aangenaam:
hemelsch weêl' (overal).
HEMELSKAP, v., soort van vrouwenmuts
(Limb.).
IIEMELVLOEliG, bijv., in 't Hagei. gebr.
\'OOr : heel licht, b. v. hemelvloeiige
grond, d. i. zeer lichte grond. In
Kl.-Ur. wordt graan dat niet opwil ,
waar geen groei in is, wanneer men
't meermaals op dezelfde plaats zaait,
hemelvloeiig genoemd : dat koren is
hemelvloeiig.

HEMMEN, o. w., zachtjes hem zeggen,
kuchen (Br., Antw., Limb. en elders).
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HEN, HEN NE (Vl.), in Br. hen, hilme:
loopen gelijk een henne, die leggen
moel !Jet. in Vl. verlegen, in Br. be ·
teuterd loopen. roor hen en haue
opslaan is , In Westvl., zeer vroeg
opstaan. Hen, voornaamw. Z. hem
0

of haar.
HENGEL, m., hengsel ofhangsel, handvatsel, ook heinze van een ketel ,
korf, enz. (N.-Br. en Limb. waar
men ook llinget, ingel, eugel uitspreekt).
IIENGELING, m., lwmt van 'tw. hengelen ( frcq. van hangen), 't welk van
vliegende diertjes gezegd wordt en
bij Kil. vertaald is door volitare, cir·
cwtwolilare, d. i. rondom vliegen.
In de Kemp. en elders bet. het : een
biezwerm en wel den tweeden die
uit den korf vliegt of gedreven wordt
en er~ens aan boom of struik gaat
hangen of hengelen : dal is vandaag
°

al de tweede hengeling die uil de bie·
hal vliegt (Kemp. en St-Truid. ).

HENGSEL, m., in Vl. 't zelfde als elders
unsel, in Br. uisel, fr. balance romaine. Iets achter het hengsel (hangset, ijzer in de schouw) schrijven
bet. in Vl. : van' zijne schuldvordering afzien. Z. ponder.
HENKER, m., droes, duivel (Kortrijk).
HEN NE, HANNE, meerkol, meerkolf,
fr. geai ( Ninove ). In Br. is hmme
't zelfde als roetaard, bij Kil. hannewuyt, een Vlaandersch woord.
HENNEPOOT, soort van hutsepot, waar
een hennepoot in is ( Wcstvl. ).
IIENSELEN of IIENSEN, o.w., trachten
achter iets of aan iets te geraken
( St·Amands ).
liEPPEN IJ, m. halve stuiver.
HER, VAN HER (er lang uitgespr. ), op
nieuw : ge zult uw werk vat1her beginnen moeten ( llr. en Kemp.). Te
St-Gil lis bij Brussel, hermoten voor:
nieuwmolen.
IIÈR, l.Jijw. dat eene richting aanduidt
als : van alle oudheid hèr; van ouds-
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hèr wordt in Lim!J. ook gebezigd
voor: heen; naartoe. Da hèr, /ti hèr,
nergens hèr, wo hèr, achter hèr,
voor hèr, voor: daarheen, derwaarts,

hiernaartoe , herwaarts , nergens
heen, waarheen, achterwaarts, voorwaarts. IP"o gaat ge hèr, mijn vriend?
HERDGRAAN, o., wintergraan ( Br. en
elders).
HER EL, m. (met zware e ), vlasstengel
( Westvl., G. Gezelle ).
HERENTEER, m., in sommige gewesten
van Br. en Vl. zel•er houtgewas waarvan de hagen om de tuinen veel gemaakt zijn : eene herenteren haag,
een flerenteren boom , fr. charme ,
charmilte; I. carpinus, welk laatste
Blancardus vertaalt door : jokhout,
jokboom, wielboom, liane beuk, hgd.
hanen-buchen, steen buchen, fr. carpène, hêtre, charme, eng!. the hornbeam, or hardbeam tree. In Westvl.
spreekt men eerenter uit: eene eeretzterhage, eerenterhout, waardoor men
aldaar ahorn bedoelt of aanhorn, dat
Sleecb.x vertaalt door érable. Volgeus
Kil. is aanhorn een hgd. sax. of Geldersch woord, in 't l. plantanus. In
Limb. is het harenteer, harrekop
(harde kop?). Dit hout wordt ook
veel herzelenteer in de Kempen ,
Oostvl. en Br. genoemd, elders heimter, heinenteer, omtrent Antw. helzenteer.

HER EN TE KEER, bijw., altijd op nieuw
( KI.-Br. ).
HERIK of HAR IK, m., in Br. en ook, in
Blanc. Lex., wilde mostaard, hgd.
wilder senn·' J. i rio. eng!. bankkresses. Het woord is eene samentrekking
van hederik, bij Kil. rapistrum a rvorum. Z. herink.
HERINK of HERING, m., hetzelfde als
herik, wilde mostaard. Z. berik
( Br., Limb. ).
HERK, tas, pl~ats in de schuur waar
men het uitgcdorscllt stroo legt (Dr.).
In Oostvl. sf!lmurwinkel; te Veurne:

HER
't vak; in 't HageL huilau a." Kil. erckel,
.
arcket, I. podium.

HERKANSEN, o. w., de kans nog eens
wagen : de oude Belgen lierkansten
meermaals om zich vrij Ie makert

( Hagel. AnLw.), in Dr. :herpakken,
herkeeren : liet moet met dien zieke
herkansen of hij zat er niet lang meer
zijn.
HERMEN, o. w., gebruikelijk in : 11iet
kunnen hermen, niet kunnen stilblijven : ik moest terug komen, mijn
kleine wilde niet meer liermen. Ik
heb te nacht niet kunneu/Iermen van
tandpijn. Vanhier hermte, gerustheid : er was geen hermte in Godevaart van Bouillon of hij moest Jeruzalem in zijn (omstr. Thicn.). Hermen

is bij Kil. een oud woord dat schaden, beschadigen, n3dcelig zijn, in 'L
eng!. harme, bcteekent.
IIERP, bijv., hard, ruw, bitter, gemelijk,
hgd. llerb (Kemp. ).
HERPEL, m., manneken van de eend,
gebr. in Westvl. waar men zegt :doof
gelijk een herpel. Z. erpel.
HERREDEK, m., preutelaar, fr. grOlideur, grogneur. Z. 't volgende.
HERREDEKKEN, ook WERUEBEKKEN ,
o. w., tegen elkander preutelen en
kijven. 't Woord, in Westbr. en 't L.
van Aalst gebruikt, schijnt het hanengevecht te willen nabootsen.
HERHES, bijw., naar hier, naar hiertoe:
komt eens herres ( Br. en elders). Het
is eene verbastering van herwaarts.
In Limb. zegt men : /ti of hiër: kom
eens hi, in de Kemp.'harres.
HERRIJ, HER RU, woord om de paarden
links te doen gaan ( Oostvl. ); io Dr.
wau.rie, voor : langs hier, in Limb.
haar.

HÈ(R)SELEN (met zware e) in Vl. gebr.
in de beteeken is van : achterwaarts,
achteruit gaan; 't is hetzelfde als aarzeten, dat oulings ook terugdein~zen
beteekende, bij Kil. aerset-inglten,
erseletl , I. retrogredi , retrocedere;
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doch thans is het meest gebruikt
voor: in twijfel staan, I. tergiversar,.
z. ook hefsel.
HERSEN. Iemaná in áe hersens pikken,
· iemand aanranden, hem punten of
steken geven. Vanhier
HERSENPIKKER, een laslig, moeilijk
mensch , een plager , hoofdbreker,
een gierigaard (Vl. en elders).
HERSENZUIGER, m., zageman, een die
plaagt, die ons last aandoet, fr. une
scie ( Br., Antw., Kemp.).
IIERST of HARST, voor : llars of hers
(dik pek) (Dr., Limb. en elders).
Vanhier : l1e1·stáraaá 1
HERST, v., een schijfje gebraden spek
(N.·Limb.). Kil. herdat vatl 'l verken,
I. spit~ i porci , dorsurn porci, dat
deel, zegt hij, hetwelk gewoonlijk
geharst of gebraden wordt. In Br. en
Antw. is de herst het rugsgedeelle
van een geslacht verken : een stuk
van áen kerst is een stuk van den
rug van 't varken. Men hoort te
Antw. ook maanherst, in Vl. ast ge·
naamd.
HERSTEN, b. w., roosten : herst uw
brood wat. Vanhier verhersten, rosbranden : zij heeft haar rok verherat (Hagel.). Bij Kil. ook herá·
sten , heerdster~ , harsten , roosten ,
braden. 't Woord is verwant met
hará, harden , lierst, ast. Z. deze
woorden. In 't Noorden wordt harsten
ook geboord.
HERT komt voor in : hert voor iemaná
of iets hebben, d. i. iemand of iets
beminnen. 'Op zijn hert of bloeet niet
duJ"ven, d.i. in 'I geheel niet durven.
Noch hert 1wch zin hebben , geen
iever hebben. ltlen 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 á1·onken moná spreekt
uit 's herten groná, een zatte zegt
dikwijls wat hij in 't hert meent. Zijn

HET'

hert ophalen ( Br., Vl., Antw. ), zich
verheugen. Zijn hert roeren (Westvl.)
bet. durven. Hert ook voor·: moed :
indien hij het hert heeft.
HERTELIJK, bijv., dat aan het hert komt,
dat deugd doet , krachtig, verster·
kend, smakelijk is: zoo een hertelijk
etm doet deugá. Hij ka11 hertelijk
eten ( Limb., Hagel., Br., Antw., Vl.).
Men past dit woord in 'l Hagel. nog
toe op menHellen, in een verachtelij.
ken zin, en dan beduidt het : niets
weerd, flauw.
HERTENFRETTER , grolpot of een die
het hert opvreet : fr. chicaneur,
homme ct'une humeur chagrine : 't is
een rechte hertenfretter .( Br ., Vl.,
elders).
HERZELAAR of HERZELENTEER, m.
z. herenteer of hezzelleer.
HESP, z. v., in gansch het Zuiden gebr.
voor: ham. hiBr. hoort men ook heps,
even als rusp voor: rups. Vanhier hespenbee71, hespenvet, hespenmes, hes·
pensmout, merg van d.e hesp, enz. In
Limb. zegt men schink, schonk, v.,
in 't Noorden ham, welk laatste ook
in · Br. gebr. wordt voor : een en
klomp hesp met het been er aan.
IIESPEKNUIST, m., hetzelfde als hespen·
been, niet dit verschil nogtans dat er
aan den liespenknuist nog wat vleesch
kleeft, en aan 't hespenbeen niet
( Oostvl. en elders).
HESSEKOT, rossekot ( Poperinge).
HET of'T voor: er, daar: het waren daar
veel menschen. Het was een man goed.
ende rike (Westvl.).
HETE (beide e's met zwaren klank), m.,
grootvader ( Belg.-Limb. ). z. halle.
HETETE, overgrootvader ( Limb. Loon).
HI!:TSEL, m., mutsaard, bussel van klein
hout. z. heidsel. Bij Kil. treft men
het woord lietset aan als een Brus·
selsch woord, dat toorts beteekent.
HETSKEN of ETSKEN spelen : k1'ijgertje
speten, d. i. een is er aan en moet
eenen anderen zien te pakken, welke
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er alsdan aan is (Lier). Ook in N.-ur.
Z. Hoeulft op: etsken jagen. Tc Antw.
zegt' men : katteken spelen. Brussel
en omstr.: ketje spelen, of kat jagen.
Brussel ook : raddij spele11.
HEUEN voor hoeden. Z. cuwsel.
IIEUK, v., een misval, misslag, vooral
bij het kegelspel: /lij heefl eene /leuk
geworpen. Dat is /leuk. Ook buiLen
het spel : ik meende eene goede zaak
te doen, hel was echter ee11e rechte
heuk of kemel ( Hagel.). Heuck bet.
in den Teuth. toga , pallium, dekmantel, enheuckandoett, I. paltiare.

IJEUKEL, m., hoopje graan, in den oo~;st,
op 't veld rechtstaande om te droogen : .mijn koren staat in heukets.
Ook hoopken hooi, in Br. hopper.
Ileukel staat in vcrband met hok,
·hoop, rechtstaande schaoven, of' liever , met hochel, hoechel of hocht,
struik, bij Kil. {rutetum.
HEUL, m., voor beuling (van heulen, te
samen komen ) samenscholing, ~a
menrotting, in een slechten zin ge·
nomen ( Leuv. en elders). Haspel,
fr. de la grabouille : dat is allemaal
ééuen heul, zij spannen en doèn allen
te samen, 't zijn allen mannen van
ééne klik, 'lis één boeltje; I. ejusdem
{arinae, of, gelijk men in Drab. zegt:
vogelen van eender véren ( Br. ). Z.
heulen.
HEULDERT ofEULDERT (Kemp.), plaats
in de schuuronder hetafhangend dak,
in Brab. hui/aart. Van hol en aart.
liEULEN of HELEN, naar cene streep
schieten of smijten , om er 't dichtst
bij te liggen (Kl.-Dr. ). Daarvan :
samenspannen, van eene overdreven
meening zijn, zich verstaan : ge
moel heulen met de wotve11 daar ge
meê in den bosch zijt. Men zegt ook :
huilen met de wolven, d. i. ééne taal

voeren met die waar men bij is
(Z. helen). Ze heultil ouderem gelijk
de hond en de boeren (Dr.). In Westvl.
bet. heultil : met eenc houw rapen,

HEU

enz. zcti:en. Vanbier : heulhouw,
haksken.
HEULENTEER of HOLENTEER, m., vlierhout: samengesteld van 't bijv. hoot
of kot en teer, boom , houtgewas.
Holl. holder, bij Kil. holderboom ,
holler, hotdertere, holtelitere, hgd.
lwller, holder, eng I. elderlree.
HEULENTEUL, m., vlierboom,. of hout
van den vlierboom, verbasterd van
hoLenteer ( Limb. ).
HEULEPEULEN, o.w., den tijd aan beuzelarijen verspillen (omstr. Kortrijk).
HEULHOUW. Z. beulen.
HEULKEN, o., bet hout van een pindop :
zij hebben mij vandaag twee heulker1s
var~een gekapt ( St-Truid. ). Dat hout
· wordt heulken geheeten om zijne
groote gelijkenis met den heuttop.

HEUN. Z. hoon.
IIEURG, m., te Kortrijk \'OOr: uier, in Dr.
eur, Bild. lteur.
HEURIKKEN,o. w., omstr. Aalst, herkauwen, fr. ruminer. Men zegt ook
kweenum. In Limb. neeringen.
DEURKEN, HORKEN ,1 o. w., luisteren :
JJeurkl11e keer! (Brugge). Kil. orcken,
horcken. In Fries!. hareken, I. auscuttare, engl. hark, hearken.
HEURST of HORST, m., iu Dr. en Antw.
huilsof lleuts uitgesproken, voertuig
bestaande uit twee hooge raders met
een dijscl eraan vast, en dienende
om dikke boomen meé te vcrvoeren
en in Vl. ezel genoemd.
HEUS, bijw., betzelrde als heusch ( beleefd), bet. in N.-Limb. stil, zacht:
hij kwam heus bij hem.

HEUZE, HEUZIE, HEUZINGE, afdak,
( Westbr. en Vl.). Vanhier heuzendrup, in Br. goot; fr. égoût. Kil. heeft
hoosdrup, oosdrup, subgrunda. Z.
· euze en euzel, blz. t20.
IIEUZEL, m., in Br. (met korte eu-klank
uitgespr.) horzel, dat in 't N. :paardcnvlieg, fr. taon, in Br., Antw.
en elders : een zwarte of rosse lloniughommel , fr.bourdon bet.

HIJ{

HEVEL, m., voor: heef of hell'e (Vl.), van
/teven of heffen, I. atttJllere; elevare,
enz.
HEVELEN, o. w., zich opheffen, zwellen, omhoogkomen ( Westvl. ). Bij
Kil. fermentare, fermento miseere,
fermento incrementum dare. Z. hevel.
HEZZELTEERENHOUT of HEZZELEN·
TEER, 'tzelfde als herzeiteer, haagbeuk, fr.charme (Kemp.). Olinger
heeft hesselter, hezelleere.ln 't Hagel.
is het hunter; in llr. herenteer, heim·
teer, heinteer, haagtere; in Limö.
hareuteer of harrekop. Heim of hein
bet. tuin of haag, sepes, septum, sepi·
mentum, en teer, eng I. tree , een
oud dictsch woord dat boom bet., b.v.
mispelteer, noteltcer·. Z. herenteer.
IIIBSCH of HUilSCH is, omstr. St·Amands,
gebr. voor het duitsche hübsch.
HIELEN. Ik zie liever zijn hielen als zijn
teenen hoort men in Vl. enAntw. voor
wat men in Br. zegt: ik zie hem liever
van achter als va" voor, d. i. ik zie
hem liever heengaan dan komen, of,
ik zoek zijne tegenwoordigheid niet.
HIERWAARDER, HIEHWAARTS, bijw.,
naar hier toe, meer naar hier toe :
ziet gij die poort ginder? wel het is
het huis hierwaarts.- Is 't aan die
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uit te schrijven. De man die op een
hik stond was 100 fr. en die op een
prik, was 1ä0 fr. rijk. Wist de

schout nu niet of hij hem op een
hik of een prik zoude schatten, dan
stond hij gewis te hikken en te prik·
keu. (De inzender van Z.·Limi.J.)
HIL, heuvel, zandheuvel, engl.llill, Kil.
hille , collis , tumulus , verhevene
plaats. Volgens llild. (I, 310) is hit
niets anders dan harde grond. «Gij
die gewonnen en gevoed beneên de
kruine des zandhits, waarmeê God
het machtig water bindt. G. Gez. 23.
• Gy moet met de leenwerk zweven,
Hooge, in 't blauwe bemelryk';
Daer zult CY over hille en dqlen
Schouwen in den gulden oost. •
(G. Gez. 87.)

HILSKEN, o., pr·entje, in Br. beeldeken,
fr.image, b.v. doodhitsken, te Leuv.
doodkaartje of -beeldeken.
Hl MrtfEN, b. w., •i 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
de slof aan te doen, w(lt op hetzelfde
lanteerndaar ?-Neen,llet huis hieruitkomt, en beteekent : hunne koets
waarder (Vl. ). Doch hierwaarls.
dom sloffen ( omstr. Thien. ).
wordt bijna overal gehoord.
HIN, v. mv. !tinnen, in Br., Antw. en
HIJFTIG, bijv., verbastering van lte(tig,
elders voor : hen, hennen. ·
thans veel door hevig vervangen,
HINDELIJK, bijv., schrikkelijk. z. eenheeft in Vl. den zin van : beefachtig.
delijk, blz. 113 (Kemp.).
IIIKKELEN, I.J. w., de harde korst des
HING EL of HENGEL, m., hengsel, handgronds, vooral met een krom getand
vat, heis van een ketel, enz., oor,
werktuig, breken, oplichten of klein- ·
in 't fr. anse ( Limb. ).
maken : de kooien, de beeten, enz.,
HING-HANG, gebruikt in : 't is daár, of
hikketen (in Ilr. hakken). Ophikketusschen hen twee, altijd hing-hang,
ten wordt ook fig. gebruikt, b. v. :
d. i. ruzie ( omstr. Thien. ).
mijn neus is heet opgehikkeld' d. i.
HINKELEN, o. w. hetzelfde als : hinken
van de koude opengereten (Hagel.).
(kinderspel).
IIIKKEN. Het spreekw.: hij slaat te hikken
MINNEBEZEN, ooll frambozen ( llr. ) ,
en te prikke11 : beduidt : hij staat te
elders noemt men ze braamboizen,
dubben, te haperen. Het komt van
hgd. hun brame11, hiudbeeren, himeene oude manier van belaiilingen
beeren, fr. framboise, engl. raspber-

HOU

189

ryB. Kil. hinnebnie, himzenbraeme,
morum rubi ldaei.
HINNEKEN, o. ( heuneken? ), d. i. een

klein bondelken hout (Gent).
HINNENDRAWIER, m., kiekendief, fr. milan, omstr. Leuv. waar men ook
kwaa(d)voget zegt.
IIINNENDARM, 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 geesteIijk beneficie genoten en hierom tot
den koorzang verplicht waren.
HINNENVOS, m., vos (Hr.).
HIPPEN of HIPSEN, o.w., reppen, gewag maken : van eene zaak hippen
is zooveel als daarvan reppen, dezelve lichtjes opwerpen ( Br., Antw. ).
Tc Leuv. zegt men ook hipun en
soms ook hi8pen. Men zie Kil. op
hippeten, hippeter, huppen, I. saltitare, argutari.
HIPPEN (op 't) : hij komt op 't hippen

bel. in N.-Limb. op 't laatste oogenblik. Soms hoort men dit woord en
ook hippeken in Dr. doch meer op 't
knippen, klippen of kleppen, knippet!e11, d. i. op het laatste geklep, op
het uiterste oogcnblik ; te Antw. : op
't nippen.

IIIPPENS, de toppen van 't vlas, die het
zaad bevatten ( Westvl., Brugge).
HIPSEN ofHISPEN, hetzelfdeals: hippen.
JIIRKEN of NIRKEN, bij sommigen gebruikt in den zin van 't I. ruminare :
hirken als koeien, hazen, d. i. herkauwen. Kil. heeft ook norck voor:
orck; en orcken is bij hem 't zelfde als
horeken, engl. hark, hearkm. z.
heuriken.
HISSCHEN voor: hitsen (Vl.).
HITSCHEN , b. w., hitsen, aanhitsen ,
opruien, aanstoken, b.v. de honden
op iemand hitsellen.

IIOBHELDESOBBEL, verward, slordig,

HOE
Vf\rkrookt: wat zijt ge weêr hobbeldesobbel aangekleed ( Antw. st. ). Te
Leuv. en omstr. zegt men: hobbeleusobbel : alles Lag lwbbelensobbel i1l
dat huis, d. i. in wanorde. Kil. heeft
hobbel-tobbel, lwbbel-sobbet en ver·
taalt het door sparsim, promiJcue,
confuse. Hobbelen is in den Teut. 't

zelfde als : wijntelen (wentelen ).
HOCHEL, m.Z. 't volgende.
HOCHT, m., struik, heester (Antw., Ur. ).
In Br. zegt men ook: hoecht, hoeclzel
en hochel: er woout een vogel i u dieu
etzenhochet. Kil. vertáalt hocht door:
{ruticelltm , virgulla, enz. Vanhier
het woord gelp1cht, fr.hameau en de
familienaam Verhoecht. Z. ook horst
of hurst. Vanhier gewis de naam van
Haecht (dorp) dal het volk goed
Bocht uitspreekt.
HODDEL, m., slordige toestand. Als men
van een huisgezin spreekt, waarin
oneenigheid heersc!Jt, hel slordig
toejlaat, zegt men : het is me daar
een hoddel! Vandaar dat men soms
ook hoort hoddet, v., voor: onachtzame, slordige vrouw ( Limb. ). Z.
hobbeldesobbel en het volgende.
JIODDELEN, o.w., in ongeregeldheid, in
slordigheid verkeeren, sukkelen : zij
fioddelen nog immer voort op de oude
baan ( Limb. ).

HODDEREN. Z. boddelen.
HODJ E of HOKKE, o., verminkte uitspraak
van : hoofdeken, hoofdje, bel., in Br.
en elders, een houtklomp, een blok
houl.
HOE OF WIJS, te Di est, Leuv. en elders
gebr. voor: hoe, hoe of, op welkewijs:
ik weet uiet /we o( wijs ik dat zal
beginnen ( Leuv. ). Jllen hoort bij het
volk veel eene s bij hoe : hoes d11.r{de
dat vragen? Zoo zegt men in Vl.toeus

voor: toen.
HO ECHTE of HO ECHT. Z. hochl.
IIOEI>J EBA L, in Vl. een kinderspel, in
Br. pakkebal of pak/eubal genocnuJ,
bestaande in den bal te werpen , ter·
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wijl de speelgenoten hem in hunnen
hoed, muts of voorschoot trachten
te pakken.
HOEEN, 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 gehoeen hoewer.
Men hoort ook hoeten , voor : hoeën
( omstr. Thien, ).
HOEIEREN, b. w., langzaam warmen,
koesteren : hij hoeiert zich in de zon.
De klokhen hoeiert hare kiekens onder
de vteugefen. 1/oeiet·en is eenw. van:
hoeden .. 1/oeierpot bet. voort : stoof,
fr. catori(ere ( Limb. ).
HOEISE of HOESSEME , uitroeping van
pijn voor : ai mij : lwesse mijn been
( Br. en Antw. ).
HOEK. I/ij is in den hoek bet. hij gaat
ten onder , of achteruit (Hagel.).
Achter hoeken etl kanten verkeeren.
Hij gaat den hoek om bet. : hy 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.
HOEKER, m., dit woord wordt in een
verachtelijken zin gebruikt. Z. 't volgende.
IlOEKEREN, o. w., licht een freq. van
/weken, wordt nog al in kwaden zin
in Br., Vl. en elders gebr. voor :
1• zich ophouden : waar bLijft. gij
altijd hoekeren? 2• Voortverkoopen ,
woekeren, altijd winnen. In dezen
zin heeft Kil. hoetelen, soeteten, uit
slechte dineen winst zoeken. Vanhier
}weker, bij Kil. hoecker, hucker,
I. caupo, propota, in 't oud eng!. flou·
kester, eng!. huckster. Vanhier nog
hoekbank , toonbank. Z. bij Delf.
hoecker, huaker, blz. 253.
HOEKJES of HOEKSKENS ZOEKEN,
twist zoeken : ik ga met mijn gelluur
niet meer uit, hij zoekt altijd hoekjes ( Westvl. ). In nr. zegt men : hij
haalt altijd iets uit den hoek, d. i. hij
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komt . steeds met iets anders voorden dag om zoo ruzie te verwekken.
Z. hoeksch-kabeljauwsch.
HOEKSCH·KABELJAUWSCH (adverb. mi·
drukking) overhoop, in den war, in
ancenigheid : het gaat er hoeksch·
kabeljauwsch in dat huishouden (KI.·
B.r. ). Hier wordt gezinspeeld op
de beruchte Hollandsche staatspartijen: de Hoeksehen en deKabetjauwscllen.

HOELE, HOELIE ( Br.), in Vl. ook hoeldje,
in 'L fr. ho uitte , overal voor steenkolen cebruikt : hoeleklomp' hoeliegmis, enz.
HOEPELEN of HUPPELEN, o.w., in Vl.
in de gemeenzame spraak met gaan
gebr. voor : voortgaan, sterven. Ga
wat huppelen, d. i. ga wat spelen of
dansen, vertrek maar : mijn gebuur
gaat hoepelen , d. i. vertrekken of
sterven.
HOER, slechte top of tol naar welken men
kapt (Vl. ). Eene hoer in 't ijs maken
is te Antw. onder het slibberen met
de nagels van zijne f\Choenen eene
diepe schaar in het ijs maken.
HOESEL, m., rug van een mes. Noch
hoeset noch snee weten, d.i. van niets.
Yan

toeten

noch blazen

weten ,

onbekwaam tot iets zijn ( Westvl. ).
Wij achten hoeset hier voor hetzelfde
woord als houdsel.
HOESTEBROOD, HOESTEDRUP, IIOEsTEKOEK, in Vl. hetzelfde als wat men
daar nog kalissiebrood en kalissiedrup, in nr. kalis5iesap, in Limb.
houtkoek en krets, te Antw.jap(zjap)
in 't Noorden drop noemt.·
HOETELAAR, m., sukkelaar : kossaarts
ziju doorgaans /weteteers ( KI.-Br. ).
HOETELEN, o.w., t• in den donker wer·
ken, zonder vrucht arbeiden, sukke·
!en, martelen ( Kl.-Br. en Hagel.);
2o in stilte zijne coesting doen, iets
tegenwerken. Bij Kil. bet. hoetelen ,
broddelen , in de geringste zaken
winst zoeken.
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IlOETEN. Z. hoeën.
HOEZEEREN, o.w., venten ( N.·Limb. ).
u Van hoezee, zegt Bild. (I, 515 ), is 't
w. hoezeeren, uitgelaten vreugde of
dartelheid bedrij ven. "
HO EZELEN, o.w., ergens bezig zijn waar
men niets kan verrichten : wat hoezelt gij daar in den donker? ( Br.)
z. hoetelen.
IIOEZELKEN. Z. hoogselken.
HOF, m., in Br. Antw. en Limb. bijna uitsiuitelijk gebr. voor : tuin, dat men
in 't Noorden meer hoort dan hof. In
Limb. bet. tuin ( uitgespr. toeu ), eene
houten omheining of lattenhaag
rondom eene weide. Hij heeft in zijn
eigen Iw{ ge;toeg te wieden, zegwijze
die bet. dat men met zijn eigene zaken genoeg te doen heeft. Ho{, o.
in Br. en Antw., m. in Limb., hoeve;
pachthof en hofstede voor : pacht·
hoeve. Hof, o., bet. ï'n Vl. de plaats
tusschen de straat en het woonhuis,
fr. basse-cour en ook den lichtkring
rond de maan.
IIOFKEUL, in Br. m., keule, v., bij Kil.
ook ho{kumre, van 't lat. cunila.
HOFTEl, m., iemand die op een boeren. hof geen geschikt werk, maar zoo
wat van alles doet · ( Westvl. ). Dit
woord is samengesteld uit hof en
licht: lei, bij Kil.teewe, I. homo vilis et
servilis condilion is, angl.-sax. theowe.
Bij Kremsier is theu, in 'I hgd. diener, theorodom, die11stscha{t , I. ser1litus, angl.-sax. theoro, dienaar,
knecht. Z. Delf., 550. Zou lt!e{, teve

hiermeé niet verwant zijn?
HOK. Over hok en stok gaan, in 'I Hagel.
ook griezen genoemd, bet. omstr.
Thien. : over het veld gaan , in steé
van de baan te volgen.
HOKKE. z. hodje of hotje.
HOKKEL, m., het overgeblevene van een
tak aan eenen boom , knoest , kwast
(Kemp.), in Br. stomp. Z. hoechel.
HOKKETOKKEN, o. w., met eenen stoel
heen en weér kwikkelen, b. v. om

HOM

een kind in slaap te krijgen ( Antw.·
Kemp.).
HOLENTEER, m., hol- of! vlierhout,
( Limb., Hagel.), eng!. eldertree of
elder, hgd .. hotunde1· of hollunderbaum, hotderbaum, in Z.-Limb. ook
holder of heulder voor : hollen-, hol·
derteer, holetrieer, in die landstreek
ook heuleuteul, verbastering yan holen teer. Z. Delf., 253.
HOLLEBIE, v., hommel, waarschijnlijk
verdorven van holm (bie) , bij Kil.
{ucus (Dr.).
HOLLEBLOKKEN, Z. holsblok.
HOLLIJS, m., soort van appel, in Oostvl.
zeer gemeen. Zou 't licht niet holhuis
moeten zijn, omdat zulke appels van
binnen zoo wat hol zijn 'l Z. Belg. IJluseurn, blz.178, waar gesprollen wordt
van holleize, doch als van eene bloem
die ook een hol huizeken heeft. Kil.
heeft: hol-aers, lat. pomi genus.
HOLSBLOK, m., te Leuv. voor: holblok,
hier en daar in llr. ook enkel blok
genoemd, fr. sabot. u Bild. heeft ook
hotsóluk of holtsólok, voor 't armelijk
houten schoeisel , thands hier, in 't
vervallen Leide zoo algemeen. 0. als
blok; men leidt het, zegt hij, ten onrecht, af van 't hgd. hoU:t., hout." Men
zegt in andere streken : klompen ,
ktoonen , klolfen, holleblokken , enz.
HOMMEL, m., staat in Kiliaan als een
oud Vlaandersch. woord voor : hop ,
fr. houólon, welken zin het in Westvl.
nog heeft.
HOMMEL, ril., donder. Het ww. hommeIert bet. donderen. De meeste hommelweéren komm iu de maand juli.
Het spreekw. :als het hommelt, óra11dt
men kruidwisch bet. in het gevaar
hulp zoeken. De kruitiwisch is een

bundel bloemen en andere kruiden ,
die op de feest van Maria 's·Hemel·
vaart 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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Kemp;). In Br. noemt het soms ook
HOMMELEN, o. w., donderen ( Limb. ).
Bij Kil. bet. hommelen hetzelfde als
massel :·er is veel masset in de gerst,
bommelen of als eene hommel gede haver. In Limb. 'brand. liet woord
rucbt maken. Z. bommel.
is oud; in den Teuth. heet bet hoIIOlllPERD, m., langwerpig brood of koek .
ninchdowe ( dowe), rubigo. Ilonich·
van bloem eJJ kruiden , met boter en
douwich, rubigineus, en. de werkw.
suiker gemengd , wel doorkneed en
honichdouwen , erugi11are ; honich
hard gebakken ( Antw. , Kemp. ,
. afdoen, deëruginare.
Heist-ten-Berg).
HOOD, o., op vele plaatsen nog, even als
HOND, m., omstr. Thien. gebr. voor :
in de oude schriften, gebruikt voor :
beurs : hij heeft em dikken hond op
hooft!. Vanhier het verkl. hoo(fd)kell,
zijde liggen, d. i. eene groote beurs
hoodje, en bij verkorling hodje. Jloogeld.
ken in sclioo(t)ken leggetl bet. in Br.
HOND komt in vele spreekwoorden vobr
en elders : toegeven, zich onderwerals : die met den houd slaapt , krijgt
pen : grommet zoo veel gij wilt tegett
er vlooien van, d. i. man en vrouw
hem , gij zult toch moeten llooket! in
worden gewoonlijk ééns. Half en half
schooken leggen. T~ Breda hooidjetl
gelijk men dm hond scheert, d. i. tusvoor: hoodje. z·.Taalk.lflag.I, ~53-5,,
schen de twee, slillekensaan./emand HOOFD. liet hoofd neerleggen is sterven.
als een hondontvangen ,aanzien, enz.,
Het hoofd in de 'tucht steken, trotsch
d. i, zeer slecht, met afkeer (overal
zijn, met l!et hoofd ·in de lucht gaan,
gebr.). Staan zien als een hond op
met het hoofd recht gaan. Zijt gij niet
eene zieke koe bet. in Vl. en Antw,:
tevreden , teg er uw hoofd bij bet.
niet weten wat te zeggen. Welkom
dat men , tevreden of niet, toch zal
als een hond in een hutsepot of in een
moeten plooien. llij heeft het wet of
kegelspet bet. in· Vl. en elders : zeer
beter valt hoofde, d. i. hij is omzichslecht gekomen zijn.
tig, hij heeft verstand (Westvl. ). liet
HONDENKOT, spoor. Met een hondenkot
hoofd tatet1 llange11 is mi.smoedig wor·
gaan wordt in Westvl. van iemand
den. Jloofd over gat, elders gezegd :
gezeid wiens beenen krom zijn.
liot over bot, of : over hot over bot.
HONDSBLEIN, bij Kil. lwnds-bleyr~e, v.,
Z. dit verklaard in 't Taalk.lflag. I, 49.
Edoch wij denken dat hoofd. over gat,
waterblaasje on handen of voeten
door sterke vrijving veroorzaakt,
of : over hot over bot zoo veel is als :
l. paputa, papula aquosa (Br.,Antw.).
het onderste boven, alles verward en
I:IONDSCH of IIONDSIG, bijv., gulzig,
dooreen.
slokachtig als een hond : gij moogt UOOFDEN, o. w., geld opwerpen kop
zoo ho11dsig niet eten (nr., Hagel.).
of lelter, een tuiscbspel ( Vl. ) , in
HONDSHOOFD, m., soort van grooten
Br. soms koppen of koppespelen, in
appel ( Westvl. ).
de Kemp. opwerpen genoemd.
HONDSRIBBE, v., kruid met langwerpige HOOJt'DKLEED, o., wijn pot, d.i. som gelds
bladeren, in 'l L ptautago minor, landie de pachter moet betalen als hij
ceola, arnoglossa ( Br., Antw. ).
eene nieuwe pacht maakt ( Westvl. ).
HONING, m., honingdauw; tarwearen, HOOFDLAKKEN, var,.ens- of kalfskop,
wier korrels van buiten rosachtig en
waaruit de beenen gehaald zijn en
van binnen zwart zijn : de bakkers
die, 't zij gehakt of niet, tot een koek
geperst is ( Westvl. ). 'fe Eecloo zegt
zijn voor geen tarwe met honing in,
omdat het brood ervan smets van
men hoofdflakke. In Br. gepersten
sm~ak en zwart van kleur is (Dr.,
( verkens- of kalfs-) kop.

HOO

BOOG, v., ophooging of prijs, dien men
bij hetgene reeds door anderen geboden is, bijzet, of ook: de prijs dien
men ontvangt om opgehoogd te hebben. Bij Kil. hooghsel, verlwoghsel,
d.i. verhouging, I. auctio. lil et winst
van palmslag en hoogen is te Leuv.
een notariswoord : hoe veel hoogert
hebt gij op dat land gezet!

HOOG, v., licht voor: hoogte, bet., lusschen Leuv. en Meclfel., graantas in
de schuur.
HOOGDAG HOUDEN (zijn ) bet. op een
·hoogdag, als Kerstdag, enz. de HH.
Sacramenten ontvangen (Dr., Antw.,
Limb. en elders). Bij Kil. is hooghen
dagh , solennis dies.

HOO
van op hel hoksaat. Bij Kil. hoogh-sael,
I. locus chori edilior, archestra chori.
In Limb. is okzaal m.
HOOI. Naar het hooi gaan, haastig zijn.
11/oet gij naar het hooi gaan J voor :

is er iets dat zoo veel spoed vereischt?
(Dr.).
HOOI-DELFT oC DILTE, v., hooischelf!
(Brugge). Bij Kil. hoy-delle, I. (m11ile,
'
fr. (enil. Z. delft.
HOOILOKKEN, o. w., (in iets) ergens
wanorde in. brengen , iets dooreen
werpen (Hagel.). Omstr. Leuv. zegt
men verhooirelt eren; bij Kil. is verhoyen e11de verstroyen , dispergere ,
con{tmdere ;'dus hetzelfde als hier
hooilokke11.

HOOIOPPER, in Vl. en elders : hooimijt,
HOOGGELEID, bijv. , trotsch : hij is
doch in Br. meest: een hoopje hooi,
hooggeleid (Vl.).
b.v., als het hooi in de weiden te drooHOOGKAMER, v., 'tzelfdc als kelderka·
cen ligt, zet men het in oppers om
mer, voute en voutkamer : waar
het van regen of dauw te bevrijden.
slaapt gijl Op de hoogkamer (Vl.). In
IIOOISCIIELFT, m., hooitas, hooizolder.
Limb. opkamer of op kelder, in Br.
Sche/(1 1 in Br. en Antw. met eene t
boven- of kelderkamer. z. voute.
uilgespr., is, in Br., een tas boven op
HOOGKERK, koor in de kerk, fr. chmur
( Westvl.).
balken, die schet(thouten 11enoemd
HOOGRUG, m., spek van den rug van een
worden en dienslig zijn om hooi,
varken. Die langwerpige rug wordt
stroo, enz. op te leggen.
HOOITEN, o. w., spelen : met zijn geluk
in \'erscheidene stukken gesneden,
hooiten. Ge moet met dal kleed zoo
welke menhoogruggen noemt( Limb.).
niet hooitetl , het heeft geld gekost
HOOGSELKEN, verkleinw. van hoogzaat
(Kl.-Dr.).
of liever van hoog en celleken. Als
HOOK~;N of HUKKEN, in Vl. voori: jeuken.
er in een huis, boven, een verloren
HOOLDE (met zachll. o) voor : holde,
hoek i~, dan maakt men 1bar, als 't
holte, hol ( Westvl. ).
zijn kan, ecu klein slaapkamerken
voor de dienstmeid en dat heet, te · HOOP, TE HOOPE, AL TE HOOPE, te
samen, al te samen (Westvl. ).
St· Truiden : hoezetken, te Antw. :
hangende kamer, in 'l fr. soupente.
Bad en deed het met beur bidden
En zijn handjes t'hoope doen ...
HOOGTIJD. Ten hoogtijde gaan (Esschen),
(G. Gez., bi. 8!1.)
elders : zijn hoogtijd houden, d. i.
HOOPELING, m., een. hoopje afgepikt
tot ~e Heilige tafel of ter kommunie
~;raan , dal. nog ongebonden op den
gaan.
grond ligt; men zegt ook pikkeling
HOOGVLIEGER, m., leeuwerik(Somerg.).
( Leuv., Bruss. ). Door Jwopeling 1 te
HOOGWACHT, voor hoofdwachtoCwachtLeuv. heeupelink, elders huppelittk
huis waar men 's nachts de zatlappen
uitgesproken, verstaat men ook het
in steekt ( Kortrijk).
lang oorkussen, dat in de Woordenb.
HOOGZAAL, fr. jubé, bij Sleeckx v., doch
hoo(dpeulttw 1 bij Kil. hoofdbolinck,
in Br. veel o. : de koster antwoordde
25
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fr. traversin genoemd wordt. Z. huppeling, blz. 200.
HOOPEN, b. w., in hQopen zetten: het
graan ho(Jpen ( Br., Limb. en elders).
HOOPET, m., hetzelfde ah; heukel, voor:
hoopelje of hoopje (Hagel.).
HOORIKKEN (met scherplange o), b. w.,
herkauwen, herknauwen ( Oostvl. ).
Z. heuriken en horken. Bij Kil. ook
huerickert, !land. of ericken, I. ruminare, bij Meyer, irriken. z. neering en.
HOORN of HOREN, m. Het in zijnen
hoorn hebben bet. in Br .. hetzelfde
als : de horens opsteken, hoovaardig
zijn, bij Olinger: agir avec audace,
bij Sleeckx : faire beaucoup d'embarras.

HOORNAAM, spotnaam, fr. sobriquet (Poperinge).
HOORNBAND, m., zeel rond de horens
der koeien, waaraan men haar bindzeel vastmaakt ( Antw., Kemp.).
HOORNDUL, HORENDUL, bijv., in Vl.,
Br. en Antw., dul, dol, dwaas : die
koe is hoorndul. Men maakt hier zoo
ve~l

gerucht dat ge er zoudt horetldul
van worden. Kil. horen-dut, I. cerebrosum animal; (uriose cornu petens
sive {eriens. Soms heeft horendut ook

de beteekenis van : gram, driflig.
HOORTBUNDEL, m., het kort slroo uit
het lange geschud en Lot bussel saàm
gebonden ( L. v. Aalst). In Br. kortbussel.

HOORTE, v., een grooté bundel stroo of
hooi, losweg toegebonden : 't is gelijk eene hoorte ( L. v. Aalst).
HOOS en BANG HOOS, iemand die bang is
( Limb., Lommel).
HOOS, v., in Limb. van dagelijksch ge·
bruikin 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 h006 aa11pakken, d.i. bede-
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Jen gaan, en hoosmarl bet. : bedelaar.
Bij Kil. staat hose, als een saksischgeldersch, hoogd. en engelsch woord,
aangeleekend in den. zin van t• kous,
2• leerse, 3° lederen zak, I. caliga;
.ocrea, fr. houseaux of houses, slijkkousen, en licht ook verwant met
hausse, {)Vertreksel. Vanhier hozebanden en hoo6bindels.
HOOSBIND EL, m., kouseband(Limb.). Bij
Kil. hose-banden of kousse-banden.
HOOSGAT (Kemp.) (van gat en hoozen)
is eene goot of loop waardoor het
uitgehoosd of ande1· VIl iI water, in
Br. a{waschwater, wegloopt. Het
wordt ook mozegat of goot genoemd.
HOPKEESTEN, te Diest, te Leuv. hopkeesen, hopscheuten, hgd. Hop{ensalat,
fr.jets de houbton. Bij Kil. is keest,
nucleus, gramen , gernun, wellle
laatste beteekenis men bij Weil. niet
.aantreft. Z. keest, keesten.
HOPPEL, bijv., loopig, ridslg : áe koe is
hop pel. Lich Lis hoppel verwant met:
hoppeu, hop pelen, huppelen, I. saltare , satire , hgd. hoppen , eng!.
hoppe; of met hoppe, bij Kil. een
wulpsch vrouwmensch ( Westvl. ).
HOPPEL, bijv., veelkleurig, gespikkeld,
geplekt : een hoppet peerd { Br. omstr.
Leuv. en Thien. ). Dij Kil. hoppelkoe
of bonte/we, vacca maculusa, fr. vache
bigarrée.

HOREBOOlU , m., hoekbalk ( Oostvl. ).
llore is hier voor : hoorttik, hornik ,
een oud saksisch en vlaandersch
woord, dat hoorn en hoek, I. angutus, beleekent. Z. Bild. op hoorn, I,
321 , en Ta alk. lllag. 111, 310-t 2.
HOREN,m., houten gestel, op koeihorens
gelijkende, dat op de kar, achter en
voor, gezet wordt om graan in te ha·
!en. Omstr. Leuv. noemt men dit
gestel : steun. Door de uitdrukking :
men zou horens aan den kop krijgert
over dit of dat, geeft men zijne groote

verwonderiug daarover te kennen.
HOREN, m., mannetje der duif ( Limb.,

HO-R

N.-Br. en aan dekantenvan Utrecht).
Het wijfje wordt in Limb.: zij geheaten (ij als i). Z. duiver, duiverik,
in Br. kebber, keupper, kepper, enz.
liORENDUL. Z. hoorndul.
HORK , m. , kwaadaardige kerel : het is

een hörk var1 een hond, hij bijl zonder bassen ( Kl.-Br. ). Te Antw. lastige kerel, knorpot, greef.
HORK, HURK, m., wortel van horken,
geluister of : het luisteren. Aan de
deur op zijnen hork staan bet. in
Vl. aan de deur staan te luisteren.
IIORKEN, UURKEN, 't t• in Westvl., het
2" in Oostvl. gebr. in den zin van :
luisteren. In Friesland harken , in
het eng I. to hark, tv ltearken, hgd.
ltorchen. Z. Snellaert, Belg. llfus.
i844, blz. 178. Lebrocquy's .-Jnalogies
ling. 256; alsmede Ypey's Geschiedenis der Nederlaudscile taal, blz. 523.
Horken wordt in de Kempen gezegd
voor: herkauwen. Z. hoorikken.
HORST, m., of HUITS, om boomen meê te
vervoeren. Z. heurts, huits.
HORST, m., wordt op vele plaatsen gebezigd voor : eene hoogte in het algemeen. I/et zijn niet dan horsten en
hulten wordt in de Kemp. gezegd
van oneffen land. Bij Weil. is horst
een ineen gegroeid krcupelbosch,ook
bij Kil. horselil, horst, I. virguttum,

sylva humiles tantum {rutices pro{e·
rens, in Br. schaarbosch. Vanhier
komt Horst, een dorp in Limb. Horst,
in Westbr. hust uitgcspr., bet. nog:
t• een struik, 2• in Vl., waar het huts
wordt uitgesproken, een egel varken,
wiens gestekeld of hortend haar als
een struik schijnt voor te komen.
Horst bet. in de Kemp. : een struik.
IIORTEBREEM of HORTSlii\EEM, v., ege·
lenteer , samengesteld uit horst ,
egelvarken, I. echinw;, en braam.
Z. bij Kil. eg helenteer, cynosbato11,
rubus caninus, en, bij de Botanisten ,
rosa bloxuosa of eleucvchroa, fr. rose
canine. z. ook ons voorwoord.
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HORTIG, bijv., gezwind, snel, levendig :

Jan is wat stijf, maar ze zullen hem
in dal geteeg wet hortig maken (Hagel. ), bij Kil. lwrligh, hurtigh, expedüus, pramplus, agilis.
HORZEL, v., beteekent in het Hageland : een lastig vrouwmensch : hij
heeft eene horzel van e wijf. In Br.
zegL men van een boos wijf: hel is
eene ros. Ros, hetzelfde als vroecer
hors, ors, paard, bet. nu : een slecht
paard. Een horzel (daas, dazerik) is
een kwaad en lastig diertje, en , vandaar, wordt een lastig wijfookhorzel
geheeten. Jo ia zoo kwaad als eenB
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 staal. llot word~
ook voor : rug ( hotdrager ), huid,
buik, in de gemccne spraak gebr. :

zijn hol vol slagm krijge1z. Zijn hol
1101 eten ( Br., Hagel. ). In dit laatste
gewest wordt hot en hofje evenals in
Groning. en Gelderl. voor : niet veel,
luttel, een kleinen oogenblik, gebr.
Jlvt is verwant met bot, poos, en
botte, korf, fr. holte, evenals bolle,
bij Kil. corbis dossuaria, en misschien
met hul, huisje. Z. bot, botte en
boddeman, licht voor : hotdrager,
d. i. rughol.
HOT, m. , gewricht, holte waar een gebeento in draait : zij11e voet is uil
den hot, hetzelfde als in llr. enAntw. :

zijn voel is verstuikt.
HOT, Lijw., uitroeping om de paarden
rechts te doen gaan. Hot en her bet.
in 'L Hagel. rechts en links, overal :

ik ben at hut en /ter geweest, maar heb
zulks nooit gezien (Hagel. en Limb. ).
Fan hol en her het. over en weêr :
ik heb de stad van hot en her geloopen (Di est en elders). Te Antw. :van
hot naar har: zwenkend van hot naar
har kwam daar een wagen lot klinkens
opgestapeld van d'oogst der boek·

HOU
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weit nàder gebolderd (J. Van Beers,
de Bestedeling ). fn het holsteinsch
en breemsch bel. hot, reehts, en ho
links; te Hamburg: hult. 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
nig van hot, nog van har, hij weet
niet wat rechts of links is, hij is
gansch onwetend. Haar en hot zijn
in Gelderl. gebruikt bij het rijden of
mennen voor: links en rechts. Ta alk .
.Mag. H, 422, 111, 5ä·56 en Hoeuft't.
HOTGAT 1 (voor: op- of uitgat), o., weg
langswaar men van de groote baan
op den akker rijdt ( Antw. Kemp.).
IIOTJE, HODJE, HOKKE, o., klomp hout,
blokje hout of houten blokje (Br.).
HOTSELEN, o. w., niet vast staan, fig.
omgaan , niet goed gaan : er lwt.selt
lieden rwg al veetin Europa (Hagel.).
1/otselm is een freq. van hotsen, fr.
cahoter, bij Kil. hotteu. z. dit laatste.
HOTTEBREE~l. Z. hortebreem.
HOTTEKROT of OTTENKROT, m., krot,
slechte zaak : 't is daar hottekrot, het
deugt daar niet. Vandaar 't o. w.
hottekrolten, krot verkoopen, slechte
zaken doen ( Oostvl. ).
HOTTEN, o. w., Jukken, OP de rechte
plaats komen, in den vereischten hot
komen : hij geeft zich veel moeite om
die plaats te bekomen , maar liet zal
niet hotteil ( Br., Antw. en elders).
Men zegt ook : het zat uiet pakken. Bij
Kil. coagulare (samenpakken) en
evenire (gebeuren); wet hotte11, qua·
lick hotten , hetzei fde als ghelucke11.

fJOUD,HOUDE, HOUW, o., in Limb. top
of voornaamste .tak van een en boom.
Houd is bij Kil. houde en ho uwe,
I. turbo. z. do~:~w.
HOUDEN, o. w., in de Kemp. gebruikt
voor het wonen der vogelen of andere dieren. Men zegt : hier houdt
een vogel. Op dien boom houdt eene
ekster. Daar houdt een vos, enz.

HOU

voor: hier woont, enz. Bij Kil. I. manere, morari, habitare.
HOUT. Ove1' zijn hout bet. te ver, meer
dan naar bellooren : 'I 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., Anlw. st. en pr. en
elders). Ee11 houten gezicht hebben
is : van verbieeken noch bloozen
weten (Hagel.).
HOUT A! HEIA! uitroeping dienende ter
ophitsing van honden, enz. ( Westvl.
Brugge), te Antw. en elders kisch!
. kisch ! pak ze !
HOUTDRAGER, m., boom waar men den
top uitgeltapt heeft, en welks takken
men na een zek~r getal jaren tot
brandhout afkapt· ( Limb. ). In Dr.
strunk, b.v. :eiken-, wilge11-, olmen
strunk, fr. tronc, I. trur~eus.
HOUTER EN, bijv., voor houten: een houtereu bot ( Limb. ).
HOUTKANT, m., kant met houtstruiken
bezet rondom een stuk lands of
weide.
HOUTKOEK, m., 't zelfde in Limb. als in
Br. kalissesap, in Vl. hoestebrood, enz.
fn 't Noorden drop, fr.jus de réglisse.
HOUTKOT, o., hok, huisje of overdekte
plaats om hout in te stapelen (Vl.,
l:lr., Antw. ).
HOUTS, m., hetzelfde als: huir.s.
HOUTSPECHT, m., gespikkelde vogel, die
in de boomen pikt ( Westvl. ). In Br.
specht.

HOUTVEUME of HOUTVUMME, houtmijt,
houtstapel (Oost- WesiVI.). Z. vumme.
HOUVAST, bijv., die vast houdt, gierig,
traag in geven : oom is zeer houvast
(in Limb. houávast). Ee11 houdvaste of
een taaie bet. een gierigaard, een vrek
(Br., Limb., Antw. st. en pr.). Bij Kil.
bet. houdvast, tayaerd 1 homo teuax,
avarus. Z. houdvast in de Woordenboeken.
HOUW, m., eigenlijk slag, kap, wond,

HUB

ook schaar of snede; fig. een ·verwijtend woord, opeeneonverwachte wijs
iemand toegestuurd : hij kreeg eenm
(ellen houw (flagel. en omslr. Leuv.),
eene felle vaag of schaar. llouw of
hauw beteekent in Vl. ook een kore11aar.

HOUW, v., dwarrelwind (Kemp.). Omslr.
Lier, de brouw, Ie Vilvoorde, bontevrouw.· Bij Kil. turbo, venlus e depressa nube cotllortus. Het is zoo in
't neérduilsch genoemd, zegt Kil., omdal het alles om en ten gronde slaat;
het is 'L zelfde woord als 'L voorgaande.
HOUWEU, m., soort van kooi of kevie,
gewoonlijk van doek gemaakt en
dienende om duiven in te vcrvoeren,
en daarom ook : duivenhouwer genoemd ( AnLw. ).
HOUWESTELT, o., houweel, kapmes
(Kemp.).
~OUWILLIG, bijv., kwaadwillig, stijfhoofdig, onwillig. 't Is afgeleid van
Ilouden en t~il, dat is zooveel als :
die ziin willtoudl ( Br. Antw. ).
HOUWVASTIG, bijv., gierig (Hagel.). In
Limb. houdvast. z. houvast.
HOVENIEROERIJ, v., daad, of liever, manier of kunst van te hovenieren.
HOVENIEREN, o.w., vruchlen gaan rooven ( Antw. ). Z. fruitenieren.
IlOVENlERING, v., het hovenieren of de
hovingsbouw, fr. jardinage (overal).
HOVING, tuin en al wat e• bij behoort.
Vanhier hovingsboz1w, een hedendaag3ch woord dat men veel hoort,
sedert de opkomst der hofbouwscholen (Vl.). In Dr. bet. heL mv.
hovingen : gelegen waar vele hoven
of tuinen zijn.
HU, uitroepinç om heL paard te doen slil
staan ( Limb. ). In Br. is heL hoz,.
IIUDBEN, hebben.Ich hub (ö ); doe hubs;
he heet of hêt ; weer hubben ; geer
hubt; zi of ze hubben. lmllerf. lelt
hauw; doe has; he hauw; weer hauwen ; geer hauwt of hal ; zi hauwen.
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Ver!. deelw. gal voor :gehad (Limb.).
HUDDEREN, o. w., huiveren , bibberen :
ik hudder var1 koude ( Westhr. ). In
Limb. hoort men veel rijeren ( uitgespr. rië1·e11 ) : ik rijer van koude.
In de Kemp. rylen. Z. huggeren.
HU~N , bij ltleyer ook huidm, voor : hoeden. Z. eeuën.
HUGGEHEN of HUCHEUEN, o.w., huiveren, met dit vcrschil dat men het enkelijk zegt van de koude (SL·Amands).
Kil. huggereu , i. huyveren, I. {rigutire.

HUGGEUIG, bijv., koud, killig: 'I is hug,
gerig weder, weder dal huiveren
doet (SL-Amands). Uij Kil. huggerigh,
I. {rigutieus.

HUl voor hooi ( Limb. ).
HUlDE, HUIBEN, m., uil, nachtuil, Kil.
hube, huybe, I. gubo , /luyben, Jwybeken, I. utula, ht;d. eule, fr. hihou,
in '( gr. {3ua.ç. lluibe wordt als een
·smaadwoord gclJr. voor: snul, dom-

merik (Br. Antw.).
HUID, o., in Limb. veel gebr. voor :
hoofd, h~;d.l!aupl, engl.head. Zegw.:
blaas mij op mijrt ltuid. Z. blazen.
Samenst. huidkaas of huidvteesch.
voor : hoofdvleesch; huidpeluw (uitgespr. huidpöt{), hoofdpeluw; huidschaat , hoofdschaal ; huidstel (men
spreekt hötset uit , zoo dal het ook
huidzeet zou kunnen zijn) voor :
hoofdstel, engl. l!eadstall, hgd. kop{gestelt , in 't fr. lêtière , enz.
HUIDEn, m. uier, bij Kil. l!uyder, uyder,
wder, euder ~· I. mamma. In Limb.
ttur, r. Maastricht en in Br. eur, in
\Vestvl./uw·g, te Antw. uie1·.
HUIF of IIUUI<', m., knil\ker waarmeé de
kinderen spelen ( Limb.). Men noemt
het aldaar ook marbelaar, merveleer,
in Dr. merbot, te Leuv. lavoor. Is diL
huif hetzelfde als hui{, hgd. l!aube,
dat, volgens Wachter, afkomt \'an
lleben ( heffen ) , I. levare , lotlere in
altum? ( Z. Taalk. Mag. I, 25f.)

HUIK, 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 telleken ( van de
keel.) hebben. Bij Kil. hueck., huygh,
huych , uvae gulluria tumor , columellae in{Zammatio.

HUIKELEN of HUKKELEN, b. w., oppe·
ren, of het hooi in ldeine hoopen
zetten ( L. van Aalst).
IIUIKELING of HUKKELING, m., klein
hooihoopken , opper ( Oostvl. ).
IIUINENTUIN, m., slechte uitspraak van
heulen-of /wlenteer, vlierhout (omstr.
Thien. ).
HUIS. 1'an iets t'huis komen bet. in Vl.
aan iets of van iets ondervinding
hebben, niet gelukken. In Br. enAntw.
zegtmen bijna in denzelfden zin : van
alle merkten t'ltuis 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 i11l'huis, d. i. hij is er in

ervaren of er meé bekend (gelijk met
zijn huis). De koe is nog ver vanhuis
bet. omstr. Leuv. dat zij nog lang zal
staan alvorens te kalven. Het is nog
verre va11 huis bet. te Antw. : het zal
in lange niet gebeuren.
HUISAGIE , te Kortrijk en elders in Vl.
gezegd, evenals bouwagie, voor :huizing.

IIUISBLIJVERKENS\V AGEN (T'). Men zegt
den kinders in· Vl. : ge zult mogen
meegaall op l'huisblijverkenswagen •

d. i. ge moogt t'huis blijven.
HUISCHEN, IIUISEN of HUSSEN, b. w.,
hitsen, aanstoken (Vl.). In de Kemp.
zegt men hussen, in Br. ook ltissen,
bij Kil. hussen, husschen, hissclten,
ltitschen, hetsen, I. instig are, enz. de

HUK
honden hisschm, instigare ca nes, hortari canes. Het woord is verwant met
heel ( hitsen , heeL maken ).

IIUISEL of UISEL, m., romeinsche waag,
weeghaak, snelwaag, hgd. sclmellwage, fr. peson of romaine. In Limb.
puuder, in N.-Br. ponder, bij Kil.
pondel en pundet.
HUITS, m., voertuig met twee raden en.
een langen dijsel aan den as, dienende om dikke boomen te vervoe·
ren ( Br. rond Vilvoorde) ; te Di est
noemt men het: voer voor: voeder.Misscbien is huits hetzelfde woord
als bij Plant. voeyerhouts, bij Kil.
voer of voederilouts, I. veiles tignorum, Sleeckx schrijft: hortsen heurts,
fr. triquebatte, diable. Elders noemt
men dit voertuig : ezel.
HUIVALLIG, bijv., slecht, boos, ruig,
vuil, vervallen : 'I is huivatlig weêr •
't is slecht weér. 't Is een huivattige
mensch, een vuile, vervallen, verwaarloosde mensch ( Westvl. ). Huivatlige

kerel.

Huivatlig

gebouw

· (Oostvl.).ln Westvl.zegt men ijvallig.
Z. diL 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 Vl. is huk m. en bet.
hurk of huil•, en hukken, of op zij·
nen huk zitten is hetzelfde als hui·
ken. In Limb. wordt huik uitgespr.
als hu uk, hoek, en zich huiken ( hu·
ken, hoeken) bet. aldaar : zich op de
huiken zetten. Bild. (I. 3tf) zegt, en,
volgens ons, terecht, dat" hoek, fr.
co in , de wortel is van llokm , /weken,
buigen, waarvan hukken (eigenlijker
huken), thans nog in gebruik is.»
Hukken is dus eigenlijk gebogen •
hoekachtig, krom ziUen, en huk or
huik (in zich hetzelfde woord als
hoek ) bet. eigenlijk kromte , haak,
bocht. z. huik en hurk, huiken en
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hurken in de Woordenboekim.
'HUKKELEN. Z. huikelen.
HUKKEN, 'HOOKEN (Vl.), in Br. : heeuken,
, o. w., jeuken. Vanhier : hukset,
jeukte.
HUKKEN, o. w., hurken, buigen; maar
omstr. Kortrijk is hukken (hoeken),
in de herberg ziuen, en !tukker bet.:
een herberggast : waar lwbt gij zoo
lang blifven hukken? In Br. zegt
men : waar hebt ge zoo lang gezeten,
of, blijveu hangen, haperen, lunteren? Hukken ( Lirnb. J, met eene huk
h.aken. Z. huk, hoeken en hoekeren blz. t90.
HUKKER. Z. hukken (buigen).
HUKSEL, jukset, jeuksel, jeuking, jeukte
( Br., Kemp., Antw. ).
liUKSTEERT, IIUKSTEERTJE, een die
veel last geeft , veel last aan zich
heeft , een looperken , een taffeleêr :
,

'l is een huksteert van -een meisken ,
van eenjongen ( omstr. Brussel).

HUL, m., t• bosje gras, 'twelk boven het
andere gras uitsteekt, planten, heesters , boom en , te samen en dicht
genoeg bijeen om te kunnen hutten
( verbergen , dekken ) ( KI. - Br. ) ;
2• struik, st1·uweel, fr. arbuste, buisson : eme hut uitkappeil ( L. van
Aalst). Dit hut schijnt verwant met
hitte, heuvel, lwtm, dat Kil. als een
oud woord opgeeft in den zin van :
bergske11. ''Heuvel (ook llövet ) komt
van hoët ( van ltoën ) , van welk hoël
men, in het oud vlaamsch, hul en
ltuttekijn vindt, zegt Bild.n Men ziet
duidelijk dat hoog , hoogen ; heve,
heffen; hoofd, hoed, enz., in hunne
oorspronkelijke beteeltenis, verwantschapt zijn. z. hille, hulle en hoeckel.
HULDER voor hunlieden (Vl.), in Oostvl.
heulder.
HULK , hetzelfde als !tutte, deksel (Kortrijk). Z. hulle.
HULLE, v. Thans bet. dit woord: linnen
kinderkapje, en ook : een vrouwen-

HUL

muts of hoofddoek der vrouwen ,
doch in Vl., vooral in Westvl. heefL
het nog zijne oorspronkelijke beteel•enis behouden, die van : deksel of
scheel, b. v. van stoof, poLten of pannen. 't Is de wortel van hullen,
opschikken , versieren en oulings
dekken, bedekken, bergen. Hulsel,
hoofddeksel der vrouwen, is dus
hetzelfde als: deksel. llutle voor hutting, is v., zegt llild. (I , 328 ) , maar
hul (kap, overtreksel), m., als wortel
van hutter1, d. i. dekken. Huize, de
bast van schil- of peulvruchten , is
hierrneé verwant, want deze omhult
of bedekt de vruchten; ook hulk, lastschip , kan er meé in verband staan.
llild. nogLans leidt dit af van holtig.
Hulk, lastschip, is verwant met 't fr.
hulque, gr. ohaç, hgd. hotk, hutke,
het angels. hutc, het zweedsch hotk.
Bij Meye1· bet. hutse en ltoude : rok,
~chil, pel. Z. hul.
HULLEKEN of IIULU~TJE, o., verkleinw.
van hut of hulte. Van een huwelijk,
waar man en vrouw wel ell,audcr passen en verstaan, ze~:t men : dal is een
hutlelje dal wel op dal potje past

(Westvl.l). Hutteken bet. ook: weiniK
( tusschen Deinze en Audenaarde ).
HULP, v., lederen riem waarmeO 'L 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 omhoo~:
te slaan, heet onderhulp : leg de hulp
op de11 zadel. -Zulk een riem waarvan iemand, die een krui- of stootwagen voert, zich bedient , heet ook
hulp; ook de banden over de schouders waarmeO men de broek ophoudt
( Hagel.). In Br. en Limb. spreekt
men help uiL. In N.-Ned. worden de
draagbanden der broeken gatgert genoemd.
HULSTER komt voor in : noch hulster
noch bulster hebben, d. i. in Vl. niets
hebbèn. Hutster is hier gewis eene

HUN

( 200

vcrbastering van hulu, bij Kil. ook
llulsche, huldsche, dat dezelfde betcckenis heeft als bulster, botster, d.
i. bast, boost, schel, pel, peul, pelt,
sloesterschelp of al wat de vruchten
omvat en behoedt. In Br. zegt men:
er bleef heller noch speller voor : er
bleef niets. Z. bed en .bult , blz. 85,
en: helder noch pelder, blz. t83.
HULT, HULTE, licht hetzelfde als: bult of
hoogte, komt voor jn: met hulten en
bulten, dat hetzelfde beduidt als : gehult en gebult. Waarschijnlijk is dit
hult verwant met hitte of heuvel ,
vroeger /&oevel of huevel. Nogtans
kan hult ook voor holte staan, en dan
zou met hultefl en bulten zooveel zijn
als : met diepten en hoogten.·
IIULTJE (HOUTJE), o., wordt gebezigd
in de uitdrukking : hij loopt met liet
hultje, d. i. : hij is krankzinnig
(N.-Limb.). In Dr. hoort men soms:
hij is op den hool.

HUM , HUMME, in Dr. en Limb. voor :
hemd : 'k heb Jan liever in zijn hemd
of Pieter in 'l goud, d. i. ik heb liever
met Jan in armoede dan met I' ie ter in

weelde te doen ( Westvl. ).
HUMST, HEMST, m. (plant) bij Kil. witten
hem st, I. altluea , ibiscus.
HUNKEREN, o. w.,.het hinniken of brieschen der paarden, bij Kil. llullgkeren, tland. I. hinnire. Het is gebr. in
de Kemp. waar men daarvoor ook
nog riggelen of ruggelen zegt.
HUNS GETWE~N. zij twee, met hen twee
( Westvl. ).
Vogel ende Wezel mede,
Leven bier in ruste en vrede ,
Zittende, naar bun gemak,
Huns gehvcco ·op ééuen tak.
( G. Gez., blz. •6.)

HUNSKLUPPEL, stuk hout, waaraan de
strengen van een paard zijn vastgemaakt ( Antw. pr. Noord.). In Dr.
zwing.

HUNTER, m., in 't Hagel. voor heim- of
hei11teer, d. i. teer of hout om te hei-

HUR

nen of hagen meé te maken. In 't
Noorden jok/iout, fr. eliarme, hgd.
hagebuch ; in Limb. hartnteer, in
Br. en Vl.l!erenteer, te Antw. en in de
Kemp. herzelenteer of hetzenteer.
HUP of HUT, voermanswoord om 't paard
te doen voortgaan: hup! ros (Thien.).
Te Leuv.ju.
HUPPELEN. Z. hoepelen.
UUPPELLING, m., de peul uw, peluw of
't oorkussen van een bed. In de Middelaar van f842, n. VI-VIl, blz. 289
staat het : Iloepelink of Jwopeli11k in
verwantschap misschien met hoepe,
hoepel van htJepen , rondmaken , zoo
als daar, uit Bilderdijk, staat. Edoch
't is waarschijnlijker eene verbaste·
ring van hoofdpeuluw of -peluw, bij
Kil. hoo(d·bolinck of hoo(dpoluwe, ultgespr. door het volk hoopeting, heeupelink. Inderdaad men hoort ook
stroopettink of -peuling; in Limb.
huidpeluw uitge11pr. huidpiJlf, huid
voor: hoofd, en in 'L bgd. hauptpfhül.
Men zegtook: kussen, kli.sse{luwijn,
flouwijn , q. d. put- wij11e, pulvinitlleca (Kil.), pul, peul voor: peuluw,
kussen. Z. Bild. 11, 343, pul, peuluw,
verwant met :buil, bolster, bult, bol.
HURK, m., wortel van: hurken, luisteren:
op den hurk staan (Vl.).
HURKEN Z. horken.
IIURST of HUST, m., somtijds llustkatlt,
eene niet zeer hooge grondverhevenheid, elders ook alleen kant genoemd.
Ook heet hust een Struikbosch van
hout of bloemen ( Westbr. ) die elders ook genoemd wordt : hQchl ,
hoecht; hochet , hoechet. Kil. ophorscht, horst, heeft bij deze laatste
beteekenis nog die van : krertpelbosch , bosch van schaarhout , I. virgullum, sytva humiles tantum (Tutes
pro(erens , set~licetum.
horst.

z.

HURTS, een oud vlaandersch woord uiige·
sproken huls, 'tzelfde als Jwrts ,
egelvarken, fr. hérisson (Vl.) vanwaar
hortsbraam. Dit hurts .of horst is,
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onzes dunken , 't zelfde woor.d als
hurst, in den zin van : struik, struweel; dewijl het stekelhaar van dit
dier als een boseh of hocht uitmaakt.
z. horst.
HUS, m. en v., mv. 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 hus; nog : hij die boertig en
geestig spreekt , Cr. un comique: de
hus zeide, wilt gij niet verliezen , zoo
speel niet.

HUSEN. Z. huischen.
HUSSEN, HUSCHEN, HUSSCIIEN, hetzelfde als huisellen (hitsen). Deu hond
hussen is hem tergen , ook : hem op
iemand zendeu ( Antw., llr., Kemp.,
Vl. ) . In 't Hagel. bet. husseu nog :
iemand door vleitaal tot iets berispelijks aanzetten. z. hus. In den Teuth.
hussen, stotelen, prekelen. Z. huisehen.
HUST. z. hurst, bij Kil. horsefit, hocht,
struik, inllr.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 hut vlas (Vl.).
llut, ge\yis 't zelfde als hot, wortel
van hotten, samenpakken, o. w.
Edoch 't zal ook iq verband staan

HUU

met ltust, horst ( hocht) , hot, fr.
hotte; bosje , fr. botte. Z. ook dot,
duts, hocht. llutte beteeliende 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 wel afgeslagen,
maa1· mijn tandhuur ook, d. i. de
huts tegen de bluts. Den huts tegen
den bluts stellen , schadeloos stel-

len, eene overeenkomst maken waardoor beide partijen zich voor vergoed en betaald achten. Vol hutsen
en blutsen (butsen) is 't zelfde als
vol hulten en bulten, of: gehult en gebult. Jluts bet. ook : egelvarken.
Z. hurts.
IIUTSEKLUTTE of HUTSEKLUTSE, appel pap; overhoop, verward mengelmoes, hutspot (Kortrijk). 't Is
samengesteld uit hutsen en klut:;en,
die beide hetzelfde beteekenen.
HUTSELEN, freq. van hutsen, kwanselen,
vcrkwanselen, uilkwanselen (Westvl.). Z. de Woordenboeken.
HUTSEN, b. en o. w., schudden, schokken : hij lachte dat hij er bij hutste
( Westvl. Veurne ). z. hutselen.
HUTTJ<;NTUT, z. m., vlasdotter (plant die
veel op vlas trekt, wier zaad ook olie
bevat) ( Limb. ).
HUUF. Z. huif.

I, IJ
I , IJ

1, IJ. In 't Zuiden klinkt de letter i soms
als e, en deze als i : zoo hoort men
in Vl. meest : kend, drenken, enz.
voor: kind, drinken, enz.; in Br. zal
men 't volk hooren zeggen : ik kin u
ntet. 't Is eene verlingeuis voor de
dood. De minschen klappen zoo veel,

(, IJ

voor: ik ken u niet, enz.ln 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;
viees voor : vcès, veers; miees voor :
meersch. Te Ninove hoort men zelfs:
26
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tees, je4:.eu voor: lcerzcr1. De lange,
meest de scherplange e·klank gaat
in Br. en elder6 veel tot oen ieé·klank
over, en dan ~iet men deze l;~atste
soms verkort; zoo hoort men : hij
zwiete veel, voor : hij zweette veel.
Vandaar ook ; hitte, vergi{llis 1 gift ,
drift, voor: heette, vergefenis, ~:cefte,
dreefte, welke klanken men in VI.
ook. hoort. De ij, of verlengde i, wordt
in Vl. en Limb. ('t Land van Maastr.
uitgenomen) zoowel als in sommige
provinciën van 't N., als eene lange i
uitgesproken : piip , tiid, wii11 ,
voor : pijp, tijd, wijn. Oe ie-klank
Ï!i in Vl. een soort van tweeklank :
/JiiJr. In I.imb. klinkt bier, dier, vier,·
lief, enz. als : beer, deer, veer, leef,
enz. in welke woorden de e zuiver,
~ondef tweeklank, wordt uilges pro·
llen. Sommi~:ebijv. nw., eenestofaanduidende, h11bben hier en Ginds in VI.
den uitgang i voor e11, b. v.laki broek,
goudi O()rringeu, steen i l!uis, voor :
lakenl)•·oek, enz.
lCil, voornw., in Delg. en Holl.-Limb. en
in 't Ha~:cl. Gebr. voor: ik. Z. persoonlijkil voornaamw.; als ook mich
voor: mij.
IEDEIIJAARSCII, bijv., van elk jaar.
'k (de wilgeboom) Was dan jong, en had
[mijn kruine
Jong verplant al uit den tuine,
lila er de vijfde mael vergrQQt
1\tet een iederjaersche schoot (scheut).
( Westvl., G. Gez., bi. 1.9.)

IF.RF voor: erfde, van 'tw. erveli(Westvl.).

IERSGIUIAN, Ierlamier (Vl.).
IJ<;VERAN OS, IEVERIIANDS,bijw ., ergens.
Nievera11ds, voor: nievers of nergens
(Dr., Antw., Kemp., N.-Br., Delg.
Lhnb. ). Bij &leyer i ergend, iewerings
voor : iewers , iewaarts of ergens.
l~veratzds or ievers wordt in Dr. ook
gebr. voor: omtrent: het kan ieverands zes ureu ::;ijn.
lEVERSof n:WEUS,bijw., voor: iewaarts,
is.iD Vl., Waas, BI'., Antw., N.-Br.

IJNS

gebruikt voor : ergens. Bij Kil. ier·
ghetld, iergens. Het negat, nievers,
niewers is ook. in gebr. voor : nergens, Te Kortrijk is 't : iever,st, nieverls.le is in het gothi&cb aiv,·dat
ook de stam is van ooit en vat~ eeuw;
het gr. "Î~ll bet. tijdruimte, t:D van
iemanct, iets, en:&.
!~VERS, als bijw. in eene twijfelachtige
bevestiging 1 voor : waarschijnlijk. ,
gewis, zeker, ongetwijfeld, of voor:
immers , of : het Drabantsch doene :
hij /leeft ievers weOr r1iet aandachtig
geweest, wa11t hij kan :t.ijne les niet.
't Is ievers gij die miju boek weg gestopt hebt (Vl.). In Br. zegt men :
zekers, en, ln een twijfelachtig, ontkennend of ondervragend gezegde,
kwe~tie: kwestie of hij zijne te,, kau,
Z. kwestie.
IJL, v., lichtveerdig, snulachLig vrouwmenscb: :r.ij is ee11e reclile ijl (Hagel.).
In nr. en Antw. zou men zeggen :
ze i6 eene sut of trut. IJl is lichl eene
verkorting van : ijdete, waar men tuil
onder verstaat. ·
IJLLICHT, o. en m., de avondweérlicht
zonder donder. Samengest. ijl voor:
ijdel en licht. Itet is derhalve een
ijdel licht, omdat het gedurig lllikst:ml, zonder dat men donder hoort.
Zull•e wcérlicht heet iQ Limb. : zeebranetSommigen schrijven: heillicltt;
heit \'OOr /zeet , dus : klaar en zuiver
gelicht, zonder donder of buien.
IJLLICHTEN, o.w., weérlichten, ·bij helderen hemel, in laffe zomeravonden.
Dreemsch en Holstcinsch: vleidliichten, tr. faire des éctai1·s (de chaleur)
(Dr., Antw. st. en pr.) : 't hield gister avond uiet op van ijltichlm. Sommigen schrijven lleillic.htet1. z. ijllicht.
IJLZAK, o., zeker net ( Gheel ).
UNKE PETJINK, of be.ter: hinkpe(jink,
zooveel als het fr. ctopin-ctopanl (hier
en daar in Westvl. ).
IJNS, m., wordt dikwijls als een sch•·ikbeeld sebr. om de kimleren 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 beL.? De llanseu zijn bij
Kil. eene soort van half~;oden.
JJSBIJZE, v., werk tuil{ om met eene slede
op het ijs te rijden ( Huize). Z. bij ze
in de Woordenboeken.
IJSEL, znw. en IJSELEN, ww., voor:
ijzel en ijzelen ( Vl., Limb. ).
IJSFLEUHIG, bijv., wordt gezegd van
fruit dat er glazig uitziet en Jatllg
srnuok t : dien appel zal ik ttiet eten,
hij ziel er zoo ijsfleurig uit(Z.-Lirnb.).
IJSPEERD, o., ijsslede. Op zulke paarden
rijden noemt men: ijspeerden, o. w.,
( Westvl. ). In Oostvl., Hr., Antw.
ijsstoel. In Llmb. heeft men, behalve
ijsstoel, nog tjswagen.
IJSSTOEL, m., stoel waarmeé men op
het ijs glijdt. Men leest in de Midde ·
laer, ~·ja erg. bi. 297 : "ijsstoel. Dit
woor·d wordt algemeen geilruikt voor:
sneeuwslede, ijsslede, enz. Noglans
is er nog al eenig vcrschil te vinden
tu~schen
sr1eeuw- en ijsslede en
ijsstoel. De laatste, kleiner dan de
eerste tuigen, wordtdoor tlen opzitter
zelf voort geslooien, terwijl de slede
voort getrokken wortlt. »
IJSSTOELEN, o. w., met den ijsstoel glijden ( oostvl. en elders).
JJVALLIG, HUIVALLIG, bijv., vuil, leu·
zig, vervallen, kranl>, gellrel\kig.
J. de Brune gebruikt tli! woord veel:

wat is er droevigher als .... dal de
dood aen een yvattigllen ouderdom de
stutten (de kinders) van hare zwackheyd ontsteelt ( ~anckeL, 21)7).- Zou
dit woord niet verbasterd zijn van :

invallig, in vattend, voor: ve1·vallm?
( Weslvl. ). In OOtilvl. hoort men
meest: huivalliy.
IJZEIIBIJTER, m., hier en gintls in Vl.
voor: gierigaartl.
IJZEIIENMAN komt reeds in Kil. voor in
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de betcokenis die 'I woord thaus nog
heeft, die narnelijlt van : iemand die
tegen a lies kan.
·
IJZEHLING, 1n., soort van appel , om
zijne hardheid zoo{;enoemd(Oostvl.).
In Limb. ijzerappel.
IJZEHMAAL, o. en m., ijzerplek of smet
op lijnwaad :men heeft het ijzermaat
uit dit ammelaken vergeten te dom
( Br., Anlw., Llrnb. ). Bij Kil. beteekent maat: vlek, en ysermaet, macuta
{e17·ugi11ea; het bijv. ysermaetig,
ijserroestig, {errugirzeus. Men gebr.
in Br. ijzermaal ook voor: ijzermatig,
b. v. het lijnwaad i6 ijzermaal. De
klok slaat ijzer bet. : de b.lok geeft
een en klank al.3 of ze geborsten was,
klinkt niet helder all! metaal, maar als
ijzer. Vanhier de zegw., in Antw. en
Vl. cebrt~ikelijk: zijne tong staat Ijzer
(hij is bij drank ) voor: zijne tong is
belemmerd. Men hoort ook : zijne
tong staat kadul. Z. keen.
IK, IKKE, I KIK, volgens tlen nadruk,
dien men er aan gevcu wil; niet zeltlcn komt het tot driemaal voor, b. v.
ik heb ikilr. dat niet gellaan ( Br. en
Antw. ). Ik en gij ik en gij bet. in
Westvl. zig zag : hij gilliJ daar ik m
gij, ik t11 gij. Ik en gij IJcl. te Antw.
eenige losse steken melde naald: gij
moest de scheur ·um1 mijn kleed eens
met nen ik eu nen gij toesteken.
IMPEIIFEGTUM. Iu Oost- en Weslvl. en
hier en daar in 'I westelijk Qetleelte
· van Dr. voegt men gewoonlijk hel
steerLje ge bij den regelmatigen uit·
gangs\·orul van 't imper(. dt)r gelijkvl. werkwoorden : hij hoordege

dat niet, maar wij lwordigen dal wel.
Ik vraagdege, mee11dege in Westvl.,
alwaar men ook, den uitgang verdubbelende, :legt: lwurdede, blaasdede..
IN. Erger1s i11 zij11, in bezitting zijn. Er
wet in zijn , wel gegoed zijn , wel in
zijnen doen zijn ( llagel. en elders).
INBIJT, m., wortlt in Oostvl.voor: begin
gebezigd : 't is em goede it1bijl. Bij
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Kil. en elders bet. het: otltbijl, I. pran·
dium. « Vort dat men den zieken

standige nw., als: gerzing, gra~ing,
huizing, slallitlg, wot1ing, zolderi11g,

zoude gheven elc daechs te haren
inbitte eene soppe, enz.>> Belg. 11/us.
t8.f.3, blz. 95. ·
INBIJTEN. b. w., spoedig en bijtend ant·
woorden : wa1111eer ik hem iets zeg,
bijt hij mij altijd in ( Antw., Br. ).
INBRANDEN, onverwachts ergens inval·
!en !ln er goed smullen. Z. afbranden.
INBRESSEN. De muur is ingebrest, d. i.
met bressen doorschoten ( Westvl.,
Veurne).
INDUNSELEN, b. w., inbusselen. Z. bunseJen (Vl., Br. ).
INCARNAT, m., van '1 fr. incarnat, omstr.
Thien. : klaver met vleeschkleurige
toppen : Men noemt ze ook roodtop·
pen , en, omstr. Vilvoorde, russische

enz., drukt een soort van verzameling
uit. Voor ing, inc, Z. Ta{Jlk. Mag.
IV, HO, 133,332, iî55.
INGAAN, b. w., nadenken, inzien : als

klaver.

.

INDELIJ-K. Z. eendelijk, blz. t t3.
JNDENHAK, bijw., aanstonds, op den
oogenblik. Hak, wortel van hakken,
is 't zelfde als: kap of houw; bij Kil.
is hacke, t•schop, spaeye, pastinum,
2• bijl, ascia, fr. hache.
INDOEN, b. w., innemen, opdoen (in
den winkel, enz. ) : de winkelier van
hierover doel alles in 't groot in.
Indoen bet. in de pr. Drenthe ook
CJpdoen en in~laan.
INDUJKELEN ( uitgespr. indoeketerl) is
het freq. van induiken. Het wordt
wederkeerig gebruikt : zich induike·

len.beteek. in N.·Limb. zich inwik·
kelen voor de koude : doeket u maar
goed in. In Br. en Antw. bet. indui·
kelen 't zelfde als : duiken.
INEEN KOEKEN, o. w., tot eenen koek
gevormd worden door de hitte , of
ook al, door eene andere oorzaak ,
aaneenvast geraken : wollen matras·

men het wet ingaat, hij heeft gelijk

(Vl.).
INGEVIJLEN ( invijlen ), uitgesproken:
injevijlen, inzevijlen, bet. in Westvl. :
zagen. Z. injevijlen.
INGLIBBEREN of INSLIBBEREN, o.w.,
slillekens, 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 zat iu·
hebben. Inh.eb/Jer bet. in 't Drenthsch
dialect : deelhebber. In ~t hgd. is in·
haber beziller.
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·
vijlen voor : ingevijlen of invijlen ,
inzagen ( omstt·. Kortrijk). z. het
voorvoegsel ge.
INK, overal in 't Zuiden alsook bij Bild.
voor: inkt.
·
INKALVEN, o. w., instorten :de gracllt·
kant is ingekalfd ( L. \'an Aalst). In
Dr., An1w. en elders hoort men dit
woord, ook: kalken, afkalken, inkat·
keu , toekalken.

INKALVEREN, o.w. (voortd. van kalve11),
allengskens aan de kanten invallen ,
instorten ( van de aarde) : dat land

sen koeken met der tijd heel ineen

kalvert in. De boord zat haast geheet
iugekaluerd zijn (Vl.).

(Veel in Neder!. en Belg.).
INFINITIVUS. Z. onbepaalde wijze.
IN FROTSEN, b. w., hart.l insteken (ltleet·
jesland ).
ING. Deze uitgang, gevoegd achter zelf·

INKEER, m., draai van eene straat
( Westvl. ).
INKEEREN, o. w., het slinks of rechts
kceren eener straat (Westvl.). Kceren
is in 'l z. evenveel als draaien.

INS
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INKELDEREN, o.w., in de Woordcnb. is
het slechts b. en bet. : in den kelder
doen, fr. en ca ver. Hier wordt het ge·
zegd 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 (Vl., Br. ). Z. kelderijs.
INLEG, INLEGGEN. Z. inzetten.
INLEIDEN, b. w., iemand feestelijk inhalen ( N.·Limb. en Br.).
INMIJNEN, b. w., bel. niet slechts : zijn
eigen goed berinkonpen , maar ook
op de mijn of vischmijn, visch koop en
met te zeggen : mijn of 't mijn
(Leuv.).
INNER EN voor: herinneren (Limb.en Br.).
IN PINNEN, b. w., overdracht!.: foppen,
geld afwinnen, bedriegen, straffen :

Karel de Stoute pinde de Luikenaars
in ( omstr. Thien. ).
INROEPEN, b. w.Jlij is ingeroepen, voor:
hij is gcstorven ( Thicn. ).
INS, INSCH of EINSCII wordt, omstr.
Kortrijk, gebruiktin den zin van: plotseling, bots, bits, spijtig, nijdig :
insch antwoordm. Een inseliaard is
een spijtige, een twistzoeker, een
pronkaard. Zou het geene verbastering zijn van eens?
INSCHEUT of INSCHIET, m., brood dat
de balikersgasten bij de burgers, die
hun eigen brood maken, komen
halen om het in den oven te schieten : de meester kwam gisteren zelf
den inschiet haten ( Leuv. ).
INSCHUDDEN, b. w., ingieten, inschenken : eert glas wijn irtschudden
( Limb. en elders).
INSE, INZE, m.; heins, beis, hengel,
handvatsel van eenen emmer, fr. anse
(Vl.).
INSEL, m., in Westvl. de romeinsche
waag. Z. huiset, blz. !98.
INSLAG, m., voedsel, eten : in dat huis

hebbe11 de dienstboden goeden inslag
( Br. en Antw. ).
INSPANNEN, b. w., aannemen tot zijnen

lNV

dienst: eenen nieuwen knecht inspannen ( Westvl. ).
INSPEET of INSPET, de stok, waarmede
men het roer doet zwaaien (Willebroek).
INSTELLEN, b. w., op eene verkonping
de eerste een gebod geven, een prijs
zetten (Vl.); in Br. en elders; inzetten.
INSTELPENNING, m. Men vindt het
woord in vele dagbladen , onder de
rubriek: aankoudigingen, doch alleen
in 't mv.: men leest daar dikwijls hoc
dat iets verkocht wordt: bij palmslag

en met gewin van instelpemttttgen
(Vl.). In Br. zegt men : met wiusl
van plamslag en hoog en; in de Kemp.
en Antw. :met palmslag en verdieren.
INTAMPEN, o. w., klanknabootsend w.,
lamp, lamp, al tampende inluiden,
inkleppen, d.i. met het klokgelamp,
of-gelui, indagen voor den kerkdienst
( omstr. Leuv. en Brussel ).
INTE, v., schop, stamp, stoot (Vl.), ook
voor : ent, gritfel; van irmen, j,nste, ken, zegt Bildecdijk.
INTREEMPEN, o.w., binnensluipen : hij
kwam zachtjes ingelreempt (Westvl. ).
INVALLEN, o. w., opkomen, bezuren,
betalen : die klets, die ge mij gegeven
hebt, zat u invallen'( Hagel.).
INVAllEN, o. en b. w., wordt in Limb.
niet alleen gezel(d van vaartuigen,
maar ook van voer- en rijtuigen : de

koetsier is de stad ingevaren. I/ebt
gij het koren al iugevareu (ook ingehaald)? Men bezi~:t het ook aijeen,
g(!lijk het ww. inhalen : hebt gij al
i11gevaren, ingehaald (het graan)?
Ook nog voor : i11rijáen : zij hebben

de brug i11gevarert.
INVEMEN. Z. vemen.
IN VOEGE (ZIJN), gepast, in orde, geregeld zijn (Hr. en elders). Z. voege in
de Woordenboeken.
INVOLLEN, INVULLEN, b. w., inlijven ,
'I fr. enróler, ook: inschrijven, inzetten, enz. wat open staat ( Br., \ï. ).

IRA
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INWINDELEN, b. w., voortdur. van : inwinden, inwikkelen ( Br., Limb. ).
INZET, m., voor: uit ze~. vermaard Gentsch
bier : geeft mij een glas inzet ( Vl. ).
Ir.zet bet. te Antw. en elders: de daad
''an, bij eene verkooping, in te zetten,
of ook : het geld dat ingezet wordt.
Z. iuzel in de Woordenboeken.
INZETTEN, b. w. Een kleed inzetten is :
hoven, aan den !deed rok, eene vouw
maken, om later het kleed van onder
te kunnen afsnijden en boven te
laten zakken (l11·.); in Vl. en Antw. :

in/eggen, ingeleid : 't is drij vingers
ingeleid. Een kleed met nm breedeu
inleg.
INZIEN, b. w., gebr. in den zin van: vergoeden : geef den armen maar, God
zal u dat inzien (overal in België).

ITA

appels (Meetjesland).
IRKEN, HIRKEN, bij Meyer irriken, o. w.,
herkauwen, fr. ruminer (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 (Vl. ) ;
in llr. eersgat.
IS HET IK? voor: ben ik het?·" ts 't ik

die 't zoo verzinr1e, 't gone dat die
/tinne dei, enz." (G. Gez., blz. 90)
( Westvl. ).
IS 'T, of, IS 'T ZAKE, veel in Belgil! gebr.
voor : indien, fr. dans Ie cas que,

is 't dat, of, is 't zake dat gij zulks
_ doet, ge raakt in het kot.
ITAL.JAAN, m., italjaansche populier,
populus italica. Men zegt in Br. ook
nog, ilaljaander, gelijk in Limb.
waar me1l ilalieeuder uitgespreekt.

lP PENS, HII'PENS, de vlasbollekeus waar
het zaad inzit ( Westvl. ).
IRAPPEL.S, verbasterd van: eerd-of aard-

J
JAC

J. '/.. i.
JA. Op neuja enueu neen, d. i. op eencn

oogenlJlik ( llr. ). Men zegt ook te
Antw. en elders : op neu zucht, op
em vloek, of, vloehkeu; ook : op u en

sibot.
JAAR. In 't jaa1· één, als de uilen preken
(Antw., Vl., Br.), in L.irnb. in het jaar,
o(: 't jaar één als de uil predikt, bet.
nooit.
JAAIIGEilED bet. in Westvl. de lijst der
overledenen, voor welken er jaarlijks
gebeden wordt.
JAARGETIJ(D), jaarlijksche mis of dienst
voor een en of meer overledenen: oom
heeft 300 guldens voo1· twee jaargetijdeu bezet (overal ).
JACH U.AAR, m., 't zelfde woord als :
sehacheraar, bet. in Br., te Lennik :
wildstrooper, ook omstr. Leuv. en

JA!<'
Brussel: stroppwzeller; in Vl., ptusjager, fr. braconuie1·.
JACHT, v., jak, Cr. jacqueue (Vl.).
JACHT, v., t• beweging, schudding,
schol1king, klopping, fr. agitation :
eene· jacht gevoelen, ontsteld zijn
(V I.); 2° trek : daa,. is ge ene jacht in
ltet vuur ( Br. ). liet vuur jaagt (trekt)
11iel. Vanhier :jachtig, hetzelfde als:
gejaagd, ontsteld, haast1g, fr. agilé,
empressé. Z. jagen.
JACHT 1 V. 1 voor:joegdofjeugd, te l.euv.
- gewoonlijk in 'L mv., jachts, gebr.
voor : speeljongens : die jac/lts zijn
van de deur 11iet a{te houden.
JACHTIG' uijv. I heet (van dieren)'
bronstig, loopsch, tochtig. Kil. jachlich, sax. fries. loopich , I. cal ulietzs.
Z. jacht en jagen.
JAFFELAAR ( 'T), dompelaar, sukke-
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laar (Vl.}, j. als sj uitgesproken.
JAGEN, o, w., trekken of jachten : het
vuur, de kacheljaagt niet, d.i. brallllt
slecht, er is geen trek in : met vorst
jaagt de stoof .Qoed ( llr., Antw.,
Limll. en elders).
JAGEH, m., licht voor : jager.1buis of'jagcrskleed, fr. veste de clrasse; Joch
iu. 't Hagel. bel. het : kamizool met
mouwen. Z. jacht voor : jal\.
JAK, m., heeft in Limb., behalve Je !Je teeken is van het fr. jaque, jaquette,
waarmede 't hgd. jacke en 't engl.
jacke, jacket, ook in vcrband staan,
nog die van: lijf, llorstkas, 't zelfde
als vest, I. thorax : iemand iets up
zijnen jak werpelf is iemand iets
te last leggen. Jak is, volgens Bild.,
11, H, hetzelfde woord als juk, en
bet. eenvoudig draclrl. Z., zegt hij,
jok en jager. Jok, ab kleedsel, is in
de Holl. Woordenll. o., in Limll. m.,
in Hr. m. en v.
JAK, v., op zijn fr·. uitgespr., zweep,
waarmede men de paarden voort·
drijft ( Br., Vl. }. Llij Kil. is jacke
't zelfde als kletsoorc, i u Br. klets ge·
noemd. V<~nhier jakkeu, zweepen, en
jakkeneer, zweepcr. Jakkeu is bij de
Iloll. 't zelfde abjaklralzt~ll., te paard
rijden. Sleeckx schriJn ook : djak ,
djakken.

JAKE, o., kusje. Z. aaiskc, blz. t.
.JAKKELEEHEN. Z. 't volgend.
JAJ{KELEUIIEN, o. w., jokkeu, mallen;
in llr.: {ilc{akke11, eigenlijk: elkander
uit malheid bij de jak kc, bij de kieeren trekl•cn ; >an jak en leuren of
toren, in 't fr. Lerm·er : zij jakkelcu·
ren, waut ze worden al te vrij (Oostvl.). Gelijk jak met jok vcrwant is,
:wo kan jakketeuren wel een verbas·
terd frrq. zijn van :jokken, vanwaar
jokkenaar, en van ditlaatste : jokkcneeren , I. jvcari (schertsen).
JAI\KEN, o. en b. w., met de jak (slaan
of kletsen). Jakken err jagen, dikwerf
op trot zijn, te peerd of met gespan.

JAP

Jakkm of djakkenllct. hierendaar in
Westvl.nog: springen, dansen en ook
schokken, b.v. die kan·e dj«k.t zeere.
JAKKENEEII, JAKKEN I•.:!\, ci;;eulijk zweepengever , !Jet. in Vl. en 't Hagel. :
voerman. Kil. jackener, I. auriga.
JAKNIKKEN, o.w., altijd maar ja zrggcn
op 'tgecn de meesters voorstellen.
.Vanhier jaktrikker, blinde goedkeur·
der (overal ).
JAN, mansn., komt voor in vele gezegden
als in Br., Anlw. en Limh., t'huis
bchoorend : 't is ne Jan, 't is eeu Jan·
treken, voor : 't is iets bijzonders,
't is een kerel; fr. gailtard : 't zal ne
Jan worden, hij zal groot, iets groots
worden, it dcviendra un fanzeux. Den
Jan uithangen, groot doen, trotsch
zijn.//ij komt van S. Jan, hij doel als
of hij van niets weet, hij is doorLrokkcn. Vele jaarmerkten haddeu vroeger op S. Jans dag pl~ats; zoodat dt>zr.
zegwijze vandaar haren oorsprong
wel hcllbcn kan. Zoo komt Jan nog
voor in uitroepingen als : Jaudure;
}au verdeklee; Jan pa/al, fr.parbie u,
dia11tre, enz. liet verklcinw. Jmrlje,
een kerel, gast, zwierlJOl, fr. bamliv·
clteur.

JANKBEHO, 'T JANKBERD, o., llerd dat
men al jankeude voorlstoot (Westvl.).
JANKEB:.IM, 'T JANKELIO~I. 'l. jankllerd
( Westvl.).
JANKEN, 'T JANKEN, hinken, in Hr. hi7lkelen, een kinderspel, in 't11·clk men
op een been springt eu met den voet
een berdeiken of scherfje voortstoot
( Wcstvl. ).
JANTANT, soort van l•orf met een hengsel ( Kl.-llr. ).
JANTJE, o., deugniet, nachtloopcr, of iet
dergelijks ( Ur., Antw. ). 'l. Jan.
JANUS bet. overdracht, in llr. cu Antw. :
dubbelzinnige, valsche kerel, ver.
rader.
JAP, in Vl. en Antw. :drop of sap van
zoethout (jus de réglisse), in IJr.
kalissesap, en in ':I. kalisseóroud

JEI
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geheeten.
lAPNEUS, m., iemand, die veel snuift
en daarvan een drupneus heeft, heet
men te Antw. : een }apneus. Deze
naam wordt ook op eenen kwezelaar
•
•
( fr. bigot) toegepast:
lARENT ( 'T), bijwoordelijk gebr. voor:
het verleden jaar. Kil. heeftjaereus,
't jaeren, I. anno elapso, attno superiore (Dr.). In Limb. hoort men: het
jaar, voor: verleden jaar, en: tege11 't
jaar, voor: toekomendjaar (ook tegen
het jaar).
JASFORCEEREN, jasforcé spelen.
JASKEN, o., kaartspel. Vanhier: jassen,
jasspelen en de samengestelde :
smousjassen , kruisjassen , scl!uppejassen ( Antw., llr. ).
JASPANDOEREN, o. w., een kaartspel
( Limb. ).
JASSEN, b. w., jagen; wegjassen, wegjagen : jas dien deugniet weg , in 't
fr. chasser, waarmeé het verwant is,
als ook met 't I. jacere ~n 't hgd.
jaich in jach-zorn ( Bild.) en licht
metjatsen ( Br. en Limb.).
JATSEN, o.w., loopen, draven: hij jatst
ot•eral hem. Gij kuut wat jatsen!
( Limb. ). In Dr. spreekt men jatsen
op zijn fr. uit. liet schijnt met ketseu
·
verwant te zijn.
JEDDER. De dienstknecht kreeg zes fmncs
voor zijnen jedder (Kemp.). Z. weerder.
JEER, v. en m., worlel van jeren, slag,
smijt :hij kreeg eene felle jeer. Va11
iets den jeer geven, d.i. iets niet aantrekken : ik geef er den jeer wel vau
(Dr., Leuven).
JEES, 'T JEES, uitroepingswoord: 'tjees,
wat hij zeggen derft ( Kortrijk)! in
Dr. jeuies en seeumes. z. jummig.
JEÈSTEN of JESTEN, v. mv., kluchten,
acties , kuren : hij zit vol jeesten ,
vooral in het klappen, van 'ti. gesta.
JEÈSTENEER, die kluchten vertelt (Westvl.).
lEITJE, o., ku~e ( Oostvl. en Br. ).

JEZ

JENEVERBLAAS, JENEVERGAST ( Br.,
Antw. ) , geneverdrinker; in Vl. is· 't
gene!Jerteute.
JENEVERS of JENlVERS, zwarte aalbezen, zeebezen, die men op brandewijn zet (Brugge). Jenivers en jertivérwijn;is ook in Zeelanp gebr. voor:
aalbessen en -bessenwijn. Bij Tocquenbroch, I, blz. 286, vindt men
jenivers en jenevers ( Taalk. Mag. I,
172' 176).

JENOFFEL, verbasterd van 't fr. giro{lée.
JEREN, b. w. (met zware e, en j op zijn
fransch uitgespr.), werpen, smijten,
slaan : jeer die vuiligheid buiten.
I/ij 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: deêren: watjeere mij dal,
wat deert, wat raakt mij dat? ( Br.,
Antw. ) Zou dit laatste jeren niet in
verband staan met 't fr. gtner of
gérer?
JEUF of GEUF, wilvisch ( r. Leuven
en :Mechel. ).
JEUGD, v., sap van vleesch, fr.jus: dit
gebraad is zoo malse/I dat de jeugd
·er uit loopt. Kil. juche, sax. sicamb.
jusculum. Vanhier :
JEUGDIG (uitgesproken jeudig ), sappig:
een jeugdig slltk vtcesch. Eene jeugdige meid ( tliet in den ~in van jong,
maar van : frisch en gezond ) ( Dr.,
Antw. st. en pr. ).
JEUN~;N (met korten eu-klank) of jontien,
gunnen , toewensellen : hij jemtl u(
jont mij de nering (Vl.). In Br. :
iemand den penning jonnen. Vanhier.
in Vl. jeunst, in Br. jonst, in Holl.
gunst. Uit joltsten versaemt is de leus
vanS. Lucasgilde, te Antwerpen.
lEVELSKAP, v., eenvoudige, bonte vrouwen muts, zonder zoom, door meiden
en boerinnen gedragen ( Maastr. ). In
Br. : koof, te Leuv. :jen of koof, welk
laatste ook te veler plaatsen gezegd
wordt.
JEZUSKESDIEF, braaf mannetje; ook
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schijnheilige {Wcstvl. ).
JIBDER, m., potaarden knikker (Antw. );
in Br. ook ket ~::enoemd.
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 lul,
sul of sul. !lij Kil. joole, stulla. Van
een manspersoon zegt men : 'lis een
goede I (Jó/Je, kul of snul; in Vl. djool.
Job/Je bet. bij Kil. lui, vadzig mensch,
dommerik, en Sleeckx vert. het door:
lourdau. Z. jobber.
JODBEII, JOBBER, 't zelfde als :slobber,
jobbe, d.i. iemand, die slordig aangekleed is, of onachtzaam te werk
gaat, ook een goede leübbe of kul
{ Br., Antw. ).
JODENOOR, v., joodsoor, soort van pad·
destoe I (champignon), van jood en
oor, welk laatste, in Limb. en !.Ir., veel
vrouwelijk gebezigd wordt { Limb. ).
lOEDER. Z. jobber.
JOECH, vreugdekreet, in Limb. onder de
volksklas gehoord onder hel nemen
van een bo1-rcl of druppel bij de legging van den eersten steen eens hui·
zes, bij de viering der marlelgaNs,
enz. { hgd. jucltei ). Vandaar het w.
joeellen, verwant met juichen, even
als met't hgd.jauchzen, 'tgr. icx.xuJJ:
wat die k.erels
gejoech.

joech~!

Dat is eet1

Over d1t woord leest men in het
werkje van pa slOOI' Daniëls, getiteld:
Oorsprong, oorzaeke en oudekkinge
van een godlooze , /Je zwoome bende,
nagtd~even en knevclaers bimJen cte
lauden van overmaeu en aenpaelende laudstreeken. "Niet eene nagt

isser zoo wel in den winter als in
den zomer, dat de dorpen aldaer bevryd zyn van nag! zwervers en siractloopers, die bezig zyn met juggen,
schreeuwen, zingen, godlasteren en
andere soorten van boosheden : gaet
r;ansch en geheel Europa door, gy eu
zult zul~e uytgelaetenheyd by den

Jog

klaeren dag niet vinden·, de welke
GY in deze landen van Overmaeze by
de duyslere nagte aentrefL; de jonkheyd rot ha er te za men, op prretext,
van by de dogters aen de vensters te
gaen vryen ofte caresseeren, zy zwerven van een gehug, van een dorp
naer het ander met groote en grolfe
kluppel11 bewapent, onder een zulk
geschreeuw dal ze van de wilde volkeren schynen geleert te hebben •
wat zegge ik van de wilde mensellen?
zy hebben het gelecri \'an de onredelyke beesten : ik verzoeke uI. maekt
eens by de winteravonden uwe oplcttentheyd, oft gy alsdan geen geschreeuw zuiL hooren gelyk als van
den mensch? jaug! jaug! en wat
meynt gy dat dit doet? het is het geluyt van den loozen en roofagtigen
vos ofte van den botten en nagtdievigen uyl: twee beesten, die op steeJen en rooven uyt zyn; de welke by
de duystere· nagt hun aes en kost
moeten zoeken; juyst van deze twee
goudievigc dieren hebben de Maeslandcrs .het jaugeu geleert, hunne
spraeke en ook het steelenen rooven
aen hun genomen.»
&!en moet hier aanmerken, dal de
schrijver het woord slecht gespeld
heeft.
Van dit woord komt waarschijnlijk
het freq. joeclteten, fausset zingen ,
dat meu in N.-Limb. hoort.
JOECHT, v., te Leuv. en Antw. in een
verachtelijken zin gebr. : geruchtma
keude straatjongens, een hoop kinderen: 't is droefaldus va11 dieschooljoecht geplaagd te wor·den. Joecllt, van
heL oude jogede ofjoged, of ook nog':
joechd, joer.hde voor : joechede, an·
gels. jogoth.
WeiL en Bild. op
jeugd. Maerlant gebr. meermael~
joecht, joegt , juecltt en joghel voor :
jeugd.
JOEFFERS bet. in de Kemp. :. mastboornt)n van mindere dikte dan oe (i 11ï-

z.
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dingen, of groote masti.Joomeri. Z.
juft'er.
JOEKS, m., vreugde, vcrrnaalL Joeks
hebben, vreugde hebi.Jcn, vrolijl1 zijn
( N.·Limb. ). z. joech.
JOKKEBAND, eigenlijk hand of zeel aan
het jok vastgemaal\l. Overdracht. is
dit woord, te JJperen, dikwijls gebruikt in: tegen 'tjokkeband trekken,
d. i. met weêrzin, tegen zijn gemoed
iets doen. liet minste clat hij moet
doen , trekt hij tegm 't jokkeband ~
d.i. hij is koppig, hij doet het niet
gaarne. Tc Antw. en elders : tegen

heug en tegen meug.
JOKKEN, JUKKEN, hetzelfde als :joken,
oulings ook joocken, in den Tcuth.
joeckeu, d.i. jeuken.
JOKKEN, o. w., trekken aan 'L kordeel
om de paarden te geleiden ( omstr.
Kortrijk). Z. lwrdecl (kortzecl). Jok·
ken, uitgesproken : $jokkeu en soms
hier en daar : schjokken of tjokken,
bet. in Br. : al rippetlde trekken.
JOL, JOLE. z. jool en joolc.
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 111et hem jong geworden
( Z.·Limb. ). In Vl. bet. jong : ongc·
huwd : hij is reeds veertig jaa1· en
nog jong. Ee11 jonge knecht is daar :
een ongetrouwde ; in Br. zegt men
hiervoor : een jongen of jongman ;
in Limb. en Holland : jonggezet en
jo11gman. Een oude jonge doeltter is
te Anlw. hetzelftle wat men in Holland eene ûude vrij.ster noemt. Jong
aau zijn voorhoofd zijn bet. , om~tr.
Kortrijk : onervaren zijn.
JONG, m., mv. jongen of jongeus, voor
jongen, fr. garçon ( Limb., Br. en
elders).
JONGE DOCHTER, ongetrouwde dochter
( Br. en elders).
JONGELEN (Br.), in 'l L. van Aalst :jon·
geren, in lloll. jongeu.

JOP

JONGEHEN, jongen, jongskeus krijgen :

mijne konijnen hebben van nacht gejongerd (Brussel en Aalst).
JONJ{EN of TJONKEN wordt hier en daar
in Vl. gezegd van eene stoof of kachel
die niet branden wil. In Br. heet het
V011ken of pratten.
JONKEltEN, o. w., l{ermen gelijk jonge
hondjes : wat dat houdje jonkerf!
( Limb.) Het is zooveel als janken,
'L welk in Limb. noglans niet van
dieren, maar slechts van mensellen
gezegd wordt : het kind jankt; de
lwudjonkert. 't Is verwant met: hUil·
keren, vcrlangen , en met hongeren.
JONKERJAN, m. , insect dat boven het
water vliegt en gelijkt op den sprink·
haan. Daar die diertjes ecnen blin·
kenden rug hebben , worden zij ook
wel : glaskramers genoemd. Z. ak·
kernaald, jufferken, snijder.
JONKEHTJE, o. { uitspr. junkerken),
soortvan giroffclbloem, door Dodocns
lwikens en nog te Leuv. en Antw.
alzoo geiJeeten, in 't fr. : bouquet
tout-à-fait. In de Bot. dianthus bar·
batus ( Limb. ).
JOOKEN, o.w., jeuken (Vl. en Antw.).
JOOKTE, v., jeuking, jeukte (Vl.). Kil.
heeft joockle, 1\lacrl. joecte, joocksel;
en vanhier 't bijv. jookselac/ltigh.
JOOL, DJOOL of DJ I LLE, m., sukkela3J',
snul; te Antw. : sulikelachtig vrouw·
mensch : 't is ne goên jool van uw
vent, fr. imbécile, niats, bonhomme.
Waarschijnlijk is dit jool, djole; ver·
want metjolig (dartcl),joëlen, vrolijk
zijn, sollen, spelen, en 't fr. joie,
( Z. Diltl. 11, 13), hetzelfde woord
als guit, hgd. gnul, een druilig paard.
JOOLE, v., in Vl. gezegd vooral van een
gocdàardig vrouwmensch; in Br.
eene sul, tut genoemd. Z. jool.
JOORKE of JOOHN, halfpintglas (Vl.).
z. djoorcn, blz. 96.
JOOS, m., de armoede : joos heeft mij
vast (Meetjesland).
JOPPER ( uitgespr. jöpper ), kickensvcr:

JUD
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kooper (Aalst) ; te Leuv. poeleuier :
te Antw. :poelier, fr. poulailler, mar-

JUT

ken : pemling-bloemen' maankruiu'
paaschbloemen , hgd. mondkraul ,
fr. bulbortac, lur~aire, I. lunaria;

chand de volaille.

TJUKEN of TJUKAUWEN, o. w.,
aan 't paard ju zegge u : hij tjukauwl
om dood. Ditlaatste wordt in Vl. en
Br. gebrpikt. Z. ju.
JUFFERKEN of WA'fERJUFFERTJE, ook
snijder en akkernaald ( Z. dit laatste )
genoemd, is een vliegend insect, in
't fr. demoiselte ( Limb. ).
JUFFERS, mv., ribbeu waar een plankjln
vloer op rust ( Antw. st.); bij Bild.
( 11, U) sparre; bij Weil. nzasl, paal,
die duo en lang is. Z. joeffers.
JUKKEN, o. w.,jeukell. Vanbier: juk~el,
jeuksel ( Oostvl. ). In Br. huksel. ·
JULDER en JULLIE, m. (Westvl. en Zeel.),
voor :gijlieden, u tieder.
JU&IMIG! uitdrukking van verbaasdheid :
jummig! dal is ook waar ( Limb. ).
Te Lcu v.jumeneékens! ~eeumeuekens.
In Westvl. jees : jees wat l!ij durft
zeggen! Uit is eene verbastering van
't woord Jes u.~.
JUNKERKEN (Limb. r. Maastr. en Sittard).
z. jonkertje.
JUP of JIP, m. en v., met fr. j-klank,
fr.jupe: zijne jup vot slaall, zijnen
buik vol eten ( Br., Antw. ). Bij Kil.
juype, juppe, eeu hgd., saks. geld.
cu holl. woord dat kele, kedel (kiel)
bet., fr. jupe, spaansch jubon, ital.
JU~N,

JOU of JOUW. Jou, zegt Bild. ( 11, U)
is het oude pronome11 u, naar plalte
uitspraak. Deze bestaat nog vooral
in Vl. en Zeel. waarmen ookjoe,jou
voor : u, en joun, 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 dichtste met zijnen pijl het doelwit treft, roepen de anderen : Jou,
juu, d. i. aan u, 't is aan u, gij wint.
Vandaar dat jouwschieten beduidt :
zijn pijl het kortste bij het doel
schieten; ten ware ditjouw verwant
zij met het fr.joie, of jeu, vanjouer.
Immers deze heeft spel en is ver·
heugd, die het dichtste bij den ring
schiet. Het woord word L ook bij het
bolspel gebruikt.
JOUSCHIETEN. Z. jou.
JU of JUT roept men tot de paarden om
ze te doen voortgaan; vanhier juën.
liet peerd is ju, is voort, is weg
(kindertaal). Ook :joep u! vooruit
( Br. ). In 't eiland Sylt heeft dit
voorzetsel dezelfde beteekcnis en
wordt gebr. in samenstl)llingen; men
zegt er :jüharrewM, voorleden herfst;
jüwzmdler, verleden winter ( Firmenich, Yölkel'stimmer, I, bi. t, n. 13
en 2, n. 32).
JUDASPENNING, m., plant in Oostvl.
aldus genoemd, doch in andere stre-

gioupone, giubbe, I. lhol'ax.

JUT'I'EKOKO, reune ( Westvl. ). Dij Kil.
renne bel. in 't I. prompluarium ,
eeUa penaria, te Gent : een kot.

K
KAA
KAAF ofKAVE, v., in Vl., vom·al inWestv.,
schoorsteen , schouw, welk laatste
in Br. alleen gehoord wordt. Kil. beeft
ook: kave, kaefkoeu, ka{koeu, tlandr.

KAA
't zelfde als sclwude. Vanhier kaarvager of ktweveger, bij Kil. kavevagller,
enz. sclwudevager, nu : schouwveger
or schoorsteenvager; kavebud, een

ICAA
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bord, rond de schouwkap, waar'scho·
&els, polten, enz. op staan of liggen.
In Br. : schouwha11k of schouwschap;
kaa(kleed, in Br. : schouwkleed, in de
Kemp.: rek.
KAAI, KADE, v., mv. kaaien oC kaden,
gaosch uitgebraden stllkskens varkenslies, die men vaneen gesneden
heen om er het vet goed te laten ·uit·
braden (Br., AnLw., Kemp., N.·Br. en
Venlo ) ; in Limb. ook nog : krappel,
in Vl. kaan, mv. kanen, kaantjes,
in Groning ook katlen. Kil. venaalt
kaan door : aruina vilior ex balenis,
en kaeye, kade of kaeyen door : {rus·

KAAKSLAG, m., KAAKSLAGERIJ, v., ongeoorloofde winst. Deze uitdrukking
heeft haren oorsprong ontleend aan :
iets op zij11e ktzak slaan , d. i. zich
iets on:;:eoorloufds ·aanmaligen. Z.
kaak en kaken.
KAAKS.M EET, o., kaakslag, bij Kil. kaeck·
$nlete, te Gent koaksmijte (Vl. ).
KAAL. Ya11 eene kale t'huis komen, in
Vl. :mislukken, te leur gesteld zijn.
In Dr. en Antw. voegt men er bij het
woord reis, dat er moet onder ver·
staan worden. In Br., Limb. en Holl.
zegt men in dezen zin : er kaal van

tula adusta ex arui11a adustae et
exuccae pinguedinis crustae, en Plant.
in 't fr.door: raiOliS du sain de pour·
ceau. De Teuth. heen cade, gryeve,
lat. cremium. Bilderdijk zegt dat
kajllit, van kajen or kaiell' in het gr.

KAALAARD, m., ook kalekop, kalepoot,
arme duivel (Dr., Antw. ). Volgens
Grimm. 1 Gramm. blz. 9!) bet. kaalaart, geleerd, I. erudilus.
KAAN, v., voor: kaam, vroeger ook kiem,
schimmel die op zuur bier, azijn of
wijn komt. Vanhie•· het w. bekanen
voor : bèkamen ; bekaansel voor :
bekaamsel ( Westvl. ). Kil. heeft ook
kae11 of kaem, I. canus, mucor polus; hgd. kahm , kah11 , kuh11. De
Teuth. heeft camich (als alt bier end
áergeliktm ), I. glutinosus, en Kil. kiemigh, i. kaemigh, L mucidus. Z. ver·
ders kaai.
KAANJEL, v., goot, dakgoot : houtm,
zi11ke11 , looden "aa"jel ( Limb. ).
KAANTJES, o. mv. Z. kaai. ·
KAAR, v.,is inN.-Ned. sleehls :een houten
bak met gaten doorboord, of groote
teeoen mand, om visschen in levend
te houden, fr. huclle, réseruoir. Dit
woord heeft in Limb. en elders nog
twee andere beteekeoissen , die veel
in z\vang zijn, en is van 't o. geslacht.
to Bickorf, 2u vat boven een molen, als graanmolen, wanmolen, geplaatst, waar men het graan laat
doorrijzen. In den zin van biekorf
is het door ganlich Belgisch en Holt.
Limb. en in 't Hagel. gebruikelijk en
wordt als een oud woord bij Meyer
en Kil. aangetroffen, die karre spelt

xacit:nl ( braoden), vuurhaard beteekent. Z. HoeulJL op : kaai.
KAAIEN, KADEN, AFKAAIEN, w., in stuks·
keus vet uitbraden totdat ze Lot
kaaikeus worden ( Antw. en elders).
Kaaien bet. : braoden, zegt Bild.
KAAK, v., als bijv. en bijw., wordt in de
gemeene spraak, omstr. Bruss., gebr.
voor : dood, weg : l11j is kaak, hij is
dood. Het is kaak, zegt men te Antw.
van iets dat behendig weggenomen en
ontvreemd is. Kaak doen bet. : weg
doen, of: zich iets aanmatigen. Wij
meeneu dat er hier aan het werkw.
kaken, kalbassen, moet gedacht wor·
den : hij is kaak zou derhalve eene
elliptische uitdrukking zijn voor: hij
is l door de dood) gekaakt; eu kaak·
doen zou zooveel zijn als : k11ke11. De
zegwijze : iets op zijne kaak slaan ,
welke in Br., Antw. en 'L Uagel. veel
gebr. wordt, en zich iets toeeigenen
beduidt, is hetzeli'de als kaakdoe" of
kaken. De vijf geboden op iemands
k.aak leggm bet. iemand met de

hand eenen kaakslag ~even ( Eecloo ).
'l. kaken.

af'komen.
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en 'l vertaalt door alveare ( biekorr)
en nassa ( vischkorf ). In de Kemp.
is hel ook een biekorf van geklo·
ven dorens gemaakt. DeTr.uth. beert:
visch Care , en : byhen of ym Care
of l111yve, I. alvear, atvearium. Bilderdijk zegt dal kaarde of kaar en, bij
verkorting, kaard (kwalijk kaar), v.,
hetzelfde is als gaa1·de, g11ard, praeteriturn van gaáren ( gaderen), ik
gaáre, ik gaárde. Kaar is dus iets
om in te houden. Vauhier het ww.
karen, dat te St-Truid. en in de
Kemp. bet. : de bijen in het kaar
schudden. Z. nog kei.
KAARS, v., in Limb. hetzelfde als kers,
fr. cresson; kers (vrucht) luidt aldaar:
keers (zonder zware e). Keers, in Holl.
kaars geschreven, in 't fr. cierge,
luidt er, als overal, met zware e.
KAAS, in 't Zuiden, m., in de holl. Woordenb.,·v. Hij zal den kaas van zijn
brood niet laten halen bel.: hij zal zich
niets laten ontnemen, hij is wakk!)r,
slim, doortrapt ( Br., Antw., Vl.).
KAASJES BLADEN, maluwe, hgd. pap-

KA IJ

rollekees genoemd. z. marot.
KAATS, v. De kaatse (tzle11 bet. zijn oogwit missen (St-Nikolaas). «Kaats, van
ka·en (keeren) en kaatsen, is keeren,"
zegt Bild. ( 11, 19). In Hr. zegt men :
de kans misseTI. Nu , volgens Bild.
(11, M), is« ka11s, in 't fr. chance, ook
van: ka-en, waarvan ka-ing, waaruil
hel ital. cangiare, lhands : wisselen,
ruilen, Cr •.chauger. Ouling3 zei men:
verkeer voor : ktms of tot.»
KAATSER. Z. kelser.
KAUASSI!:N, h. w., bel. in de Woordenb.:
hebendijl sleien, doch in KI.-Br. ook:
snoepen, smokkelen, achterhouden;
in Br. : kleine dieften brgaan, in 'l
fr. átii'Ober; Ie Antw.: arm aan arm
gaan : die twee gelieven gaan kabas·
se11de over straat.

KABBELEN, o. w., stremmen : de melk
isgekllbbeld(Antw.:;L. en pr. Kl.-Ui.).
In Br. zegt men ook nog Tinnen: /zet
melk is geronnen of gekeerd. In
Wcstvl. spr·eekt men kappelen uil, en
kabbelut bet. aldaar helzelfde als
kachtelm, d. i. veulenen , jon~:,en
werpen, bij Kil. ook in dezen zin
peln, ktuspappetn, hasen pappeln,
fr. mauve, engl. matlows , I. malva.
vertaald door fetari, fetl{l.care, parere. Kubbeteil of kabhels, znw. mv.
In Dr. waar die plant ke~kenskruid
zijn , omstr. Upere, nog : stukjes
heet en elders doet men die bladeren
vleesch aan 'l voorhoofd van veulens
veel in lijnzaadmeelpap die op wonwelke de merrie afbijt als zij gekabden en zweren gelegd wordt.
beld heeft.
KAASMAR El, te Kortrijk gebruikt voor :
KAIJUELSEL, o., geronnen melk, in 't
kaaskoopman. Vanhier 'tw. kaasmafr. t'ail caillé.
reien, in kaas doen, den kaashandel
KABIII!:U, m., KA BOERTJE, o., duiver.
drijven. Het woord is samengesteld
Men zegt ook: kebber1Antw.), omstr.
uil kaas en marei, gewis verbasterd
Leuv. luidt het: keüpper, elders: kövan : meerse , meerserije , in 'I engl.
ber of keubber, met korten eu-klank.
mercery, Cr. mercerie, koopwaar. Van- .
KABDERDOES, v., kleine, gemeene herwaar hel vlaandersch woord meerseberg, fr. gargotte, dat de HoU. \Voor·
nier, hetzelfde als: kremer of kramer.
denbocken vertalen door : gaarkeuIn 'l fr. mercier, eugl. mercer. Z. kets·
ken, kroeg, slechte her· berg : mij11
ma reien.
gebuur zit altoos inliet kabberdoeJkm
KAASMAROL, m., is een rnarol die kaas
( Antw., Br., Hasselt). Kil. heeft kaverkoopt. De rnarollen venten hunne
ban ( I. gurguslium, casula ), Cr. casterkriekende kazen onder 't zingen
van : kees, keezemarol,marol-, marolbane, engl. caban. Iu llr. eo elders
lekees. De kaas wordt algemeen ma·
~ebr. men soms 1wt voor: slechte her-
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berg : hij blijft in de vuile kotm den
11acht doorbrengen.
kaveet, ka-

z.

vikken.
KABEELEN, o.w., fr. intriguer, áisputer
( Westvl.) In Dr. keketeu of krekelm.
KADERNOES, een onbeduidend woord,
daL men hier en daar in Vl. bezigt
voor : zat, dronken : die kerel is
weerat kabernoes.

KAlllmLEN of KUEBEULEN, o. w., met
iets morsenofbculcn.Z.lallcien(VI.).
KABlEBASSEN, b. w., (voor balfen ), opvreten : hij llee{t _zij11 stuk al geka·biebast (Kemp.).
KABO ES,~ .• eene mansmuts, in HoU. pet,
in Dr. klak, fr.casqueUe ( Oostvl. ). In
.Westvl. kabaetje. Kabaes is de middenecuwsche kapoets, hoofdkap, van
't fr. capuche, capucllon. Nog hebben
de nollanders daarvan : karpoets of
karpaesmuls. Z. kal.lotsckcn.
KABO ET of KABOUT, v., ~ewis voor :
kaplwut of uitgekapt houtje, d. i.
houten schotel ( Westvl., Kortrijk).
KADOETJE, o., muts (Westvl.). Z. kal>oes.
KAllOTSEKEN, schedelkappe, fr. calalle
( \Vestvl. ). Z. kal.loes.
KA(FJBOUTJE, o., schouwvager (Kortrijk), samengest. uit: kave, schouw,
en boutje. Z. dit laatste woord, l.llz. 73.
Kabouter zal wel met kafl.loutje verwant zijn.
KACHEL, )iACIITEL, veulen: eeu jaarlingse/I kachel is een veulen van één
jaar oud. Vanhier het o. w. k~cltelen,
een veulen werpen, in "I fr. pauliner
( Westvl. ). J. N. lloeulfq Taalk. ,l/ag.
I , 160) scbrij ft op guit : " van gaul
kan men het Zeeuwsche kagcheltje
(veulen ) maken' op deze wijze :
gaul, gaugel, gaugellje, gagel, gagettje en met de verandering der eerste g in k, welke geheel niet vr·eemd
is, ka gel, ka gel/je, kaggel, kaggellje,

en bij meer harde uitspraak der
tweede g kagchel, kagchellje. Onze
oude spelling van guil was ook yaul,
even als de FranGche en Duitscbe. "

l{AG

KACIITEL, veulen. Vanhier het o. w.
· kachtelen, veulenen (Westvl., Brug.).
Z. kachel.
KADÉ. 1'e Leuv. zegt men van iets, wat
smakelijk., kostelijk is : 't is kadd r
Maar kadékens bet., te Hamme: paar. denkeutels; en kadetje te Antw. : een
brood/je. Z. cadé, blz. 87.
KADEUNEN of KADUNEN, b. w., vele
slagen geven, ook dooden ( Westvl.,
l'tleenen ).
KADIJ, te AnLw. : feest, smulpartij : 't
zal er gaau spanr1en , 'l is var,daag
kadij. Het woord is zijn beslaan aan
den fransehen republikeinsehen decadi verschuldigd.
.
KADUL, in Vl. een troetelkind, en kadutletje , een dik , vet kind,. Vanhier
kadullen, troetelen. Kadul komt van
het mitldeleeuwsch lat. cadulus ( van
cade!"e, vallen), l.lijv., iets of iemand

die gedurig valt of dreigt te vallen ,
zooals een uitgeleefd mensch of als
een kindje. z. het woord opgehelderd
in 't Taalk. Mag. ~ll, 493·4. Sleeckx
vertaalt kadullig, bijv., te Poperinge
gel.lruikt in den zin van : te gQed,
goedaardig, door : bor1asse. De klok
slaat kadul , de klok slaat verkeerd
of: met gebroken toon ( Antw. ).
KADUN (OUD), v., oud vrouwken
( Westvl. ).
KADUNEN. Z. l\adeunen.
KAF is in Dr. en Hol!., o., doch in Limb.
waar het kaa{ word.t uitgesproken ,
v., gelijl\ bet dit, volgens Bild ..( 11,22)
in sommige dialecten nog is. Geen
kaf in zijnen zak steken beteekent :
goede winst doen ( omsLr. Thien. ).
KAF.I<'ELEUTE of KO.I<'I<'I ELUIT (Vl.), in
nr·. kaflëslemp, eene vrouw die gaarne
koftie drinkt. z. leute.
KAFFUITJE, o., slechte koffie of wijn
( Sleeckx ).
KAG of KAK, bijv., van vederen ontbloot,
nog niet vlug : de vogel/jes zij11 nog
kag ( Limb. waar men in dit woord
de g als zachte k uitspreekt); in Ur.
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:.:egt men: paddebloot. Vanhier kakske,
o., 't jongste vogeltje in het nest
( N.-Limll. ). Z. kaggcr 1 en kak.kencstje.
KAGGEI\, m., KAGGEI\NESTJE, o., het
jongste vogelken in het nest ( Kl.Dr.); te Antw. klinkt het: kakenestje,
in llr. kakke11esken of kaknestje.
Z. deze laat~te woorden en ook: kag
of kak.
KA HOT, v., rol geld: een kalwt van 50 cts.
Te Leuv. en Antw. kardoes, fr. cartouche : rol het geld in kallotten van
éé11 {rank ( Limll. ).
KAlEN (branden). Z. ka~i en keien.
KAISSCHEN, WEGK.\ISSCHEN (ais kort

uitgesproken) voor : kaatsen , in
llr. en elders gebruikt in den 'zin
van :jagen, wegjagen, wegdrijven :
kaisch die jongeus daar eens weg.

Z. ketsen.
KAJOENTJE, o., vuistslag, !Jij Slecckx, in
't fr. guurmade.
KAJONNEEIIEN, den hond op den band
leggen ( Sotcgcm ).
KAJUIT, I{AJUTE, v., slecht, vcrsleten
paard, fr. rosse ( Bcly. 11IUb. 18U,
blz. 11JO ), in de Kemp. hecht, omst.
Lcuv. vilderspeerd, in lloll. guit.
Z. Uild. op guil.
KAK, m., overdracht!. voor: gesnap, gekakel , hesehar, windmakerij; zooveel
als het fr. embarras, of (gelijk llild.
zegt, 11, 23) caquet, als in: VI'Cl kaks
over iets maken, en, IJ ij mf'crdcre verwarring, ook voor het fr. cas, als in:
veel kak van een zaak 111akeu (Thien.);
te Leuv. en Antw. zegt men : van
iemand of iets kas makw , en ooli :
hij heeft veel kak aan, d. i. hij maakt
veel wind, fr. il fait bPaucoup d'embarras. Kak was, zegt Tuinman, bij
de oude Vlamingen , hetzelfde met
hak, het achterste, de hiel. Vandaar
dat kak in Vl. soms nog gehoord
wordt in den zin van: laatste, achterste, en hiervan de naam van :kaknest, vogel die 't laatst of achterste
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in het nest komt. Kak, zegt Tuin·
man nog, schijnt ook : gevein~d he·
tiuid te hebben. lliertoc belwort alskaks. Z. dit woord, blz. Hi en in 't
Taalk. lllag. 11 , 500-502. zoo dat kak
maken zooveel zou zijn als: geveinsd
zijn, gellaren over iets maken.
KAKELIHEED, !Jijw., met lacltcll gepaard,
bet. in Westvl. sterli lachen.
KAKEDIKKEN, o.w., kakelen, gelijk de
hennen , wanneer zij een ei gelegd
hebben : ik krijg er waarlijk hoofilpijn van , van

( llrugge).

al dat kaKedikken

Om~tr.

Léuv. zegt men:

kakkt:Jleiken (kak- het eiken), klank-

nabootsend woord.
KAK EL voor : gekakel, is o., voor: kakelarcs, snapster, v.
KAKELEN, o. w., beginnen te spreken
( ~an kinderen 1\ezegd), fr. bégayer;
haldwlen, fr. balbutier (llagcl.), eng!.
cackle, gaggle. Z. pràzclcn, 133.
KAKEN, o.w., 't zelfde al~ kakelen, bet.
in N.·Limll.: hard klappen: gij kaakt
mijne voren door.

KAI\,l:N, IJ. w., heimelijk, slim wegpak·
ken, kahasscn. Deze beteekeni~ heeft
kuecken ook bij 1\il., die 't vcrtaalt
door : suppilare, mauticutari, d. i.
in Antw. en Ur. : iets l;cimclijk op
zijne kaak slaan. Zou hier aan het
fr. cacilcr, het i tal. cacciare, jagen,
•
niet te denken zijn'!
KAK~~N~~ST, m., KAKENEST1E, o. Z. kakkenest".
KAKKEOEUR, KAKI<EDOOH, m., nachtstoel met opening en on1ler met een en
pot om in te kakken, fr. chaise percée ( Leuv. en Antw.). Elders bet. het
ook : een zeker vogel.
KAKKEMOTJES, o. mv., gemaakte manieren ( Antw.), te Leuv. ook gemaakte mannekens , fr. affëterie.
Z. kak.
KAKKENEST, m., KAKENESTJE, o., het
jongsken dat in een vogelnest 'L laatst
uitgebroeid en derhalve kleiner en
min vlug is dan de ander.~. Oo!i ove•·-
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drachtelijk : het jongste of laatste
kind in het huisgezin: die kleine is
bedorven, maar hij is het kakeues/je

(Antw. st. en pr.). In Oostvl. en Br.:
· kakkener.tje; in Westvl.: kagghe-nest,
of kack in-nest, karkert, en in Gelderl. kackaerd, zegt Kil. die vertaalt
door: pullus /IOstre111ö exclusus, edul catu diffic:illimus. Overdrachtl. : het
kleinste kind, foetus oumium postremus, q. d. postrem u~ i11 uido. Te Poperinge bet. kustje, kakeltles/je of
de jongste.
KAKKERTen KAKNEST. Z. kakkenest ..
KAKSKE. Z. kag.
KAKTAND, mv., kaklandm, maaltand, bij
Kil. kaecktand of backtand ( Westvl. ).
KAL, m., klap, praàt, gesnap: dat is maar
kal. JPat onuoo.tele kal! 't Is gemeene
kal. Kal is de wortel van kallen, o.w.,

in Limb. en elders gebruikt voor 't
lloll. prateu , en 't Llrab. klappen :
laten wij ems wat kallen. llij kalt
goed. In 't· eng I. bet. to eaU, roepen
of aanspreken , in 't gr. is x.al.e1ll,
roepen ; a1 Y.a)),elll, schoon pra,ten.
Z. Bild. op kanlauge, en Tuinman op
kallen.
KAL, v. ,. overdekte waterleiding : het
water loopt met een kal door deu
straatweg ( N.-Limb.), Kil. kalle, oud
Geldcrl., I. canatis en stillicidium.

KAL, v. 1 langwerpig stukje hout, aau de
twee uiteinden afgedund , waar men
met een stok opslaat om het te doen
WP.g vliegen. Hiervan heet dit spel :
kalslogen (Waas). Het stokje, hier
kal genoemd, heet te Antw. : klinkheul. Kallen zijn in de pr. Antw.
ook : de zijde-vogels die op de wip
steken. Mijn pijl is te(I en de kal gevlogen bet. dus : hij heeft den vogel geraakt, maar zonder hem van de prang
te doen springen. Z. kalle.
KALABEERIISGEN, oude vcrsleten meubels te koop liggende : wie koopt dien
hoop kalabeeriugen! (IJ peren).
KA LANDEEREN, b. w., kalanten of klan-
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ten bezorgen; o.w., klanten krijgen :
een goed gekalaudeerde winkel is

een winkel met vele klanleu. Vanhier: kalandeering, 't zelfde als ka·
landiûe ( Br., Antw. en elders).
KALANGlEREN (in Br. uitges11r. korzierer~ ) , in de boet slaan : de
boschwachter heeft den stropzetter gekalangierd (gckorzierd) ( Br., Antw.
st. en pr. ), bij lW. kalattgieren, boet
eischen, straffen 1 in 't oud fr. calanger, calenger, engl. lo challenge.
KALLIAS 1 v., voor 't fr. cabas, dat de

Woordenb. vertalen door : biczen
vijgenkorfje, doch in Br. en Limb.
een van stroo gevlochten korf dien
men met den hangel aan de zijde
'draagt; 2• kalbas, eene langwerpige
en kna~sende peer ( Brab. en Anlw. ),
Kil. heefl kalebasse, en de Holl. kalabas van het spaansch calabaza, thans
ook kawoerd of kauwoerde ( kauwerde ) , een slach van pompoenen
(wilde meloenen), te Leuv. en elders
pronkappels geheeten, van 't lat. cucurbila.

KALEI. Z. kallei.
KALF. Zegw. :het kalf bij den kop vatten,
d.i.: setfens aanvangen met helgeen
men eigenlijk van zin is, setfens naar
zijn doel gaan ( nemp., Thien. ). Een
kal( leggen, braken (Antw.).
KA LIS, KALISSESAP, KALISSENHOUT.
Z. kallis.
KALISSEN, b. w., licht van 't fr. caresser,
in de Kemp. vleien : als de kiuderen
iets geerne hebben , dan komen zij
iemaud kalissen. Vanhier kalisser,
kalisker1, katisbroek voor: vleier.

KALK, m., voor: krijt (Brugge). Vanhier
't w. kalkeu, met krijt opschrijven.
In 't fr. heeft men calquer ,·oor : arteckcnen of afschctst'n. D• Kremsier vcrtaalt : calc door : rechnung,
z.usamreclmung, enz. Z. Delfortrie,
100. Ket eken, I. cementare ( Teuth. ).
KALLE, v., wordt in vele streken van Vl.
en elders gebruikt voor : ekster, en
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soms voor :een hannen of-roetaard;
te Poperinge geeft men ook dien
naam aan ecne kraai. Men heeft nog.
veldkalle of kwakkel, fr. caille en wa?erkalle of waterspook. In de omstr.
van Gent is kalle, overdr. eene
klappei, babbelares, wat men in 't
Noord. kallemoêr uf kalmoêr heet, te
Leuv. prazelerse en klappei. Z. kal.
KALLE· of KALLEKENSCHIETEN, o.w.,
met dikke muntstukllen naar een
stopsel, waar centen op leggen, schie·
ten (Br., Waas), omtr. Brussel: naar
't stopsel schieten, ook heulen gezegd.
KALLEGAA!EN, o. w., babbelen, klappen
gelijk eenc kallegaai of ekster, d. i.
babbelen (Poperinge). Z. kalle en
gaai. Slceckx vcrtaalt het door : {oltitrer!

KALLEI, m., licht voor : kalkklei, d. i.
klei of mortel van kalk gemaakt, fr.
badigeon. Vanhier 'tw. kalleien, met
kalk beplakken of bezetten; kalleier,
te Leuv. plakker; kalleiset of kalleiing,
te Leuv. plekkerij en beplekking. Ka·
leite of kalteite bet. in Westvl.: muurverf.
KALLEIEN, enz. Z. kallei.
KALLEITE of KALE !TE, v. , muurverf.
Men zegt ooi\ van een vrouwspersoon, die veel klaps heeft : 'lis eene
kalleite, licht voor : ccnc kalleute,
eene leute die gaarne kalt ( Z. leute).
Bij Meyer is katwaaL een snappaart.
KALLEKEN, o., speelstokjc, pinker. Kallekenzoek spelen, fr. jouer au batonnet. Vanhier kallekeuspel, in 't fr.
Mtmmet, jeu de bouchon.

o. en b. w., zoet klappen,
vleien : als zij iets verlaugen, dan komen ze iemand kallissen (Kemp.,
Westerloo ).
KALLISSENBROOD, KALLISSIEDROP, in
Vl. gebr. voor het Drab. kattissiehout, k.allissiezap, in Limb. houtkoek genoemd, in 't Noorden drop,
fr. bois of jus de régli.sse. Bij Kil.
kalissenhout, lat. glycyrrhiza·, ra-
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dix scythica dutcis , Hal. regolitia ,
spaansch : regaliza. Z. houtkoek.
KALLONDEEREN, 't zelfde als katangieren (Waas).

KALOM, v., een gat of bijt in het ijs :

't is daar te gevaarlijk met al die
kalommen, zijt voorzichtig als gij
gaat schaverdijuen. De schippers
hebben daar eenB groote kalomme
gekapt (land v. Aalst). Z. lom.
KALONGEN, v. mv., opmerking, fr. réclamatiou. In eene meubelverkooping
zegt de roeper, te Leuv. en elders :
alles wordt verkoelil zor~der emige
katongen, d. i. na de toewijzing wor-

den ergeene opmerkingen aanvaard.
K(ll01tgen zal hier wel hetzelfde zijn
als kalongie bij Kil. dat daar eene

kwaadaardige uitlegging van iets bet.
en verwant is met 't wcrkw. kalaugiereu, dat men d~~r kan nazien, en
met katange of kalaugie , waarvan
Bild. ( 11, 24) onder anderen zegt :
"to challenge in 't eng i. is iemand ten
gevechte uitdagen, en een gevangen
reclameeren; "t woord, van Oosterschen oorsprong , is met ons kallen
(praten) verwant, 't eng!. heeft • to
co.lt, voor roepen of aanspreken, en
zoo is dit kale11geeren : aanspraak
maken."
KALOVER voor: klaver, fr.trè{le ( Leuv. ).
Z. Delf. 173.
·
KALSCHIETEN (Waas). Z. kalleschieten.
KALSEI, KALSIJ, KALSIJWEG, vanhier
katseiden, in Vl. hetzelfde als kassij
of kassei of kaudz.ide. Z. kassei.
KALSLAGEN.Z.kal.
KALUITBLOK. Z. het volgende.
KALUITEN, o. w., zeker spel dat op het
ijs ~;espeeld wordt. Het geschiedt op
dezelfde wijze als het bollen op de
bollehaan. Kil. schrijft kalluytcn of
kluytetl, I. Iudere massis sive globis
gtaciatis : eertare discis in aequore
glaciato. Vanhier : kaluitblok, stuk

van een en boom gezaag ct, voorzien
van eenen ijzeren band, in welks
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midden een stok steekt, dienende
om den blok voort te werpen ( Kl.nr.).

KALVEN, KALVEREN, o. w., afvallen
en m'et groote brokken neérstortcn,
bijzondl'rlijk van aarde, zand, sneeuw
of iets datlos opeen gestapeld.is als:
hout, torf, stroo : de grachtdam, de
bergkant is door den vorst eu de·
d1·oogte a{gekalverd (IIagel.) Te Anlw.
en Leuv. zegt men : afkalken, voor:
afvallen, afschieten. Kalveren beL. iu
Br. : een kalf werpen. Z. afkalken,
·blz. fO.
KALVERSTEERT, m., biest, biestboter
( Wcstvl. ).
KAM, KAMMEN, v., in Br. veel gebruikt
voor : brouwerij, de plaats waar het
bier gebrouwen wordt : itl die kam
brouwt meu goed bier (in heel Ur.,
Hagel.). V;11\j1ier bij Kil eu 1\lcycr :
kammen en /WIIIIIIer voor: brouwen,
brouwer. \'~nhier ook: de Kalililiestraat Le AnLwerpP.n. Z. brouwer.
KAM, m., ijzèr, eenigszins aan eeucn
kam geliJhCndc, dal aan hN voorste
,·an den ploegbalk worllLvastg-cmaakL
om er hel hamecl, !Jij middel van
kclingl'n, ai111 te lwn~en \ Hagel.).
Gelijk de luis op ee11m kam !Jet.
et•n moeilijken toestand.
KA~IANK, KA.IlANKELIJK. Z. ka mant.
KA~IA:'jl', KA~! ANK, lliJV. en l.lrjw., kr·ank,
sul\ ketachLig, zil•kcliJk, sleelil of gebrekkelijk te gang : die 111an begint
kamant te wurden. KallltWt i11 de
beurs zij u, d.i. ccne platte beurs hebben, in nood zijn. llet gaat er bij
mijn gebuur maar ka11ta1tt,d. i., maar
slappekens, hij IJocrL achteruiL (in 't
Land van Aalst en eldr.rs ). Iu Westbr.
en Br. hoort men meer : kamank.
Hel gr. x~p:veill bel. ziekelijk zijn.
Kil. heeft ka mant, kamantigh, I. scabiosus, schurftig , scabio.,us inslar
mendici, rui~; of schurftig als een bedelaar. Hij leidt heL af van heL fransch
cafmaud, dat bedelaar beduidt, en,
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volgens het Diction. de Trevaux, wel
zulk een bedelaar, die uil luiaardij
bedelt, een landlooper, een schooier.
Vanhier 'l w. caïmauder, bedelen.
Kamauterije, kamaHIIgheyd of rabbauts kraussel rs bij Kil. in 'Ll. impetigo, schurftheid, ruigheid van hçt vel,
afpellende huid. Men zegt ook: dal is
maar ruig , het is eene ruige zaak.,
eene schurftige zaak (in 'L fr. uue
aff"u.ire scabreuse), eene schurfte comllllSsie; het ruig, eene zieli.Le.
KA~IANTELIJK of KAMANKELIJK, zegt
men in de Kemp. voor : gebrekkig,
te Antw. kramakkelachtig.
KA&IEN, mv., ormtr. Thien. verkeerde
uitspr. van kauen. Z. kaai.
KAMER. f/au k.awer butten zijn bet. te
laallwmcn, ooli: in zijne \CrwachLing
beurogen worden : 'k was daàr van
ka111cr bwten (IJ peren). Kamer houde Ir is, Le Aulw.: \·ergaderiug houllen.
l<AMIJOEN, m., l>ar of wagcnlwk op drij
wielen, wailrvau een, voor·uan, lager
of kleiner llan de twee die achter in
een as draaien, llcu karbill\ iu hellenden stanll draalll. Ue llilk is van
achter open en kan omgeklonken
wordent Wl'sLIJr. ). In Br. noemt men
dilnaar heL fl'.lirvuette, ouk: stortkar.
KAMIL, 111., lmud dalmen orn~tr. MeeheJeu veel in de palaLenvoren zaJiL en
van wier· stengels menlle~scms lJrndL.
Vauhia krwtilbes.,ellr, kamilzaad. Uit
kruid verschiJL Lcetu•maal van hel·
geen gewoonlijk lt'en naam draagt
van kw11il, ka111ilblvemen, kàmillm,
hgd. kamille, I. camaete, eng!. camunrile.
KAMliE. Z. kam.
KA~UI EN, b. w ., temmen, dempen, vernederen : ua den slag van IYaterloo
was Napoleon voor gued gekamd t Vl.,
Br. en elders). Vanhier hel volgende:
KAIIIMING, v., priggeling, borsteling,
klopping, pandoering, pak' slagen,
enz. : iemaud eeue kanuJLittg gevm
( Oostvl., Ur. ). Z. kammen.
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KAMOESKOP, m., grammoedig, koppig
kind, pla~ende jongen : du kamoe.çkop, zwijg toch stil (Hagel.). Dit
scheldwoord is sumengestclll uit kop
en kamoes, van 'ti tal. camozza, geit,
in 't oud fr. chamois, bij ons gems,
wilde geit, genoemd. Vanhier het
b. w. kamoe.,koppen, plagen, knevelen gelijk soldolten plegen te doen.
Het fr. ca mus, pl~tncuzig, is bij Kil.
ook kamus, kamuys, platneuse.
KAMOETJE, o., sauspan ( Westvl. ).
KAMPDOP of KAMPTOP, een houten tol,
met ijzeren of houten pin voorzien,
waarmeé de jongens spelen. Dit spel
· wordtdoppen genoemd en soms kampen, wanneer de eene met zijnen dop
naar dien des ,anderen kupt. Z. dop
of top, blz. 102 en 't volgenue.
KAMPNON is een non (bij Kil. top, dop
of tol) die, wil men hem doen
draaien , bovenarms moet worden
uitgeworpen en vandaar de naam
van kampnon (Vl. en Antw.), in 't
Holl. kaatstol.
KArtlPSCIIEUT, m., valsch schot als eeq
geweer ketst ( \Veslvl. ). In nr. zou
men zel\gen : schampscheut, een
scheut die afschampt. Z. dit laatste
woord.
KAMPTE:'iCH, v., brieventusch ( Limb. ),
fr. porte(euille. Blussé vertaalt het
fr. cartero door: brie~·entasch.
KAMSLJ\GER, m., kammenmal;er (van
wevers), in den Teuth. cammeker;
in 't fr. camier; ook. hersteller van
weverskammen (Vl. en Westbr. ).
Slager voor: maker, als in: munt~la
ger, koperslager, olieslager, enz.
KAMWIEL, o., te Leuv., 't zelfde als elders
kamrad, fr. roue dentée.
KANARH~N, o. w., al grollend of lmeuterend in hui~ loopen; het fr. cana.rder
beteekent in muziek : uit de hobo of
de klarinet een heeschen toon trekken, die den schreeuw van cene eend
nabootst.
KANDEELDAG, m., de tweede feestdag
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of drinkdag, fr. te lendemain d'une
(~ie. Kalideeldag houden, den dac na
een feest nog te drinken geven of: nog
drink.cn (Vl.). In Br. hoort men zeggen: de gilde teerttwee dage11. llij Kil.
is ka111.teel hetzelfde als ~uypen, 1.
miscellanea polio , en kar1deel(eeste ,
Vlaand. w., repotia. Kandeet(ee~t of
ka11deelmaal is thans, in Vl., nog een
feest dat men geeft als eene vrouw uit
de kraam is , festin á'accuuchée. In
Oostvl. geeft meu bij de geuoorte van
een kind kandeelpap; in Dr. 't zij bierol' wijnsuipen, in 't Noorden wijn pap.
Plant. vertaalt kamieet door chaudeau
ou hu met (aict de canelle et de ~ucre ,
in 't oud fr. chandel , zegt llild., die
het van het ~r. xallàci:..Ào~ afleidt.
KANDELAI\EN, KANLH.:LE~HEN (met
zware e ), b. w ., de tak. ken van een en
boom of stronk al'k:~ppen, opdat er
nieuwe twijgen zouden uitschieten
( Br. en Kl.·llr. ).
KANDIEZEN of KAIHEZEN. Z. kardiezen.
KANE, v., kaakslag (Brugge) (koon,
kaak.).
KANEN, mv. van kaan, v., voor : kaam
( omstr. Eecloo) , waar men ook bekaansel voor : bekaamsel zegt. In
Limb. zegt men: keum, en te Leuv.
bekumsel, brkromsel.

KANEN, o.w., in Wc~tvl. voor·:bekamen:
het bier is bek.acnd. De azijn begint
te kanen. Te Leuv. spreekt men bekomen uit.
KANJEL, v., uitgespr. kaanjet, goot
( Limb. ).
KANNEKLITSE, mv. kannek.lilsen, potaarden bollekeus ( Maastr.). r. Leuv.
ketten, elders : knikkers.
KANONIKSDIJ, kanoniksprebende, beneficie of woonplaats van een kanon ik.
Kil. heeft kanonisije, I. ca,wniwtus.
Doch in nr. voe~-:t men er in de volksspraak, welluidcndheiushalve, eeue d
tusschcn. In proosdij is de t van
proost in d versmolten, evenals in
abdij.

KAN
KANS komt voor in : de kaus ver:r.ellen
(Vl.), ûjne kans verkijken.
KANSEL, v., mand van ongepelde wissen
(Poperinge). Te IJpere is kansel eene
groote pender ( punder uitgespr. ).
Kane of kaan, ooi\ kanis en kanisse
genoemd, beteekent : mand. Z. Bild.
11' 32' 3.1.
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, koolkaut,
spijzekant , enz. De kinderen vragen
gewoonlijk: nen Mofeboke. Kil. heeft
karzt broodts, hetzelfde als l1ompe,
I. frusturn p1·aecidaneum, fr. chanteau, oud eng!. eautelt, thans cantte,
cantLet ( Br., Antw., pr., Hagel.) Mén
zegt in Br. ook : om kanteu gaan
voor : bedelen, omdat de bedelaars,
bij de boeren gewoonlijk sneden
broods krijgen. Bild. zegt misselijk
<<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 : dm karzt af·
kappen. Den kant beplanten. Iets met
kanten en bouten bet. in Vl., in 't lang
en 'tbreedvertelle~t.lets van kant ma·
ken, vernielen. Zich van kant maken
of houden , zich verbergen of verborgen houden ( Br., Vl.). Wat hij
zegt raakt kant noch boomen, hij ver·
telt onzin ( Anlw. ). Zie verders boo·
nen, blz. 69.
KANTBLOKJES, o. mv., staafjes of houten stukjes, waar h!ll 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 'tBetg.Museum,
f8H, blz. f84, op kwernen zegt: van
daar kantern, dat eeneverkoudheid
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in 'l oor beteeken de, wat ook eene verbastering. van het lat. catharrus zou

kunnen zijn.
KANTIG, bijv., droef, spijtig, treffend,
aandoenlijk, of : zooveel als het fr.
bisquant : 'l is kantig 'vete vrienden te
hebbeu en in den rwod weinig te krijgen (Kortrijk).

KANTJAGEN, o.w., 's nachts gewapend
bedelen ( Oostvl. ). Z. kant.
KANTJEBOORD, jlebeel op den boord,
uiterste boord ( Westvl. ).
KANTSTEEN, m., is tosteen van de buitenkanten der kareelovens, die,
maar half gebakken zijnde, voor half
geld verkocht wordt; 2• 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. : schoo{zak,
in de omstreken van Deinze : peuzel·
zak. Kantzak is, r. leuv.: bedelzal1,
zakje, waar de bedelaars de gekregene broodsneden (kanten) in steken.
KAP, algemeene naam van eenc kanten
of andere vrouwenmuts. 111en heeft
de Brabantse/Ie kap en de Kempische
kap. De kap wordt in Br. ook kornet
geheeten , van 't fr. comet, 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 Vl. is het:
op iemands kappe rijden, iemaud
iets op Zijl! kap werpen , d. i. iemand
iets te last leggen. Kap en kogel verliezen of verspelerl beteek. zijne gansche have verspelen. Iiap en kogel

waren, zoo men weet, de voornaam-
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ste kleedingsstukken onzer voorouders ( Limb. ).
KAPEL, KAPELLE. Elk spreekt voor zijne
kapelle, d. i. : ieder staat zijne
eigene belangen voor. Kapelle bet.,
in Westvl., de hoopkeus vlas, die, na
geroot te zijn, in bussels gebonden,
te droogen staan. Niet eeu kapelle·
ken voorbijgaan, alle herbergen in·
gaan (Br. Antw.).
KAPELANIJ, v., woning van den kape·
laan (Kemp., neig. en Hol!. Limb.).
KAPELLE. Z. 'I w. kapellen.
KAPELLEK EN, o., klein getrensd (à iour)
werk , met oogen , in de borst van
een hemd om.het scheuren te beletten
(Antw. st.); elders: het kern- of klok·
huisje van appelen, peren, enz.
KAPELLEN, b. w., bussels vlas of graan
tegeneen of op hoo pkens :t.ellen : het
vlas kapellen, d. i., het \"las in hoop·
kens te droogen zetten, ooi\ : ondereenmengen : ge moet de kaarteu gued
kapellen ( Westvl. ).
KAPEL LETTE, v.: hij is van de kapellette
ge/lakt, d. i. hij heeft het ko.ninggzeer
(Kortrijk), omstr. Leuv. en in Limb.:
hij heeft het Sinte

~Iarcoen.

KAPELLE VOGEL, slach van vogel (West·
vl.), de Teuth. kapelle, pennenvogel,
I. vivaller, pa.pilio, cicendela , tuci·
nium.

KAPETUNNE ofKAPISTORIE, omslag van
eenen ingebonden boek (Kemp.).
KAPHOUT, o., eigenlijk hout, dat gekapt
of gehakt wordt (Vl.), in Ur. schaarhout, elders kreupelhout, fr. laitlis.
z. slaghout en taillie.
KAPin:IN. z. deken (Hagel.).
KAPKOEK, m., peperkoek. Op de Kempische dorpskermissen staan altijd pe·
perkoel;kramen, 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.
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den naam van koekkapper, dien men
toevoegt aan wie iets onhandig vcrricht.
KAPOEN, m., ongetwijfeld van 'tl. caupo
afgeleid, heen het zijne eerste beteeken is van : herbergier, weerd, Hrloren en is nu 't zelfde als guit, deugeniet : gij zijt waar eeu kapoeulje.
Vanhier : kapoermij, fr. coquinerie.
Te Brussel en Leuv. noemt men de
vaartwerker11 : vaartkapoenen.
KAPOTE ( zijri), niet eenen ~lag ophalen
in heL piketspel (VI.).lîapot zijn bet.
in l.lr. ook rot, bedorven, versleten
zijn ; kapot gaan, gaan sterven, bederven, rotten, enz. bij ua overal.
KAPPE, v., in 't L. van Aalst: braak. Z. dil
woord en verdcrs kap.
KAPPELING, o. en v., haksel, klein hout,
spaanders ( Oostvl., l.lr. ), in Westvl.
is het ook nog hetzelfde als kabbeliug (geronnen melk). 't Is afgeleid.
van : kappeleu, voortd. w. van kappen.

KAPPEN ( rolbaanterm ), met kracht met
een top naar ecnen bol spelen om te
trachten hem in heL gat te spelen
(Waas). /lij is als uit em hout gekapt beteekent: lomp, onbeschaafd,
vierkantig (nr., Antw., Vl.). Kappen, in de pr. Antw. ook : eene kar
doen achterover klinken om de lading
af te storten;. in nr. beL. kappen ook :
met de zweep slaan.
KAPPER, m., glas van ecne halvé pint,
het vierde van een Iie ter, de helft van
het gewoon herbergsglas ( Or., Hagel.,
Vl., Antw. st. en pr., Belg. en Ned.
Limb. ). Kapper is ook in N.·Or. gebruikelijk : een kapper bier. Het is
in Br. ook eene groote hak waar men
het land mede omkapt.
KAPPERKEN. Z. kapucien.
KAPPETUITING, m., naam eens appels
bijna overal bekend onder den fran·
schcn naam cow·t·pendu ( Westbr. ).
KAPPUS. of KAPPES, m., kabuiskool
( Limb. ), hgd. kop(koltt, fr. ca bus,
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itaL capuccio, verkl. van ca po, in
't Neder!. kop of hoofd dat in 't
spaansch cabeza is. Oud ita I. cabuzzo,
eng I. cabbage; samen st. kappushuid,
kappusmoes.

KAPRIES, beter caprice, verliefde, lief,
liefste, rnatres, in 't fr. amant,
amante, mailresse. Het fr. caprice
wordt in Dr., Vl., Antw., veel in
gemelden zin gebezigd.
KAPSEL, o., hoofddeksel of -hulsel
( Antw. ).
KAPUCIEN, v. Men heeft een kruid, wiens
rood-geelachtige bloemkeus een kapken hebben aan dat der kapoeienen
gelijkende, en van daar: kapucienm·
bloem, kapucienenkruid ( Br., Antw.
en Limb., waar die bloem ook kapperkeu genoemd wordt). Men heeft
ook duiven, die op het achterhoofd
een opstaande kapje dragen en die in
Br. kapucienduioen , in Holl. kap·
perties heeten. In Westvl.-'\vorden de
beeten kapucienen of kapucieneuwortels genoemd. Zoo heeft men nog :
kapucijnkers, kapucijnkever, enz. Z.
kapper bij Weiland.
KAR, v., samensteiL: karbok, driepikkel.
om de kar te onderschragen. Karbodem, -boom, -burg ( burrie ), -help,
-klirlk (ketting ), -lijn, -smeer ( bij
Pomey, karre-smeer, I. axungia ),
-sprot, -louw. llarhuis, plaats om de
kar in 't droog te zetten, mestkar,
oogJtkar, enz. ( Br., Limb. en elders).
Te Antw. noemt men een vijffrankstuk ook karrewiel.
KARAiliTJE. Z. karrabitje.
KARAKOL, KARKOL, v., slek met huisje
of slekhuis, fr. caracolte ( llr., Antw.,
Vl. ) , te Eecloo : keirekole. Het oud
spaansch woord kokerol bel. slak.
KARDIEZEN, veel eten, smullen, goed
binnenspelen, ook eenvoudiglijk :
eten , onder den tand krijgen : hier
·vallll i els Ie kardiezm, wij trekken op

( Br., Antw. ).
KAHEEL, m., in Br., Antw. en licht nog
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elders, hetzelfde als kareelsteen, een
van klei of leem gebakken steen :
een kareelenhuis, of : een huis van
kareel. Voor kareelsteenbakkerij zegt
men in llr. : kareeloven; voorts : kareelbakker, kareelhoop, ka1·eelvorm ,
kareelwerker, enz. Kareet bet. in 'tI.
later, ital. quadrello. Vol.gens Bild..
zijn kareelert "grove bouwsteeoen

zoo als zij uit de groeven komen,
fr. carreaux. " Kareet schijnt ons.
verwant met carreau, een vierkantig
iets.
KAREN , b. w. De bieën karen is : de
bieën in het kaar (korf) doen , hel
kaar injagen : is de zwerm al gekaard? Men kaart ook de hommelen,
enz. bij middel een er graszode, hol
uitgesneden. Overdr. : iemand bijkaren, bijhalen; uitkaren, uitjagen ; wegkaren, wegjagen (Kemp.,
N.-Dr. en Limb. ).
KAR ENKEL. Wanneer de jongens om het
verst over de. grachten gaan springen ' zeggen zij : we gaan karenKels leggetl ( \Yaas ). Z. haarenkelen,
blz. i71.
KAHIOTTEN, Cr. tripoter { Westvl. ).
KAIUTAAT ( Antw. ). Z. kartaat.
KAliKAUW of KAKAU, fr. çacao.
KARLO, mv., karloëu, spaansche kers,
en ook zekere blauwe erwten (Leuv.).
KARlil EllEN, o. w., kermen {.Vl.).
KARMIOL~. v., zekere ploeg (Poperinge).
KARIIIOESIEREN, er·gens in wroeten,
iets door elkander mengen of roeren,
dooreen hutselen, konkelen, k·noeien
( Westvl. ).
KAROLE, flesch met bier of anderen.
drank ( l\leetjesland ).
KAROSSEN, o.w., de school verzuimen
( Br., Lier en elders). Z. haagscholen en school.
KAHOTJE, o., ruzie, laweit: hoor eens
wat levm in dal huis! 't is er karolje

(Lier). z. krot, waarmeê het licht in
verband staat.
KARP (a als e), v., karper. Bij Dild.leest
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men: «Karper, M. als visch, doch
ook V. als karpe, gelijk men met de
Fransehen pl<Jch te zeggen , bij wie
het la carpe is. » In 't hgd. is 't :
karp{en, in 't eng!. co den Tcuth.
carp. Z. karpeL
KAR PEL, KEilPEL of KELPE!l, m., voor:
karper, hgd. karpf'en, fr. carpe ( Br.,
Antw. en elden, ). Karuts bet. in 't
fricsch. en in 't saksisch : zekeren
grooten karper.
:KARIIAUITJ E, o., te Brussel en Au tw.
kinlierlekkernij, de gedaante hebbentie van cenen kleinen macaron op
't papier geplekt; zij staan op een
blad regelmatig uitgcbreu1 en worden door kramers verkocht of gedraaid bij midllel van een algemeen
bekend moleukcn, {(('lijkende aan
eene uurwijzersplaat : kvml laat vns
eensvm karrabitjesdraaieu; LeAnlw.
oblcwiljes; te Lcuv. en Lier viilies of
olil1ekens, in 'L fr.vubtic ( ijzerkock).
KAHIU~N, KEilHEN, h. w., met ccnc kar
halen, vcrvoeren: mest, beet ofgraau
karren. Aten zegt ook af karren, u. v.:
het lar1d a(karren of af'vverm, d.i.
heL effen maken ; bijkarren , met de
l{ar bijhalen. Kil. karren 1 I. veelare
carro.

KARIIEWEIEN 1 KARHEWEH:Il. Z. karwcicr.
KAHIHEIIEN, b. en o.w., duurder maken, duurder worden, fr. eucilérir.
Van het lat. carus, duur.
KARTAAT, KARITAAT, v. van 't lat. cha·
rilas, de schaal waarrncé men in
de kerkdiensten de giften rondhaalt
(Antw. en Hagel.)
KARTEL, v., iets dat verscheurd, versleIen is, scheur; hel mv. kartels bet.
vodden, flarden : die bedelares had
niets om als kartels. Vanhier ook
kartelen en verkartelen, voortdurend
w. van , karten of kerten , dat zelf
een freq. is van het oude karen,
insnijden, kerven. Karlel schijnt ons
in den grond hetzelfde als hl)t Bra-
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bantsche kwerdel, uilgespr. kweddel.
en kartelm, hetzelfde als kwerdeleu,
bij Kil. QUerdelen. Z. kwcrdel.
KARTELEN, in een akeligcu toestand zijn
l Hagel.)
KAIITELSCIIIP, in 't fr. vaisseau parlementaire. Samenst. uit schip en kartel, welk laatste men bij Weiland zie.
KAliTETS, KAHTETSCH , eigenliJk een
soort van kardoes, fr.cartouche, ook
calèche, bet. in 't Land van Aalst :
kaatsLal : met eeum kariets spelen.
KARTON of BOEVER, m., paardenknecht
( Westvl. ). Dit karton verschilt teenemaal van het fr. carlon (dik stijf
papier) vanwaar een aantal afgeleide
woorden als : kartonrnaker, kartonpap, enz. Het eng!. cnrt beteekent :
kar, I. carrus, fr. charrelle, en carter,
karreman , voerman , fr. charretier.
Zichtbaar hebben al deze woorden
denzelfden oorsprong.
KABTOUW, v. Men zegt : zoodrouken als
em karlvuw en 't wordt ~llecn in deze
spreekwijze gebezigd ( N.-Limb. ).
KAHUTS, KAI\UTTE, bijv., diedoorhet
spel alles verloren heeft : hij is karutte (Meetjesland), te Antw. : hij is
mot. Karuts, in 't saks. en friesch:
zekere karper.
KARWEI, v., voor: kraai ( Llr.) : het bezaaide veld zit in Nvvember vol karweien (Vilvoorde).
KAl\ WElEN, o. w. Karweiwerk doen,
voor niet moeten aruciden, IJ. v. voor
de gemeente. Vauhier karweier, van
het fr. corvée (karwei). Z. botten.

KARWELLIG, bijv., wispelturig, uitgela~en, vurig, driftig, dwaas : em
karwillig peerd. Een karwillige jungeliug zegt men in 't Hagel. Vanhier
heeft men karwillight!d. llij Delf
blz. 191, treft men 'tw. carweu aan

dat, volgens Dr. Kremsier, in 't hgd.
bereiteu, vorbereileu ( bereiden ) beteekent, en ca'irerl bel. in den Teuth.
proeven, lat. temptare. Kil. heeft het
w. karen voor: keeren, kiezen.
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KARWITS, m., zeer slappe of slechte
drank : dat ;, karwits van bier , van

kolfie. Ik driuk. dien karwits uiet
(r. Thien.). Te Leuv. zegt men :pardafvan : koftie met veel bitter erbij.
KAS, v., heen de beteeken is : t 0 van berit
van berm hartigheid, in :de groote kas
( Antw. ) ; 2° van bult : eeu man met
hooge kas ( overal ) ; 3° niet bij kas
zijll bet. geen gclu, geen geld in kas
hebben ; 4° i11 't kaske11 staar1 of hartgen, in de gemeentekas aangeplakt
zijn, omdat men gaat trouwen (overal).

KASE, v., wordt te Brugg·e gebruikt voor:
gevangenis : houd u stil of men zat u
in de kase slekql; in nr. zegt men
daarvoor : kot; te Turnhout, kasteet;
in 't eng!. to cage, to i11cage. Vanhier
kasement, dat Kil. vertilalt door 't I.
transerma,ergastu/um, en Meyer, met
anderen, verstaat er door : tralie,
horde, kerker, slavenkot, gevang.
KASKENADEN,mv., verwaande manieren,
gekkil ~treken. Een kaskenademaker,
iemand die verwaaudtl manieren
htJerL, ditl gekke streken uitzilt (Antw.
Limb. ). Van 't fr. gascollilade, snorkerij, zwetserij (in Dr. s11akerij).
KASKOEK, m., een lwel; zoo genaamd,
omdat, terwijl men hem bakt, de pan
kast of kist, of, misschitln , voor :
kiskaskoek. Kassen bet. bij Kil. hetzelfde als kisse11, I. stridere.
KASPELTONG komt, in Westvl. voor :
met ee11e kaspello11g spreke/I, d. i.,
met moeite sommige letters uitspreken. Hier l;an kaspet wel hetzelfde
woord zijn als karspel of kerspet dat
Kil. door crispus (krom of gekrold )
vertaalt. Zoodal./wspellouge zooveel
is als krommetong, welk w. Kil.
schrijft : krom-tonghe, het zelfde als

spanacterich, I. ancyloglossus, vulgo:
. curvi lillg1äs. lietgemeld kerspet en
'tw. kerspele11 (kroeselen), in 't hgd.
kräusetn, is verwant met bet eng!. lo
crisp, in 'L fr. crisper.
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KASSAART of KASSAAT, KASSADE, in
boertige .taal : afdanking, afzetting,
wegzending, afzetting , fr. congé :
iemaud zijnen kassaat geven ( Br.,
Antw., Kemp.). Te Antw. zegt men :
hij /leeft zijnen kassaart (met r) gekregel/ ; te Kortrijk kassade. D• Snellaert, 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, I.
cassare. Du èange verklaart het I.
· cassare, door : privare , evacuare,
exauctorare, 'I fr. casser, misswn

facere, si agitur de mitite.
KASSAAT, KASKOEK, KERSSAAT, m., te
Merchtem een groenkoek (van suikerij
of pisblocmen , kerskeuskruid , enz.
met eieren) in de pan gebakken , in
Br., r. Leuv.: een k'ock van boekweit
oe tarwemeel met sne.den spek of appels in. Kil. kassate, placenta ex ovis,

butyro, .lacle, lierbis, lardo, etc., sic
dicta a patetlae striclore, kassen , kissell, stridere. Dij Du Cange casciata ,
placeutre species ex caseo. Edoch kassaai of kerssaai kan afgeleid zijn
van kers, fr. cresson, I. nasturtium
(Dot.), of van kerst, kristen , of het
gebruik was koeken te bakken ter
gelegenheid van eenen doop? of in
verband met kermis, alsof men zeide
kermiskoek. 1'e Merchtem heet de
groenkoek alleen kessaet, kers-aart
(cresson) . .De kaskoek van r. t.euv.
heel er : 't zij terwekoek, 't zij boekweilkoek, 't zij .fpekkoek, als er
in den tarwe- of boekweitkoek spek
is. Flijts, mv., {lijtsen, Brussel :
{lijsch, mv. flijsscheu (fiets). Kerst,
Christus, kers a,·ond , kerskoek, kersfeest, enz. Z. Weiland; te Sl·Gielis :

spekkassaai, spekkoek, koekeiJak maken. In Oostvl. is kassaart·, een koek
van meel, spek, eieren, enz. in de
pan geb:~kken; Omstr. Leuv. is kassaai ;~;ooveel als bockweitkoek in de
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pan gebakken. Eu groen· of meikoeken zijn koeken met groene kruiden
en eieren samen in de pan gebakken.
KASSADE. Z. kassaart.
KASSEDO, m., marmeren knikker: kom,

jongens, laat ons met de kassedo's
spelen (Hagel.). Te Lcuv. zegt men:
Lavooren, verders, in Dr. en Antw. :
marbollen.
KASSEEF, v., mv. kasseeven, andere
uitspr. in Br. van karssuuw of kerssouw (bloem); in Vl., Antw. en Hol!.
madelieve, Ie Leuv. meê.wut genoemd.
KASSI.;l, KASSIJ of KALSEI, m., !Jet.
to steen, waarmede de straten belegd
zijn; ditbeleggen noemt men ka.,seien,
kassijde11, katseien. 2° Steenweg of
de gekasse;de weg, in 'I fr. cltaussée.
In dit ;;eval hoort men kassei ook v.
gebr., omdat er baan on uer verstaan
wordt. Biervan heeft men kasseislijper voor: rondlooper (Br., Antw.). ln
Vl. zegt men: katsei, kalsij, kalsijde;
in Wcstbr. kauside of kal,dzitie, en
hierdoor vcrst~at men aldaar !Je.
paaldelijk de groote romeinsche baan,
nu steenweg van Engh:en op ,1.ssche.
l'rlen treft dit woord nog in andere
vormen aan, b. v. bij Plant. kaMye;
Kil. heeft kautsye, ku.ussyde en vertaalt kassy-wegh door : via strata,
via silicata, vulgo catdata, fr. clzausse"e, spaansch calcada , eng I. caucie,
calcey. Elders caudside, causcilie,
causijd, caulschie. Di IJ. H , 51, geeft
kasseie of kassyc als v. op en leidL
het af v:w het lat. calcare, anderen
v:;n 't f,·. chaussée, of van 'L lat
catcea, calcia. z. Gloss. van Du
Cange en Hoeutl't's Breda's laatt'igen ,
blz. ~ll:l, en de llfiddelaer, t!H3,
blz. 21l!l.
KASSEIEN of KASSIJE N, kalseiden, met
kasseisteen eene b~an beleggen. V:!n·
hier: kusseier, kasseiwerk, enz.
KASSEMENT, o. , in 't eng!. casement,
fr. chassis, '(enêtre, is te Gent door

Je houwmeesters, metsers en undc·
ren nog gebruikt voor : venster en
Tflarn. Z. kassijne en Delft. 21i9.
KASSEN, o .. w_. , ki,jven, schreeuwen,
grommen: op iemattd kassen, iemand
overschreeuwen (Lokeren). Op iets
ka.s.sen, iets op hoogen toon afkeuren:

die kneut moet kassen op al wat ande~
reu goeá vinden (Kl.-Br.) Kassen bij
Kil. is hetzelfde als : kissen.
KASSU, KASSIJDER en KASSIJEN. Z.
kassei en kasseien.
KASSIJN, KASSINE, v., vensterraam
(Kemp., Dr., Vl.) : to bij Kil. raam
van deur of venster; 2° in Vl. blaf{eture of vensterluik; te Brugge, waar
het kassiue luidt, bet. het : venster·,
fr. chassis , verwant met enclitisser
en met het lat. capsa , capsus, cap·
sula, daL ook vensierraam beteek ent.
Sommigen achten Jcassijn verwant·
schapt met kassij.
KASSOOR, stoofpot of casscrol (Brussel),
omstr. An!w.: rouw, d.i. een aarden
stoofpot.
KASTANJELAAR, lw>tanjenboom ( Br. ).
KASTEEL, o., te Turnhout, hetzelfde als:
gevangE>nis, amu~t het kastcel van
de vroegere Heeren der stad thans
voor l:(evangenlmis dient.
KASTEELWOOHiiEri, ook stadhuiswoo1··
den, uitgezochte, hoo;;dravende
woorden ( Ur., Leuv. en elders).
KASTELElNEN, ü. w., landilouwen \OOr
de reken in~ van zijnen heer of ka~ te·
lei.n ( Kortrijk).
KASTOOT, KASTOTE, v., eene kas met
toot of tUI Ie, in Wcstvl. gebruikt om
pijpeq in te zetten. In Oostvl. en
elders heet het : pijpkas.
KAT. Zie hier e~nige zc~wijzen, waarin
kat voorkom 1 : de kat iaat TtOoit het
muizen, d. i. rncn lc;;l geene ingewortelde ~ewoonte af. 1f'at mm

spaart uit zijnen mo11d, is al dik voor
kat of hor1d, d. i. : teerder~ komen na
verg()erders (l:lr.) of: men spaart dik·
wijls voor ondankbare vcrteerders.
29
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Daar zal nooit kat of liond over bas·
ser1 , die zaak zal geheim blijven.
11'aar men de kat strookelt, daar is
t-ij geerne, d. i. men gaat geerne alwaar men gevleid wordt (vooral in
't Hagel. doch ook elders I ) De kat
zal de koord oploopen of gaan ( Br.),
in Vl. :de kat zat op áe koorde 4ansen, te Antw. : de kat op de koord
komen bet. : nu zal 't er gaan spannen, nu wordt de zaak ernstig, er zal
ruzie komen, ge zult gestraft wor·
den, ge zuiL er tegen botsen. Een vogel voor de kat is iemand die niet
meer genezen kan ( overal ) . Em vogel die vroeg zingt , wordt 's avonds
va11 áe kat gepakt, d. i. de haastige
blijdschap verkeert op 't einde in
droefheid ( WelltVI. ). 't Is de kat die
het gedaan heeft, d. i. niemand heeft
het gedaan (Antw., Vl.). R. Brussel:
't is maar 't katje, d.i. : iets loochenen
daL ieder weet./k zat er mijn kat van
spreken, d. i., ik zal het niet doen
(Vl.). Het katje mag geen melk, d.i.,
hij, zij , gebaart dat ze het niet be·
geert ( Vl. ). Er is geen kat te kluppe·
ten of hij moet er bij zijn, hij wil alles
zien. Het" kalje in 't donker nijperl,
heimelijk iets ongeoorloofds doen.
Z. verders Sleeckx.
lATEROL, m., kater ( Westvl. ).
KATGAUW, bijv., zoo gauw als eene kat:
hij is katgauw, die jor1gen!
KATHALZEN, o. w., eigenlijk geweld
doen, en vandaar : overgeven, braken ( r. Thien. ).
KATIJVIG, bijv., wordt, omstr. Eecloo,
gebr. voor: ltoudelijk: katijvig weer,
katijvige mensch or kalijvigaará ,
iemand die koudelijk is. Te Leuv.
bet. katijvig hetzelfde als het fr. ca·
duc. Tc Antw. : sukkelachtig, onderkomen : wat katijvig manne"etl ! Dil
kind ziel er katijvig uit. Kil. schrijft
kattyf, kattyvigl,. Dit woord is ver·
want met het fr. chétif, het ital. cat·
tivo. Z. de Woordenboeken.
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KATJEDUIK, een spel, in Vl. ook schuil·
hoekjesspel geheeten; te Antw. ajonkaard spelm ; elders : piepenborg
spelen; te Leuv. lonkflard spelen.
Z. ook duikerken blz. i09.
KATJE JAGEN, te Brussel, hetzelfde als te
Antw.: kattekm spelert; omstr. Leuv.
kekken spelen ; in de Kemp. helsken
spelen. Z. hetsken.
KATJE 1111 KATJE WERE bet. hetzelfde
als : de eene liefde is de andere
waard, I. par pari refertur (Vl.).
Z. verders kat.
KATJESDRANK, melk met water gemengd
( Antw., Kemp.).
KATJES· of KATTEKENSSPEL, gekibbel,
fikfakkerij , dat allengskeus tot ernst
en krakeel overgaat : gij zult zoo lang
fikfakken, tot dat er katteke11sspel van
komt (Dr., 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. katerrol
( Oostvl.) , hetzelfde als dop , rwnne.
Vanhier het volgende.
KATROLLEN, o.w., met den top (in Br.
en Limb. dop , elders tol) spelen.
KATSCH, bij,;_, bilter, gallig. z. gats of
gatsch ( Limb. ).
KATTEGESPEL. Z. katjesspel.
KATTEGESPIN, o., vruchtelooze arbeid:
eerste gewin is kattegespin ( Kemp.,
Dr. en Limb. ). .
KÄTTEJONGENS: liet spuwt kattejongens,
zegw: die bet. : het onweêrt schrik·
keiijk ( Vl., Lede). Het zal katten
spouwet~ bet. : 'I zal schrikkelijk
onweéren ( Antw. ).
KATTEKEEZEÎmUID voor: keésjeskruid
of kaaskenskruid ( Limb. ).
KATTEKENBOOM, m. 1 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 boamen , als van els , hazelaar ,
notelaar, kanada, abbeel, enz. Het
is wolachtig en heeft den vorm van·
steertjes. Bij Kil. heet het : kattekens,
bloeysel aen 110lelers, haulers, enz.,
in 't lal. juli, nucamerlla: paniculae:
comae i11 nucibus, vulgo catuti, enz.
(Br., Antw. st. pr.) Plant. heeft catten
o{t bloeyset va11 noteters, enz., fr. te
fleurde 110yer~, I. jutus, nucamentum.
Omstr. Vilvoorde· noemt men eigenlijk minnekens : heL wit, wolachtig
bloeisel van wilgenhout. In Limb.
worden de kalleke1rs. kaltelen , in
Holl. kallenstaarteil gehceten. In Dr.
verstaat men soms door keUels -(ie
zaadtopjes van elzenhout.
KATTEKEN SPELEN. Z. helsken spelen,
kat jagen of katje jagen, kekkenspeL
· KATTEKLAP, m., ongegronde en tlauwe
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. kaltekens en kcttels.
KATTEN, in Br. en Lirub., 'L zelfde als :
kattekens.
KATTEPOES, v., in Dr. en Antw. voor:
poes of kat gezegd. Z. min.
KATTEI'OOT, m. (per antiphrasi11 ), die
iets uit zijne handen laat vallen
( Westvl. ). Kallepoot bet. ook in 't
vl. katzetvoet, hgd. katzen-{uss, e~gl.
cats-foot, een kruid dat bij lllancardus hispidula heet.
KATTESTEERT, m. Door dit woord ver_..
staat men, in Br. en Limb. : t• het
kruid hier en daar paal·uenslaarl, en
bij de Bot. equisetum, equiseli~. sa/ex
equina, hgd. rossscllwanz, fr. prêle
genoemd, en dat' met diepe wortels in
natte gronden, weiden en vijvers
groeit; 2• eene hofbloem , in 't lat.
amaranthus gelleeten en, in Blan-
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cardus Lexic. \"ertaald door : fl.uweelbloemen, hgd. sammetblume,
tause71dschlin , engl. {lower gentie ;
fr. passe-vetours.
KATTEVLEESCH, vleesch dat men de kal
toewerpt, 't zelfde als wal men in Br.
·co Antw.: vas, vasch of (as, in Holl.
kraakbeen , knorbeen; hgd. knorpel ,
fr. cartitage, lat. carlilago noemt.
Edoch in Br. maakt men verschil
Lusschon {as en knospbeen; ditlaatste
is een witachtig en beenachtig iets,
terwijl {as min beenachtig en meer
lijmachtig is.
KATTIG, bijv., t• broos : hel ijs begiflt
kattig te worden ; 2• bevallig, mooi :
dil mutsken staat haarkatlig (KI.-Br.).
KATTIN of KATIN, v., wijfken van de
kat (Drab. en Antw. ).
KATUIT, de laatste dag van de kermis :
't is morgen katuil ( Dendermonde ,
Diest ). De uilvaart van de kermis
(Brussel). 'l Steertje van de kermis
( Leuv. ). Deenetl begravens, de zondag na de kermis ( Antw. ).
KAUDZIDE. Z. l1assei.
KAUWAAR I KAWAVER I KA WAUWER.
Z. kawauw. Kauwaar of kauwer, van
'I niet gebruiklijk kauwe11 ( kauwetten),een die kauwt of klapt gelijkeene
kauw, d. i. met geschetter. Z. kauwetten. Kawdrij, kawaaraclllig, enz.
wordt opgegeven als in 't Hagel. gebezigd.
KAUWAUWEN, dat Hoeuft't opgeeft. Z.
ka uwetten.
KAUWEL, v., voor: kool, en bijzonderlijk
roode kool ( Westvl.), van 'tlat. eaulis. M~n heet een soort van kooien ,
die niet fijner is dan kabuizen : pensu, pensutjes.
KAUWETTEN, KAUWETTEREN, o. w.,
schetterend klappen or schreeuwen
gelijk eene ka uwe; kakelen, babbelen, klappen en snappen. De-ka uwe,
hgd. kaycke, in 't eng I. ka, kaddow,
c/wugh, fr. gaey, picurd, cave (Kil.~
Klappen lijk eene kauwe; in Dr. zegt
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men : lijk rten hanne, of eene ekster.
Ovel"dr. b~t. kauwettert, enz. bij Kil.
verwijten, beleedigen, lasleren; en
kauwetterer, kwaadspreker, lasteraar. Kauwetter, enz. bel. in llr. en
elders : iemand die altijd veel klaps
heert, die gemakkelijk en geerne
klapt. Z. kawauw.
KAUWETTER ( kaweller ). Z. kauwetten.
KAVA, m., bergplaats, ook, in 't Hagel.,
polder genoemd : den kava vol stroo
steken. Bij Kil. ·is kauwe of kouwe
een SaksistiJ, Hol I. Geldersch woord
·dat hetzelfde bet. als : kevie (kooi ,
kot), I. cavea , fr. caae , met welke
woorden, alsook met 't fr. cave, catJeau, caverne, cavir1, ons ka va één en
oorsprong schijnt te hebben. In den
Teuth. is kevyen o{t kevengl!e 't zelfde
als kerckeuer, d. i. kerker of gevangenis.
KA VAAK. Z. kaveet.
KAVE, v., schouw ( Westvl. ). Kave is
verwant met het lat. cavea , kol,
holle. Vanhier kavevegu. Z. kaaf.
KAVE~N, o. w. Z. kavelen.
KA VEEREN, o.w., ergens voor instaan,
borg blij\·cn, of: voor iets aansprekelijk zij u. Jk kaveer voor hem, ik blijf
voor hem borg. lk kaveer u daarvoor
( Limb. ). Daar dit kaveeren het lat.
cavere is, zou het met c mogen geschreven worden. ·
K,\VEET, v., klein, armoedig huisje: hij
woont i11 eene kaveet ( Antw. st.). R.
Leuv. zegt men : een kruip-iTI. In
Oostvl. en elders beduidt kaveete :
t• oud versleten paard (in de Kemp.
hecht); 2• een oud huizekendat dreigt
te vallen. In Limb. heet men zoo'n
huis ka vaak: het is een groot Ka vaak.
Kil. vert. ka vee te door cavea, ergastulum, carcer; maar in de twee eerste
beteckenissen heeft hij : kavalie,

kraecke, do mus ruilwsa enjummtum
coriaginosum , caba/lus terga ruptus
verbere. Van 't middeneeuwsch lat.
caba/lus (een vilderspaard) komt het

KAW

ital. en 't spaansch cavallo en 't fr.
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 verbasterd woord zijn. Het schijnt iets
van do beteekenis van 't lat. cavere
te hebben. In Westvl. is kavelen een
b. w. dat: herstellen, doen uitschijnen beduidt, b. v. zijne eer kave·

chevat.

Len.
KAVELLOTEN. loten om te zien welken
kavel men hebben zal, ruilen (Vl.)
(in Br. maugelm ).
KAVES, KAVESCH, KAVISCH, m., is de
naam dien men, in Dr., Antw., l(eeft
aan zeker wit bier dat te Lier gebrouwen wordt. In het Land van
Waas is kavisch ook een slach van
bier.
KAVEVAGER, KAAFVAGER, schoorsteenvage•-. Bij Kil. knve-vaegher, kafkoenvnegiler, fland. schoud-vaeg/ier.
KAVIKKEN of KAVITJE, ,·erldeinw. van
knveet, bet., in Drab.: jeneverkroeg,
gcmeen herbcr;::sl\en ( estaminet) of
l;roeg. Z. kava en kavect.
KAVISCII. Z. kaves.
KA WA, KA WAVER. Z. ka wauw, kauwetl<'n, enz.
KA WAUW, m., schimpnaam.aan de Antwerpsche spraak gegeven : 'I is sinjoorsche kawauw, Yanhier : kawau·
we11, Antwerpsch spreken (Antw. pr.).
Elders bet. ka wauw, gebabbel , een
hommelend , bassend of schetterend
gesuap, en kawauwen, bahbeien,
onduidelijk spreken, snappen. Kawauwer ( uitgcspr. kawaver en kaW~ltwer ), een babbelaar, raasbol,
klapper, ook :mond: houd uwen kawavcr toe. Doch in 't Hagel. en elders
is ka wauwer of ook : kauwaar, een
pocher, windmaker, stoffer, ook
iemand die het hooge woord wil
hebben.
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KAWETTER, KAWETTEHEN. Z. kauwetter en kauwetten.
KAZAKSCHIETER, een die speculeert op
palmslág en hoogen in de verkoopingen van onroerende goederen
(Brussel en omstr. ).
KA2.ANT ( cadsant? ), boertige spreekwijze
om een verhaal te betwijfelen :
Dat is zt·ker gebeurd in 't land van Kazant,
DaJr de bo~r ~ijn brot·k afspaut.
( Omslr. Brussel.)

Men zegt ook :
In 't land van kabas;en
Waar de leugens op de boomen wassen.

(Te Antw.)
KA ZEI, bijv., moeilijk (Poperinge).
KAZEL, m., KAZELHIJ, v., bel. beuzel·
praal, en ook zooveel als het fr. gazouillement (St· Truid. en elders).
KAZELEBAL, m., ka:llsbal (Maas Lr.).
KAZELEN, o.w., hel beginnen te stameren der kinderen , overdr. !Jeuzelpraat vertellen ( Limb., Hagel.), of
wat men te Leuv.: prazelcn, tcAntw.:
frazeteiL heet. Tc lllaastr. bet. het
ook: metden bal spelen, k St-Truid.:
bet zingen van sommige vogelen,
fr. gazouillcr: de zwaluwe ka.tclt op
de dorre takjes.

KAZEl\IANO, klein mandeken van geschorste wissen om plallen kaas in te
maken ( Ur. ). In 't eng!. cheesevat.
Dij Kil. k.,eshorde, en kaes-val, fiscina co.searia.

KAZEVEK, KAZAVEK, vrouwenklccdingsstuk met mouwen in den vorm eencr
loshangende jak ( Br., Hagel.).
KEB, KEilDE, hel kind dal men hel lief.> te
ziet: kom hier, 1nijn ke/ibeljc (Vl.),
i.> m. of v., naar den persoon die
bedoeld wordt; 'Lis een bellend woord
van liefkozing dat men aan een ldnd
geeft, als zeide men : mijn her/je,
vriendje, enz. (Belg. 11/us. !8.U,
blz. 180) (Vl.). Men spreekt ook kep,
k~ppe uit, en ditlaatste is misschien
vcrwant met kip, kippe, (een jonge
hoen, in Br. kieken, rr. poulet), het

KEE
jongste kind, het kakkenestje of het
bedorvelingskeu. Dij Kil. is kebbe,
kebbekeu en kabbe, kabbekell, I. porcellus (jong varken).
Snellaer~

u•

vermoedt dat het oude ke/Jse (hoer}
hetzelfde woord is als kebbe.
KEBBEL, v.;voor: kcbbelarcs, een meisje,
dat veel praats heeft ( N.-Limb.), in
Dr. pra:telerse.
KEGBELEER, m., babbelaar, prater, icmand die veel klaps hcdt (N.·Limb.);
in Br. snebber, s11abber, van .mabbeu
of snebbereil voor : snappen. Z. 't
volgende.
KEBilELEN, o. w., gcûurig praten ( ~.·
Limb.), in Br. babbelen; te Anlw.
sjouweten. 'I Schijnt hetzelfde. woon!
als ka/Jbelm, overdr. g!'hruikt. Kibbelcn beL. in de Wcordeni.J. zooveel
als 't fr. clticaner, dispuler, se querel/er.

KEilDER, m., omslr. Brussel en Aaisl,
'l zelfde als ciders duiverik, doffer In
lli'. en Anlw. Zt'gt men ook: kepper,
keupper of kOpper, in Oostvl. kupper
en koppel.:er, manneken der duif. !5a
kebberof kepprr sdJÎJ ut verwaul rne~:
kcbbe. keb or klfl, jou ge hoen, kiekeil
of duifken. Z. kcuber.
KEI.IISi>E, KEHSE, KEVISSI•: of KEBSwl.IF, v., bijzit, fr. une eutreleuue,
hgd. keosweio. Vanhier keb~kind,
hocrekind. Kil. heeft nog keb~dom,
kevisdom voor : hocrendom en kebsen, kesen, keefsen voor: hoercercn.
In 't Gtu~s. Bem. treft men ke{"e
aan voor : bijzit, en Grimm heeft
.~ egelzoon voor : bastaard ( Heclllsal"
therd. blz, .i76 ).
KEO, v., vcrk<!erdc uilspraak van : k•Jdde
( omstr. Lcuv. ). Z. 1\ct.
KEOUKELIJK of KAOUIKELIJK, bijv.,
zwak. 'Lis cene verbasterde uitspraak
va'n : kadukl;clijk, afgeleid van 'tlal.
caduéus (Vl.).
KEEF, KEVE, voor: kevie, word! nog- dikwerf in den :dr. V<Jn kooi, kouw, tnz .
• gebraikt, IJ. v .. een verkemka(, el'.
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dit is, te Leuy., eene langvormige van
dikke wijmen gevlochten kooi, om
biggen meê naar de markt te voe·
ren. ht Br. is het ook : een kiekenkorf; in Vl. 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. z. verders kief en ka va.
KEEL, in Limb. veel voor: kerel gehoord.
KEEN, v., mv. kenen, in Br. en Antw. met
zachtlange e, soms ook met zware e
uilgespr. : i• als zaad van boom- en
andere vruchten, doch in dit geval
staat het voor: kern, hgd. kern, cngl.
kemel. In de Woordenboek. bet. het:
klem, scheut of ontkiemend zaad.
2• Vlekjes die in 't lijnwaad blijven,
nadat het gewasschen is; smerigheid
aan den halsband door vrijving veroorzaakt. Vanhier zegt men : datlijnwaad is gekeend. 3• Vlekjes, vuil in
't gezicht, in den hals ( Br., KI.-Br. ).
-'" Keeu bet. bij de klokgieters den
binnensten vorm die de holte eener
klok moet uitmaken, of de voet waar
de klok op gegoten wordt ( Leuv. ).
Bij Kil. kene, ketme, Lovanii: siguum
in corpure impressum, impressio,
vesligium.
KEENSEL, in Limb. v., doch eigenlijk
o., is een kloofje, 't welk ter oorzake
van koude of scherpe winterlucht,
zich in het vel der handen 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
streken ook : kaauset of bekaamset op
oud bier, enz. Z. keen.
KEERAAFSCII , te Brugge en elders in
Westvl. van dagelijksch gebruik
voor : averechts, welk laatste woord
alleen in Br. in zwang is. Z. in Kil.

KEE

ae{sch, I. in versus; ae{sche hand,
manus inversa.
KEEREMELKEI, te Poperinge ; wei van
kerne- of botermelk. Het moet gewis
keernemelkwei wezen.
KEEREN (BIJ), bijw.,.voor: bij wijlen,
somtijds ( Br. en elders).
KEER EN (met scherplange e) heeft
thans nog, in Br. en elders, de beteekenis van: 1• weren, zich weren, zich
verdedigen of verzetten : als men u
mocht aanranden , moel ge u keeren;
2• zijn beste doen: makkers, keert u;
in den Teuth. keren, weren.
KEERLINGS, bijw., keerwaarts, achterwaarts.
KEERNAAIEN, b. w., fr. rabattre (Poperinge).
KEERNEN, b. w., daL in Vl. gehoord
wordt, is, volgens den inzender, beter
dan kernen of karnen (in Br. boteren,
· fr. baratter). Bilb. (11, 57), heeft ook:
<< Keel'?le, y., voor: karn of karne, van
keeren (met zware of scherplange e,
want in den grond is 't één woord),
fr. balayer. De Fransehen zeggen :
batlre la c1·ême en crême (ouettée, eu
wij : kloppen, slaan, beslaan, en
oudtijds ook kerweu, ve1·basterd van
keernen of kemeu." Herenen had
vroejler de bet. van : kloppen en ook
van : bepalen. Z. Diercxsens, Aulverpia Cl1risto nasceus, enz., Weil. op
kern en Kil. op ken1en.
KEERS, v., was vroeger te Leuv. !!CD
stok of staak op welken de beschermheilige eener gilde, of eens
ambachts in processic rondgedragen
werd. De groole keers gaat uit, de
zon gaat af (overal).
KEERSEN , o. w., met de keers werken ,
laat in den avond werken : ik heb
tol twaalf uren zitteu keersen ( Br.;
AnLw. eu elders).
KEERSREUT, in Limb. voor: keersroet,
uitgespr. keersriet ( Br. en Antw.);
in de lloll. Woordenb. : kaarsongel,
kaarsmeer; bij Kil. keersruet.
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KEERWIS of KEURWIS, o., kalenllicrstok
(Kemp., Balen). Wis is zooveel als:
roede, en keeren beteekent: afweren.
KEES, o., mv. keesen en keeskeus (met
scherplange e), kiekskens die nog
bij de klok loopcn, fr. ·poussins. Kil.
heeft keest voor : llevollelle, I. ovi
umbilicus, en keesthoen , eenc onvruchtbare hen ; het fr. poulette is
eene hen die nog niet legt.
KEES, hetzelfde als :keest zonder t (Br.).
KEESEM of KEESEN, mv. keesemeu, hetzelläe als keest. Vanhier het w. ~ee
semen, dat men tusschen Leuv. en
MeeheL hoort voor : keesten, de
scheuten aftrekken : de patatleti, de

hop afkeesemen.
KEESEMEN. Z. het voorgaande.
KJ<.:ESJ ES, v. mv., gekkernij, kinderachtigheid, kale uilvlucht ( r. Maastr. ).
Iieesen of keefsen is bij Kil. een w.
dat hij door fornicare ( hoereeren )
vertaalt. Z. kebisse.
.KEESMEES, v., hetzelfde vogell\Cn als in
't fr. mé:mnge bleue ( Br.); in Limb.
biemees genoemd.
KEESSTROOI. Z. bunt, blz. 85.
KEEST, KEESTE (metscherplan gee), v.,
bijna hetzelfde als: kiem; in Westvl.
kern van een appel, pit van een ei;
in Oostvl., Br. en de pr. Antw.: jonge
scheut b.v. van hop, aardappels, enz.
Kil. verL. het door 't I. : nucleus ,
germen, gramen, ook door: medulla;
cot·, matrix arboris. Vanhier : waterkeest. In 'L L. v. Aalsi heel men nog
keest: den kleinen uitwas door de vijt
voortgebracht : de meester heeft het
keestje uitgesneden. In 'l Hagel. vcrstaat men er door : hanell'ed; omstr.
Leuv. zegt men ook :.kees, kèesem,
het verbasterd mv. van kees, en vanhier : 't w. keesemen. Volgens Bild.
( II , 57 } , is keest uil geest verbasterd en wordt veelal genomen voor:
pit, merg, en voor: innige kracht.
Cats bezigt hel bijv. keestig. z. keeaten.
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KEESTEN, o. en b. w. : tokeesten, kiemen krijgen, uitbolten, uitschieten,
ontkiemen .. Kil. geeft hel op als een
Vlaandersch w., in 't I. geru1inare ,
pullulare, fr. pousser des jets : het
graan begint te keesten (Vl. ). Ouze

palaten zijn it1 den kelder at twee voet
lang gekeest. Omstr. Lcuv. en elders
wordt keesten ( uitgespr. keesenen
en keesemen }, als b. w. gebr. in den
zin van : de keesten aftrekken : door
die warmte hebben wij 011ze patalen
at tweemaat moeten keestert.
KEET, kon m. zijn, als wortel van : keten
(koken}, doch is v., voor zoo••eel het
één mag zijn met kol of hut, zegt
llild. Keet is in de meeste streken
van het Zuiden gebr., in Limb. voor:
kooi , huisje, loods of houten tent,
enz. : hij houdt zich allewijt in zijne
keet; te Leuv. en elders heeft men :
:wutkeet; in 't Land van Aalst bel.
duivenkeet : I• duivenhok; 2• het
uitstekend deel van diL duivenhok ,
dat te Gent : ciuiveupied, elders: kijker genoemd wordt. Vanhier keeter.
Keet is in 'L I. cavea, casa, vauwaar
keese. Het hgd. kot/Ie heeft ook den
zin van : chaumière en van saline.
Bij Kil. bet. : keeten, koken , en : liet
zout keelen, 'L zout zuiveren.
KEETER, soort van duif die veel op de
koel blij ft ( Land v. Aalst), elders
huisduif genoemd.
KEEZEN, v. mv., in KI.·Br. llondsgras.
't Is waarschijnlijkeene verbastering
van keest (scheut, kiem } ; omslr.
Brugge is keezen 't zelfde als kerzen
(krieken), elders, In Weslvl., verstaat
men door keezen , kleine kerskeus,
b. v. wijnkeezen. Z. kezzen.
KEFFf;R, overdr., iemand die veel beweging maakt, veel overendweêr loopt
en weinig uitvoert. Keffer wor~l ook
op een kind toegepast ( Ur., Antw. ).
KEGEL, m., schijnt eigenlijk kejet of keiel,
van keien (werpen) , waarvan ook
keil (werpschicht); keüen, werpen
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(in mijn jongen tijd zeer gebruike·
lijk, zegt Dild. ( 11, 58 ). Bij Kil. is
kt:gllel , een Hol I. woord , hetzelfde
als : keye. Z. keien.
KEGGE of KEG, daL de Woordenb. door
coill verfransclien, en een lang, dun,'
!iCherp lichaam schijnt aan te duiden
(Weil.), is in_ Westvl. een soort van
ploeg.
KEI, m., eigenlijk kaisteen, d. i. brandsteen, zegt Bild. (11, 58), keisteen,
kei zei-, kesel- of keiseis teen, I. silex,
fr. caiUou. Men spreekt ka, en ook,
·hier en daar, kaar uiL (Dr.). In Vl.
en te Antw. zegt men van een gie·
rigaard: hij zou een kei liet vel a(doen.
Kei beL. daar ook : gierigaard. Vanhier keikop, d. i. een harde kop,
een stijfhoofdige.
KE!AAUD, m., zot. Bij Kil. bet. keye,
to .hersenziekte; 2° dwaasheid, zotheid, en keyaert , een dwaas, dul
mensch, I. homo insanus.
KEIEN ( onvohn. tijd : ik kee; verl. tijd
gekeën), werpen , gooien, smijten :
keil hem de vaart in (Brussel). In
dezen zin geeft Dild. het op {Z. kegel).
Weil. doet keileu afstammen van
keil, samengetrokken van : kegel
(kei), zoodat keien en keilen' wel van
't zelfde woord, te weten : kei, kunnen afstammen, en: met keikens wer·
pen, bij Weil. met plaue ronde steent·
jes werpen, bet. Men gebr. ook, r.
Brussel , wegkeien. In Limb. bet.
keien, op het ijs glijden of slibberen.
I{EI~HEN, WEGKEIEllEN, b. w., wegjagen, wegkaatsen, fr. chasser: keie1·
eens dat gespan van de dern· ( Ur .). Wij
houden keieren als een voortdurend
w. van keien of van kèren. Bij Kil.
bet. kuyerer~: spelen, beuzelen, jokken, enz.
KEIKEN, mv., keikens, in Br. en Antw.
bloemen, eldersjonkerkeus genoemd.
KEI KOP, ecu koppige vent.
KEINZEN, o. w., zuchlep. In Br. ze;::t
men: koozen, b.v. koozen en klagen.
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Dij Kil. is koysen, koyfsm, keefsen
of koosen: ontucht plegen, en koozerr
ook: liefkoozen, vleien.
KEIREL. Z. kerel.
KEIWIJF, eene 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
Dr. smots, fr.concubine (Z. kebisse).
Of als koyswij(, wijf dat koyst ( Z. keinzen ), of als kaai wijf, een uitgedroogd
wijf (Z. kaai, 212), of keiwijf, een
gierig, IlOJIJlig wijf. Z. kei.
KEIZER liomt voor in de spreekwijs :
keizer zijn, d. i. misnoegd· zijn
(Gent). Keizer zijn, 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 dil : met het eerste
woo1·d of gebod gevaugen zijn. Den
keizer gezieiJ llebbe11, te veel gedron·
llen hebben, dronken zijn ( Westvl. ).
De· Ilenegouwsche walen zeggen :
keizerlik voor: dronken. z. Bild. op :
keizer, 11 , 59.
KEKEL bet. in N.-Umb.: bevrozen waterdruppel. Bij Kil. is keghet of kekel,
een Vlaandersch woord dat in 'tI. stiria, d. i. ijskegel, beteekent Keker
is bij Dild. een soort van erwt, I. ei·
eer; kegel of ijskegel is, in Dr. en
Au tw., ook : een bevrozen daklek die
kegelvormig is geworden.
KEKELEN, o. en wederk. w., kijven,
llrakeelen, 'doch wat min sterk : al
kel>elen die twee , ze blijven. loch
goei vrienden (Vl., Dr., ·Antw. st. en
pr. ). In Limb. bet. zich keketen,
het:~:elfde al3 in Br. kreketen , ondereen woorden of ruzie hebben, fr. disputer, se quere/ler. Vanhier gekekel,
keketaa1·, enz. l(ekelen is verwant
met kakelm, kekeren. Keker bet. bij
Kil. garrulus. Keketen , keukelen ,
kijketen , wordt soms ook gehoord
voor : kittelen, oud hgd. kutzeteu.

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 MeeheL ). z. ajonkaart·
spel , blz. t3.
KELDER BOER, 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
is : het is ketderijs, gaQt er niet op
(Vl., Antw. en elders).
KELDERING, v., verschilt hierin van: ketder, dat het woord, door zijnen uit·
gang, eene verzameling van kelders
uitdrukt en derhalve algemeener is
dan : kelder, eene bepaalde gewelfue
plaats. Het fr. eneavement of action de
metlre en cave is dus heel wat anders. z. ing.
KELDERMOND, m., keldergat, keldervenster ( Br. ).
KELDEHVERKEN, o., zooveel als 't fr.
ctoporte.

KELDERZIEKTE, kelderkoorts; Kil. vert.
. ketterkor/se door : crapula , capilis
dotor ex e/Jrietate ( nrab., Antw.).
KELF, v., haal, hengel, fr. crémailtère.
KELLEN, o., in Limb. nog al veel gehoord
voor : ketel.
KELLI<:N, o. w., trekkingen hebben : het
kelt itl mijne tanden, in mijne11 /Juik.
Vandaar kelliug : keitingen in den
buik hebben ( Vl. ). Misschien hetzelfde wooru als : ketden , kilden ,
thans killeu, koud worden, of van 't
hgu. ketteren, hetzelfde als : persen.

KELP ER voor: karper ( Br., Antw. ).
KELVER voor: kervel ( Br. ).
KEMEL, I. cametus, van het Oostersche
gimet, gemt, overdracht : misstap,
misslag in 't werk, verkeerd, slecht
werk; in 't fr. bévue : hij heeft een
kemel gemaakt. Vanhier: kemetschieter, slechte bouwmeester, en 'I w. kemelen, verkenuien : niet gekemeld ,
· hoorde. Hij heeft 11et (werk) verke-
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meld (overal).
KEMP. In Br., Kemp. en f,imb. altijd ge·
zegd voor : kennep, heLzelfde als :
hennep, dat in 'I Noorden gebruikt
wordt. Kemp, kennep en km nip staan
ook in de Holl. Woordenb. In 'I engl.
is 't hemp, hgd. han(, I. cannabis,
gr. xaél/llccbl;, In dm kemp verwarretz
bel. zich ophangen : hij heeft zich in
den kemp verward ( Limb.); in Br.
zich verhangen.

KEMP AARD, m., mannetjeskemp (Hagel.).
Sleeckx heeft kempaen or kempuit
vertaald door : chanvre femelle.
KEMPIN , m., wijfjeskemp ( Br., Belg.
Limb. en elders ). Sleeckx vertaalt
het door : chauvre mille.
KENNEF, m ., soort van band of ring dien
men aan den snuit der varkens spant
(nr. ), of band ronu de horens der
koeien. Kil. heeft kermeve, anderen
kenneve, kennewe, dal Sleeckx, die
nog kenhof of kennofheeft, vert. door:
anneau de bois autour du cou des
bêtes qui pllturettt. Kil. vert. het
werkw. kenneven (den kenoef aandoen) door it1duere pecu.s numellis.
KENNEN, b. w. Kennm, kunnett ,

worden, zoowel in 'I Noorden.( Gro·
ningen 1 als in het Zuiden, heleene
voor het andere gebruikt, b.v.: wij
kunneu onze les. Hij kan zijne les
nog niet ( Z. 1'aalk. A/ag. IV, 672). Bij
Kil. kunnen, scire. Iemar1d van ver
noch van nabij kermen, of noch van
kuieën rwch van elle/Jogm 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. t94.
KEPEREN, b. ·'w., vlechten, b.v.: eene
koord, /zet haar, eene streng garen
keperen ( Br., Anlw. st. en pr. ). Gekeperd goed, gekeperd laken, drap
croisé. Vanhier zegt men, te Brussel : gekeperde hond, een hond van
gemengd ras. z. Weil. op keper en
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keperen, dat Kil. vertaalt door: ad
normam formare.

ningen bet. kerf ook de natuurljke
scheiding der billen of de aarskerf,

KEPERING, v., in Westvl. hetzelfde als
in Br. en elders keperhout, 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 keppc, fr. elle fait te dodre. Het
w. kepen bet. bij Kil. houden, eng!.

KERFZAAG, v., soort van groote zaag,
waarmc6 men de boomcn 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 : 'l kan beter

to keep.

KEPPEL, mv. KEPPELEN, verwant met
kabbele11 , bet. : mossels.
KEI\ BEUTEN, o. w. , dooreen hutselen,
konkelen, knoeien, fr.tripoter (Gent).
KEREL (met zware e ), m., rok, kamerrok (Vl.), fr. robe de chamb1·e.
Wat deed si aen baren keirle!
Van steke tot steke een peirle.
(Oud Vl. Liederen, blz. t!7.)
In den Teuth. is kerte een tabbarl.
Kil. geeft kaerle , keerle op als een
Vlaandersch w ., lat. tunica; tunica
longa, vestis suprema. Kiet schijnt

denzelfden oorsprong te hebben.
KÈREN in den zin van : vagen, in 't fr.
balayer, wordt in Br., de Kemp. en
Limb. alleen met eeue 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 , t 30) keerquaet voor :
vuilnis. Z. keernen.
KEHF, m., zegt Bild. (11, 60) als wortel
van : kerven, v., als kerve of kerf,
adj. van kerw of keeren. "Kerfslok,
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 ) haten, als men, betaald
hebbende, wederom iets zonder geld
koopt. In.Dierix Mémoire (I, tl6)
treft men 'tw. kerfrecht aan. In Gro-

I. podex, arws.

va u de kerk dan van den dis eh (arm.

disch bet. het armenbureel ). llij
weet van kerk noch kluis , hij houdt
van geen en godsdienst. Huis of tau
te kerke zeggen is, in Westvl.: openbaar doeu verkoopen. Kerkwe1·k bet.

a

degelijk, deugdelijk, en soms, lastig
werk.
KERKEBLOEM, KERKHOFBLOEMKEN,
madelieve, kasteelpteinbtoemken ; te
Lcuv. meézuut, elders, in Br., kerssouw.

KERKESLEUTf;L, de gewone gele sleutelbloem , I. primula elalior ( Limb. ).
Z. koekebloem en eierbloem blz. 1i5.
KERKGANGEN, b. w., in sommige streken
van Vl. gebr. voor : eene vrouw, die
haren kerkgang (reteuailles) doet, inhaten.

KERLEVIJ, is, te Deinze, de naam van :
eenen kleinen kruiwagen.
KERMIEKELEN , klagen : dat kind kermiekelt altoos van de school (Nevele).
Kermieren of kermielen 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 wijding een er kerk, lat. dedicalio ecclesiae, fr. dédicace. Bild. is
dus niet volledig, wanneer hij zegt
dat kermis of kerkmis is : mis van
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den kerkheilige. Het overige wat hij
(11, 61) en Weiland zeggen, is goed en
had plaats op de jaarmis van den
kerk heilige. Het denkbeeld, 'twelk
thans 't woord kermis uitdrukt, is dat
van : feest, tafel-, smul feest. Vandaar
de spreekw. : eetl kermis is eene geeseliug (Vl.), in Br. :eert nallen ka:wk
weerd. 't Is altijd geen kermis, 't is
altijd niet even goed. Kil. meldt kermisse ook in den zin van : kermisghi{te en deze beteekenis heeft het
nog in Brabant..
KERNEIZELEN. Z. kerveizelen.
KERN EL, in Vl. hetzelfde als in Br. en
elders, kem. "Le mot flamand kerne,
kernel, signifie tantót pepin comme
dans: kerne" vau druiven, etc., tantöt froment comme dans : kernmele,
I. adeps, ador. (Delf. ~61 ) v. corn,
all em. kern, fr. cerrwiu, eng!. kernel.» De kemel is, in Oostv., eigenlijk
het zaad, de kiem of keest zelve,
I. granum, uucteus, 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: ouze patatten kernetl.
KERNPAP, v., voor : kemmelkpap (Vl.);
in Br. en ~i mb. zegt men : botermelkpap.
KERNTE, v., de hoeveelheid melks, die
men in eenmaal in het kernvat doet
om uit te boteren (Vl.).
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, Baarmis, lichtmis,
enz. licht omdat men er tlag onder
verstaat. In Hol!. en soms in Drab.
v. om misse. Z. kermis.
KERSP, bijv., gekroesd, gekrold : kersp
haar. Kerspof kerspel, in 'I lat. crispus, fr. crêpu, is een Vlaandersch
woord dat gekrold bet. Kerspel hayr
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of ghe-krolt, crispus capülu.s (Kil.).
" Kersp, verouderd, zegt Bild., doch
in de Zuidelijke gewestennocbekend
in 1terspe11áoek, ons floers of krep. »
KERS I', m., wafel : dezen avomt bakt
moeder kerspen. Kil. geeft kerspe,
'lzelfde als kranssetiuck Of krati/Setinek, als een Gentsch en Zeelandsch
woord, dat hij vertaalt door arlolaganrts (Àaiï'avov, wafel). De Fransehen zeggen : des crepes, dat de
Woordenb. door pannekoek vertolken. Z. kersp, bijv. naamw.
KERSSOUW, v.,madelief, oul. maetelieve,
omstr. Leuv. : mefZitul; elders :
margt'iele, maagtielieve; hgd. Massliebe, Monat blümlein ; I. bellis ,
herba margarita.
KERSTEN, KERSTEN DOEN, enz. Kersten
voor christen. Kerstendom wordt nu
nog algemeen, in Br., Kemp. en
elders, gehr. voor kristenmaken of
doopen : ik ben in die kerk kerstm
gedaan. Kerstenen werd vroecer, en
misschien nog hier en daar, voor :
doopen gezegd. Vanhier Ie kersten(en)
dragen, d. i. te doopen of ten doop
dragen ; kerstenbrief, doopbrief;
kerstenkind, kind dat even te kersten
()[ten doop is gedaan : onze gebuurvrouw heeft em kerstenkind gekocht
( Br., Antw., Kemp.). Ker~tenmoei,
hoort men ook voor : het van ouds
gebruikt peet , petemoei , meter ,•
fr. marraine.
KERSTENBLOK, dat nog bij de boeren
van Oostvl. gebruikt wordt, is, zegt
Delf. 419 "in 't fr. bûche, bûcbe de
Noël, plus grosse que de coûLUme et
proportionnée à Ja température ordinaire vers la Noë!, engl. billet, in 't
schotsch, Cltt·istmass-btock. » Blussé
heeft : bûche, kersbtok.
KERSTMAAND, KERSMISMAAND is, in
vele gewesten van Noord en Zuid,
gebr. voor : december, in 't hgd.
Christmonat.
KERS VINK, v. soort van fatwette (LilJlb.).
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KERTE (keèt, ket), v., kerr, groef, kartel
( omstr. ". Brussel ). In deze bet.
heeft Kil. het woord ook en vertaalt
het door : crer~a, incisura, en podex,
cunnus (aarskerf, schamelheid). Van
hier bet.: eene zotte kerte, in Vl. 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 :
eeue zotte kul. Bij Kil. is kulle hetzelfde als kerte , incisura, seclura,
crena, cunnus; oud engl. culle. Kert
is de wortel van kerten, kerven, en
overdracht, in 't lat. sullagitare, tergen, kwellen, eene vrouw kwellen ,
beslapen. In den Teuth. bet. kijn,
keen, spleet, en kijnen, scheuren ,
reten, splijten. z. kut.
KERTEL, z. korteling en kartel.
HERTELEN, w., als b. vaneen kerven;
als o. kerven krijgen, openbarsten :
het leder kertelt ( Oostvl. ). Als o. is
kertelen, bij Weil. een voortd. w. van
kerlen of karten, dat zelf een freq.
is van ·het oude karen (kerven, insnijden, en bet. : omkronkelen, omkrollen). Bij Kil. crispare, erenare,
en ook cevere ( kwispelstaarten,
vleien).
HERTELING, berst, kartel, kerf, klooft.
z. kortelen ( Oostvl. ).
KERTS!'tiERTE , v., bij Sleeckx vertaald
door : douleur à l'auus, is : smart of
zeer aan de kerte(aarskerf) of billen ,
door vrijving veroorzaakt ( Vl. en
elders).
KERVElZELEN, mv., samengest. uit kar,
wortel van karen ( z. kertelen ), en
veizet of vezel, I. {ibra, bet. flarden
( Nevele bij Gent).
KERVEL, in de Holl. 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 spaa11áeren beteekent; het is het-

KET

zelfde als : kappeling, afhakset (Vl.).
KERZELAAR, KERZELEER, korzenboom:

die tafel is gemaakt van kerzelaren
hout (Dr., Antw. ). z. laar.
HERZENDIEF, KRIEKENDIEF, m., wetlwaal of weduwaal , gele specht ,
geel gorse , I. galgulus , chlorion ,
vanwaar het fr. loriol, vulg(); oriolus,
hgd. -witte wal, widdewael, eng I. widdewol (Z. Kil.). In 't Holi.-Lat. Woordenboek van H. Biesoman is kerseV1'eeter of ke1·sepikker ( vogeltje ),
vertaald door coccothraustes.
KESTER, genster: eene kester vuur( Br. ).
KESTEREN, in Br. en elders gebr. voor:
hard uitbakken : hij heeft het spek
laten verkesteren. z. keusteren.
KESTERIJ, KISTERIJ, konkelrij, konkelwinkel (Gent).
KESTEROLIE, Cr. huilede ricin.
KET, v., klein van aarde gebakken bolleken , waarmcé de jongens spelen :

laat ons nog wat met áe ketten IChieten , 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 , waarmeé men
speelt. Omstr. Brussel en in Kl.-Br.
wordt ket voor: kert, kut (schaamdeeten ) gezegd en vandaar 't w.
ketletl , I. {ornicari, en ketter, {onlicator,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 ket·
tingen maken), omstr. Vilvoorde en
elders , de suikerei, suikerplant; in
sommige streken ook : wegewaarl,
wegwachle, hemelsleutel en cichorei,
van 't lat." cichoreum, hgd. zamblaw-weewal't, hindleufft, eng I. succory, fr. chicorée sauvage genoemd.
Z. Blancardus Lexicon.
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KETING, v., hoort men stt!eds, jn Br. en
Antw., voor : ketting-~ keten , van 't
I. catena.
KETJE, m., mv. ketjes, staat te Brussel
gelijk met 't fr. gmnin. Ketje, 'k heb
geen ijz,er is een kinderspel te Brussel.
KETS, v., bijna als kaitsch uitgesprol1en,
een voetweg, wegsken tusschen
muren of hagen : 't is in dat ketsken
te vuil om door te geraken (Westbr.).

Kon de geulder door die ketse gerakeu?
(Vl. ) Z. gats , b!z. 138.
KETS, v., voor: ketseres, loopster (Maastr.
en Vl.), te Leuv. : looperse. Kil. heeft
het woord kets-menie, in overdrachtlijken zin, voor : wulpsch wijf. Z. het
2• ketsen.
KETSEN, b. w., in Dr., Antw., Kemp.,
Hagel. en Limb. voor: kitsen of vuur
maken door middel van een stuk
staal, dat men op een vuurkei slaat.
Het woord is ook in Gelderl. gebruikt;
de vuurslag heet aldaar ketserij.
Z. Taalk. lllag. ( 11, 414; 111, -i9) en
verders de Woordenboeken.
KETSEN, als o. w., rondloopen, langs de
straten loopen , rondzwieren , omzwerven : die wulpsche gebuur heeft

zoo lang geKetst en getoopeu , tot alles
op was. I/ij doet niets dan toopen en
ketsen , wat men ook, in Vl. : rijden
en ketse11, en, in jlr., Antw. en elders:
rotsen en rijden heet. Ketsen is in 't
Zuid. bijna overal in dien zin gebruikt.
Vandaar zegt men kelsemareien tegen de Ronselarenaars die met kar
en peerd van de eene naar de andere
stad rijden met visch, enz. In West Vl.
bet. het : t• trekken , voorttrekken,
b. v. een schip kctseu. Den wagen
ketsen; 2° het te malen graan (bak te)
rond halen. Vanhier ketsel' ( z. dit
woord), ketserii, gekets, en de samensteil. : rondketsen, a{kelseu, uilketsen voor : uitjagen, wegketsm, wegjagen. Hier valt op te merkeu dat
ketseu met kaatsen verwant is. Nu
dit ko.atsm komt overeen met het

KBT

fr. chasser, eng!. to catch ; ilal. :acciare; zw. kasta; goth. kesán; angels.
ceast, in welkewoorden hetdenkbeehl
vl!.n voonjagen, voortdrijven heerscht.
Zoo zegt men, in Dr. en elders, kets
of kaïsch Item weg, jaag, drijf hem
weg : iemand derz huize uitketsen
(r. Bruss. uitgespr. kaï.sschen voor :
kuisehen?)
KETS~:PE~R[), o., paard waarmeê men
ketst of het graan rond haalt, of dat
in een rosmolen, in een smoutmolen
of in een stampkot gaat ( Oostvl. ).
Z. ketser.
KETS~R, m., looper, zwierder, ook ezeldrijver, fr. á11ier; schiptrekker, te
Gent : voerman; in Westvl. eene die
het te malen graan rond haalt; bij Kil.
een molenaars knecht (Vl.). Z. ketsen,
waarvan hel afgeleid is, en kut~er.
KETSKOP, kaatskop : een kwade kop,
een koppig hooft.l. Is het niet voor :

kletskop?
K~TT~LS,

KITTELS, KATT~LS, in de
Kemp. smalle reepkeus of bandeliens
van gekloven doorn of ander hout,
om bessems meé te binden, of om er
kaars ( biekorven) meé te maken
( Gheel ).
KETTELS, hetzelfde woord als kattets (in
Limb. gebr.), kattekms ofminnekens
( llr. ), staartvormig bloeisel van verschillend hout , als hazelaar, wilg,
abeel, els, enz.; doch, tusschen Leuv.
en !\I echel., ook : de zaadbollekeus
van elzenhout, enz. :te Leuv. nog: de
ijsl~egels van bevrozene daklekken.
KETTEN, o. w., te Drussel in eenlagen
zin gebezigd voor: hoerecren, fr. furuiquer. Vanhier ketter, dat r. llrussel
den zin heeft van : beestig meusch.
Z. ket.
KETTENBLOEM, in Limb. 't zelfde als
kelenplaTil of wilde suikerei.
KETTEllEN, o. w., in Westvl. we~rgal
men, of, zegt G. Gezelle, weêrhelmen,
een scherp gerucht geven : de zweep-

stag kellert ctoor de /Jossclteu a: roe>
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pm dat het kettert ( G. Gezelle) ; in
Br. zou men zeggen : schellereu , kletteren. Het vriest dat het kettert of
kraakt. Hij kaTl vloeken dat het kettert ( Leuv. ), het vriest, hij vloekt
hard , veel. Kettei'CTI zou hier een
voortdurendw.zij u van ketsen in den
zin van : gedurig volgen , aanhangen, I. muttum et continuo sequi, sect ari, en vanhier keiservoor: ketter,
I. sectutor (volger, aanhanger). Zoodat vriezen dat het kettert, zooveel
is als aanhoudend, d. i. sterk , hard
vriezen, en : vloeken dat het kettert,
aanhoudend, veel, ot~ uit gewoonte,
3ls een keLLer, vloeken. Ketteren
wordt in Westvl, ook voor : vloeken
of lasteren gebr., b. v. 't is altijd

ketteren en vloeken wat gij van dien
zallap hoort; in Ur., Limb. en Antw.:
vloeken lijk een ketter.
KEUUBÈR, KEUPPER, m., t• de manlijke
duif, duiver, döffcr; 2• een lichte
minnaar, ook: een bijsla per. Zoodat
't' Brabantsche kcubber de ergerlijke
beteeken is heeft nog die Dr Snellaert
wil zien als in 't Kortrijkseli kebbe
verloren gegaan; want wij aanschouwen beide woorden als aan éénen
stam toebehoorende. Kil. lieert kubber, kobber, maar alleenlijk met de
eerste beteekenis. In Kl.-Brab. koebber. Z. kebbe.
KEUKENFRANSeR zegt men , evenals
keukeulatijn, voor : slecht fransch
(overal ).
KEUKENFRUL, m., hetzelfde als keu·
kenpiet. Z. dit laatste.
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 kokmmot , dat bij Kil.
hetzelfde is als : keukenknecht,
schommelknecht.
KEUKENPIET, KEUKENPIETEn, m., ook
hort: keukepit, keukepilier uitgespr.,

J{EU

bet. in Vl., 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. Vanbier 't volgende.
KEUKENPIETEREN, o.w., fr. eneuisiner,
o., zjch met de keuken bemoeien
( Westvl. ).
KEUKENZOT, m., hetzelfde als : keukenpiet.
Ik laet bier nu een briefje volgen,
Dat Cats a en ldiota schreef,
. ,
Aen zijnen neef,
Eenen jongen lanterfant, een regten
[keu kenzol.
( Thourhoutlblad, !i aprilt857.)

KEUM voor : kaam , kaamset, bekaamsel
van bier, wijn, enz. Het mv. keumen wordt bijzonderlijk gebezigd :
er zijn keumen op het bier ( Limb. ).
In 't hgd. is het : kahrn, kahn, kohu;
in den Teuth. : camich. Te Antw.
spreekt men bekwaamset, te Leuv.
bekromset uit.
KEUN, o., konijn, verkl. keuntje (Oost.en Westvl.), hgd. kungele, kunele;
oud engl. C011ye. Sleeckx zegt dat
ketm wild konijn bet.; ooglans in de
Vlaamsche polders , waar men altijd
keun zegt, zijn geene wilde konijnen.
KEUPPER ( omstr. Leuv. ). Z. keubber.
KEUR, m.· in Dr. Anlw. en Ljmb., v. in
Roll. Volgens Bild. is keur Al. als
wortel van keuren; maar V. als praeteritum van kiezen. Ik kies, ik koos
of koor (keur). Keus is ook M. in
Dr., Antw. en Limb.
KEUREN, b. w., streelen, liefkoozen: den
hond keuren , den hond met de hand
streelen ( Limb.), in Br. strooketen
voor : streelen.,
KEURIG, KEURING. Z. koring.
KEURSPELIG, bijv. en bijw., lastig •
moeilijk om te voldoen : wanneer de

meusch oud wordt, wordt hij kew·spelig ( N.-Limb.), in Br. wordt korut bjjna in denzelfdep zin gebl'Uikt.
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KEUSTEN. Z. korsten.
KEUSTERAAII, m., gebraden of gebakken
appel of peer ( Westvl., Poperinge
en elders). Z. keusteren.
KEUSTEREN, b. w., braden, bakken,
hersten : appels , vleesch keusteren
( Westvl. en elders). Keusteren is
een voortdurend w. van : korsten ,
in Vl. en nr. keusim uitgesproken.
Korsteren is dus zooveel als : tot
korst maken. Korst, lat. cr,usta,
fr. croûte, is eigenlijk het bovenste
uitgedroogde overdeksel, dat als de
schors, huid of schelp van eenig
voorwerp is. Het gr. xpuoç, Let. ijs.
In Ur. klinkt het kestere11; vanhier :
het spek goed laten kesteren. liet
vlees eh is te veel verkesterd. !liet de
erbij gevoegde r is 't : kersteren , en
ware hier, als dit nogwel in andere
gevallen plaats heeft, dek met 1t verwisseld, zou men hersteren hebben ,
hetzelfde als her(d)sten, harden, uitdraogen, 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.
KEUTELKEÈZEN , soort van kerzen
( Westvl. ).
KEUTER, m., een boer, die met één paard
akkert; ook iemand die alleen woont
en eenig land voor eigen baat bearbeidt (N.·Limb.). ,, Keuter, 1° graver,
delver, arbeider (Kil.); 2° kleine boer
of arbeider met twee, drij koebeesten (in nr., kassaart ), - Ov. Gr.
Halb. Laur., is Fr. kaoter, -Geld.
kutter.-llunne woningen en bedrijf
heeten keuterijen, vgl. Hoeufft Naamlyst. HO. - Keuteretz, eeue kleine
boerderij houden. lid. köthentr.Kothsasz, koth (Pl., d. kale, Ned. kot)
eene boerenwoning zonder lauderijen. Z. Adelung op alle deze woorden. Pl. d. käter. Brem en Hamb.
kotte, kötter, Osn. Z. ook. Wachter op
kot (Drentse he woorden in 't Archief

KIE

voor Nederl. Taatk. door· de Jager,
I, blz. 329 ). n
KEUTERAAR, KEUTEREN , KEUTEH·
IJZER. Z. koteraar, enz.
KEUT VISSCHEN, den visch met de han·
. den uit de kolen halen (Kemp.,
Gheel ).
KEUZELEN, o. w., door schudden uit·
vallen (Kortrijk). Uij Kil. bet. keu·
se/en, kuyseten, met bollen spelen ,
I. Iudere ylobulis.
KEZEN wordt gelegd van hoenders en
· bet. voedsel oprapen, oppikl•en.
Laet ons nu al 't graen oprapen
Ende kezen met der spoed.
( G. Gez., blz. Ot.)

Kil. heeft keesm in den zin 1° van
knauwen, I. mandere; 2° van keefsen,
kebisen, I. fornicare. Keesen is van
ééneo stam met kiezen, hgd. kiese11,
angels. cijsan, ceo:;an, nederd. kösen,
zweeds. kesa, ijs!. kiosa, eng!. clwose,
fr. choisir.
KEZZEN, in Br. en V!. gezegd voor: ker·
zen of kersen. Zoo heeft men in Br.
spaanse/ze- , vteesc/1· , Meen-, verkens-kezzen. De twee laatste soorten
worden te Eecloo schijtkerzen , de
vteeschkerzen, knospers ( fr. mare/les) genoemd.
KICHELEN, o. w., gichelen, gijb~lcu
( Limb. ); in Br. gabberer1. Kiclzeler.
is licht een voortd. w. van kikken,
bij Plant. kickm oft morren, in 't
fr. grommeler, gronder. In den Tcuth.
kijkten, lachen.
KIEF of KEEF. Dil woord komt omstr.
St·Truid. en Landen voor alleen in
de spreekwijs : noch kind noch kief
hebben, waarvoor men in Holl. zegt:
kind noch kraaz(kraal) hebbe11, hetwelk, volgens 't Taalk. Mag. (I, 202,)
bet. "geene kinderen noch belrekkingen hebben." Ons Hagelandsche
spreekw. beduidt : kinderen noch
naastbestaanden, in Ur., vrieud noch
maag /ze~ben. Keef of kief ~tJ:Jt
hier : of voor kievie, oolr. kevisse, en
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in 'I G/oss. Bern. kefse, enz., hoer,
bijzit, of· wel voor : keef•kind,
kijfskind of keviskind, kevilskind.
d. i. hoereltind, bastaard. Keefadom bet. hoerendom en het w.
kee(se11, ke{seu of kecsen, hoereeren.
Z. Taalk. lllag. ( 11, 167, 111, f69.)

Grimm (Rechts Altherthum. 470 )
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 kiekelm ( Kl.·Br. ). Omstr.
Leuv. zegt men : piepen en kieken
en ook kijker~, van waar kie/,elen een
freq. is.
1
KIEKEN, KIEKENKOP. Dewijl een kiekeu
een dom, vergelelijk gevogelte is ,
wordt die naam· ook aan een
domkop, een botterilt , iemand die
kiein van begrijp en van geheugen
is, gegeven ( llr., llagel. en elders).
Men zegt ook schaapshoofd. Kil. vertaalt kiecke1tltoo{t, metaph. door :
homo cerebri vacuus, i1tconsideratus,
praei:eps, ltomo memoria et cereóro
imóecilli&.

KIEKENMAAG, v., eene maag die alles
kan verteren : ltij heeft eeue kiekenmaag, hij l;an alles eten , fr. il a ur~
eslomac a'autruche ( Br. en elders).
KIEKENVLEESCII KRIJGEN, in 'I fr. avoir
la cltair de poule : ik verschiet dat
ik er kieke11vleesclt van krijg ( Dr.,

Antw.).
KIEKENVLEESCH ZIJN wordt gezegd van
kinderen die nog te klein zijn om bij 't
spelen hunne beurt te hebben, gelijk
de andel'e : Januckm mag meidoen,
maar hij moet kieken vlees eh zijn.
Voo1· kiekenvleesch mee doen, op den

hoop toe meé spelen (Dr., Au tw. st.).
KIEI\HOEST. Zoo noemt men nagenoeg
overal, in het Zuiden, de kinderhoest,
b. v. te Antw., in Br. en Hagel.
kijkiloest, in Limb. kiekhoost, in
Holl. kinkhoest. Kil. heeft nog kielihoest en kickhoest , ,·an kiehen of

I(IE
kicken , dat licht : kuchen ·en stille-

keus S)lr.eken beteekent In 't hgd. is
'I keieh/tusten , naders. kuchhoost,
kink/wost, eng!. chincough, zweeds.
kiklwsta. Z. ons kijkelen. In het
Taalk. Mag. (IV, t tO) bet. kÛ1ken ook
kuchen en kittk is eene samentrekking van ge-ink. Kycheu bet. in den

Teuth. corgelen.
KIEKSDOOD (Hagel. en elders). Z. kiksdood.
KIEM, bijv., aan tafel zonder ceLlust 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. Hocuft't). Kil. heeft
kiem, kies ( kiesch ), kips, I. curiosus
ciói, en kies·aetiglt, kies-etig/I, curiosus in edendo, en niet kieseligil in
den zin van kiem. Kiemig of kamig
was vroeger 'I zelfde al~ nu bekaamd.
KIEN of KIN. Z. kienen ( Holl. en Belg.
Limb., Vl.).
IHENE. Z. kinne.
KIENEN, KINNEN, o. w., met het fotospel
spelen ( Holl ..en Belg.-Limb. ). Het
woord ontleent licht zijnen oorsprong
aan 't I. quinque, vijf; omdat men,
om in diL 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. hebben; en, telkens dat de speler ecne
rei zijner !taarten aangevuld heeft, of
dat de nummers eener rei uitgekomen zijn, roept hij : kien, kin; ik lteb
kien ( Limb. en elders)!
KIENSPEL of KINSPEL, o., Jo tospel
( Limb., Hagel. ).
KIESTE, het achterste; 't is mogelijk ver·
,..·ant met 'r fr. cuisse: gij zult wat op
uw kieste krijge11, als gij 11iet braaf
zijt ( Kortrijk ). In Drab. zou men
zeggen : ge zult wal op uw gat of op
uwe billen krijgen, als gij niet stil
zijt. Kiesle is 1 bij Kil., een vlaand. w.
'L zelfde als lleul-kole, in 't lat. talus
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sortilegus. Z. kis.
KI ET, mv. KIETEN, eiers of zaad van
visch ( Westvl. ). In 't Waasland :kit;
te Antw. rog; in Brab. rogel, reugel;
in Limb. goot; in Holt. kuit; bij Kil.
ook kiet, kuyte en rog he. In Kl.-Br.
bet. kiel : zwart gestold bloed, dat
men in sommige schollen ziet als '!lCD
ze tegen den dag houdt.
KIEVELEN, o.w., rollen met schijfvormige dingen als geldstukken : dat
kind kan schoon kievelen! ( Limb. )
KIEZEL ( uitgef.pr. keezel }, m., steengruis, in 't fr. gravier. In dè Woordenb. bet. keezel, keizet of keiset :
kei of keisteen. Vanhier kiezelen ,.
b. w. : een weg kiezelen, een weg
met steengruis overdekken. Sam.
kiezelbank, eene laag steengruis in
den grond; kiel-elberg, kiezelkuil ,
kiezetweg ( Limb. ). In 't hgd. zegt
men : kies, kiesgrund , kiessand voor
gravier en kieset voor 't fr. caillou.
·KIEZIG, bijv., vuil, onzindelijk, fr. matpropre. Wij leiden dit woord af of
van kidsert, braken, of van kitsen,
ketsen, langs de straten loopen (Vl.).
KlJ EN, 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 weér in duiven; vroeger was
het in kanarievogels, in pronkappels,
in schilderijen, enz.

KIJKEBU , m., een bijzich ti ge of bijziende (Poperinge).
KUKELEN, ook KEKELEN uitgespr., hetzelfde als kittelen, bij Kil. ook keteten 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. kiek hoest. Kijkeleu, kibbelen in
den Teuth. kijblen, I. titigare, con-

KIN
tendere.

KIJKELZOT. Z. sLapelzot ( Antw . .st.).
KIJKER (ook kieker uilgespr. ) , rn.,
houtengestel voor een duivenkot, ook
het duivenkot zelf. Van kijken, zien,
als zijnde de plaats vanwaar de cruiven 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
horreum , 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 uitspringend deel van een huis (juist
geene venster), gewoonlijk in hout,
dienende om goed ver te zien ( Antw.
en elders).
KIK (Kemp.). Z. kiksdood.
KIKKt:LEN, o. w., kakelen, kibbelen,
tegenspreken, tegen elkander woorden hebben : waarom moet gij zoo
altijd kikkelen. Zwijg met uw gekikket ( Oostvl. ). In Brab. zegt men :
keketen , kijketen of kreketen. Het
is een voorld. w. van kikken, dat
Kil. door : mutire, mussitare, enz.
vert~alt. Z. ldjkelen en knabbelen.
KIKS, bijw., a!Lijd verbonden met dood:
kik8dood, plotselings·, ineens-, botsdood: hij viel kiksdood, of ook :mors-

dood : Jan N. is gisteren morsdood
geslagetl (Br., Antw., Kemp., Hagel.).
KINDEKEN, uilgespr. kinneken, een klein

vaatje (of kan?) waar men zeep in
doet (Br., Leuv., Antw.), bij Kil. vat,
I. vasculum; octava pars cadi, in
't engelsch kilderkin. Kindeken is
'tzelfde woord als kind, in 't eng!.
child, in overdracht. zin gebruikt.
KINDERAGE v. , kinderachtig mensch :
ge zijt een kindcrage. Vanhier kiu-
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deragerij, v., kinderachtigheid, kin·
derenhandel ( Br., Vl., 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. Hoeutft).
KINDimFOOIE, feest om de geboorte
eens kinds. 1\len heeft ook : oogsl{ooie,
vlasfooie, ~eest die gehouden wordt
als de' oogst binnen is, enz.
Waer bet kinderfooye en wascbte is,
· En dus menig ton ge onvast is,
Zou 't niet erger zijn.
(Westvl.) G. Gez. blz. 92.

z. fooien, blz. t32.
KINDERKORF ( Hagel. en elders ). Z.
kindskorf.
KINDSBIL, m., een kinderachtig man,
een kindera ge, een kind : ik verkeer
met hem niet meer, 't is maar een
kindsbil of kinderage ( Br. ).

KINDSKORF of KINDERKORF, luur·,
luierkorf, luiermand ( Br., Limb.,
Antw. st. pr. N.-Br., Z. lloeutft); bij
Kil. en nog heden in Br. : kinderdoekskens.

KINK, m., ook killkelink , m., pink, de
kleine vinger ( Limb. ).
KINKERDINKEHNAALD, v., 't zelfde als
akkernaald ( Westvl. ).
KINNE of KIENE, in Vl. voor: kind : kom
hier, lief kilme; in Dr. : kom hier,
lief kinneken; in o. engl. bet. kin,
kyn, geslacht ( Z. Delf. i95·t96 ).
KINNEKEN. Z. kindeken.
KINNEN. Z. kienen.
KIPKAP, ondereen gekapt vleesch, als :
licht, lever, hert, enz. (Dr.); te Antw.
{rut, in 't Holl. gehakt.
KIPPEK EN, melk verken; bij Kil. kebbe,
kebbeken, kabbe, I. porcellus.
KIPPEN, o. w.,door heel'tMeetjesland van
't kalven der koeien alleen gezegd :
onze koei. heeft gisteren haar tweede
kat{ gekipt. Omstr.IJperen wordt kip·
pen gebruikt voor : knippen, of het
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krieken van den ;dag : de vogels zin·
gen met het kippen van dm áag. In
Limb. bet. kippen of kuppetl : met
eieren opeen slaan : met den Paschen
wordt er gekipt of gekupt. Bij Kil.
bet. kippen ook : slaan , I. cudere ,
ferire , oud eng I. chyp.
KIPS, v., in N.-Limb. eene muts, maar
die verschilt van de jevelskap of
hemelskap, of nog beter, hevelskap,
welke woorden aldaar eene gemeene
vrouwenmuts beduiden. In 't Taatk.
Mag. (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 voor·
komt. Strodtmann heeft kips, kip, en
het Brem. Nieder. wartenb. kipse
voor : lvrouwenmuts. n In Br. en
Antw. is kap en koof ook eene
vrouwenmuts.
lORRE, KtHREKEN, spitverken (Leuv.).
KtHREM ELK, v., kernmelk (Meetjesland),
waar men ook kirnetl voor : kernen
uitspreekt.
KIS, v., omstr. Roermonde en Maaseik,
voor : bil : hij is op zijne kissen gevalleu. Zou llet woord met het fr. cuisse
verwant zijn? Of mogelijk is 't ook
hetzelfde woord als ·wat men in
KorLrijk 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 wet 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'! (Dr., Antw.,
Limb. en elders. )
KI SN ET, netje aan een en halven reep
vastgemaakt ( Kl.·Brab. ).
KISSEL, verbastering van korset, kü(r)sel.
In zijnen kisset schieten , gram wor.
den (Vl.).
KISSEN , o. w., wordt ook overdrar,h\elijk gebruikt. Drinken dat de kop kist
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is zoo veel drinken dat het· hoofd er·
van duizelt ( Br., Hagel. en N.-Br.
Z. Hoeulft op kissen).
KIT voor KIET. Ik heb liever haring met
lçit dan met milt ( meiter) (Waas).
Kil. schrijft ook. kite, flandr. kuyte.
·
z. ldet.
KIT of KITS, m., weinig : ik bezit geen
kil geld meer. Geefmij een kitsken van
die melk ( Limb. ). In Br. zegt men :
ik bezit geen ket. Hij d,eugt geen ket.
Wij .achten ket en kil 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. So·
mergem ).
KITSELEN, in 't hgd. kitzelen , kützeten,
wordt in Vl. hier en daar gebezigd
voor : kelelen of killelen.
KITSEN, KUTSEN, KOTSEN, helzelfde als
kidsen , dat men in vele Woordenb.
aantreft voor : braken. z. Weil.
KITTE, in Westvl.voor : kuit; Kil. heeft
kiele, kuyte, hol!. Fris. i. braeye,
welk laatste in Dr. alleen geilOord
wordt.
KITTEN, b. w., hetzelfde als : kittelen,
dat er een voortd. van is ( Oostvl. ).
KLAAI, TAARTEKLAAI, dommerik, blood·
aard ( Kortrijk).
KLAAIEN, o. w., klinken, omklinken,
waarmeê het verwant is : de wagen
klaait ( Brugge).
KLAARSEN, als b. w., klaren, klaar maken, fr. éclaircir: ik w.l het bia gaan
klaarsen ( Westvl. ); in Br, zegt men
daarvoor soms ktaarseten, dat eigenlijk zooveel is als: met klaarsel klaren.
Als o. w., klaar worden, opklaren ,
fr. s'éclaircir, l. 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 vau omstr. IJpere
veel gebezigd met klimmen ), bet.
moeilijken of gevaarlijken arbeid
doen : ik ga eert anderen winkel zoeken , waar ik zoo veel niet zal moeten
klimmen ett klaasteren, d. i., in Sr.
en elders ; waar ik zoo veel 11iet zal
moeten wroeten en slaven. Klaasteren
is verwant of met kladden, waarvan
kladderen ( bij Kil. vuiligheid met
eene vod opnemen ) , kladder, kladster, of wel met klauteren.

KLASBETTER, o. , geklapper ( SoLtegem ). Het is verwant met klabbodderen, klappen.
KLASBETTEREN, o.w., klapperen (SOL·
legem) , als een klabbeltermolen
gerucht, or geklop, of schaterend gerucht maken : die meuten klabbetlert
hard. Ook luidruchtig klappen : wat
kan die kwakzalver klabbettereu !'

(Westvl.)
KLABSETTERMOLEN, molentje voor-tien
van eenen steert, waar gedurig twee
langwerpil(e houtjes tegen slaan en
dat aldus een klapperend gerucht
maakt. 't Wordt ook gezegd van
iemand die luidruchtig klapt: 'I is gelijk een klabbettermeuten ( Westvl. );
in Dr. en Antw. is het kleppermolen.
KLABDODDER, m., slag of val die gerucht
maakt : hii deed eenen klabbodcter
over de stoelen. Z. klabbodderen.
KLABBODDEREN, o. w., bodderende of
met gerucht ergens afvallen : hij is
vlt'TI den zolder gektabbodderct. Het
beteekent ook: slaan : hij heeft hem
goed op den rug geklabbodderd: Vanhier : geklabbadder, klabbodcteraar,
klabbodder. Wij schrijven 'L w. met
bb, omdat het samengesteld is uit
klap, hgd. ktappe, slag, I. sonus, crepitus, en badderen. Z. dil, blz. 63.
KLABBOTS, bijw., gezegd van iets dat
vallende gedruisch maakt : klabbols
viel hij daar neêr ( Kemp. ).
KLADBOTSEN, een plonsend gedruisch
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maken, in 't w~ter plotsen ( Br.,
A!itw. ). Bij Kil. klabbotsen, I. pulsare cum (ragore. Sleeckx heeft ktab·
bolten, fr. bar/Jouilter.
KLABBOTSKOP, soort van watermug die
in 't regenvat zwemt (Dr.).
KLAD. z. kladde en klads.
KLADDE, o., voor kladduif, d. i. eene
duif die in bet veld kladt of kladdert,
en daarom veldduif geheeten. Kladde
bet. bij Plant. en Kil. vlek, slijkplak,
vuiligheid. Vanbier overdr. : kladde
voor : vuil, morzig vrouwmensch, en
viselikladde dat men, in Br., te Antw.
en elders, zegt voor viscluvij(.Z.Weil.
op klad. Klad wordt, in Br. en Antw.
nog gebr. voor : klets , kluts, kleine
hoeveelheid: geef mij eene klad. boter.
Ook voor : ecne vlucht vogelen : eeu
klad patrijzen. Daar zit een kladde
klets.
quiven op 'l boekweit veld.

z.

KLADDEN, o. w., gezegd t• voor: slecht
schilderen of kladschilderen, en van·
hier : kladschilder; 2• vo!)r : schuld
maken.
KLADDERACHTIG, bijv., in Limb. voor
kladdig, kladderig : 'l weêr is vandaag fel kladderachtin! Tl"at een ktadderaclilige weg! Z. kladderen.
KLADOERADATS (klanknabootsend), een
groot en zich herhalend gedruisch
( r. Brussel) : hel waaide zoo sterk
en dal gaf me nm kladderadats! te
Leuv. : eu dal was een geselielter ,
elders : dal was een gek/abbodder of
gek/abbetter.

KLADDERADATS, m., slecht smakende
hutsepot, gemeen mengelmoes: wal
eenen kladderadats hebt ge nu opgediend! ( Antw., Kemp.) te Leuv. en
elders : ratetoe·.

KLADDEREN, b. en o. w., voortd. van
kladdeu, welks beteeken is het ook, in
Dr. en Antw., heeft :·wal kali die jongen kladdere/I :hij heeft zij11 schrijfboek heet bekladderd. Snellaert geeft
ktaterm op in denzelfden zin {Delg.
Jfus. 184-i, t82 ). In Limb. is kladde·
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ren bijna 't zelfde als ons dressen
( blz. :1 Oä) ; zoo zegl men daar, als

het weér vuil en de weg vol slijk is :
het kladdert. Vanbier ktadderachlig.

KLADPOTTEN, kladden, kladschilderen.
Vanhier kladpoller, een kladschilder,
een kladderaar, een die slecht schrijft
( Vl. en elders ).
KLADS. Z. klets en kluts.
KLAFEREN, voor : klaveren { Antw. ) ,
in Br. en de Kemp. zegt men kleffertm. z. Hoeutft op ktavereu. Kil. en
Plant. hebben kla(eren of h.laveren ,
in 'tI. sursum replare, subrepere, en
ktatering, in Br. klefferi71g.
KLAISTEEN. Z. klauw.
KLAK, m., in Vl., Br. en Hagel., slag, en
ook : klad, in den zin van : klets of
eenekleine hoeveelhei u: klak modder,
mest, aarde; ook : overschot van een
glas bier, enz. : waaromlaat gij altijd
klakske11s in 1 Dij Kil. en Plant. is
klak vertaald door 't I. fissura ( fr.
(eute ), fragor, ictus resona11s, sonora
percussio, d. i. slag, die klakt of
kletst. Klak is ook in 't I. crepitacutum, d. i. ratel of alles wat dient om

gerucht meé Le maken. Vanhier 't
eng I. clack. Z. klakken, vanwaar 't
fr. ctacquer.
KLAK, v., is in gansch vlaamsch Belgil!
de bijzondere naam der mansmutse
met stijve klep ( fr; visière) boven
de oogen, in Holland pet genoemd, in
't fr. bonnet, ook casquelte. Vanhier
klakma/Cer, klakwinkel. Omslr. Brussel, en soms ook r. Leuv., heeL 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 hetfr.claque, klakhoed,
een soort van manshoed , dien men
plat kan maken; 't fr. ctaque-oreille is
een ncêrhangende hoed, die Lege'n
qe 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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ctaquet of muts die klapt, d. i. kletst

of waarmeê men klakken of kletsen
kaq (? ). Men treft in de Woordenb.
ook : klapmuts, d. i. eene muts met
klap of klep, fr. bomzet plat.
KLAK, v., paardenvlieg ( r. Geeraarisberge en elders) ; licht is het voor
klakvlieg, cene vlieg die veel gektak,
gerucht of beslag maakt; in Brab.
daas, elders dazerik gcheeten.
KLAKBOS, klakkebus of klapbos (Meetjesland).
KLAKKAARD, m., eierkoek met varkensvleesch (Vl.); in Br. en Antw. kassaart
en spekkoek genoemd. Tc Kortrijk
en bij Kil. is klakkaerd hetzelfde als
ghewondt broodt, 1. pan is ovis et tacte
maceratus. Ktakkaard. is ook een

jongensspeeltuig, bijna hetzelfde als
ktakker, klater of klepper.
KLAKKE, .een Vlaanderseli w., hetzelfde
als in Dr. klets, elders jak of zweep,
kletsoore, l. sculica.
KLAKKEilUIS ( Br., Antw. en Westvl.),
klakbosse, hetzelfde als: klakkebus of
klapbus , Kil. heeft klackebusse, hetzelfde als : klaterbusse. Z. Weiland
op klak; ook Breda's laateigen in 't
Taalk. llfag. (I, 2:!2). In de Fransche
Woordenbocken zien wij ctaquebois
verduitscht door : veldriet, ruischpijp.

KLAKKEN. Iemand. met (of met :tijne)
klikke11'en klakken aan d.e deur zette11,

is met pak en zak buiten zetten
( Z. bed en bult). Klak, als praeteriturn van klikken, is v., zegt
Bild. ( 11 , 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. ctaquade,
claquement. Klakken ook : kletsen in
den zin van : slaan, indoen, instorten, inklutsen : /..tak wat eiers i11 de
par1, we zullen te middag ee11en klak-

kaard (eierkoek) eten; ook : kastaujen braden op het vuur ( Oostvl. ).
De haag a{klakken bet., te Poperinge,
de haag snoeien.
KLAKKENTEER, teer, waarvan men klakkebussen maakt, d. i. vlierhout of
holtent e~r.

KLAKKER, m., voor klapper of klepper,
en dit voor : tong of spreekorg.:tan,
bet. in Oostvl. klapper of handklapper, d. i. : een die alles openbaart of
met geklak goedkeurt.
KLAKPOT, KLAKPOTTER. Z. klaJpotter.
KLAKSNOER, KLATSSNOER, snoer of
dun koordeken der klats, klets of
zweep. Wij achten kletsoor, dat in de
Woordenb. : eene lom ge zwe~p, doch
in ·nr. het fijn koordeken dat aan het
uiteinde der dikkere jak of zweepkoord is, verbasterd van : kletssnoe.r.
Kil. vert. kietsoare, ketsoore door 't
I. flageUum , scutica.
KLAKSOOIII<:N of KLATSOOIIEN GEVEN
bet. te Aalst, duchtig afrossen : geef
hem eens wal klassooren. Z. klaksnoer
en kletsoor.
KLAM, KLAMP, bijw., bijna niet, nauwe-

Nks :

hij gaf hem klam antwoord.
Jfel tien gutden kan ik miine sclluld
klambelalen(N.-Li mb.). Klam is licht
eene verbastering van kremp of kree,
in 't Holl. krap. amper, blz. t7.

z.

KLAMMIGHEII), voor: klamheid.
KLAMOTTE ( EENE) SLAAN, eene llesch
uitdrinken ( Sottegem ). Z. karole.
KLAMP, KLAMMIG, bet. hetzelfde als
klam, vochtig : het strooi is klamp.
Het lijnwaad. klamp maken, eer mm
het gaal strijken ( Br. ). In Westvl.

(Kortrijk) zegt men, alsook in Ur. en
elders, klampig: het weer is klampig,
het eng!. is ctammy.
KLAMP, v. ( steenbakkerswoord ), een
hoop opeen gestapelde ticiJCistecncn
die men in de opcne lucht, in plaats
van in :;emetste ovens, bakt. Vanhier
klampsteen, licht voor klompsteCII.
~~~ Westvl. bet. klomp in 't fr. talvil
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(biel).
lianden klappen. Het engl. to cla'P
bet. in 'I fr. applaudir en to prate,
KLAMPER , m., eigenlijk iemand die
fr. parler.
klampt of klemt, d. i. met klem of
klauw vastgrijpt en nijpt, klamp· KLAPPEREN, o., voortdurend w. van
vogel, of klem vogel, d.i. een roofvoklappe'R ; Plant. vertaalt de handen
klapperen door : clo.quer des rnains ,
gel ( fr. oiseau de proie, l. acc{piter ),
l. plaudere.
als : kiekendief (te Leuv. hinnenbrawier genaamd), havik, fr. autour, KLAPPERIGGE, v., klappei , snapster
(Vl.).
mitan , enz.
KLAPPERNIJ, r. Leuv. veel voor: achterKLAMPIG, bijv. Z. klamp (Kortrijk).
KLAMPSTOK, m., voor : klemstok, stok "
klap gehoord : ge moogt naar geen
klappernij luistere'l.
om de raders mede te klampen of
_klemmen, bij 't afrijden der bergen, KLAPPERSE, v., klappei ( Br. ).
KLAPSCHOTEL, klappei ( r. Leuv. ).
opdat de karren niet te snel zouKLAPVIOOL (eene) is iemand die zich te
den aOoopen. Ktamp van :klemmen.
veel met eensanders zaken bemoeit
Volgens de afleiding moet men klam(Lier); Leuv. en elders : eene klap·
stok schrijven (Hagel. ).
schotel.
KLAMPVOGEL, m., vogel die klampt of
KLAREN of KLEEREN, bijv. zelfst. geklemt , ook : klempvogel , klamper
bruikt voor : jenever (overal).
( Antw. ). Brawier (Waas), hiunei~
KLAS. Men zegt, te Gent , wanneer twee
brawier, kwaafvogel (Leuven), fr.
.tpe1·vier. Z. klamper en duivenstoopersonen van denzelfden stand sa·
ter. ·
mep trouwen : de klasse i8 in orde.
lilAP, m., soaps, geklap, praat: slechte KLASSEN, b. w., nat storten: water klo.sklap. Dat is armmenschenklop. Ouásen ( Antw., Brussel en elders); te
tuijven klap (Antw. Br., Vl.). ln de pr.
Leuv. zegt men ook: plassen; te BrusDrenthe is klapbrug 'I zelfde als : opsel : briggelen, elders : klatsen en klad·
haalbrug. Z. Taalk. Archief, blz. 3:>0.
den. In de Woordenb. bet. klassen
KLAPAARDIG, bij\'., klapachtig, praalziek.
hetzell'de als: klatsen, kletsen, d. i.
1\.LAPDRAAD, m., de naam dien men, hier
klakken, in 'L fr. claquer.
en daar, aan den. telegraafsdraad KLATER, v., klad, hetzij van inkt, hetzij
ceeft.
van slijk :. gij /i ebt klateren op uwen
KLAPHOUT, hier en daar nog, evenals
jas. Vanhier het w. klateren voor:
bij Planlijn, kuipershout om tonnen
kladden ( Limb. ). Z. kladderen. In
van te maken, eiltenduigen.
de pr. Drenthe bet. het t• ratel;
KLAPPEN 1 o. w., praten : ik ga soms bij
2• slag or klap van het geluid. Vanmijnen buurman wat klappen. Vanhier : klaterer~ (in Br. kletteren).
hier verklappen': ik /leb mijnen lijd KLATEREN bet. in Limb. en Westvl. ook.
verklapt, d. i. al klappende vet·lokladden. Z. kladderen en klater.
ren ( Br., Antw. st. en pr., ook In KLATERTEER, populier. Samengest. uit
N.-Br. Z. Hoeutft). Vanhier klap voor:
klateren en teer voor : boom.
praat: slechten klap verteller~. Voor KLATS. Z. klets.
KLATSCHOOL of KLETSCHOOL (sch als
klappen hoort men in Limb. kallen.
in 't hgd.), in Br. kletsoor, fijn
In 't oud engl. het. clapping : geklap
koordje dat heL einde van de zweep
en 10 clap, klap1>en en ook, evenals
uilmaakt ( Limb. ). In de Holl. Woorin 't schotsch , kloppen : ook is ,
denb. is kletsoor vertaald door cllamvolgens ons, in de ha11den kloppen ,
brière, {ouet fort lo11g, doch dit is
zoo goed neérduitsch als : me; de

•e
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niet opgeven, als in klaver.boter, boter
die men bekomt, nadat de koeien kbvers gel! ten hebben; klaverhooi, !Ie
tot hooi gedroogde klavtrs (overal).
Klaverkatje, naam van een v<;gel in
Westvl. Ktaveryers, hetzeifde als kh>
vers : ge zijt daar in uw klavergers .
hem op zijrwt kop. Klats eens met de
d. i. ge zijt daar goed en moet er u
smik {zweep ). Men zegt ook : klat·
tevreden houden ( IJper. ). Op de
schen, evenals in 't hgd. { Limb.),
klavers loopen ( los loopen als de
te Brussel kletsjen , voor : kladden.
koeien op 't klaverveld) bet. zonder
Z. klassen , kletsen en beklatsj!n,
bediening zijn ( MeNjesland ). Yan de
blz. 39.
klaveren naar 't gras gaan , of : van
ll.LATSOOR, o., een halve tichelsteen
de klaveren naar de bie:~.en gaau, van
( N.-Limb. ). Z. verder kletsoor.
het goed tot het slecht gaan ( Br. eu
ll.l.,ATTEN, b. w., groote boom en snoeien:
Antw. ).
kanada's klatten ( Waas ) ; in llr.
KLAVEREN. Z. klauwieren en klelfercn.
• steunen. 't Is licht voor : knotten.
KLAUW , m. of KLAUWESTEEN, steen KLAWIEREN. Z. klauwieren.
van zekere dikte, keisteen : de statten KLEDDERDOONEN, mv. ( Diest); te
· Thien. : kledderhenrukens; omstr.
en straten worden met klauwen be·
Leuv. en Brussel : princessen, of
legd ( Limb. ). In N.-Limb. spreekt
ook , evenals eldera, aspergesboomen klaiësteen uit. Doch dit laatste
nen; elders: roomsche boon en, kleine
is hetzelfde woord niet als klai- of
witte boonen.
kleisteen, steen van klei, in llr. ka·
KLEDDEREN, o.w., klauteren: die knareelsteert genoemd. Klauw is mispen kledderen op de boomen ( Stschien hier hetzelfde als kluwen of
Truid. ). 't Is licht hetzelfde als kladkt oen, steen die aan kluwens (bij
dert , kladderen, dat Kil. door strir,Kil. klouwe) gelijkt. Z. verdors klouw.
uere (prangen' drukken), vertaalt.
KLAUWIER. Z. brawier. Kil. vert. klau·
KLEDI>ERHENNEKENS. Z. kledderboowieredoor: clavus rmciatus.
nen.
KLA~WIEREN of KLAWIEREN, o.w., veel
KLEDSCH. Z. kletsch.
beweging met de armen maken, ook:
KLEE, m. De Limb. bezigen doorgaans
leeren zwemmen ( llr., Kl.-llr. ); in
den hgd. vorm ktee voor : klaver, en
Oost· en Westvl. : veel moeite doen,
vanhier ook kleedries; zij zeggen ook
alle middelen inspannen, alle mogekienen voor: klaveren in 't kaartspel.
lijke pogingen doen, moeilijk arbeiDe Teuth. heeft cleblat ofl drijb/at ,
den : die mensellen moeten fel schar·
en Kil. klever, klaverblad en ook klee,
teu en ktawierelt om te kunnm leven.
als een hgd. saks. en Geldersch w.
In Westvl. wordt het gezegd van
KLEEAGE. Z. kleederage.
paarden die ongeduldig op den grond
stampen en geweld doen om voort te . KLEEDEN : het geestelijk kleed in een.
seminarie of klooster aantrekken :
gaan. Ook·: zeer hard loopen. Van·
zijt gij allang gekleed, zijt gij al lang
hier : te ktauwe of te vier ktauwe
in 't klooster? Die student heeft de
wopen (Kortrijk); in llr. : te vier-·
kieeren aan, d.i. hij is in 't groot semivoets toçpen, fr. à toute bride, vent re
narie getreden, of: hij heefl den geeslt terre.
telijken staat aangenomen ( ll&'.,
KLAVER, hgd. klee, komt voor in vele
Antw., Kemp. en Lim.t>. ). Ktcäill ~~~
samenstellingen die cc Woordenb.
bet niet. Wij achten het woord sameagestl)ld uil klats, zweep , hgd.
k!atsche, en snoer, een dun koorde·
ken. Z. klaksnoer.
KLATSEN, KLETSEN, b. w. {klank na·
bootsend ), slaan , kloppen : klats
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voor : kieeden en reeden ( be·
reiden, gereedmaken): ik moet dien
lammekleeën en reeën ( Br. en elders).
KLEEDERAGE of KLE€RAGIE, v., de
kleederen, in collectieven zin genomen : waar is mijne kleêragie gelegd
( Br., Antw., Vl.); in Limb. kleeage.
KLEEDRIES of KLEEDRIESCH, m., ook
kleegroes, v., klaverstoppel ( Limb. ).
KLEEDSEL beL. kleeding, kleedij of
kleéragie , ook hetzelfde als in 't
fr.costume: ik erkende hem aan zij1t
aardig kleedset ( Br., Leuv. en elders).

KLEEEN EN REEEN. Z. kleeden.
KLEEJ.<'. Men zegt, in Westvl.: te kleef op
iets springen , in 't fr. sauter picds
joints sur quelque chose. Kleve bet. bij
Kil. lijm en klijf of klimop.
KLEEJ.<'GAREN , o., groot vischnet dat
aan beide zijden over een water gespannen wordt ( Limb. ).
KLEEMEN. Z. kiepen.
.
KLEEN, mv., KLENEN. Z. klee.
KLEEROOGEN. Iemand slaan dat hij
kteer.oogt , hem slaan dat het zeer
doet, dat het doornijpt ( Westvl. ).
KLEF, bijv., kleverig, klevig, kleefachtig, kleemsch, fr. gluant: dat vteesch
wordt at klef ( Oostvl. ). Kteve is bij
Kil. 't zelfde als : kleefkl'uid, I. hedel·a, en als : lijm, I. viscus, gluten,
hgd. kleb, angl. klewe, gtewe; en
klevigh, tetlax, viscosus. Z. klei.
KLEFFEREN, o.w., klimmen, klauteren:
hij kleff~rdeopden boom (Br., Kemp.);
elders zegt men : klaferen , doch
meer klaveren. Het is van éénen oorsprong met kliven , kleven , klei ,
kleem, klemmen , klimmen , klauw,
klampen."

KLEFFERKAT, v. hetzelfde als boomruiter, fr. cllat 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. terwx, vast, van klevm, adltaerere , glutinari , hgd. kleiben ,

KLE

engl. cteave of gtewe (Kil. ).
KLEIE, KLEIEN. Z. klijen.
KLEIMO'I:TEN. 'l. klei(n)motten.
KLEIN wordt voor : vernederd gebr. :
iemand een klein manneken maken,

iemand vernederen. Pan iets klein
zijn, vernèderd zijn (Westvl. ). Klein
volk, gemeen volk. K.tein wonen ,
noch boeren noch neringdoen zonder
rentenier te zijn (Vl. ).
KLEINEERING, v. (van kleineeren),
kleinachting, misachting (Br. Antw.).
KLEI(N)MOTTEN, mv., stukskeus en
brokskens hout van uitgeroden bossehen (Kemp., Lier). Samengesteld
uit klein en gemot. Z. dit laatste
blz. U6, en het fr. woord motte, dat
onder anderen, aardkluit en turf van.
run bediedt.
KLEINMUILEN, z. mv., micro&tomes en
kleinmuUig , bijv. mierostome ( Z.
Sleeckx ).
KLEINSTER, uitgespr. KLEISTER, ru.,.
genster ( Oostvl. ). Kil.· geeft kteynstere, 't zelrde als gheyn&tere, en 'tw.
kleyustere11 (glinsteren), fr. étinceter,
I. sci11tillare, op als een Vl. w. In 't
hgd. is hei : kleister, en 't w. : _kleistern, in 't eng!. to gliste!·. Vanhiel' zegt
men, r. Aalst: verktei(!l)&teren voor :
verbranden : ik wU verklei&tere•.
KLEISTER. Z. kleinster.
KLEINZEER, KLEINPIJN, Iemand die
gauw zeer gedaan is, ce/ui qui e&t
délicat : wat' zijt ge toch eeu kleinzeer! Vanhier kleinzeeTig, enz.

KLEINZEN , DOORKLEINZEN, 't zelfde
als kiensen (doorzijgen), wordt soms,
in Westvl., gebr. voor : mengen.
Kletjn&m, kleyn&ighm bet., bij Kil.
zuiveren, purgare, het engl. bijv.
ctea11, zuiver, en 'tw. to cleanse, in 't
hgd. sliubern, fr. nettoyer. z. Delf. 263.
KLEM, v., te Antw. gebr. voor 't gr.
't'éra11o;, doodskramp, ook. hier en
daar spanrting genoemd.
KLEMSPOOR, v., spoor of haak, door den
hoornsnoeier aan den binnenkant
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van elk been vast gemaakt om meé in
den boom te klemmen en er zoo op
te klimmen (Vl.). In Br. zegt men
enkel: sporen of boomsporen. z. Belg.
IJ/us. 1844, blz. t82.
KLENEN, b. w., met leem bestrijken :
den mu!lr kienen o{ beklenen (Limb.).
Kil. en Plant. hebben kleemen, I. in·
crustare, argitlo, tuto. In Dr. en Limb.
zegt men teem. Dild., Pomey en anderen hebben kleem of klei. Van daar:
kleemsch, dat men verfransebt vindt
(.!oor ptUeux, gluant.
KLEP. v., KLEPt<.;(.., m., tong, babbeltong, ook eene vrouw die veel klaps
heeft : hare klep gaat den gansehen
dag. Die advokaat ltee{t een goeden
klepel; te Diesl en elders zegt men
ook klip. Sleeckx vert. klep door :
/a11gue déliée; Kil. klepel door 't 1.
lingua loqua:t, en kleps door: toquax,
garl'!tlus, dica:r. De Theuth. beeft:
cleps, gelps, ing., die vete onuullic
callet. Men zegt le St-Nicolaas klep

voor: vooi. z. klepper.
KLEP of KLIP, v., het vooruitschietend
stijve boord aan eene mansmuts
boven de oogen, fr. visière (overal).
KLEPKIJK~R is, te Gent, iemand die niet
recht voor de vu ist is, een valschaard,
een die scbuinsch onder de klep zijner klak(pet) heen loert.
KLEPPEL of KJ.,EPPER, m., in 't Hagel.
en elders gezegd voor ; klippel of,
beter, kluppel.
KLEPPENTEER, m., 't zelfde als : klak·
kenteer of vlinderboom ( MeeheL ,
Lier, Belg.,Limb. ), doch in sommige
streken be~. het : vlinder· ( pepel ,
pimpel).
KLEPPER, m., voor :klapper, babbelaar,
achterklapper ( Br. ). In den Theuth.
treft men elepper pok aan in den :.;in
van achterelapper, melder. Kil. vert.
kleppmter door 't I. homo loqua::c, .ei'Jp
die veel klaps heeft, en bij Sleeokx is
kleppenter verfranseliL door cigogne,
en overdr. door crieu1·. Klepper bet. ·
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Ie Anlw. en elders, nog /ierel of een
die groot is in zijne soort: Bilderdijk
en P011áel zijn felle kleppers van
poë1e11 .. Meq zegt hel ook verkeerd
voor : kluppel.

KLERK, m., vorsen, fr.verdier ( Sleeckx ).
KLES, v., in ~r. soms voor : haarbles
geboo~~. Z. klis.
KLESP, v., dro\)g rijs dat men van het
elzen· Qf van ander bout aftrekt, om
te verbraJlden : gaat gij mee kiespen
trekken·( L. v. Aalst). ~' kli~)lout.
KLET, v., in Limb. voor: kies, klis of klit,
hgd. kiele, kletteukraut, fr. bardane ,
glouteron of grateron, Kil. heeft
klesse, klis6e en ook klitte, welk laat·
ste Zeelandseli is. In sommige gewesten wordt die plant kladde en
áokkebtaden , in 't engl. bardoek
genoemd. Z. verders klis in de Woor·
denboeken.
KLETE. Z. klijt&.
KLETS, KLATS of KLITS is niet slecqts:
slag, kaakslag, oorveeg, of wat men
in deWoordenb. nogvinde, maar ook:
de gekoorde zweep of jak waar men
mede· kletst en zweept. Tc Brussel
klinkt het klesj, in Limb. klatsc/1. Z. 'L
volgende dat ons hetzelfde woord toeschijnt. Z. ook kletskop.
KLETS, KLATS, KLUTS, m., kleine hoeveelheid, die in een glas 1 mand of
vat, enz. overschiet, een vrachteken
in eenen zak van iet!! wat niet samenhangt, als graan, appelen, enz. :
Laat een klats boter in 't pantieken
smelten. Waarom laat gij altijd kletskensin uw glas? drink hel heet uit.
IJ/et kletsen en betjens verkoopen , in

kleine deelen verkoopen ( Br., Antw.,
Limb. ). Kluts is betzelfde als klets,
nogtans verstaat men, in llr., door
kluts: e~ne grootere vracht van drooge
waren,, b. v. een kluts pataten, 't
vierde of de helft van een' zak aardap·
pels. In Vl. zegt men in denzelfden
zin :klak, woord dat bij Kil. 'tzelfde
het. :~Is : kladde, vlek, plak , smet.
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Nu klets of klats is van éénzelfden
oorsprong met kladde en ware ook,
daarom, beter met á gespeld. Z. beklatsen, blz. 39, kladde, klak, klik, enz.
KLETSCH, bijv. en bijw., wordt gezegd
van iemand of van iets wat dóórnat
is : hij was zoo nat ats kletsch , of :
kleise/I nat ( Limb.), en in dezen zin
is het misschien verwant met kladde,
kladachtig, of met glad of gtat, in
den zin van: slibberig of glibberig, en
zou , daarom , behooren kledsch geschreven te worden. Het bet., te
Maastr., uog hetzetrde als ons {lebscll
Of fleilSCh 1 bJz. t 26.
KLETSEN, b. en o. w., slaan : klets er
maar op (met de hand) of over (met
de zweep) ( Limb., Br., Antw.); als o.
is lslet&en, in Limb., N.-Br. en elders:
onzin , fiauwen praat , onwaarheid
vertellen : die kerel kan kletsen!
KLETSKEN, verkleinw. \'anklets (kleine
hoeveelheid). z. dit woord.
KLETSKOP, kaalhoofd ( 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 I.
glaber, glabrio, calvus.

Kl.ETSOOR, v., dat de Woordenb. opgeven als zijnde ecne lange zweep,
fr. chambrière, 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 s110er ,
zijnde de snoer. of 't fijn koordje dat
aan 't uiteinde eener dikkere klets·
koord vastgemaakt is ; ten ware oor
hier stond in den zin van : uiterste ,
"iteinde. Men hoort ook klitsoor even
als klits. In Westvl. zegt men voor
zweep : klinkmoer; te Antw. slag,
en Kil. klet.sooJ·e, ketsoore.

J{Ll

KLETSSNOER. Z. kletsoor.
KLETTEREER, KRIBBELAAR. Z. 't vol·
gem!.
KLETTEREN, o. w., hetzelfde als kladderen of kladpotten , d. i. slecht
schrijven, kribbelen (Dr.).
KLETTERSCHIJT, v., groote afgang ( Somergem ). ·
KI.EUDDE. Z. klodde.
KLEUN, KLEUNE , wortel van kletmen
(kloppen, slaan)', slag ( Westvl. ) ,
kl1tun , volgens Sicgenbeek , eene
samentrekking van kluwen, hetzelfde
als kloen en, bij Kil.,klouwe, eigenlijk
iets ronds, bet. in Gelderl. de turf die
niet getreden wordt. z. Taalk Mag.
( 111. "" ).
KLEUTERAAR of KLOTERAAR, die kleine
schrijnwerkerij maakt. Z. kleuteren.
KLEUTEREN of KLOTEREN , eigenlijk :
kloppen, allerhande klein werk maken , namelijk handwerk; kleinigheden timmeren. Sleeckx verfransebt
kleuteren door travailler pour s'amuser. Vanhier kleuteraar, die zich met
zulke werkjes bezig houdt ; ook een
sukkelaar ; kleuterwerk , werk van
dien aard. Dij Kil. kleuteren, ktoterefl , I. tuditm·e , putsare crebro
ictu. In Bremen : kliiten1 , allerlei

kleinigheden , als van schrijnweJ·kerij maken. Etwa von k/.IJ.tem ; d. i.
bestlt11dig klopfen und hltmmem :
Klein, klein kleutersat,
Wat doede SY in mynen bon
Gy plukt papakeus bloemekens af,
Gy maekl het veel Ie srof;
•
Papaken zal kyven, mamaken zalslaen.
Klein, klein kleuterBat, laet alle myo
[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 ( Oost:vl. ).
KLIBBER, dat in de Woordenb.: taaie gom

KLI
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beL., wordt, in WesLvl., alseen bijv.
gebruikt in eenen tegenovergestel"
den zin van: stijf, rap, vlug : hij is .

KLl

( Westvl. ), 't is hetzelfde woord als
kliek dat , volgens Bild. ( 11 , 80 j als
praeterüum van : ik klak , v. is , en ,
klibber te been. Dat peerd staat nog al
in ;llleo gevalle, het overgeblevene
van een gerecht als: uitschraapsel
klibber. Sleeckx verfraos.chl het door
habile, doch agile is nauwkeuriger.
van pan of schotel met den lepel
KLIBBERIG, bijv. soms voor glibberig or
uitgeJLlakr of geklikt. Te Breda luidt
slibberig gebruikt.
het klik , zegt Hoeuft'L ( Breda's taalK.LIEfN. Z. klijen.
eige11, 30t ). Ook heL. Brem. Nied.
KLIEF , v. , voor : kloof; Kil. heefL :
Wörtenb. ( 11, 783) l)rengt het woord
klieve (oud), klove , oud eng!. clifl.
&ot klikkell, ktakkeu, d. i. werpen.
hgd. cluft. Cr. c1·euasse, fer.te. Van
Zoo a;eggen wij ook wel : kalk tegell
klieven, waarvan de volgcode samenden muur klieken ( Taalk. Mag. 111 ,
stel. : centenkliever (gierigaard), klieft~ ). In den Teuth. bet. clijckeu,
beitel, kliefbijt, kliefhamer, ktie{baten, welk laatste aldaar doo•· vele
h()ut, enz. in vele Woordeob. niet
lal. woorden vcrtaaW staat, als : {ulaangetroffen worden.
cire, .sublevare, prodesse, en~. Z. klikKLIEFELING, o. , afkliel'scl, afval van
hout en klets.
gekloveue duigen, fr. rognure (Leuv .).
lLiliiOliT, o., heL droo~ hout dat de
KLIEK. Z. klik.
armen van Lakkenor stammen in den
KLJESTER, llLISTER, m., bloembol,
bosch afbreken ( L. v. Aalst). 't Is
fr. oignon de fleur, b. v.lo()kkliester,
samengesteld uit hout en klik, wortel
lelieklister, enz. in 't cugl. i& het
van : klikken en Uakken ( Z. klik).
cluster ( Br., Antw., Vl. en elders).
Dil klikhout bevat het denkbeeld van
KLIJACHTIG,bijv., zemelachti~:. z. klijen.
verworpen hout, overschot, afval van
hout. Maar 't is 1nisaehien liever
KLIJEN, v. mv., zemelen; in Limb. hoort
men den i-klank ktieën; ook schrijft
traakhout, droog Iloijl dat klikt of
kraakt; immers bij Kil. bet. klikken
de TeuLh. clyen, semeteu, I. furfur,
in 't holl. en 't hgd. i:; heL : kteie; bij
of klakken, in 'tI. erepitare (klakken,
klateren) en omstr. Lier noemt men
Plant en Kil. kleye or klije, hgd. ,
het: krekkelllout, gewis yoor : krekelsaksisch, geldersch en friesch woord,
hout, kreekhout of kraakhout. Nu
dat niet alleen zemelen bet., maar
krekel!, later kraken (breken) bet.
ook: karstof, klein vermOJ·zeldstroo,
ook in 't I. erepilare, st repere, {rau·
kaf, kafger'nul, I. acus, patu1., tuturn
ge re, cogl. cr(!ak en crack , rr. erapaleatum , iutrila. In Gelderl. verquer. 'L. krt!kclhout en klesp.
staat men do01· kleie : boekweiLKLIKKEUI\Oii:R wordt, in verachtelijken
1lemelen.
zin, gezegd van iemand diedeel maakt
KLIJPE, v., dikke boterham.
van eenig gezelschap of clique.
KLIJT, KLIJTE, KLETE of KLIJTAARDE, ·
KLIKKEN, o. w., baten, helpen, nullig
kleiaarde , ook een kleigrond , een
zijn : gij hebt atwel die11 deuguiet te
kleiachtig veld. Er zijn dorpen waar
vermaneu, 't zat er 11iet aml klikke11
zekere pa1·tijen lands den naam van
(Antw.).
klete dragen : de kiele komt te koop.
KLIKKEN EN KLAKKEN, al wat men be·
M. Cteymar1s (Leemans) heeft de
zit : iemand met klikkul e/l klal;kelt
klete gekocht ( Br., Westvl., Brugge
aau de deu1· z.ettm. IJ/el klikken eu
en elders) , bij Kil. klijte , klijt , oud
klakken beL. te Lcuv. hel zelfde ab:
Vlaandersch w., I. argilla.
met galg en raá; in Limb. : met /Jeá
KLIK, m., klak, overschot van drank

liL I

eu b!Llt, d. i. met pak en zak. Z. klik

( overschot ).
KLIKKER , m., schrijnwerkersschaaf om
planken , berden of panneelen ineen
· te klikken, of aaneen te schaven.
Sleeckx vertaalt klikkeu iri 't fr.
door : ioindre au moyen d'une lall·
g!Lelle et a'ur1e rainure. Klikkeu is
verwant met flikken, aaneen flikken.
Klikker wordt ook gezegd voor het
fr. ca/Jaleur en vandaar
KLIKKER IJ of GEKLIK, heimelijk geklap,
fr.cabale ( Antw. ).
KLmSPOOR, hetzelfde als klemspoor,
spoor om op de boomen meé te klim·
men, welk laatste in 't oud eng!. to
clime, cngl. to climb is.
KLINGELEN, o. w., voortd. van klingen
of h.Linkm, in 't hgd. kliuye11 (Delg.
en Holi.·Limb. ). Z. Delfortrie.
KLINK, v., karketting ( Limb.); te Leuv.
is kli11k een zeker spel : de kinderm
spelen met de klink. Is dit misschien
'tzelfde als te Antw. : het klinkaard·
spel ? Te Brugge is kliuke het geslachtsdeel ecner merrie. Hier zou 't
dan staan. voor : scheur, in welken
zin de Woordenb. het ook opgeven.
Omsu·. Gent bet. va" klinke slaan ,
mislukken. In Kil. is kli11/; hetzelfde
als flink, oorklincke, oorla11, oorveeg: in't Taalk. Arch. blz. 217 bet.
kliuk : slag, van klinken, slaan , om·
slaan. z. klinktrekken.
KLINKAARD bet. te Antw. een houten
stoksken aan beide punten gelicherpt,
waarmet! de jongens spelen. Sommigen schrijven ook ktiukhout, dat
nauwkeuriger schijnt ( Z. hcllije spelen en kal). Klinkaard wordt soms
ook gezegd voor klinkende geld : die
111al1

heeft veel klit1kaara op zich

(Kortrijk). Eij Olinger is klinkaart
vertaald : espèce de Mtimeuts. Z. verrlers klinkaard en kliuker in de Woordenboeken.
KLII\KEN,o. w., in WesLvl., Brugge, \"OOr:
bellen, schellen, fr. somwr, in 'L oud
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z.

engl. to clink, thans to rillg.
Delf.
blz. 426. Klinkt het t1iet zoo botst het,
in Br., Antw: en Limb. gebr., verlaalt Sleeckx door. 't fr. : arrive qui
plante (Z. klingelen). In Br., Antw.
en Limb. beleekent klinken ,-omval·
ten, omslaan, of op ecne zijde zakken : de ker is omgeklotlken; in
Limb. : de kar is omgeklinkt. llij is
geklinkt (met zijn voet). Z. klink.
KLINKEH, UITKLINKER, m., te Kortrijk
't zelfde als ons beUema11 (Z. blz. 41).
In de HoU. Woordenb. beteekent'
klinker, ook klinkere en klinkaard :
harden baksLeen of kareel; q. d.
tümiens sive tirmulus dum putsatur,
zegt Kiliaan. Z. Hoeuft'l op /Uinker,
blz. 50lt

KLINKHOU'J'. Z. klinkaard.
KLINKSNOER of KLAKSNOER, o., 'l dun
einde een er zweep, ook, doch dit is
geen idiotism , heL 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 (Vl.) Z. kletsoor.
KLINKSCH, rap, flink, fr. vi{: een klink·
sc/te kerel ( WesLvl., L. v. Aalst).
z. klibber.
KLINK TREKKEN, van een voorgenomen
ontwerp afzien, zijn woord intrekken,
zijn woord eten, zijne belofte niet
houden : hij beloofde altijd van mee
te werketl en nu , als liet er op aau·
komt, trekt hij kli11.k ( AnLw. st. en

pr., Br.). OmsL. Breda zegt men
hiervoor : zij11e kling trekker!. z.
HoeuffL, blz. 302.
KLIP, v., voor: klep of klap, beL. t• vizier,
fr. visière, stijf voorstuk cener "klak
of pet, daL het voorhoofd beschut
(nr. en elders). 2• Schaal om in de
kerk geld rond Ie halen ( Hagel. ).
Voor klippe als vogelknip. Z. Weil.
Cll 't Taalk. Jllag. (IV, 671)) en ons
klippen. Klip, klipper bet. in de
Kemp. ook steel. z. klipper.
KLIPI'EI,, KLIPPER, veel~:ezegd voor:
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kluppel of knuppel, dikke stok, lang
stuk hout, eng!. clubb. Van hier klippelen,klipperen voor: kluvpelen; 2° een
harde langwerpige kraakkoek : de
Aa1·scllotsche kluppel smaakt goed bij
Diesterach bier. De Antwerpse/ie kluppel is vermaard. Hier is op te merken dat klepel ( ltlokhamer} hetzelfde
woord is als klippet of kleppet. In

dezen zin komt hel reeds voor in 'l
vers 1297 : enen va111teu clippelen
siuen van 's heeren W. J. A. Joncii.bloel's van den vos Reiuaerde. Z.
Bild. (· 11, 79 ). De Teuth. heeft
clijppel.

KLlPPELEN,o.en b. w.,voor: kluppelen,
met kluppels s:aan, werpen : die
stroppen waren onder ons okkernokkens aan 'l klippelen (llr. en elders).
De gerst klivperen is : de gerst voor

den eersten keer afdorsellen ( AnLw.
pr., Brab. }.
KLIPPELKENSZALF. Z. moederkenszalf.
KLIPPEN, voor: kleppen (overal). Hiervoor zegt men ook: in Ur. tinkeu, in
Limb. tonkeu ,' lrumpm en schellen;
tampen ( Br. ), is een zwaarder geluid geven. Klippm is, in nr. en
elders, met de klip
vogelknip vangen; doch in N.-LimlJ. beduidt het
eigenlijk: de duiven OJl de Lil of knip
vangen : hij klipt al de vreemde

of

duiven.

KLIPPER, KLEPPER , KLUPPER , m.,
hetzelfdeals: klippel of kluppel, sLok
of kluppelkoek, vanhier 'Lw. klipperen, met stokken afslaan of afwerpen.
KLIPZOUT, o., is bij SI. steenzout.
KLIS, v., eenigzins verwarde en loshangende haarstreng (Ur. Antw.).
KLISKOEK, m. te Breda en in de Kemp.
voor kaliskoek , in Holt. drop.
KLISP, v., hoûvast : sla er eme klüp
aau ( Oostvl. ). Dil moel verbasterd
zijn van klep of van kluw, in 'l engl.
klew.

KLISSEN, b. w., iemand al \·attende \·an-
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gen, aanhoudim, iets vast grijpen
(Antw. ).
KLISTER. Z. klieste'r.
KLITS, v., knikker of gebakken bolleken,
ook marbol, waarmeé de kinderen
kletsen (Hagel. en Delg. Limb. ); te
Maastr. heeft men suikerklitsen, en
kanneklitWI dat zijn kleine harde
boltekens van suiker of wal anders.
Klits, klets, kluts of kluds kan met
klol, klomp, klom, kloot, /(luit
(!. globus, gleba }, hgd. klotz, wel

éénen oorsprong hebben.
KLITSEKLETSEN, o. w., klanknaboots.
w., slaan of klakken dat het een zeker
geklikklak laat Ilooren ( Ooslvl. en
elders).
KLITSEN, o. w ., met de knikkers, met
de m:Jrmer~ spelen, met die bollekeus in eenen put stuiken (Belg.
Limb. ). Rond Mechelen zegt men :
met de ketten spelen en ook klulseu;
en in de Kemp. heet hel klatJeu; te
Veurne klutsm; te Brussel, AnLw.,
Gent, elders ook, stuiken. Bij Kil. bet.
klutsen zooveel als : schudden (quatere) en klolseu , pulsare , pullan.
Vanhier klitser, geklils, klitsperk ,
verklitsen, d. i. al klitsende verliezen, verHe;;.en : door uwe dwaasheid
hebt gij hel verklilsl. Edoch in dezen
laatsten zin kan het voor verkletsm
of verkladden sLaan.
KLITSKLATS, v., k.leinigheid, ~;edeette:
gij kunt mij met klilsklatsen belalm
( N.-Limb. ). Z. kléts, kladde en klits.
KLITSKO~K, m., koek die klist, d.i. aankleeft, drop (N.-Limb.). z. houtkoek
en klits.
KLITSOOR. Z. kletsoor.
KLOCH, v., als het fr. cloche uilgesproken. Z. klok.
KLOD, KLODDE, gebr. t• voor klol of
kloot ( Z. klot), en vanhier misschien
de spreekw. : kloddm ( d. i. goederen) hebbm : iemaud om zijne kiud·
den trouwen ( ll3gel. ). '.!• Maar kloddenworat meest in 'tmv. gebr. voor:
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oude lappen , vodden, aarden ( Le
Leuven ook ktveddels en vodeten genoemd ), in 't fr. lambeaux, toques:
iernatlel met zijne kwddetl en vodden
aan de deur werpen. Vandaar ook
zak~

of gezegden van weinig waarde
en belpng; pullen, prullen, fr. r.roûtes,
en vanhier klodmaker, Cr. eroûtier :
ik aehl die kloetden niet ( Rr., Vl.,
Antw. ). -1° In Vl. afval van vlas, in 'l
fr. étoupes. ~o In Westvl. moeilijkheid, verlegenheid, fr. embarras :
die dochter zit in de klodden , zegt
men van een meisje dat van haar
vrijer verlaten wordt. Om 's avonds
de kinderen bang te maken zegt men:
klodde, of klodde met de keet is daar,

en men verstaat er meé den duivel
in de gedaante van een zwarten hond
( Br. ). z. klörre, kloddeman, kladdenier.
KLODDEMAN, eigenlijk een man met
klodden, arme, leelijke man, voddeman, prulleman, folfelaar, snul, ook:
een )>edrieger, iemand die zijne za·
ken slecht doet, die niet rechtdoor
werkt ( Br., Vl. en Antw. ). Z. klodde
en kloddenier.
KLODDENIER, m., iemand die zijne zaken slecht doet ( Oostvl. ). In Dr. zegt
men daarvoor : kloot, een sukkelaa1·,
of ook : een {offelaar en een : klvoter
of bedrieger.
Gelukkig bij die altijd zorgt
En IJCenc kloddeuiers en borgt.
(Snoek'• Almtmak .)
KLODDER, m., hetzelfde als klod, vod,
kwcrdcl, fr. lambeau : zijn kleed.
hangt vol kloddere!l. Een geklodderd
hemd. Men zegt, te Leuv., ook lodderer~.

KLODDEREN ofPLODDEREN, o.w., slobberen, fr. barboter. Klodderaa1·.
KLODDERSPAAN ( Oostvl. ) , te Eecloo
kloUerspaan ( speelding ), hetzelfde
als, bij Kil., kloterspam, flandr. i.
klabbaerd, I. crepilaculum. In de
Jloll. Woordenb. klatertjc.
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KLOEF, KLOEFKAPPER, KLOEJlPEERD.
z. klof•.
KLOEK, bijv., eigenlijk iets wal wel, wat
goed is, naarstig, doch in Limb. bet.
het ook : fraai of mooj geldeed : wal
~jl ge maar kloek van daagt In Br.
zegt men hiervoor : WIJl zijl ge net.
In de Kemp. en N.-Rr. aegt men kloèk
voor klok. z. Hoeum, blz. 303.
KLOEN. m.,.in Westbr. helaelfde als in
de pr. Anlw. of Kemp. k.Looo. en in
Vl. kloe(of klof; in Rr. blok, te Leuv.
holsblok ofJwUeblok; in Limb. en Holl.
klomp. Bij Kil. en Weil. is kloe~&
'I zelfde als kluwefl of ktouw. Het
engl. clown, eigenlijk rond, bet. ook
lompert.l.. klol, klont en klouw.
KLOEREN, w., in Oost- en Westvl. : zich
vermaken bij de slijting van het vlas:
als hetvlas gesleten is zullen wij ee111
kloeren. Vandaar overdr. : zich aan

slemperij en ongebondenheid overgeven. Vanhier kloering.
KLOERING. v., vergadering des avond:;,
waar men danst, springt en zingt ,
bij de slijting van hel vlas; ook slemperij ( L. v. Aalst).
KLOESTEREN·, b. w., iemand, vooral een
kind, verzorgen, oppassen. t'r. cajoler, iemand met aandachtige zorg ten
dienste staan : gij moet dien heer wal
kt~stere~&

gij zuil er wet bij varen

(Oostvl.). Men ziel dat het'Lzclfde bet.
als, in Dr. en elders, koesteren, woord
dat het volk in Vl. niet kent.
KLOET, m. ofv., eigenlijk 't zelfde woord
als klol, kloot, kluit , waarvan 't
slechts eene andere uilspraak is,
bet. in Kl.-Drab. : klomp potaarde of
klei, waarvan men pannen vervaardigt. Vanhier 't o. w. kloeten, kloeten stel•en ; kloeler, een die kloetèn
steekt of verwerkt; kloettvagen, waarmeé 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. Klue-
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franseh wat men hoort (Dr., Anlw. ).
KLOK (uitGesproken als het fr. cloche),
België, kluiten. Kloet is in Holt. en
een laken vrouwenmantel met eene
ook bij Kil. hetzeilde als, in Br. en ·
kap, die men over het hoofd kan trekelders, kloot, snulachtig mensch, in
ken. Misschien kreeg deze mantel
'L eugl. clown. Z. kloot, kloen en klof·
zulke benaming, omdat hij eenigszins
hout.
aan eene klok geleek or om het lijf
KLOETEN. Z. kloet.
los hing als eene klok. Kil. heeft
KLOF of KLOEF, mv. klufTen, kloefen,
kloeke, kevie (kooi), en voor mantel
klomp, holleblok (Vl. ) ; te Deinze
in 't I. toga, pallitun en toga mutieen Eccloo zegt men klopper~, dat ook
bris, een vlaandersch w., zegt hij, dat
een klanknaboots. w. is. Hij komt
in 't engl. clocke of cloke is, in 't neêrmet kloefen aan , men hoort hem afen hoogd. mantel. u Les Brugeoises
komen, men verstaat zijn voornemen,
se servent presque toujours du mot
hoewel hij 't nog niet uitgedrukt
cloche en parlant de leur manteau, "
zegt Delf. blz. t93. In den Teuth.
'heeft. Vanhier heeft men kloefhout,
clock, heuck (huik) malilet, I. matikloef kapper, in heel Vl. gebruikt voor
't Br. blokmaker, vroeger blokman.
lellus, manticu/a, etc. ( Br., Antw.
en Vl.).
KLOFHOUT, hout om kloffen van te maken, in Vl. ook ovcrdr. gebr. voor:
KLOKHUIS, o., eigenlijk de plaats waar
de klokken hangen, doch ook, in Br.
een dom niensch. In Br. zegt men
en Limb., de plaats waar men met de
hiervoor ook : een wishout. Kil. heeft
klokken luidt, gewoonlijk hel kerkkloefhout of kolfhout in den zin van :
portaal , bij Kil. campanarium. Hel
lompaard, dommerik, botterik.
kl~khuis, woord dat bijna overal in
KLOFKAPl,ER, m., bet. overdr., omstr.
gebruik Is, voor het kernhuis van apGent, een dwazerik, een botterik,
pels en peren, is in Vl. ook kantebeet
kinkel. z. klof, en bij Bild. klost.
en kapellektil, in Gelderl. : kreuze
KLOI<'PEERD, houten paard waar de
<T. M. I, 316, 11, 78 ), in Groninc:
kloefmakers hunne hoornen op legkloekholt ( T. M. IV, 37 ).
gen om ze tot kloffen te zagen ( Vl. ).
KLOKKELOKKEN, hetzelfde als klokkm,
Z. klof en klos.
met een en klok drinken, fr. glouglo~t
KLOK, bijv., rot, wordt meest gezegd
ter ( Sleeckx ).
van appelen of peren die beginnen
van binnen te rotten : gij hebt mij KLOKKEN of KLOKBLOEMEN. Zoo noemt
men hier en daar, r. Leuv., de bloeklokke appelen gegeven. Sleeckx vermen die elders wolfworlel, in 't hgd .
.franscht klok door blet ( buikziek).
Dolwurtz, NarrenkiJppen, EhsenhuetKLOK : hij heeft eene stem gelijk eene
lein ,/Yolfskraut, in 'Leng!. wolfbane,
klok , hij heeft eene helklinkende
monks hood or tibbardsb,me, in. 't
stem ( Br. ). Het gaat als eene klok,
fr. tue·loup, in 'tl. aconitum (Blanc.
het gaat zeer goed ( Limb. ). Hij heeft
een kloksken hooren l·uiden , maar
Lexic. ). Doch in Blancardus is
klokken kruid, fr.grand tiseron, liset,
weelniet waarde klepel hangt (Limb.,
en bij Kil. cortvolvulus, irtvolvullt6,
Br., A'ltw.); in 't Hagel. : maar hij
enz.
1ueet niet waar het kapelleken staat ,
d.i. hij heen ietsvan de zaak gehoord, KLOKSPIJS. Wat Bild. ( 11, 8lS en in zijne
Aant. op Hoofl 111, t66) op dit
maar weet het fijne er niet van, hij
woord :~;egt, namelijk dal " klokken
weet ze maar ten halve. 't Is hedm
slokken , slikken zou zijn , en ua\
at fransch wat de klok slaat, 'L is al

teR ook turf, in Holl. en soms ook in
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eene spijs is die men m:;ar
te slikken heefL 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 i11 als
klokspijs, allerduidelijkst en bet.
niets anders dan : het gaat er aller·
gemakkelijkijl in, het loopt er vanzelfs in. Z. Taalk. Mag. 11, 222.
KLOMMEL, m., iemand of iets van weinige, van geene waarde, lummel,
kinkel, prul, 1•odde : hij is maar een

en klomp. Kluuil bet.in Hol!. : turl',
en gewis wel ronde turfklompDn.
KLOOSTER, KLOOSTER DOEK. Naar 't

klomnul. Ik lel die klommets niet.
Vanhier 't o.w. klommelen, dat niet

KLOOTEN, o. en b. w., met ballen spe·
en, I. Iudere globis, bij Kil., die ook
kluyten en kaluylen heeft. Overdracht. hetzelfde als :kullen, foppen,
bedriegen , verkrachten. Vanhier
klooter, klooterij, bedrog, enz. Edoch
evenals kUJterei en kl6tekrahm in
sommige streken van Duitschl.: beuzelarij, heuzelingen, kleinigheden be·
duiden, zoo wordt ktooterij ook ge·
zegd voor : prul, kr;~merij , slecht,
nietig werk ( Br., Antw. ).
KLOP, m., gebod of roep, fr. ban : den
eersten klop krijgen. Vandaar geklopl
zijn ( lseghem ).
KLOPPELAAR bij Sleeckx door assommeur verfranscht. Van kloppelen ,
freq. van kloppen.
KLOPPELING , m., in Oostvl. een graan.
schoof, die zonder los get;laan te zijn,
is uitgeklopt en dien men aan het vee
tot voedsel voorwerpt. In nr. zegt
men voorslag. Z. ook baarslagen.
KLOPPEN. Z. klopperken.
. '
KLOPPER, m. mv., kloppers, te Deinze
en Eecloo, in Vl., kloefers, holleblokken. Vanhier klopperkapper, blok·
maker, fr. sabotier; te Ninove bet.
klopper (elders !domp), een dikken
stuiver.
KLOPPERKEN, in N.-Br. hetzelfde als in
Holl. klopje, in Br. kwezel. Bij Kil.
klopsuster (van kloppen, een oud w.
dat lubb~11 bet. ) , I. virgo quae se

slechts : talmen, maar ook : den Lijd
met beuzelarijen overbrengen , niets
goeds verrichten beduidt : wat klommelt gij toch! Vanhier nog klom me·
leer, geklommet, verklommelen, d. i.
beder\'en, verspillen ( Limb. ). Z. in
Weil. klommer, klougel, en klo!lgelen,
en vergelijk 't eng!. to cling.
KLOMPKENS, o. mv., soort van kleine
blauwe steenen, meest in HoU. gebak·
ken en in België veel verbruikt om
haardsteden , kornfooren en ander
binnenwerk te metsen ( Oostvl. ).
KLONK, mv. klonken, hier en daar ook
al gezegd voor : klompen, blokken,
fr. sabots.
K LOO, gewoonlijk kleu uitgesprollen, is
een bijv. daL 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 , kloppeu of lubbeu,
of kn01Jdm ( 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. het·
zelfde als te Antw. hotleblok, te Leuv.
llolsbl(Jk , elders kloef, klomp. Het
is misschien de stam van het werkw.
klonen of kleunm dat kloppen beteek.
Z. kloen en klauw, ook Dild. op blok

klooster van St. Adriaan gaatl, in 't
klooster va11 St. A ariaan zijn, gaan

trouwen, getrouwd zijn ( Leuv. ),
te Antw. zegt men : in 't klooster vau
St. Adriaan, waar twee paar sUJffm
ouder 't bed staan. Kloosterdoek, lijn·

waad gelijk men in de kloosters voor
doeken neemt, d.i. zeer fijnlijnwaad:
dat garen is go1~d om
te weven ( Br. ).

kloo~terdoek

van

propter regnum erelorum cast1·avil
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(Kil.). vannier beeft men ook :klopheugst, dien men in Dr. ruin beet.
Klopperken bet. te Lier ook zekeren
dans: een klopperken dansen.

KLOOT, m., klomp, teelbal; doch, overdr.
in Dr. en Antw. gebruikt voor: kioet,
kinkel, klots, in Holl.; kloe{kapper,
te Gent; lummel, klongel, {lab, in
Limb. Men zegt, in Dr. enAntw.ook:
kul, sul, snul in denzelfden zin.
KLOPPING, V., klopjacht, fr. batlue :die
jagers hebberz op S. lluibrecht eene
groote klopping gedaa~. (Kortrijk).
KLORRE, spook, ook de duivel in de
gedaante eens bo!lds; op sommige
plaatsen ook todder ( BralJ.) : klëurre
met de keting. z. klodde.
KLOS, v., de in stukken gezaagde boomen,
of de klompen w?arvan de kloefmakers kloefen kappen (Vl.). Klosje,
zaadballeken. In den Teutb. is ctoss
betzelfde als block; bij Kil. betzelfde
als kloot, I. globu.~, sphaera, coteus,
testis. Klos is dus uit één en stam met
klot, kloot, vroeger ook klots, dat in 't
hgd. kloz is. In Drenthe is k!obbe
(in Br. aardsgat): bet onderste afgezaagd gedeelte van een boomstam, in
Friesland kUbbe ; vanhier :'vleeschktobbe, hakblok; in Br. een aardsgat,
een vleeschblok ( T. Arch. blz. 330 ).
Klots is bij Bild. ( 11, 88) hetzelfde als
klos ( blokhout), en, overdr. : een
lomperd, een klaas, fr. rust re, eng!.
clown. Z. kinkel.
KLOSHOUT, KLOSHOUT SPELEN , met
kleine bollen die men voort slaat bij
middel van eenen stok, aan welks
einde eene klos is, spelen ( Br. ). Kil.
klossen , I. Iudere sphaera , tudere
globo per annulmn.

KLOSSEN, o.w., ook voor: klooten of kloshout spelen. z. kloshout; doch in de
Kemp. bet. het: slempen, een koffie·
partij (onder het vrouwvolk) houden.
KLOT, m., mv. klotteu, verkorting van
kloot , waarvan het de beteek~nis
heeft: t• in Vl., Br., Antw., Limb.
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klorit, klomp of kluit aarde, hgd
kloss, ktoz, en~l. clod, clot,.fr. motte
de terre , I.' massa , gteba ; globus ;

2• in de prov. Antw., Limb., N.-Br.
zeker turf van aarde gemaakt, ook
kloet, en, in Hou;, kluit genoemd
( z. Hoeulft op klot-tur{ ). Vanhier het
w. ktotten , d. i. klot ( Lurf) steken :
dees jaar is het ktotten moeilijk, want
de kavels staan vot water ( Limb.,

Lommel ) ; ll• brokken steenkolen ,
In tegenstelling van gruis ( Br. en
elders). Oulings schreef men ook :
klotte, clot, ctoot, clote, ctuut, kluyte,
ctoit, klott, klots, enz. Hooft gebruikt
kloot in den zin van :kogel, in 't hgd.
kugel, I. globulus; aardkloot of aardbol, fr. globe, in 't hgd. erdkuget.
Bild. ( 11, 86-89) leidt klomp af van
klemmen , en ktout , kloot of kluit ,
klos en klotz van kto-l!n ( wrijven ,
kneden). Adelung brengt kloot met
klomp tot éénen wortel. Wij voegen
er bij dat klomp, klont, klot, kloot of
. ktuite , klos eu klotz , kluts , kloen of
kloon, kluun, klouw of Atuweu, als

ook de daarmeé verwante werkw. als
klooien, klotten, klonteren, klolteren,
klauwen, thans kluwenen, enz~ allen

uit éénen stam gcsproten zijn. Zelfs
hebben de woorden klats , klets en
klatse11 , kletsen , klotsen iets van de
beteeken is van: klomp , kloot, kloot ,
klos, die als het voortbrengsel zijn var.
klatsen of kletsen, klotsen, die eisen:
lijk iets wat rondachtic en bolvormi~;
samengepakt is en samenhangt, bet.
Kloot is in 't I. globus, sphaera, en
ook coteus, testis. Z. klouwe.
KLOTBOER. Z. klotten.
KLOTEREN, KLEUTEREN, o. en b. w.,
eigenlijk kloppen, I. tudilare, puUare,
en in den Teuth. is etaeieren : tym. meren (timmeren). Thans heeft het
woord, in Br., Antw., Kemp. en elders,
nog bijna deze laatste beteeken is, namelijk dievan: aan eenigwerk, vooral
timmermans werk, dat men niet coca
33
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kent, bezig zijn ; aan iets frutselen ,'
met klein lastig werk bezig zijn. Van·
hier: kloterwerk, lastig werk; aar~een
kleuteren, vastkleuteren, samenkleu·
teren, b. w. aaneenvast maken,
samen voegen ; kleutemar, iemand

b.v. een schrijuwerlwr die zijn stiel
niet kent. KI<Jteren is verwant met
klateren. De Holl. Woordenb. hebben
niet dan hel woord : kleuter, dat
alleen : klein meisje, of, gelijk wij in
Br. zeggen , klein dopken , een klein
patakken bet.; doch in zichzeiven bet.
het: iets kleins, iets ineengedrongen
of geklopt. z. kleuteren.
KLOTERGOUD, in Br. en Vl. voor : kla·
tergoud.
KLOTERKEN, KLATER- df KLEUtERSPAAN, in Vl. hetzelfde als : klaterspaan of ktatertje, fr. /wel! et, bij Kil.
ook ktabbaerd , I. crepilaculum. z.
kleuLerlten,
KLOTLEGGER, KLOTZIEP, hier en daar
in Vl. voor : eenzame musch gebr.
KL01'TEN (de), zekere landstreek in Br.,
namelijk te Merchthem en deszelfs
omstreken, zoo genoemd, omdat de
landen daar klutachtiger zijn dan
elders. Vandaar de spreekw. : 't is ne
klotboer, of, 't es e1· eme uit de klotten.
De buitenlieden noemen ofverdeelen
de landerijen naar derzelver eigenschappen. Z. klot.
KLOTTEREN, o. w., klonteren. Vanhier
in Vl. k!ottermetk.
KLOTZIEP. Z. klotlegger.
KLOUW, KLUI, KLUWE, v., 't zelfde als
kluwen of ktoen, b. v. : een klouw
garen, fr. un peloton de {il (Hagel.,
Vl.), in Br. zegt men: een bobijn (baljij n ) garen , d. i. een garenklos ;
doch de bobijn is eigenlijk het ding
waarop . men 't garen kluwent. Te
Gent zegt m'en: vliegersklouw, en dit
bet. daar, te Antw. en iu 't Hagel. :
eene lange koord tot kluwen gewonden , waarmeê de kinderen hunnen
vliejrer ( papieren vogel ) oplaten.

rn.u
Vanhier de spreeluyijze : iemand
klouw geven, d. i. vrijheid. geven ,
.gelijk geven' toegeven' aanzellen :
als ik mijne meid klouw geef, vel'telt ze alles ( r, Thien. ). Klovw is in
hel engl. clue of tread, ·in het oud
engl. clew. Z. llelf. lt63. Vanhier
.klouwe11 ( thans kluwenen), dat Kil.
vert. door 't I. globare, in globi {ormam cottvolvere fila. Klouw is in 't
lat. glomus; vanwaar gtomerare, in 'L
fr. agglomérer. Op zijn Bilderdijk's
geredeneerd, zou men k7wds, knobbel,
knop, k11oop, knol, krtod, bol, Atomp,

epz. altemaal tot één oorspronl(elijk
stamwoora kunnen brengen.
KLUCHTIG, bijv., luchtig : liet is eene
kluchtige zaal ( Limb. ).
KLUFFEN, in Westvl. : een marbol 11it
een putje st!!!( en, of, hem met een
anderen, al schietende, dQen uitspringen. Klufl'en zal eene verkorting zijn
van kluiven , met den duim en voorsten vinger wegnemen.
KLUI, v., voor: kluwen. Vanhier kluiengarett, bij Weil. kluwengaren, ga reu
ih kluwen gerold, in 'L fr. u11e bobine
de fit ( Westvl.) : •i is lijk kluien van
Dadizele , 't is liuîgdradig , 'L is iets
zonder einde. Deze zegwijze is outIeend aan de overlevering die heeft,
dat 0. L. V. rond de kerk van dat
dorp een draad zonder eind gespannen heeft. Z. klouw.
KLUIT, m., 'L 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 'L fr. mqrceau de tourbe.
z. fom , blz. i 3L Door kluit verstaat
men, in Westvl., een stuk van ti centiemen; te Eecloo een van tO ceptiemen. Volgens Sleeckx is 'teen slècht
stuk koperen munl. Kluit wordt , in
Westvl., ook voor : klucht gehoord,
en zoo is, te Kort.rijk, een kluitspelel'
hetzelfde als : kluchtspeler of kluch-
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tenaar; bij Kil. is k/uyte 't zelfde als :
kluchic of klufle, I. ludicrum.
KLUI'I'SPEEJ,.DER voor : il.luchlSileler
(Kortrijk ).
KLUIVEN, o. w., fr. bavarder (Sieeckx ).
KLUIVING, die gedeelten van hel geslachte
dier, welke gewoonlijk gezoden en
bij het ontbijt geëten worden, zooals:
lever, licht , -pooLen , ooren , enz. :
's zondaags eter~ wii kluiving bij
OIIZen koffie (Vl. omstr. Gent); te
Lier heet hcta{llat; te Leuv. penserij.
Kluiving staal hier voor klttiverij of
kluifset, van 'I werkw .. kluiver~, dat

peuzelen , 'afpeuzelen , afknagen beduidt, in 't fr. ro11ger, éplucher. Klui·
virtg staat in de woordenll. vert. door
'L fr.action de ro11ger. Kil. heeft A.luyvillghe oE kmtyffelinghe , I. arrosio,
en als. een Vl. w. in den zin van:
afval, I. exteriora mactati porci;
ir~testina.

I{N

klongel.
KLUNTEN, groolo luiërik ( Sleeckx ). z.
klunt.
KLUPPELEN ( KLUPPEREN , KLIPPE·
REN), met kluppels afslaan of af·
worpon: noten kluppelen ( Br., Antw.
st., en pr. ),
KLUTS, m., eigenlijk wat bijeon geklutst
is, is in Vl. hetzelfde als, in Br. en
Antw., klets or klats, dat is : kleine
hoeveelheid, weinigskon. Hoeulft zegt
dat kluts" hoop" bet.; dezen zin heeft
het in Br. niet; doch door klets verstaat men er soms: een hoopje. Dan,
in Br., A~Lw., Kemp. en N.-Br. bet.
k.luls ecno hoeveelheid van droo~:e
waren die geen vollen zak 9f maat
bereikt, b. v. em kluts patalm , een
kluts rogge, een klutskeil perm. Klots

of klos· bet. bij Bild. hetzelfde als :
blok houtsen knods. Kluts is de wor·
Lol van 't volgende klutsen. z. klets,
blz. :!!9.
KLUTSEN, b. w., schudden, mengen,
ondereen kloppen , bijeen , samen
doen : kluts de pataten ondereen.

KLUNGEL, KLONGEL, bij Bild. ( 11, 86 ),
voor een onbekwaam en onhandig
vrouwspersoon en dus v. Maar in de
oorspronkelijke beteeken is , een kluwen of ook JJen verwarde klomp
Kluts het oud en het versch bier
samet1. Eie1·s in de pan klutsen
garen. Doch iÎi Limb. is hel m. en
( Br., Vl. ). In het gr. bet. xÀ~e111 ,
beduidt daar: bijna hetzelfde als flap
al schuddende mengen. to Vl. bel.
( z. i2-i) t . d. i. een ezel, kinkelt
klutsen,tikkeu, meLdeglazen klinken;
lomperd. Bij Kil. is het klonge. Vanin Br. toetsen; in Limb. klotsen, lc
hier klungelen of klo11gelen verwant
met h~l engl. lo cling, aanhangen.
Antw. ~etzelfde als, bij Kil., knodsetl,
In N.-Br. bet. klungel : t• een slecht
knudsen, I. contuntlere, batuere. Het
is verwant met kloppen, van : kloëu,
vrouwmensch; 2" een lompen, onbe·
schaafden kerel. Z. Hoculfl, blz. 308.
i-n don zin van: slaan, stooten. Z. Bild.
op klop.
Z. klunse.
KLUNSE, m., domhoofd, fr. imbtcile
KN. Hier valt op te merken dat kll en kl
(Drab., waar men ook : lume zegt): .
zich dikwerf verwisselen ·met elkanz. kloot en klungel. In het zweeds.
der : zoo is krwet bijna hetzelfde in
betcokenis als : kloet; knodsen als :
bet. kluns zooveel als : kluwer1 ,
klotsen; k11etsm als: klitsen; knuppel,
I. massa conglomerata. Z. klungel.
kneppet als : kluppel, klepel ; knetKLUNT, m., bet. io Vl. : t• gloeienden,
teren als ~ kielleren; k11ap als : klak;
uitgebranden kool, fr. braise; 2• het·
k11euter en ktleulerig is voor: kronkel,
zelfde als, in Br.: kloot en klaas; in
kronkelig; knippen, engl. klippe, enz.
Limb. : kltmgel, lummel; in 't lloll .. :
K11 is in vele gevallen eene samen·
kloet of klots, fr. imbt!c_ite. Z. kluuse,
trekking van get& als in : knaap, v:m:
klunten en, bij Bild. ( 11 ) , klots en
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genaap ( ge.abelde); iet~ echt van : genecht ; knie van : genie ; knoop van :
genoop ( I. nOduS 1 fr • nlllud ) t krwest
(I. nodus)van: ge-noest, van: ge no-en,
fr •.nouer. Kneep van : ge-nijpe, van :
nijpen, enz. ( Z. Bild. II op de woorden met kt en kn beginnende). Kn
wordt in 't eng!. of angels. verwisseld
door gn : zoo is : knauwen in 't
eng!. gnaw ; kr1aspen of knarsen ,
gnashe; knorren, angelsak., g110r11igen ; te Amsterdam hoort men ook :
een gnap man voor : een knap man.
KNAB. Z. knap.
KNABBEL, m. : van den knabbelhouden:
van de ( beter den ) /map Ilouden
( Br. en elders); ook \'OOr: mond.
KNABBELAAR, KNABBELEER, knor pot.
z. 'L volgende.
KNABBELEN, b. en o. w., in overdracht.
zin voor·: knorren , preutelen : wat
knabbelt gij altoos? (Vl.) Vanhier
kilebbeten, in Z.-Limb. helzelfde als
knibbelen ( krakcelen ). Kil. vert.
kt1abbeten ende kijven door 't I. altercari, mussilare, en kuabbeter door
't I. homo mordax, altercator. De
Tcuth. heeft knage1~ (verwant met
knauwen, aflnabbelen) , tornen ,
graven, etelen (van eten?) in 'L I.
murmUJ·are ( morren ).
KNABBELING, o., overknabbelde stukjes
en brokjes, overschot waaraan geknabbeld (geknaagd) is : dat hij
zijne knabbeling zelf ete. Ook stukjes en brokjes van hout, stroo, enz.
(Dr.).
llNAFFELEN, b. w., helzelfde als knoe·
(eten, knoffelen, kuutfelen, altijd aan
en heimelijk eten : aa11 tafel hee{l zij
nooit honger, omdat zij den heelen dag
knaffell (Kemp. en elders). Vcrwant
met knabbelen, knauwen, kna/llvelen,
kileeuweten ; Ie Antw. ktiaspelen.
KNAK, bijw., komt voor in : knali.a(,
tl. i. korf en bitsig: hij antwoordde
knaka(. Hij weigerde knaka( ( Dr.,
Antw.

st. ur.): in Br. hoort

m·~n

:
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vtaka{ en knaka(.
KNAKKEN, o. w., met den bonbo11 de
cosaque ( pitaras ) schieten (Maastr. ).
KNAKKER, m., lekkernij, in 't fr. pétards,
te Maastr.: bonbon áe cosaque in 't fr.
gcheetcn, die tot nagerecht dient en
die men kan doen knaklt.en of knappelt ( Limb. ). Men heeft daar ook
nog knakkers die geene lekkernij bevatten en waarmeé de kinderen :tich
vermaken.
KNAP, v., werktuig om het vlas meé te
breken (Br.); in Vl. zegt meq inappe.
Vanhier 't ww. knappen, mei de knap
breken; bij Kil. I. con(ringere linum;
in Limb. en Holl. zegt men braak (van
breken). Als worlel van knappen, verwant met knabbelen en k11auwen, is
k11ap, m. en wordt ook in Limb. knab
uitgesproken. Het heeft er de beteekcnis : t • v;m :stuk; klont : legeenige
knabben hout onder 'l vuur. Een knab
boter ( Limb.) is in Dr. een klont
boter. Bij Pomey is knappe in 't I.
carplura, (rustum, d. i. stuk, brokje

en knap; bij Weil. : verbrande korst
van zoetekoek ; 2• van een koperen
muntstuk van tO een.tiemcn; een
knepke11 is een stuk van ä centiemen.
In Br. en Vl. is knap (m.): een hap,
beet, krak of scheur : cte houd gaf
hem eetwn knap.

KNAPAF, bijv. en bijw., driftig, toebijtend , bitsig : hij is vaudaag zoo
knapa(•. llij a11twoordt knapa{ (Dr.);
te Antw. k11aka(, cldet·:~ vlakfl(.
KNAI)BUS voor : klakkebus.
KNAPELIJN, KNAPELING , een oud
vlaamsch w., zegt Kil., thans noc
gehoord voor : knaapken (Vl. ).
KNAPIN, alleen in samenstellingen nog
gebruikt , jon~::e doehier, dienst·
maagd : (abriekknapiti ( Slecckx ).
KNAPKERS, v., vleesehkcrs, spaansehc
kers ( l,imb.) dat Olinger verfranse hl
door : espèce de cérise; Sleeckx door :
cél'ise noirB et dw·e; in Sr.noemt men
deze zwarte ket·zen : marellett en
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· vleeschkerzen, en de roode : spaansche kerzeu; in Vl. en elders worden
devleeschkerzen: knuspers geiJeeten;
eu.marellen zijn in Limb. roode, zure

kerzen.
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 ( krakeling), du pain á'épice fort mirrce et
fort cuit. Doch in Lrmb. is h~t : een.
hard, plat en cirkelvormig gebak met
suiker overdekt, de grooLLe hebbende
van een gewoon tafelbord. Maaseik
is om zulke knapkoeken vermaard.
J5il. geeft lt.napkoek op als een saks.
en geldersch .~ ., in 't lat. crustuturn
( pasteiken ). In de Woordenb. vindt
men knaptaart verfr. door croquant.
Bij'Plant. is knapkoec, in't fr. u11 espèce
monnoye d'(Jr vaillant neu{ patars.

KNAPPE. Z. knap.
KNAPPEN, b. w., de houtachtige pijlen
of stengets van het vlas breken met
eene knap of knaphamer. z. knap en
knabbelen.
KNAPPER, m., eigenlijk iets wat knapt
of kraakt, in 't fr. chose croquante,
harde peperkoek, kluppelkoek; overdracht. : leuge11 ( Sleeclix ). Z. knaptau~.

KNAPSELING, o. , knapsel of het ge·
knapte; doch eigenlijk: afval van geknapt vlas ( Br.); de stukjes i~Cbroken
stroo : in den oogstliggert de schuren
vol k11apseling. Verders: kleine stukJes hout (Hagel). Z. knabbeling en
gemot , blz. U6.
KNAPTAND, m. : t• stuursche mensch,
iemand die toebijt: hij is ee11 onveráragelijke knaplatut. Vanhier knaptarrdett,toebijten.toesnauwcn; ~·één
jarige veers, ook knapper of knepper
gezegd; 3•leet~wenmuil, leeuwenbak·
kes, fr. gueule de Uon; doch Sleeckx
vert. hèt door 't fr. têle de chien; Kil.
vertaalt knaptand of bijtebaw, door
't I. manáucus (slokker·).
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KNAPTANDEN. Z. 't voorgaande.
KNAPTANDEKENSKRUID, fr. tèle de chieu
( Sleeckx ).
KNARREN , door Sleeckx aangehaald , i~,
volgens Kil., een holl. w. daL beduidt
krijsseitanden, thans: knarsetanden.
Knarsen is er een voortd. w. van,
zegt Weiland.
KNARSBEENACHTIG, bijv., voor: knarsbeenig.
KNARZELEN, KNERZELEN, voortd. w.
van en heizelfde als k11arsen. Vanhier
ook k11erzeling , g~knerzel , voor :
knerzing, geknars ( Br., Antw. ).
KNASPELEN, voortdurend en heimelijk
eten ( Antw. en Dr.). z. knaft'elen.
KNASPEN, KNOSPEN wordt in Vl. nog
gehoord voor : knarsen ; Kil. heeft
kna.çpen, k11asschen, knor~pen, in 't
oud eng!. grrashe, I. {renáere, dm ti bus
concrepare. Sleeckx heeft ook nog
kTiarsschen, fr. craquer, craqueter,
grincer des deuts.

KNAUWELEN, b. w., knauwen, knabbelen
( Limb. ). Z. bekuauwelen, blz. 40 en
knabbelen.
KNEBBEL, m., in de lage spraak : mond.
KNEBBELARIJ voor knibbelarij.
KNEBBELEER, m, , voor : knibbelaar,
twistzoeker ( Z.-Limb. ).
KNEBUELEN voor: knibbelen, twisten ,
krakeeleu. Vanhier bekneb/Jeleu. Z.
knabbelen, dat hetzelfde woord ili
( z.-Limb.), verkne/J/Jeletl (in llr.
vernebbeien ), vernielen.
KNECHTEBRAKKE, v., wortiL gezeid
van een meisje dat :schuw, wild is
( Westvl. ).
KNEEFEL en DEElt' EL, boelken, waarniemand uit wijs wordt : 'l is me daar
ee11 knee{el e11 dee(el ( Nevelc ). Voor
deef'et, z. blz. 00. Wat kncef'el betreft,
het blijkt verwant te zijn met knauw
of knauwset, afgestamd van knauwm.
KNEEKER, m., in Wcstvl. dezclftle vogel
als {rioen (blz. 133) , licht de kneu
of kueuta; in Br. kwelleres, in de
Kemp. kwette1· genoemd.
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1\~EÈMOELEN, o.w., licht voor kneden-

malen of Jmeêmalen , koeden en malen, bi) Sleeckx vertaald door :manyer sans appétit.
1\NEIWWELAAR. Z. het volgende.

KNEJ<.:UWELEN of KNEUWELEN, traagzaam knauwen , met lange tanden
eten; hetzelfde als kneê)noeten. Z.
knauwelen, knabbelen, kneden.
!\NEKKEN, b. w., knippen, pletten met
den duimnagel : eene vlooi kt1ekken ,
d. i. eene vloo knippen, fr. écraser
Ulle puce ( Brab. ). Knikken, fr. casser
· sans désunir, rompre.

KNELEN, b. w., hetzelfde bijna als: kneden, knellen, knauwen : vele moeders
knelen, hetgeen zij aa11 hare kinderen
te eten getJen (Kortrijk). Hel schijnt
verkort van kneeuwelen (voortd. w.
van knauwen ) of van knedelm; in
Limb. : knujen of lmuwen.
KNEP, v., voor: knippe of knibbe (van
waar knibbeen) of voor : knibbelerse,

een babbelziek vrouwmensch, eene
magere kneut (Dr., KI.-Br. en elders).
'fe Antw. en ook in Br. bet. knep:
eene vooruitstekende kin en wo•·dt
veel toegepast op tandelooze menschen : ons meken krijgt ee11 felle
k11ep.

KNEPKEN of KNIPJE. Z. knap.
1\NEPPELEN. Z. knippelen.
KNEPJIERS, mv., de knotten van het vlas
of kopjes waar het zaad inzit ( Br.),
in Westvl. hippens genoemd. Kil.
geeft k11ippe of knippene van vlas op
als een Vl. w. , in 't I. pericarpium , ·
sitiqua lit1i , enz. De 'feuth. heeft :
knote of bolle van vlas, I. adula.
KNERZELEN, enz. Z. koarzelen.
KNETS, bijv., gram, opvliegend: hij is
senens knels ( Kemp.), helzelfde als
knak of knaksch, te Antw.gctJr. voor:
kwaad, gestoord, wrevelig. Voor den
oorsprong van het woord, denke men
aan : kneut, kueuten, knotere11 , en
aan : kuotsm ( stooten, kwetsen), zoo
dat knets: licht geraakt of gekwetst
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zou kunnen bediedco.
KNETSEBEET ( KNIJTSEUEET) v.: is het
klokhuis van den appel , fr. t1·og111m
( Br. ). Z. kantebeet, blz. 220 cu
knijnzebeet.
KNE'fSEN, KNITSEN, o. w., knotsen,
tegen elkander stooten ( Kemp.) ; in
KI.-Br.: een marbers- of ktiikkersspel,
elders ktlil1en gezegd. Z. klitsen en
knitsen.
KNEUKEL en KNOKKEL, lompaard, botterik, fr. lourdauct ( Oostvl. ). Kneukelvast zegt men, in Vl., van iemand
die iets goed kan vasthouden, en
kneukelziek verfranschtSlceckx door:
qui n'a pas élé pétri sulfisamment.

KNEUKELEN, o. w., afgeleid van kneukel
( knokei, I. nodus) , bet. 1° in het
schl"ijven de vingers niet plat op de
pen leggen : ik kneuket eer' weinig
(Antw. en Kemp.); 2ö het is ook voor
neuketen in den zin van : zwoegen ,
slaven gebruikt. Vanhier kneukelrij
voor : neukelrij , geneuk (blz. H 7),
futselrij, vodderij (Vl.); 3° als b.
w. voor : vlechten als eené zweep
( Kemp. ) ; Kil. vert. krwke/en door
't I. : indectnller tractare manibus ,

impuris ctigitis cantreetare , en vanhier knoketrij , voor 't volgende.
KNEUKELRIJEIS, v. mv., vodderijen,
fr. bagatelles (Vl.).
KNEUST, KNEUSTJE. Z. knuist.
KNEUT, v., licht voor kfzeuteres, ecne
vrouw die altijd tegenkueutert, d. i.
tegenpreutelt of mompelt : ee11 gie1"ige kfzeut. Te Antw. bet. het: kwezel
(klopje), en vandaar kt! tnttachtig,
kwezelachtig, en kneuterij, kwezelrij,
ijdele godsvrucht. In N.·Br. wordt
ktzeuterig voor : knorrig , misnoegd
gebr. In Westpilalen is krwrrig en
kniitte1ich hetzelfde.
KNEUTELS. Z. knuddelen.
KNEUTEN, o. w., klagen zonder oprecht
te weten wat men wil ( Br., KI.·Br. ).
Vanhier kneulerm, kneuteraat. Kil.
vert. knotereu, door 'tI. IIIU111llltare~
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mussitare. 'J.. kneut en kneu, bij
Weiland en anderen. Z. bij Hoeufft
(bi~. 309) kniezen, zich eq~ens over
kwellen, hgd. /(.nausen.
·
KNEUTER voor : kreuk, krook (valsche
plooi), en kneuleren voor: frommelen
( SlecpkX ),
KNIBBEL, v. en m., in de lage spraak
gebr, voor: mond, tong: houd uwe
knibbel, zwijg (Kemp.). Elden; zegt
men : ltoud uwen snuit, uwen bek,
uwen suabbe, snebb;, mabet of snavel. Knibbel is licht voor : knabbel,
wortel van : knabbelen.
KNIBBELEN, b. w., eten, vreten, bijzonder gezegd van dieren, als katten,
muizen, enz. (Limb.); te Maastr.
zegt men knebbelen voor : knabbelen
of knauwen. Bij Sleeckx bet knibbelen : kleine stukjes van iets afb1·eken, ·
bij Kil. helzelfde als : knabbelen , in
alle zijne beteekenissen.
KNIEN, m., kaalhoofd (Meetjesland).
KNIEP. Z. knijp. · '
l(NIEZELINGEN, mv., overschot van
tarwe en rot;ge, nadat men gedorschen heeft (Waas). 't Woord schijnt
vcrwant met griezelingen, greuzelkens, afkomstig van gries, greus, in
Vl. voor : gruis gebruikt
KNIJF. Z. knijp.
KNIJNSELEN, KNIJNSELING, helzelfde
als : knagen, knaging. Soms wordt
knijsen ook i11 dezen zin gebezigd
in Westvl.
'
KNIJNZEBf~ET, m., 't zelfde als : knelsebeet of kantebete ( Westbr. ).
KNIJP, uitgespr. kniep, v., knij( of knipmes ( Limb.); in het hoogd. kneif
van knei{en ( ook kruipen ), terwijl
ons knijp komt van 't w. lmijpert,
eigenlijk : toebuigen , toevouwen
(van kie-en , zegt Bild. z. 11 , 92, op
knie, knijf en knip); zoo dat deze
vorm meer neérduitsch is dan knij{.
In 't eng!. is het kni{e , mes van
alle soort. In Macrlant's ltijmbijbel
( v. 6'207 en 18262) komt knive en

I{Nl

Cllijf ook voor in den zin van : mes,
en bij Kil. van : mes en van zwecrd,
I. gladius; Vondel heeft heL in dezen laaLsLen zin, te weten van: pook,
moordpriem , ponjaard , ook gebruikt. fleL fr. cani{ ( pennernes) is
met ons knijf verwant en heL eng!.
ktippe is hetzelfde als ons knippert ,
afsnijden, afnijpen.
KNIJPER, m., KNIJPERKEN, o., is in Br.,
het Hagel. en elders, zeker vogelken;
bij Kil. helzelfde als lmoterken (kneuter of kneu); in 't lat. ligurinus, spinus, acanthis of acctlanthis, en tinaria avis, fr. tinotte, d. i. vlasvink;
doch acanthis, van 't gr. axli11Ba,
distel, bet. eigenlijk : dislelvink, in
't fr. chardouneret. Plant. heeft knvterker' , meauwerken , fr. linvtte ,

I. tigurinus, acan tllis.

KNIJSEN, o. w., lastig vragen, kwellen,
lokken tot iets : de kinders knijsm
om een boterham. liiee naar de herberg knijsen, ze~,:t men in Wcstvl'.
alsook leefeten , alwaar kntjsen no~
gcbe~igd

wordt voor: wrijven. Z. knijzcn in de Woordenboeken.
KNUSOOR (kniesoor), o., la.stig mcnsch
. ( N.-Limb. ). z. knijzen in de Woor·
denboeken.
KNIKKEL, m., voor : knikker, gebakken
aarden klootje , ook jibbcr genoemd.
Vanhier het ww. knikketen voor :
k71ikkeren , ook jibberen.
KNIKKEN. Geknikt zijn, overdracht.
gebr., bet. : gestooien zijn, gevoelig
gemaakt zijn, fr. être {rvissé, piqué.
KNIKKER, eigenlijk sukkelaar ( KI.-Br. ).
KNlKKERBUIK, dikke buik ( Westvl. ).
KNIP, v., hQogte, toppunt éens heuvels
of borgs ( L. van Valkenburg) ; mogelijk voor knop, dat ook voor top,
hel hoogste, het uiterste, het meest
uitspringende van iets is ( Z. Weil. op
knop en knoop). Ook is k11ip, knip·
ken, knipje voor : punt gebr. : ik
was op de knip van te vertrekkeu;
waarom komt gij :wo taal ? 't Is allijd
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vp 't knipken ( Leuv., Vl. en elders).
het volgende knippen, dat gewis
voor wortel knip heeft, in den zin

z.

van : ko ;>p, dop, top, bol.
KNIPJE of··KNEPKEN, vijfcentiemenstuk
( Limb., Hassell ). Voor een stuk van
tO c. boort men veel knab. Z. knap.
KNIPPELEN, ook KNEPPELEN, in Vl.
gebr. voor: kluppelen, met stokken
afslaan : ik zat met.uwe beenert nog
noten knippelen, d, i. ik zal u nog
overleven. In Br. zegt men :klippereu,
elders :.kluppelen.
KNIPPEN, o. w., met de marbeien of
knikkers ::;pelen (Meetjesl. ). 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. Knippens, in Westvl.,
waar men nog hippens hoort, gezegÀ
van zaadbollen van vlas. Kil. geeft
knippe o{t knipperte van vlas op als
een Vlaandersch w. Hel is verwant
met knop (top). Z. knipper.
KNIPPER, zaadbol van het vlas. Vanhier
'tw. knipperen, b.v.: het vlas knipperen, d. i., gelijk men in Br. zegt,
strèpen, of de bollen op de streep aftrekken ( L. v. Aalst). Z. knippens
en hippens. De Teuth. heeft ktwte,
vlasbol.
KNIPPEREN, b. w., hetzefile alll in Limb.
en Holl. : hetvlas repen. Z. knipper.
KNITSEN, KNETSEN, o. w., hier en
daar, in 't hert van Vl., gebr. voor :
met de marbels of knikkers spelen :
laat ons nog wat knitsett (As per.).
KNOB, m., hebben Bild. en Pomey voor:
knop, knobbel, cngl. k1wb_; van knobbel, diminutief van knop, heeft men
geknobbeld voor : knobbclig : een geknobbelde stok ( Br., Limb.). Z. 'I voorvoegsel ge, blz. t39 en knoddelpee.
KNOBBE of KNOBBEN, m., Jicht voor :
klompje, ~Luk : een knobben brood,
een stuk brood.
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KNOBBELEER. Z. knobbelen.
KNOBBELEN, KNOFFELEN ( o als korte
oe uitgespr. ), b. w., snoepen, uil
den zak eten, ergens dikwijls aan
bijten, iets eten dat veel bijLens
vraagt : wat knobbelt ge daar altijd?
Hij heeft al een groote rnastelle opgeknofJbetd ( Antw., Dr.). Knobbelen is

verwant met: knabbelen en knaft'elen.
KNOUBELPEE. Z. knoddelpee.
KNOBBELSTOK, m., geknobbelde stok,
Imoddestok (Vl., Br., Antw. ).
KNOBBEN. Z. knobbe.
KNOD, m., KNODDE, rn. en v., knobbel,
knOOJI, knop, knoest, fr. na:ud, /Joutot!, durilton, I. 110f/,U8, tleXUS ( Br.,
Vl., Antw. ). In WesLvl. bet. knodde
een klein en dik manneken, ook
een kind dat niet meer groeit. Knob,
knobbel, knop (hgd. knop(, oud engl.
kuoppe ) , knoop, knop , knoddel ,
knudde!, knods, knot, knuttel (vgl.
het eng!. knotte ), knote, knoes ,
knoesel , knoest , knuist , knok ,
knook, knokkel, kneukel, knor,
knorspe, enz. zijn allen uit één stam
gesproten en staan in verband met
klot, kloot, kluit, klomp en dezer
aanverwanten.
KNODDE. Z. knods, knodden.
KNODDEL. Z. krioedel en het volgende
KNODDELPEE ofKNUDDELPEE, m., hetzelfde ~Is ktwbbetpee, pee (Z. dit w.)
met knobbels , een veldgras welks
pezen dililw knobbels of knoopen
hebben. Dit is hetzelfde gras niet als
bij Kil. lidgras, knoop· of knopgras,
in 'I lat. agrostis , gramm nodo·
sum, en wat de Woordenb. verfransehen door: renouée (duizendknoop,
varkensgras , kreupelgras , enz. )
chiendertt ( hondsgras, hondstand,
graswortel ) of sanguiuaire , bij de
Botanisten: potygor,um ( Z. dit woord
bij Blancardus ), hetzelfde als wat
wij (blz. t79) hedderik genoe~d hebben. Kil. heeft kuuttet, hgd. saks.
gelders. woord , I. tuber , tubercu-
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lum, panus, etc.
z. knobbel en kuodsen.
KNODDEN, b. w., knoopen ; knollen, KNOEDELS, KNODDELS, KNEUTELS,
KNUDDELS , m. mv., ook noedels, ·
knoelllen, binden ( Antw.); in 't.
engl. lo knot; hgd. knüpfen.
in 'L fr. nouiiles ( klontef&) genoemd ,
KNODDIG, bijv., koddig, snaakach ( Br.,
eene. bolvormige spijf. yao meel in
Kemp., Aptw. ).
water gekookt (Br., Aotw., Kemp.,
KNODS, m., en soms v. gehoord, t• voor:
Limb.). z. knudde!, blz. !!68.
,
knod of knobbel ( Br., Antw. ). In KNOEI•'ELEN. Z. knobbelen.
Vl. knoáse, dikke knobbel onder aan KNOEFT, v., voor: knohbo of knof, in
den gaanstok ; vandaar : peknoásle
den zin van : stuk, brok, homp : eenc
tvatuJelstok. !° Knods of k110ts ( Br. ),
knoe{t broorJ (AntwJ Z. knop bij Bild.
te Lcuv. krws, te Antw. knor, het( 11, 94) en bij ons : knoden knoep.
zelfde als kraakbeen, of, beter, het KNOEI, m.,geknoei, knoeierij (Br.,Limb.) .
narde of het knorachtig vleescb van . KNOEP, m., hetzel(de als : knap, beet,
geslaelll vee. Knods of knos of knor,
doch, in 't Hagel., meest gezegd van
is hetzE:irde als bij Bild. ( 11, 04) :
den beeL. of, ook wel, nn beL droog
voeder der paarden : het peerd ga{
«knorf of knurf, voorheen knorspe,
waarvan : knorsper~, d. i. een soort
hem een knoep. Ik heb geen krwep
van krakend knagen (bij Kil. rodere).
meer voor mij11e peerden. Vanhier
Vanhier heeft men knorfbeen, carliknoepen. In N.-Limb. het. knoep :
lago. Knor{, van knarren gevormd ,
stuk, brok, dikte : zoo geeft men daar
waaruit knarsen.» Vgl. he~ engl.
den naam van k"oepkolen of schaalknarry. Knodse wordt in Vl. gezegd
kolen aan de grove koolplanten, in
Dr. kropkouten geheeten.
van ecu klein dik kind , en knods
KNQEPEN, b. w., een Jllanknaboota. w.,
vindt men vcrfransebt door mousse,
zwabber, scheepsjongen.
bijna 't zelfde als knoTipen; 't wordt
KNODSEL. Z. knossel.
sezegd van 't bijten of't knappen der
paarden : hel peerd heeft hem in dm
KNODSEN, KNOTSEN, b. w., met knodarm geknoept. Als o. w. bet. beL :
sen slaan , opslaan : hij kned1te er
eten, kpabbelen , knauwen , ook se•
duchtig over; ook : botsen , stooten,
zegd van menschen : dat peera knoept
kneuzen, tegeneen slaan of sLooien
goed. Sleeckx vcrfransebt heL door
of wrijven : zijt voorzichtig dat gij de
gruger, wat CiiJenlijk in stukken
{/.esschen niet knotst, of ze zijn geknappen, vergruizen bet. Vanhier
steerá. Men zegt ook geknatst voor :
knoeper, geknoep, opknoepen ( Hagesteerd, geblutst, gekneusd. Eens
gel.). z. knoep.
{/.esch knodsen bet. ze uitdrinken.
Kil. achrij Ct knodsen, knudlen, met d, KNOEPER, eigenlijk bijter, doch in 't
Hagel. en de Kemp. : een koelken van
wat beter schijnt dan knolsen, als
één jaar oud , een veeraje tuasoben
afgeleid van knod, en vertaalt het .
meullen (kalf) eiÎ veer&. Omstr. Leuv.
door : lundere, contundere, batuere.
' zegt men : knapper , k11epper, van
Men denke hier aan: klotsen, klutsen,
knappen. Z. knaptand.
botsen, blutsen.
KNOEBELEN,b. w., voor: door de vingers KNOES of KNUUS , m., knods , homp ,
sLok of geknobbelde stok. Vanhier
laten gaan , slaan : zij hebben hem
heef~ men : kt1oezel (knobbel) en van
geknoebeld (N.-Limb. ). 't Is hetzelfde
dit laatste: g~knoezeld :.tWI. geknoe.
woord als : knobbelen of krwffelefl· ,
zeide sJok. Een kr~oe~ brood ( Limb.) ;
kr~uffeten, dat de Woordenb. vertain deze prov. :bet. knoes nog: kort
len : lraiter durement , rudement.
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en dikke vent. Z. knuist.
KNOESEL, v., mv. knoesels, kt1oeseten,
in Br., Oostvl, Kemp., eene vrucht
van houtgewas, in Br. en elders ook
steke· of stekelbezen, elders : kronsets
genaamd. Blancardus Lexicon heeft :
u grossularia, en: uva cris pa, stekel·
beziën , kruuáoor11s , kroesbeziën ;
knoezelen; hgd. kreusz·beer, johan·
nis-beert klosterbeer, krausel·beer ,
stichet-beer ,.enz.; engI. goosberry. »
Vanhier heeft men ktwesetspijs; kuoe·
sellaart , knocselaar , stekelbezen·
· struik, en:t. Men noemt ze in 't fr. gro·
seilles verles (kruisbes ), doch dit is

niet juist, want men heeft stekelbe·
zen van alle kleuren. Kil. heeft nog :
kroeset-besie, kroesbaeye, kruy-besie,
I. vulgo grossula, enz.
KNOESEL, m., veel in gebr. voor :
enkel, d. i. uitspringend gebeente
tusschen den voet en het been : tot
aan zijne knoesets duur het slijk gaan.
Kil. heeft knoesset, knoesse/been, l. la·
lus astragatus; in 't fr. is heL : cheville
au pied, malléole du pied. Vanhier het
w. k11oeseten. In Belg. en Hol. Limb.,
te Diest en elders zegt men : enkel

voor : knoesel. Z. ook anke, blz. 18.
KNOESELEN, o. w., in heL gaan met de
knoesels .tegen elkander stooten, of
met de broekspijpen, aan de knoesels,
tegeneen slaan ( Antw. en Kemp. ).
· Sleeckx heeft knoezelen , kuoezelvoe·
ten, in 't fr. se jarreter. Z. haarenkc·
len, blz. t71.
KNOETS, v., een zoet woordje, te Maastr.
gezegd voor : poe:telig kindje.
KNOEZEL, m., knoest of noest (verwant
meL'tl.l!odus), knuist, kwast (Limb.).
Z. verders knoesel (enkel ).
KNOEZEN, fr. comprendre ( Sleeckx ).
KNOF, voor: knoop of knobbel, gebruikt
in : kuotiook of kuooptaok. Z. Bild. op
knop.
KNOFFiLEN, b. w. (o als eene korte oe
ultgespr.), 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 :
traagzaam knabbelen.

KNOFFEN. Z. knutfen.
KNOK, m., plaats waar twee straten mal·
kander kruisen ; ook een gehucht ,
fr. hameau of agglomération de mai·
sons ( Westvl. ).
KNOKKEL, m. Iemand knokkels geven,
iemand slaan ( Ninove); 't is zooveel
als elders : op de k1teukets of kilokets
geven.

KNOKKELAAR, m., grompot. Z. knok·
kelen.
KNOKKELARESofKNOKKELERSE, kneut,
zagcrse, grommelerse. Z. knokkelen.
KNOKKELEN, o.w., malen, op iemand
zagen : hoe kunt ge toch zoo op mij
knokkelen ( Kl.·Br.)! In 't Land v.
A3lst en elders , in Vl., bet. het :
morren, kneuteren, preutelen, grol·
lcn , knorren. Z. kneukelen.
KNOKKELIG voor : ktwkketachtig 1 knob·
belig , knobbelachtig , fr. noueux;
oud eng!. knarry 1 engl. {utt o{ gnars,
hgd. knorrig, neérd. knorrig, ook
prcutclachti~ ( Z. Delf., blz. 481);
gromach til(.
KNOKKELWIJF, kneut, knorpot 1 grom·
melares, preutelares ( Westvl. ).
KNOKKEN, met vcrscheidene koorden of
draden tegelijk eene zweep vlechten
( Westvl. ). Dit woord .zal wel het·
zelfde zijn als : ktwchlen, bij Kil.
't zelfde al~ : knoopen, binden.
KNQL 1 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 knot, 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. krwchen,
bij Kil. knoke , kuake , holl. sax.
sicam. , hetzelfde als beeu, I. os.

KNO

( 267

z.

Hoe•lll't op ~ knoken , knoket en
kneukel (knokkel ) dal er een diminutief van is.
KNOOPGAT. Z. knopgal.
KNOPGAT, in den lagen spreektrant voor:
graad van maagschap : een neef van
liet zesde knopgat, nagelmaag (Dr.,
Antw. ). Men hoort ook k7wopgat.'
KNOPPELEN, b. w. , voortd. w. van :
knoopen : knoppet die koorden wel.
Z. keperen (Hagel. ). In den Teuth.
is k7wppen :binden.
KNOPl'EN, mv., van knop, komt voor in
den zin van : klootm, in de volgende.
zegwijzell': we8rat een franc naar de
kuoppen, d. i. weg of verloren. Hij
gaat, hij i~ naar de knoppen, hij
g~al kapot , 't is met hem gedaan.
Knop is in het oud engl. : knoppe ,
k11aps of kTioppis; in 't hgll. knop{,
eng I. button (van broek); maar 't
o. engl. k11oppe bet. in 'L hgll, knospe
( roozenknop), engl. bud, rose-bud.
KNO l'S, KNOI•SE, hoptopjes, hopllollekens
(Poperinge). Z. knop en knoppen.
KNOR, m., k11orre, knoest, knuist, kwast,
weer, knoestig stuk hout; eng I. knare.
In dezen laatsten zin komt het voorin
Limb. waa1· men zegt: die k11or is niet
kapot te krijgeu , en ook knul'restuk
voor: kuods. Men zegt ook : /morse.
Bij Kil. staat knorre vert. door 't I.
tuber (knoest), tubercutum ( knod),
ctavus (bult, knobbel), twdus (weer),
engl. knur; 'l o. eng i. kuarry beL.
knorrig. Knor is eigenlijk 't harde
luwrachtig vleesch van geslacht vee,
'tknor!Jcen, in 't l'r. cartelage. Kuör,
m. en v., ook in den zin van: knorpot,
knorster ( Antw. en elders).
KNOIIS, KNOIISE, m., 't zelfde als: knor,
knorbeen , kraakbeen , beenachtig
vlccsch, of, als te Leuv. : kuos,
krws/Jeer1 ( l'rlaastr. en elders). Kil.
heeft krwrspbeeu , knorspelbeen, en
Bild. krwr{beeu, I. Cllrtila!IO. 'l. lmor.
J\NOHSEN. Z. knarsen, knasschen.
RNOIISI'ELKEIIZEN, in Oostvl. uitg!.!spr.
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knospers, vleeschkerzen, fr. guignes;.
in Dr. noemt men de zwarte marellen ook : vteeschkerzen , en dezelfde
zoete , bleekroode knarsende kers
wordt aldaar : spaat1schc kera geheeten. Nu in eenige Woordenb. vindt
men in 't fr. guigne verduitsebt door:
.spaansche kers I eene groote zoete
kers) , In andore : eer1e kleitie zoele
kers. De witLe knarskerien ·of spaanscha heel men te J..euv. : knappers,
krakers of kraakkerzen. z. moorel.
KNORSPEN of KNOSPI<~N. o.w., knarsend
!magen of knauwen, !Jij Kil. 'll. C011·
crepare denlibus, rodere. Vanhier
heeft men: knorspekerzen, knorspetkenen, kno(r)spers, knorspets. Z.
knotsen.
KNOS voor : knor, knors. Samenstel.
knosbeen , knorsbeen of lulort bem,
(krakebeen). Z. knors.
KNOSEN, kneuzen, fr. broycr. Z. knarspen of knorsen. en knodsen.
KNOSI'EHS. z. knorspelkenen en knarspen.
.KNOSSEL, m., ondereen gemengde of vcrwarde dingen, verward huishouden ,
hutspot: dal is daar een aardige krwssel ( Oostvl.); in IJr. zegt men daarvoor : kuddemol of kq_xzemol. K110sset
voor : krwrzet, knorspet , kuauwsel .
( 'l. knarspen) of is afgeleid van krwsen , bij Slecckx verl'l'. door pile1·,
broyer, of wel van: knodset of klwlset,
van knodsen, knolsen, iets wat ondereen goknotsl, gcslagen, geklopt,
Hekletst of geklutst is, een mengelmoes. Van krwsset komt licht hel
volgende.
KNOSSELEN of DONKERMISSEN DOEN ,
bedrog, smokkelarij plegen (Gent ).
KNOTE I\ EN (Kortrijk) ; in 'l Land van
Waas : krwtlerm voor : kneuteren ,
mompelen; in Limb. : knorren.
KNOHUIG , KNOTEHACIJTIG ( afgeleid
van knoteren), bijv., knorrig, knorachtig, morziek, fr. cltagriu. 'l.. knolter.

KNU

( 268

KNOTS , m. , knorvleesch (Hagel.). z.
knods , knor, knors , enz. Knots of
lrnods bet. Le Antw. : visschersschuiL.
KNOTSE. Z. kuods Ie recht met d geschreven.
KNOTSEL, m., busselken groen en geknot
vlas, dat men onder water ter rotting
gaat leggen : gij maakt uwe knotsets
te dik ( r. Lier). 'Lis afgeleid van :
kr&oUefl , busselen.
KNOTSELEN. Z. knollclen.
KNOTSEN, b. w., drukt het geluid uit, dat
men maakt wanneer men rauwe of
knarsende vruchten, als appelen, radijzen, enz. eet: zoo ze;: I men : ik zat
dier& appel knot~en. Het is dus zooveel als : knoJ'spen of k11orseJ1 1 krakend knagen, en knose11. Een flesch
/mollen, in 't Noorden : een (lcsch kraken. z. knodsen.
KNOTTELEN, b. w., voort. van knotten,
de knotten of klwppm van 't vlas
strepen of anrekken, gobr; r. Lier,
waar men nog zegt : knotseten , af·
krwtselen voor : afknotten. Kil. heeft
knutte, een saks. gelders. woord, voor:
knoop, knoppe 1 I. 110dus1 angl. knolle,
inhedendaagsch 1 engl. knot,fr. namd;
knoty 1 fr. noueu.t:.
KNOTTER, m. 1 voor: kneuter, kneuteraar,
bel. hier en daar in \'I. : eeb droevig
mensch, een knorpot z. kneu I en
knoterig.
KNUCHEN, o. w.1 knorreu als de varkens
(Kemp.). z. knuftim.
KNUDDEL, KNODDEL, m. 1 dik meel en
meelbeslag bij klonters of klompen
( kouddelen) in 't water gekookt :
k11uádeten elilil ( Br. 1 Antw. st. en pr.).
In Limb. zegt men : knodáel 1 k11oedel 1
k11idáel. Z. bij Sl.lt.11udde.l(, fr. nouilLes. Kil. heeft k71utlel I voor.: gezwel,
bulL, knobbel en kuods. :
KNUDSEN, KNUTSEN, b. w., voor: knotsen of knodsen, twee harde voor.werpen tegen elkander slaan of stooten.
KNUft', m. en v., wortel van knufl'en,
grompot, die ontevreden is, een mof,
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molfer. z. knulfen en knulfer.
KNUFFEN, knorren, grollen, grommen,
morren 1 ontevreden zijn 1 klagen ,
babbelen als ouderlingen ; kortaf en
als tegen dank iets zeggen : u kllufle
goeden dag. Ook: hoesten, kuchen:
dat oud peken doet niet& dan knulfen

' (Oost.· en Westvl. ). Van k.tluffen is
heL freq.: knuffelen, klluffer, geknuf.
Kr~uffen is gewis verwant met knuiVIlll (kluiven ) , vanwaar kmtifelell.
knagen, fr. ronger. Sleeckx vert.lc.luiven door bauarder. z. knuchen.
KNUFFER, m., klager, grompot, zage·
man, koozer (Vl. ). z. voorgaande.
KNUIFELEN, b. w., in 't vernepen eten:
wat knui(ett gij daar alweer; in Dr.
Mwe{eten of /l.nabbelen, bij Kil. knuy{elen ( voortd. van kluiven, knagen )
ambedere.; altreetare. Bij Hoeuft't (3t 0)
bet. het : kneuzen.
KNUIFE,LING, brokkelingen \'an vleesch
(Nevele), in Br. knabbeling. z. knui·
felen.
KNUIST (knoest), vuist, armstomp, ho nip:
een k11uist brootJ ( Br., Antw . .fll. ).
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., korleen dikke ven&, dik stuk.
Z, knor (in •t ensl, knur 1 kuurle) t
ook : knods en knoet.
KNUTE, sezwel op het lijf 1 knobbel 011
de hand, bultje ( Westvl. ), het is
voor: kout, knot, en di.t voor: knop.
Z. knod. Kil. heeft knutlel, hgd. saks.
gelders. woord, I. tuber 1 panU& (geawel).
KNUTSELEN, knottelen.
KNUTSEN. Z. knudsen, kneuzen.
KNUTTIG 1 bijv., haastig, bitsig : hij is
zoo knuttig.

1\NUUS. Z. knoes.
KNUWEN, in Limb. uitgesproken: krwjen 1
'L zelfde als : koelen.
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KOB, KOBBE, v., t• het bovenste of topje
van eenen hoed, fr. toupet, de kam
of kuif van eenen haan , hen of
andere vogels • fr. huppe , crete
( Westvl. ) ; te Kortrijk kobbeken ,
fr. houppe; :!• spin of spinnekop.
Vanhier kobbejager, raagbol, en overdracht.: haardat recht omhoog staat;
kabbeuet, spinnekopnet ( Oost- en
Westvl. ). Te Ninove, waar men niet
kobbe maar spinnekap zegt, heet de
raagbol ook : kobborstel. Loopen ge·
lijk eene kobbe, snelloopen ( Westvl.).
Kob is duidelijk helzelfde woord als
kop, hgd. kop(; zweeds. kop; bij Schilter: koffe, enz. 't Is verwant met hui(,
kuif en 't fr. coiffe, huppe, houppe,
en het lat. caput (hoofd). Volgens
Dild. (11, 911) beteekende kop oudtijds
in 't eng!. niet alleen : spin, waarvan
spinnekop, maar ook : eenen hoen en
inzonderheid de hen. Vanhier de
benaming van : Meester koppe voor :
haan, in het gedicht van Reinaert
de Vos.
KOBBEJAGER, KORBORSTEL, KOBBENET. Zie 't voorgaande.
KOBBER, m., mannelijke duif. Kil. en
Plant. heblien ook : kubber, en de
laatste zelfs nog kuter . .Kil. vertaalt
het niet slechts door : colombus
(duiver), maar ook door: concu/Jiuus
( bijsla per) en cory phreus (bel hamel),
beteekenis die 't woord in Vl. nog
beeft. Z. kebber, blz.~~~~. en keubbcr,
blz. ~38.
KOCHELEN. Z. koccbelen.
KODDE, KODE, v., staart (Vl. llr.) : het
koddekeu (staartje) van 't verkm is
voor dengeue die het gat J..ust. llij
Bild. (11, 97) leest men" kodde (knots,
en voorls stok en staf) waarvan koddebeier, d.i. knotsdrager, en waaruit
'l f1·. queue, voor : stok en staart is. "
Kil. geen kodde op als een oud w.
in den zin t• van : kudse of knods,
I. clava, 2" van : bol , I. coleus , engl.
codde, 3• van 'tI. (acetire, en daarvan :

KOE
koddig. Kodde is verwant met 't lat.
cauda, staart. Vandaar kode&leper,

11taartdrager, mouwvaaer. Bij Sleeckx
trefL men nog aan : kodd.elparre, (r.
gaule, lange stok om vruchten meé
aft~ slaan. z. ons dodde, blz. 97.
KODDEMOT of KOZZEMOT, m., mengelmoes, hutsepot, verward iets. Misschien is diL koddemol samengesteld
uit kodde, I. nuga:, gefrutsel, en ko:r.:r.emol van : kouen ( kodsen) en mol,
voor : gemot, gemul. z. deze woorden, blz. UO ( 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. knots:r.waaier.
Z. Bild: I, :S7 op beier. z. ook : kodde.
KODESLEPER, m .,mouwvager (Siydinge).
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. vertaalt door: pons, scala: nava/.es quibus
excipiu11tur aut iuterram expommtur
vectores.

KOE, KOEl. In bet zuiden spreekt men
bijna overal kaei uil. De Hollanders,
zoowel als wij, zeggen in het mv.
koeien. In de met koe samengeRielde
woorden zullen wij ook koei sebrij ven;
omdat het hier eene samentr~kking
is van koeie, het gen. van koe. Oude
koeien uit de grachl halen bet., in 't ·
Zuidon, 't zelfde als in 't Noorden :,
" eene verdronkene , doode of oude
koe uil de sloot halen. De metkkoei
zij~ dikwijls gewillig betalen. I/ij
geefl·gelijk eene melkkoei, bij dokt gemakkelijk af (Br., Hagel.). Brutlende
kaeie11 geven de minste melk, die 't
meest klappen, verrichten bet minst.
Er is ge me koei die blaar heet; of ze
moet toch eetl plekskeu 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 geene· koei
die bont heet, enz. Daa7 is at meer
dan eene koei die blaar heel, zegt
men , in Vl., wanneer men onder·
scheid 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. beert kuchen,
. kichen, t. anhelare, tussire, angl.
coughe, en 2• kucheten of kugheten
in den zin van: ronden of rondmaken,
in 't I. rotundare, en ook van : slin·
geren. Coechten bet. in den Teuth.
joculari, fascinare; dus is het hier
't zelfde als : huichelm (k voor h) en
coechler voor : huichelaar, I. histrio,
joeuiator, manducus. Z. bij' Hoeuffl :
koekelen.
KOEDELJACHT, m., gemeenc hoop : die
jager had eene gansche koedetjaclit
honden bij zich. 11eet de koedeljacht
deugt niet (N.-Limb.). Het woord is
samengesteld uit jacht en koedel,
misschien voor: kudde. In den Tcuth.
heeft men codde voor : vtekke,tuncke,
I. macuta. Z. kladde.

KOEEN, b. w., klanknabootsend w., icmand roepen met /we te schreeuwen :
koe hem eens, of: koe eens op hem dat
/tij kome ( Essehen ). Zie hoeën.
KOEFELEN, KOFFELEN, b. w., dekken,
toedekken , doffelen , inwikkelen,
lwcsteren. Koefel u maar goed (in
uwen mantel, bed, enz.) dat gij gee11en
koude. krijgt. Ik zal hem goed en
warm koefelen, d.i. verzorgen ( Br.,
Antw. ). Hoefeten zal wel een zijn
met koeferen , bij Kil. koeveren en
koeverteren, I. comparal'e, enz. Dit
kueverCII zou wel met 't fr. couvrir
or cuuver kunnen vcrwant zijn.
Vercoeveren, verevveren , in 'l eng!.
tv recover, vcrtaalt Delf. door : se
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remettre, zich herstellen.
verders
koeketen bij Hoeufft, en, bij Weil.,
ltoesen.

KOEFEN. Z. koffen.
KOElBEEST, v., een beest tot het
koeiengeslacht behoorende, zegt Lulofs (Woordafleidkunde, blz. '!38).
Wat schoone koeibeest, zegt het volk,
dat alsdan geen onderscheid maakt
van geslacht of ouderdom van het
beest (Vl., Br., Limb. en elders).
KOEIBOER, m., een landman of b'Oer,
die koeien houdt en daar soms ook
wel zijne velden meé 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 (Vl. in de Polders). Yerbeetd u eenen hoop pee1den,
zonder orde, aangevoerd door koeiers
en knechten (Beurzen-CourQnt, 1861}.
Sleeckx heeft koeter. z. dit. woord.

KOEIFLATER, v., klats of plak koeidrek,
hgd. kiihfladen ( Limb. ). Z. flater,
blz. 125.
KOEIHEERD, m., voor koeiherder, koeiwachter, hgd. kühhirt. Edoch in
Limb., waar dil w. gebr . wordt, bet.
het: een algemeeoen koeihoeder, de
koeiwachter der gemeente. Z. hcerd,
blz. 180. In den Teul11. is coeyenherdde vert. door: vaccarius, en herdde der ossen of coeyeu door: bubutcus,
armentarius. De gemeenteherder,
waarover men het Taalk. ,lfag., ( 11,
blz. 307-309 )·inzie, heette, op de Veluwe en in Gelderl.: koert, bij ver kor·
ting van koeiherder. ·
KOElHOUDER, 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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KOEIJüNGEN, m., dekoeihoeder van een
huisgezin, fr. vacher, (Vl., Br. Antw.
en Limb.); in N.-Br. koeistuwer, de
aankomende, de minste knecht. z.
Hoeufft, blz. 3t3, en ook koeter.
KOElKETEL, m., groote ketel om den
koeidrank of't koeivoedsel in te ~ok en
( Br., Kemp., Limb.). Het is in N.-B.
en in geheel Neder-Sal;sen gebruikt.
Z. Hoeuff't, blz. 312. Die gist dat het
wel koeJ.ketet zou kunnen zijn.
KOElSTOUWEn, m., ook koeituischer,
koeidrijver, koopman in koeien (Br.,
Antw.). Men noemt den kwikstaart,
fr. bergeromzette , ook koeistouwer,
koeistouwerken(Vl.,Br., Kemp. en ook
omstr. Ureda. Z. Hoeufft, blz. 3t3.).
KOEITUISCHEn. Z. koeistouwer.
KOElVLIEG staat in de Woordenb. vert.
door: taon (paardenvlieg, daas), maar
de koeivtiegen zijn eigenlijk de gewoone huisvliegen, in Augusti en
Septembermeer talrijk en zeer kwaad.
lW EI WACIITEHKEN , o., kwikstaart
(Kemp. ) ; in Limb. akkermamzekm
genaamd. Z. blz. U.
KOEK, m., in Wcstvl. voor: raap- of oliekoek; in llr. raapbrood geheeten.
]{oe ken van eenm deeg, mannen van
dezelfde soort (Vl.). Koek, ook voor:
oorveeg.
KOEKEBAK, m., bockweitkoek, weitekoek, pannekoek, fr. galette.
KOEKEULOEM, v., is de in de hoven aangekweekte primula e/atior, wier
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. lnuerdaad , de primula elatior en
officinatis worden soms in Frankrijk
coucou en brayettes de coucou ge·
noemd ( Limb. ). De koekoekbloem
staat in de Woordenb. vert. in·~ fr. en
't l.lychnis, welk ,tyclmis Blancardus
wederom vertaalt door : ch~istus·

KOE
oogen , bgd. (rauen-roeslein, eng i.
rose campiotl , fr. willets de Dieu ,
pa64e-{leur~, passe-rose. In Brab. geeft
men uog den naam van : koekoeksbloem aau een vroeg•purper bloem-

ken, dat in natte gronden wast.
KOEKEBROOD; o., te Brugge broodvormige koek gemaakt van mastellendeeg. Z. over waslelie, mastellen ,
fr, gáteau, Delf. blz. 383.
KOEKEGOED, zoo goed als koek, 1.166r• goed, zeer goed, bekwaam, behen·
dig : hij is koekegoed tot dat werk
(IJ pere ).
KOEK- of KOKHANGEN bet. blijven hangen, al slingerende ergens aan vasthangen : Jur1 viel va11 den boom,
maar bleef gelukkig in de takken
koekhangeu. Zijn stok hangt koek

{ Limb. ).
KOEKELOEn, m., liefhebber van hanen,
die hanen tol vechten aankweekt(VI.).
z. kochel, bij llild. 11.
KOEKELOEnEN, o. w., sluimeren, aan
een en za eh ten slaap overge~:even
zijn, wordt bijzonderlijk van den namiddagslaap ~:ezegd; een uiltje vangen, fr. sommeitter. liet beteek. ook :
loeren, iets afkijken ( Urab. ). Z. underen. Ook : wachten : wat slaat gij
daar te koekeloeren, fr. croquer Ie
marmot ( Maastr. ). Koekeloereu bij
Kil. als een haan kraaien, I. cucurrire, enz. Z. ook Uild. (U, 6ä) op
koeheL lloeutl't leidt koekeloeren af
van : koekelen , elkander liefkozen ;
edoch bij Kil. is kokelueren, kokerolieu, in 't I. cochleae vitam agere,
domi talitare, d. i. leven als eene
kokerol (carakol) of slek, altijd thuis
zitten. Z. Weiland.
KOEKELOEnENHAANTJE, klanknabootsend kinderwoord tot de hoenders
gericht, in 'L fr. coquerico ( Brab. ).
KOEKEN, KOEKEnEN, een de~ roode
kleuren in het kaartspel ( Br., Hagel.,
Antw. ), in Vl., Limb. en Holl. veel :
ruiten, fr. carreau, geheeten. Scrrure
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spreekt van dit woord in de Midde-

KOE

zomzeken te gaan tiggen ( Drab. ).
· KOELEN. 't Zat wel koelen zonder blazen,
KOEKEN,o.w., toteen koek worden, saAm·
't zal wel van zelf op zijnen pas ko·
· pakken, klonteren : dat meet begint
men ( spreekw. veel gehoord).
te koeken, Vanbier ineenkoeken, vastKOELKOP. Z. kuilkop.
kleven : ·zijn /laar' is iueengekoekt KOEN, v., kieuw, de opening ter zijde
(Dr., Antw., Hagel., Limb. ).
den kop van eenen visch welke ge·
KOEKENZONDAG, m., zondag na den
durig open en toe gaat. Kieuw, opekermis , ook : nakermis gebeeten
ning, vischkaak, fr. oule (Antw. st.).
•
( Westvl. ).
Het w. is verwant met koon, kaak,
KOEKEREL; KOEKE~AL, m., platte drijf·
eng!. cheek.
tol of dr.aaitot , dien men met eene KOES, bijv., stil, zich· koeshouden :
houd u koes; koes de , koest u , blijf
zweep.doet draaien. Vanhier : koeke·
rellel&, o.w., met de drijftol spelen
stil , roer u- niet. Het wordt ook tot
( Limb. ). Z. dop, blz. 102.
menschen gezegd. In 't fr. heefL men
KOEKESTUITER, m., boterham van witledaarvoor : coi, en in 't oud fr. coes in
brood (Meetjesland ).
denzelfden zin. ( z. Roehefort langue
KOEKKAPPER. Z. kapkoek.
Rom. en Hoeuft't, 313.) Weil. heeft :
KOEKMAT, o. l in het schaakspel),
zich koese11 , in de volkstaal tot honden gezègd, misschien van 't fr. coufr. pal.
KOEKOEK, m. : loop naar den koekoek,
clle-toi; in Westvl. zegt men koeste.
in Limb. hetzelfde als : loop naar KOESTEN (ZICH), in Westvl. voor :
den bliksem. /let is aUijá koekoek
zich koetse11 of koesen.
emen zat1g, het is· altijd hetzelfde
KOET, bijv., bloodaard, fr. l4cM, couartt
(Dr.-, Antw., Limb. ).
( kuwaard ) : die koeU hij is bang
KOElWEKSDLOEM, v., I. flos cuculi,
in den donkere. (Antw. st. en pr. ).
bij Kil.; in Dlanc. I. nasturtium aqua·
z. koet voor : kloet of kloot, en dit
ticum tnitlus, en cardamine. Edoch
voor : kul of snul, fr. 11igaud.
in Drab. geert men nog aan an· KOETELEN, b. w., ruilen (N.·Limb.). Bij
dere blocmen den naam van koekoeks·
Kil. hoetelett ( h voor Je;), soeteten ,
bloemen. Plant. vert. coeckoecks·
I. caupot~ari ; ez rebus vili11imis
bloemen door : armoiries sauvages,
q11aestum captare.
I. vetonica (betonica) sylveslris. Z. KOETEN voor : toeten (blazen)., bijzon·
der bij de koeiwachters gezegd, eo
koekebloem.
KOEKOEKSLIJM. Z. koekoeksnot.
hiervan 't volBende
KOEKOEKSNOT , o., gom van boomcri KOETER, m., koeijongen, kleine knecht
(KI.·Br. en Meetjesl.); in Limb. :
die met de koeien uitgaat en ander
slenterwerk doet (Kl.-Dr.). z. koeier,
koekoekslijm; in Dr.: vogelsnot.
KOEKPOT, m. : «Ik moel mijnen koekpol
heerd, keuter, kassaart en kouter.
110g beslagen voor mijn smoutbollen
KOETER IJ , KOETSPEL, fr. jeu crai11ti(
( Sleeckx ).
·
tegen t'avoná. » ( Reinaerl De Yos,
Antw ., t86t, blz. 3). Elders zegt men : KOETERTAAL voor: koeterwaalsch, on·
verstaanbare laai (Sleeckx), hgd. kaulemperpot.
KOEKZIJ DE. Op zijne koekzij liggen,
derwälsch.
ook. : op tuizij, zomerzij, groenzij KOETS, m., deuk of bluts. Vanbier 't b. w.
koetser~, ecnen deuk geven, eu, overliggen, d. 1. gemakkelijk uitgestrekt
liggen. Het doet zoo eene deugd 11a
dr., slaan ( N.-Limb. ). Koets voor :
den el~l wat op zijne koekzij in 't
rijtuig is in Limb. m.
taèr (I, blz. :190 ).
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KOETSEN, b. w. bet. bij Kil.: bij iemand
slapen, I. concubare. Z. Weil. op :
koetsen en koesen, die verwant zijn
met het fr. coucher en 't engl. couchee. z. vcrder koets. .
KQETSER, m., 1\oopman : ellfl vlaskoetser
is een lwopmun die rond gaat om
voor anderen vlas op te koopen ( Kl.·
Br. ). Misschien voor ketser van ketsen, rondloopen, bij Kil. I. CUI'Ittare.
Z. kutser.
lW ETSKAR, v., in de Kemp. en in Limb.
gebr. ,·oor wat men in Dr. eene
speetkar noemt.
·
IWETSKEN, o., vogelnest ( r. Thien.),
verkl. van koetl, dat de Urusselaars
uitspreken als 't fr. couche, welk
laatste met ons koets vcrwant is en
ook, als diL, de beteeken is heeft van :
bed, ligplaats, ligging, slaapplaats,
welke men in de gcmeene s11raak ook
nest heet. Z. Dild. en Hoeufft, blz. 314,
op koets.
KOE\'EREN of KOEVEREER EN, w., keuveren , keuvereeren , vercuvcren of
veroveren. Kil. vertaalt het doo.r 'tI.
cumparare, acquire1'e, conquirere.
Koever, bijv., het. overvloedig.

KOEVOEqE; een meerschvogel, poel- of
watervogel ( Wcstvl. ) , licht dezelfde
vogel als : koete of waterhen , I. {ulica, fr. {oulque.
KOF 1 voor kuif in Limb.
KOFFELEN. Z. koefelen.
KOF I.<' EN ( KOEFEN) bet. bij de Ant·
werpsche jongens :op zijnen marbol
of knikkers moeten laten schieten.
li:OFFIE, volgens Sicgenbeek beter koffi,
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
Belgil! ook meestal zegt, en het fr.
café zijn ook m. Maa1· met ee11e hand.
koffie. dri11ken bet. in Vl. : koftie drinken zonder boterham erbij. Koffie
in zijn hemd. is koffie zonder melk
(Drab.).

KOK

KOFFIEBAL, vergadering va·n personen
om koftie te drinken ( Westvl. ).
KOFFIEBROZELEN. Z. koftiegrózel.
KOFFIEDIK, KOFFIEDRAS of KOFFIE·
GRUIS, het dik, draz; of gruis van
den koftie, fr. marc de café ( Llmb.,
N.-Br.).
KOFFIEGROZEL, m., de deelkens die het
koftiedik uitmaken, worden in Limb.
kof1iegro~ele71 of brozeten genoemd.
KOFFIEKOUS. Z. koftleluit.
KOFFIELUIT, KOFFIEWTTE bet. In Vl.
eeno vrouw die geerne koffie drinkt ;
in Limb. aegt men, evenals in Oostvl.,
ko{fie{uit; in Br. en Antw. ko{ftekous;
te Lcuv. en omstr. ook koffieslemp.
KOFJo'IEMOOR of MOOH, bolvormige kope~on of ijzeren ketel, waarin men 't
kofticwater Iaa~ zieden, fr. coquemar
(Dr., Antw. ).
K(IJo'FIESLEMP. Z. koffieluit
KOFFIEZAK, m., zaksken om den gemalen
koffie in te doen als men hem opschenkt (overal ) , ook een man sper·
soon die géerne koftie drinkt ( Br. ).
KOFFOOR, KAJt'Jo'OOR, KAUFJo'OOR, o., is
nog van dagelijksch gebruik in de pr.
Drab. on Antw. voor: komvoor, konfoor wal men in do Woordenboek.
vindt, in 't fr. cllauffoir, dat wij van
chauffer afleiden en Di h.l. ( 11, i09)
van '1 italj. catdatore, nu r scaldatore,
verwarmer.
KUKELEN. Z. tuimelen.
KOKELENBOL : eenen koketenbot maken,
ccnen tuimelaar maken ( Limb. ). Bij
Kil. kuyhelett (I. rotundare), ook
in Saksen en Duitschland gebruikt.
kuilelbuit.
KOKEMOL. Z. keukcmol, enz.
KOKEN. Gekookt ;ijn wordt in Westvl.
van iemand gezegd die Jangen tijd
ziek geweest is en vee! geleden hecfL.
Koker~ gelijk me11 eten wil, zijne goesting doen, naar zijn eigen zin te werk
gaan (bijna overal).
KOKEN EN SMOKEN, de keuken gereed
maken, veelkoken ( Br., Antw.).
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KOKER, in Br:en Holl., m., in Limb., o.;
in Br. en elders overdr. gebr. vom·:
bol , hoofd : hij heeft verstamt i11
zijnen koker. In de Kemp. heL teellid
van eenen hengst.
KOKERS, KOKEitSE, voor : kokin ( Br.,
AnLw. ). Men spreekt Ie Leuv. :.kok·
kin uil.
KOKERULLEN, o. w., slil spreken, fr.
chuchoter ( Sleecklr. ). Bij Kil. kokeril·
ten , holl. I. celebrare hilaria ; bij
Meyer bet. kokeriUen :feest houden.
z. Hoeuft't, blz. 316. v. kokerellm1.
KOKHANGEN. Z. koellhangen.
KOKILLIE,lang koekebrood (Poperinge).
KOKKEDEIEN, heLzelfde als :koekeloeren
(Meetjesland ).
KOL, KOLBLOEM, KOLPLANT, in Br.,
Limb. en elders voor : kolle, kollebloem , plant die ook hier en ginds :
klaproos , kankerroos , korenroos,
rooáe oC wilde heul , fr. coqueticot,
l. rhoeas genQemd wordt.
KOLDER. llii is goed. in zijrten kolder,
voor.: hij is dik en vet (Dr.). Kold.e1· is

eigenlijk: een lederen kleed en voorts,
bij uilbreiding, alle sluitend kleedje
(Dild. 11, 103). Dij Dierickx,lllémoire
sur·Ganct, 11, 323, is kulder: kleed.
KOLEBEEST, v., ook k.ouJiebijter en teen·
bijter genoemd (WesLvl.). Het is een
zeker zwarte kever die wat minder
is dan de avonetrullen , doch wel aan
dezen gelijkende, en die zich veel in
zandigen grond ophoudt en vliegen
kan.
KOLEERIG, bijv., in 't fr. colère en colérique, oploopend, grammoedig ( Dr.,
Hagel., Antw. ).
KOLENAAR, m., in de gemeene taal voor:
stoker, aanstoker, heeter, Cr. chauf·
feur.

KOLENKINK. Bij Sleeckx in 'L fr. charrettère, doch wij denken dat het kotert·
kinkelmoetzijnen: armenvoerman of
karredrij ver bet. Eerevisse zegt : "De
kole11ki11ken zijn menschen, die tot de
omstreken van Kerkraad t'huis 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 SiUard en omslrellen
vervoeren om ze te verkoopen. Kinken behoort toL Limb. Alleen genomen , beL. hetzelve : verkoupen wat
voor liet huishouden ·noottig is , '"
zulks om het gelet achter duim te verkwistm in snoeper·ij of in pracht.
Ki11ke11 wil doorgaans zeggen: merkten, ter merkt á1•agen. Op bet kolen-

vervoer Locgepast, zegt men: koler~
kinken. Deze mensellen winnen zeer
weinig; hunne paarden leven van de
granen en klavers, die langs den weg.
groeijen. Vandaar komt heL spreekwoord : op eenen stap breedte 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. kolt, angl. ctubbe,
Kil. ). 'tls een kolfje naar de llafld,
het is wel van pas ( Antw. ).
KOLFHOUT, ook kalfhout uitgespr., is,
te Antw., het bout van de non ol'
den piudop.
KOLFIJNNAGEL, een nagel die aan beide
zijden van den bolaard ( Z. het
woord ) uilsteekt , dienende om de
touw er aan te ve~tigen (Kl.-Dr. , '
Willebr. ).
KOLLENDIEREN, KALLENDIE}lEN, b. w.,
voor kalangieren, d. i. straffen, in
de boet slaan ( Kem'p. ). Z. blz. 216.
KOLOM. Kolommen noemt men in Dr.,
Antw., Kemp. en Breda :de ijzeren
spij Ien welken men hier en daar voor
de glasramen ziet ( Hoeulft, 317 ).
KOLVE. Z. kolr.
KO&IAAL, v., uilgesproken kommet, is in
· Limb. zekere visch. Het woord schijnt
samengesteld uit : kom, fr. baJisin,
en aal.
1
KOMAI!'. Yan of met iets komaf ma.ken,
met iets e~ns voor 11oed gaan begin·
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nen, er zijn werk van maken om het
spoedig ten einde te brengen ; il~ts
effen of: met iets gedaan maken : een

slechte betaalder maakt geen komaf
um zijne schutden te vereffenetl ( Br .,
Antw., Hagel. en Vl.).
KOMEN, o. w., heeft zijn imperr. kam·.
soms ook lang uitgesproken , voor:
kwam , in ·~ Hagel. , in Br. en
Limb.; in 't hgd. ook kam. Warm
komen , goed doen : dat geld komt

hem warm. In de goede week ko·
men, van pas komen. Iemand zien
of houren komen , iemands meeuing,
voornemen kennen of raden : ik hoor
hem komelt, al heeft hij geeH blokken
aan (bijna overal}. Ilomen wordt
hier en daar in Vl. voor : worden gebruikt: ik ~at wet eens pastor komeu.
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kaninchen , vroeger ook kungele en
kunele, engl. conye en connye, I. cunicutus, in oud fr. connirt; te .Leuv.
en Antw. spreekt men komijn , in
Limb. kr1ien uit.
·
·
KONING, keunink, keuning, keunik uitge·sprokeu. Men 'zegt in Westvl., 't welk
oudtijds onder den koning van Vrankrijk stond : voor den koning iel8
áoe11, d. i. iets gratis, zoodereenig
voordeel , verkeerd doen : wij zijn
voor den lto11ing rond geweest • d. i.
wij hebben niets opgedaan.
KONINGEN, als o. w. gebr. voor : op
Drijkoningeonacht aan de deuren
gaan zingen ( Westvl., L. v. Aalst).
KONINGSKOEK, m., koek die voor Driekoningenfeest gebakken wordt en
eene boon inhoudt (overal in Ned. ) ;
in Br. heeft men den nieltwjaarskoek,
den Sint-lVicolaas/wek, en 't gebak

KOMFOOHVAGER, m., schouwvager (PO·
peringe ). Z. kolfoor.
KOMMEL. Z. komaaL
van den Graaf va?& hatf va1ten.
KOMMERSCHA I>, uitgespr. kamerschap,
KONKEL, n1. of v., volgens toepassing,
v., kleinhandel, handel : kommerdiepte in een waterkolk, draaikolk ,
schap in iets drijven. Ook koopwaren
draaistroom (Meyer en Kil.) in eene
in 't algemeen : zijne kommerschap is
beek of rivier; diepe kolk met slijk
op zee vergaan. 't Is in 't fr. comgevuld ( Kl.-Br. ). Vanhier : in de konmerce. In Van Heelu trcft'men reeds
kets zij11, zich in moeilijkheid bevincomescap aan in de gemelde betccden. Te Tessenderloo wordt ko11ket
kcnis (Antw., Dr., Kemp.). J. Van
ook van een scheet gezegd. Konket,
Ruysbroeck schrijft comenscap.
afgeleid van :kink, een draai, is de
KOMMESVEUR, ook overhemd of halfwortel van konkelt•n , dat eigenlijk:
hemd genoemd. Het is eene verbasdraaim, omdraaien bet., bij Kil. I.
.tering van : kom eens voor, de uil- ·
co111urquere, rotare, en vandaar ook
drukking toch : er voor komen, hier
eertijds: spinnen bediedde (Z. Weil.).
en elders gebruikt, bet. : uilpakken,
Edoch in de Kemp. bet. konketen : in
met iets pronken (Kemp. ).
't geheim Jverkwanselen, slinks en
KOMP voor kom; in Limb. waar 'l woord
bedektelijk handelen. Z. Taalk. Mag.
m. is, terwijl het in Br., Antw., lloll.
( 11, ~90 ).
v. is: een tooikamp voor: looikuip.
KONKEL, m., de steen die onder de onKONIGIN, v., wordt in gansch Vlaamsch
derste trede van den trap ligt en
Belgii! gehoord voor : koningin.
welke aan de eeoe zijde rood uilloopt
KONIJNENMELKER, m.,liefhebber, koop·
(Autw.).
man in konijnen (Br., Antw.). K611ijn,
KONKELEFAZELEN, hetzelfde als: kono. in Dr. en Holl., is m. in Limb.
kelen. Sleeckx, die dit woord opgeeft,
Volgens Bild. ( 11, 33 ), die ook l..anijn
verfransebt het door: machiner, traschrijft en bij samentrekking kr1ijn,
mer. Na vorm en samenstelling van
zou het moeten v. zijn. In 'I hgd. is 'I
het woord te oordcelen, komt konke-
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ten en fazelen, dat licht eene verbastering is van foezelen ( z. beide
woorden, blz. ti~ en t31 ) ons voor
al& hebbende dezelfde beteekenis.
Edoch waarschijnlijker is het maar
eeqe andere uilspraak van konkel(oe·
zen, te AQtw. : konkel{uiz,m.
KONKI!:LEN. Z. konkel en konkelfoezen.
l{ONULFOES, m., bedrieglijke handelwijs, draaierij , gefrutsel: 'l is konkelefoes, :~~egt men, om te beteekenen
dat iemand met heimelijke streken
en draaierijen omgaat om tot eenig
. doel te komen ( Br. ). Te Antw.ldink,t
het: konkelfui~, en het ww. : könkelfuizen. ln Westvl. heeft konkelfoes
eenigszins de beteckenis van : wanorde, w~qordelijken toetïtand in een
hui~ö. ~. het volgende.
KONKELFOEZEN, o. w., bedektelijk, bedrieglijk handelen, met draaierij eB
omgaan; ook : zich met eenen anderen verstaan om eenen derde te bedriegen ( Antw. en llhlers; ook in
N.-Br. Hoeufft, 319 ). In WestphaIen heeft het dezelfde beteekenis.
Doch in 't llolsteiusch Idioticon van
Schütze, op : ku11ket(use, wordt eene
eenigszins andere betcekenis opgegeven. In N.• Limb. bel. het ook :
knoeieQ, futselen. z. ons foetselw en
foezelen (blz. f 31 ) 1 welke beiden de·
zelfde bcteekenis als konkelen en
koukel{oe:r.e11 hebben. Edoch wij lezen
in 't Taalk. 11/ag. (11, .t.!IO) dat {oezele11
wel één zal zijn met het hgd. (useln,
dat Schmeller's Dayerisclles IYOrterbuch. (I, 571 ) vcrklaart door beuze.
len, haastig en slecht arbeiden, enz.
KONKELHUIS, KONKELWINKEL, huis of
winkel waar gekonkeld wordt; huis
waar de koftiewijven lammeeren;
winkel waar iets gebrouwen, gesmeed, waar geroffeld wordt ( Br.,
Antw.).
KONKERNOL, KONKERNUL, KONKERNUUL, v., kornoelje, fr. comouilles
(vrucht va u deu kornoeljenboom): em
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kot~kernull~n zomerhuisje ( Limb. ).
KONNEN (kost, gekost en ge'konnen ) , in
't z. veel meer g.ebruikt dan kunnen :
de jongeu kost gister z,ijn les niet.
KONNEN, o. w., 't zelfde all! : klitzen
blz. 253 ( Westvl.).
KONSEEM, betaaldag voor de werklieden.
Dit woord, in Vl. in Gebruikgekomen
sedert het leggen van de ij~eren wegen, is waarschijnlij i\, eene verbastering van 't fr. quinzaiue, omdat
de betalingen alle veertien dagen geschiedden. Aa11 de (orten kazeën
(Antw.).
KONSUUS, bijw., in Vl., voor kwanswijs,
kwansuis, dat in Limb. kwansies
luidt en ~e Antw. : kQ1Jsjuus.
KONTEN, van he~ fr, con te, prullen,
vodden, praatjes : konten vertellen
of verkoopen. Vanhier : kanterij,
vodderij, gepraat (Westvl.).
KONT EREN, o.w., in bet pottelten passen,
tegen iemand l!pelen ( kaartspel )
(Kortrijk).
l{ONTERMAN, m., klein rond broodje ter
grootte van t:en pistolel-koek : wal
kost áat kontèrmarmeken 1 (Westerloo en Mechelen).
KONVENT, o., plaat!! waar de knechten
sh,1pen ( Vlaamscha Polders).
KOOl!', ,.. , te Diest, in Dr., Antw. en Vl.
katoenen vrouweumuts.Men noemt ze
ooi•: slaapkap, slaap mul~ en jen, hgd.
llaube, t~achtl!aube , fr. cuïlfe, serrelête. Bij Kil. koyffe, koyflie, I. vetus
{land. capillare, retlculum (ueueken,
gebreide kuif). De slaopkoo(wordt te
Uasselt: kar/Jotms, te Sint-Truiden:
moeder genoemd. Koof is eenzelftie
woord met kuif, v.; doch m. in Limb.,
waar het koe{, kof wordt uitgespr.
Kooi voor: kl,dde, klad, "Cene zekere hoeveelheid dieren lesamen : eene kooi
schapen , duiven , patrijzen , enz.
(Kemp., Dr., Antw. pr.); ook in
N.-Br. Z.Hoeulfl,320; LeBoom :/i.uchel.
KOOK, m., eten. floor dm kooh. ZtJl'geu
(Vl. en elders).
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KOOKSEL, in de gemeone taal gebruikt
voor: bende, eenc zekere hoeveelheid;
een.Jr,ooksel kipderm, fr. ur1 batuilton
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 zachtlang uitgesproken; ma:1r
/wot (plant), in Limb. ook m., is
elders in 't Zuiden v. en kliul\t scherp·
lang, in 't hgtl. is koht (gewas) m. en
koltie ( I. cartw } v.
KOOLAARD, m . .Sleeckx· verfransebt den
naam van dezen vogel door : geai, en
dit verduitseiJl hij door : meerkol,
wouterkot, roe!aard, hunnewuiten,
hunneweit, wouter, gaai, rotzak.
Waarschijnlijk is koolaurd, dezelfde
vogel als )lij Kil. kouten, in Vlaand.
hetzelfde als weylenroetaerd, I. pica
glandaria, graculus (kauw).

KOOLBLOEM, soms voor: koliJiocm.
KOOLDRAADJE gaf men ons op als te
Kortrijk in gebruikt zijnde voor : gebrad~n breën, bij Kil. kolen-harst,
vulgo : carbonada ( karbonei).

KOOLBHANDER, m. Zoo noemt men, alsook bitlebijler ( l1lz. 55 ), den goudkcver, in Br. goudsmid gehecteu. Dit is
een ander dier dan koolbijter , dat
Olingcr door: clopvrte vcrfrauscht, en
dan korenbijter, in 't fr. culaudre en
charançor1.

KOOLHAAS. Het spreekw. : hij is een
kouthaas, d. i. een slimme guit
( Maastricht) ; bij Sleeckx overdracht. : iemand die weinig trouw
verdient.
KOOLIJZER, o., soort van vierkantigen
ijzeren bak, op vier• beeneo en met
traliën' dienende om kluiten of ko·
Jen op te branden ( omstr. Thien. ).
KOOLKAPPEH, m.,mocsverkoopcr(Antw.)
KOOLMEES, v., koopman in kolen
( Antw. }. ltlen zegt ook : koolmusch
(oo zachtlang) voor: koolmees, vogel.
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KOOLZAADSTEKER, stuk hout waarmede men gaten maakt om koolzaad
te planten (Kortrijk-). Steker wordt
stekker uitgesproken.
KOOPEN. Een kind koopen , een kind
brengen, krijgen (overal).
KOOPMAN (ZWART I<:) , gebrekkige kooper, fr. (ot enchérisseur ( Br. ).
KOOPZIENDI<: wordt in Westvl. als bijv.
gebruikt in den zin van :iets dat zich
wel aanbiedt of vertoont om verkocht
te worden : b. v. dat peerd is koopziende.

KOORD, KOORDE, v., richtsnoer, lijn :
buiten de koord of het koordje gaan
( Limb.); elders: buiteil schreef gaan,
d. i. (in den zedelijken zin) te verre
gaan : de koorde bachlw den knoop
hebben bet. omstr. IJ pere : het wel
bebqen, fortuin hebben , niet te beldagen zijn. De kat zat 'de koord
oploopen. Z. kat. Hebtje geen koordeken, ik zal't aa11 uwen

neus binden,

zegt men in Vl. voor : wat zijt gij
toch nieuwsgierig! In Br. zegt men :
was uw neus een kapstok, i" zou 't er
aa11 hangen.

KOOI\0, KOERU, in N.-I.imb. en Geldcrl.
voor : kocihcerd. Z. blz. 270.
KOOHEZEL, m., te Maastr.: een kerkbedel,
wordt iu Br. soms gezegd van een
dommen zanger.
KOORLIJK, o. Door "oorlijk verstaat men
doorgaans : een begrafenis· of lijk·
dienst en uitvaart van eerste klas,
omdat, onder zulkeu 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.
KOORTABÈL, ook koortafel (gelijk men
zegt : wcêrtafel), I. cnleuliarium
liturgicum. Men spreekt het in Vl.
uit : kortebelle; in Br. kartabel; in
Limb. kar te bel; overal met den klemtoon op bel. Dit woord komt van :
carta-tabella , zooals men het ge·
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schreven vindt ·in kapiltelacten van
Antw. uit de XVII• eeuw.
KOOHTSENIEREN, o. w., de koorts heb·
ben ( Sleeckx ).
KOOTEN, v., alleen in 't mv. gebr., pui·
nen , afbraak van steengebouwen
(N.·Limb.)·. In den Teuth. heeft men:
1• cote, I. ba.sa, basis, 2o steyn coten
of stucken die men mede inmuyrt,
I. rudus. Nu de 'l'etraglolton vert.
rudus door èpemco11, fr. décömhres
des btltiments, allerlei rouwe stof,
gebroken steen van muragie, plaastering.
KOOZEN, o. w., kroozen, kermen, klagen : die vrouw doet niet als koozen
(Br., Antw.). Bij Delf. (blz. 265 en
Hl2) bet. koosen, hgd. kosen : spreken, in 't fr. causer,jaser, en D• Kremsier vertaalt kosen door: colloqui. Bij
Kil. koosen,lie(kooserc, in 'tI. blandiri,
adulari; (omicari; bij Meyer: vleien,
troetelen, smeeken. Z. keuren.
KOP, m. Kop hebben bet. in Brab. en ·
Antw. : moed hebben; in Westvl. :
slim, doortrapt zijn. Op den kop
bet. in Br. en Limb., juist: op den
t.op treffen. Kopaau, kopa(, levend
of dood: die middel gewaagd, kopaan
kopa{(Kort.). Als men over den kop
kan, kan men over den slee1·t, als men
over het meeste of het bijzonderste
kan, kan men ook over het minste of
laatste (overal). Over de11 kop geloopen
zijn, van verbaasdheid getroft'en zijn
(Ur.). Met den kop· tegen den stijl
Lovpe11 of alleen : tegm de slijten loopen bet. in Limb. :moeten gevoelen,

botsloopen, zich misgrijpen of vertasten. Kop in iets hebben, zijn be·
lw~en in iets hebbeo : ik heb er kop
noch ZiT! toe, ik heb er geen lust toe.
Kop /coudm, volhouden, -het niet opgeven. Kopa.( of koppekena{, als .lwl
niet waar is bet. : ik wil sterven, als
't niet waar is (Antw., Ik.).
KOPBOO:d, m., een soort van strunk of
tronk, boom dien men den hop heeft
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uitgehouwen om hem hout te doerr
dragen. Alzoo kopca11ada, kopesch,
lr.opotm, kopwilg, enz. (Limb.). Zie
koppen.
KOPER, m., voor : kopper, duiverik (So·
merghem).
KOPERDRIJVER, m., verschilt van: koperslager of kopersmid, gelijk~ drijver
(cisele"r) van smid.
KOl)·OORD, KOl'·OOHDJE , een munt·
stuk van één oord met eenen kop op,
doelende op de munten van Maria·
Theresia , Joseph 11 , Leopoldus en
Fraociscus 11 van Oostenrijk. Later,
toen deze door de Nederlandscha
munten vervangen waren, heette
men ze keizerlijke oorden, ook duiten.
JWPPE, v., hinne en spinnekop. Kil. heeft
kop, koppe, i. haan, gallus, en kop,
koppe, kobbe, i. hinne, I. gattina.
KOPI'EGESPIN, o., spinneweb, in Brab.
spimrekopuet. " In uwen mont en
zal gileen coppeghespin wassm. »
Belg.lllus., 2d•deel, blz. t21.'tEerste
gewin is koppegespin, zegt men in

't spel aan die in 't begin winnen,
alsof men wilde zeggen : 't zal niet
duren; op 't einde zult gij verliezen
(Oostvl.); in Dr., Antw., Limb. cu
Kemp. ze~t men : eerste gewin is
knttegespitl.

KOPPEJAGER , m., spinnekopborstel ,
·raagbol (Gent); te Antw. en Leuv. :
hal{maan.

KOI'l'EKEI, kei (Kortrijk).
KOPPEL, bet. in nr. en elders : opnaaisel,
eene vouw, plooi, omslag of band
in de kleederen ge'naaid : als uw
kleed te tang is, leg er cer~e koppel iu.
Ons meisje yi'Oeit z.oodauig dal de
koppel ttil lillar kleed moet gedaan·
worden (Br.). Men verstaat in het
Hagel. en elders door koppels : de

kctingen of touwen, welke aan de
hamcelen 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 : Jcoppellecler, de koppeUijn,
koppetkoord , de koord waarmede
men twee paarden aan elkander vast
maakt. Koppel wordt soms in den·
zin van : kopper gehoord en dan is
het m.
·
KOPPEN, b. w., knotten, fr. êteter, d. i.
de kruin of llroon van eenen boom
uitkappen, de toppen of boLLen van
jonge takken uitsnijden, den kop of
't bovenste van den tabaltstam uitnij·
pen , opdat hij meer bladeren zou
(Land van Aalst, Br. en 'Limb. ). In
Br. zegt men ook: soppen en sjappen,
b. v. de tarwe soppen, d. i. het bovenste, de uiteinden van het bovenste.
gebladerte {niet de kruin) afsnijden.
Koppen is bij Kil. decacuminare ,
ampulare, truncare; bij Pitiseus bet.
decacuminare , de boomen knotten ,
de kroon , of den top der boomen
afhouwen, afkappen. Koppen bet. in
Limb. ook : onthalzen. Z. rotten.
'KOPPEl\ (o als korte eu uitgesproken),
m. (Waas); te Somerghem : koper;
omstr. Leuv. : keupper; te Antw. :
duiver ; elders : doffer , duiverik ,
hQTen. Kil. beert ook nog : kuyter en
kuter. Z. keubber of keupper en kopper bij Bild.
·
KOPWEDER, v., hoofdpijn (llleetjesland).
KOI\DEEL, o., in Br. koddeet uitgespr.,
koordeken dat aan den toom vast is
en dient om het peerd te mennen :
houd het peerd met hel kordeel
(Br., Hagel., Vl.), in 't fr. guides en
cordes. Dit woord heeft een verleng·'
den uitgang gekregen, gelijk : houweel, looneet, en staat voor : koordel .
(korde!), een verkleiningswoord van
koord, in den Teuth. corde, seelken,
I. cordula. Weil. heeft kardeel, touw·
werk waarmede men de zeilen ophijscht.
IWREN. 't Is koren op onzen moten, 't is
in onze kaart gespeeld (Vl.). In Brab.
zegt men : 't is water op mijr& meu·
le11,
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KOREN, o., in Dr., Limb., Kemp., N.·Br.
van dagelijksch gebruik,voor: rogge,
fr. seigle, I. secale. Men zegt zoo wel:
koreubrooá als roggenbrood. Vanhier
korendo .voor : roggenboterbam. z.
Hoeutn, blz. 322·23 en Kil. Voor kore7t
in 'L algemeen zegt men, in Br. en
HoU. : graan, in 't fr. les grains.
In Gelllerl. bet. korm bet eetbare
gedeelle van de steeoen in vruchten.
Z. Taalk. Mag. {1. 3tä). In Limb.
heet men het graan : vruchlm.
KORENAUW, korenaar; auw voor aar.
Z. auwe, blz. 22.
KORENHERD, bijv., zoo bard als koren,
overdr. : wel te pas, wel te been :
zijt gij at korenherd? d. i. zijt gij al
teenernaai hersteld (Br.) f
KORENLAWIRK, m., leeuwerik (Somerghem, Eeeloo).
KORENMUSCH. Deze vogel wordt gewoonlijk : blauwe korertmusch genoemd,
omdat hij blauwe eikens legt (Vl.) ;
le Antw. : koolmuscll (oo scherplang).
KOREN·, KOORNSALAAD of KOI\ENSLA
is, een plantje dat men vroeg in het
jaar op de velden vindt en ook als
salaad eet(VI.). 't Is hetzelfde gewas
als : velasalaaá, in 'I fr. m4che, doucette, bij de kruidkundigen : vateriana
locusta en elders : valerianella ge·
noemd.
KORENSCHELF. Z. graanschelf (Vl.); in
Br, korentas, korenhoog.
KORENTENKOEKEN, kleine vensterrui·
ten met een der vier hoeken in het
midden boven, en een onder (Antw.).
KORENVOS, m., vogel met geelachtige en
blauwe pluimen (omstr. 1'hien.). Is
diL de korer1voget of de grasmussche,
bij Kil. vert. door curruca?
KORENWINDMOLEN. Zoo noemt men in
Vl. den molen die in Br. en elders
sleehts : windmolen heet, omdat hij
met den wind draait; terwijl er nog
molens zijn die meL water of sLoom
gaan. Koorn· of graanmeulerl om
hem te onderscheiden van : smoutmo·
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ten (slagmoleu), sclwrsmeuten, damp- ,
of stoom?nolen, enz.
1\0RING, uitgespr. keuring, komt voor :
in : kori11g hebben in den zin van :

nieuwsgierig zijn (W.-Br.). In oude
schriften leest men ook : keurig syn.
Beide woorden ~ijn afgeleid van het
wcrkw. keuren of koren, thans be.lwrm, I. tentare, welke, als lijdende
wcrkw., wel in gemelden zin kunnen
gellruikt worden.
KOT:K, v., wordt in Vl. gezegd voor krok,
1
thans in Br. krik, een soort van wilde
wikken ; bij Ki!. krock, I. al'acus,
viiiurn {rumenti, vulgo : cmcca, fr.
vesce sauvage, sain-{oin.

IWRNEL , het vlecsch ~usschen de nagels (Deinze , Wcstvl. ). In laatst·
genoemde· streek wordt konteUen,
kernellen (kerncls of kernen vun appc·
Jen, enz.) kornillen uitgesproken. In
de Hol!. Woordenb. is kornel zooveel
'113 : fijne zemelen of kortmeel, de la
grosse {arine, [arine a'Jec son.

!WI\HEUOUT ook RUN, kleine pijp (West·
vl.); elders ook : baardbra11derken,
Ileusbranderkeu , doddeken , stomp·
ken, in 't fr. brûle-gueule geheeten.

KORREKEN, o., körren, m. (o klinkt als
korte eu), bigge of vigge, jong var·
k.cn ( St·Amands); rond Leuv. is
A:urrm of kurreken (met u) o. Bij
Kiliaan bet. korre , in 't eng!. cm·,
oud eng!. curre, een bandhond, fr.
eh i en de ferme, I. eau is villaticus. !liet
het werliw. knorren (grotlen) ver·
want? z. kurre en kudde.
KORREWAGEN, m., (in Br. o als lwrte
eu-klank uitgespr.), kruiwagen, fr.
brouette. Kil. schrijft t• koordewa·
ghen, dat hij afleidt van :koord, alsof
dit bekend voertuig met koorden zou
voortgetrokken worden, doch, vol·
geus anderen, 11.0u 't kortewagen zijn,
als zijnde een korte wagen, breve
velticulum ; maar de beste vorm is
k.rodewageu of kruiwagen, trusatile
vehicutum (arm wagen, stootwagen);
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ook is de afleiding van kruien, krui·
den, vroeger krodeu (voortstooten,
voortduwen, I. prolrudere, propetlere;
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., l\6rstenen, doopcn.
Een korstekindje, kindje dat eerst
geboren is en naar den doop gebracht
wordt. Korstmis, elders kersmis (Z.
dit w. ). Het korstbrood, soort yan
brood gebakl1en om op kersmis ge·
geten te worden (in het land van
Maastr.). Ziehier wat Ecrevissc, in
zijne Bokkenrijders, over de gebrui·
ken der gemeente Geleen sprel1ende,
van 't korstbroodje of kersmisbroodje
zegt. "Ingevolge eene standvastige
costuim, die misschien zoo oud is
als dit oude kim;pet zelf, moet de
koster der kerk, in de eerste dngen
van den Advent, een welgekneed
roggenbroodje bakken. Eenige dagen
later ondergaat het broodje eene
tweede, dan eene derde, vervolgens
ecnc vierde, vijfde, zesde en zevende
bakking, tot kersmisdag toe, alswan·
neer dit broodje zoo hard als Rtecn
is geworden. Op den tweeden kersmisdag na de vespers scharen zich
al de gcspierde en sterke jongelingen
van Geleen en de onderhoorige ge·
huchten -als Lutterath, K rawinket,
Neerbeek en St-Jans-Geleett- voor
den ingang des kerkhofs. Dan komt
de koster met 't broodje en rolt heL·
zelve, langs den grond, tu~schen de
menigte, en de worsteling begint.
Nauwlijks laat het geroep zich hooren : het korsbroodje! of allen houden
zich gereed. Eensklaps rolt hetzelve
tusschen de volksmenigte, en elkeen
werpt zich vooruit om hetzélve in
·zijne magt te hebben. Diegene, welke
I
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het broodje boven zijn hoofd kan
steken, roept uit : Korsbrood, mijn
brood! de worsteling houdt op e~ hij
is broodjeslwning."
KORT, o., vleesch dat kort en klein vaneen genakt is, als : in stukjes gekapte
licht, lever, loog, hert van geslachte
dieren ; kipkap : wilt gij me~ wat
kort eten (Br.)?TeAntw. heet het: {rut.
(Z. bi. 134). Bij Bild. bet. het kort :
zemelen (collectief genomen). z. korteling en kortmeeL
KORT. Kort ingespannen zijn, d. I. kort
van stof zijn, spoedig in ~ramschap
geraken (Br., Antw., st. en pr.). Zich
kort houden, zwijgen, zich stil houden (Hoeufft, l)lz. 325) of soms ook :
zich gewrongen houden (Antw.); in
Limburg zegt men : kort van veersen
(versemen, hielen) zijn, of ook : ge-

zwind op zijne veersen getreden zijn
voor : opvliegend, gauw gram zijn.
Kort als ka{, 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 kort bolleu, het moeten opgeven, moeten onderdoen , te
kort komen (Vl.). Kor/gezeten. z.
kortziUen.
KORTBUSSEL, m., bussel stroo, stroo
niet in zijne lengte maar ondereen
geschud, in rondachtigen bussel gebonden (Br.).
KORTEBUNDEL. Z. aarling (Vl.); in Dr.
kortbusset, bussel kort stroo.
KORTELING, o. (van korten), afval, 'tgeen
door korten afvalt, afkortsel, in 't fr.
rognure (Leuv.); bij Sleeckx is het :
een korte stok, bilton court. Z. kort.
KORTEN, o. w., gebruikt men somtijds
in den zin van: genoeg zijn, b.v. :
dat kort ttiet, 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

zat niet afkorten.
KORTERES, v., veel in Vl. gezegd voor :
wat te kort schiet of ontbreekt om iets
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te volmaken ; ook : gebreli, maugel :
Ih. keek eens verder over stad
En zie eens naar den hiliten ·
't Is armoê al wat 't oog omvat
En korteres van duiten.
(Snoeck&' Almanak 18~6.)

KORTEWAGEN,bij Sleecks en in Vl. voor:
kordewagen, kruiwagen.
KORTGEBEEN'fE, o., alle lljo vleesch,
als van :haas, patrijzen, duiven, enz. :
hij houdt van 't kortgebeente (Hagel.);
in Dr. gepeuzet, soms ook : poule·{ri·
cassée geheeLen.
KORTGEZETEN. z. kortzilten.
KORTMAAND, v. (Waas), elders in Vl. en
ook in Br. en Antw. kortmaanc(eken
voor: Februari.
KORTMEEL, o., samenges I. uit : kort en
meet, de fijnste zemelen of 't grofste
meel, or': dat gedeelte van het meel
't welk in 't voorlaatste vak van den
bluitmolen (buil) liQt en dus een soort
beter is dan de zemelen of de kriel
(Dr.). Volgens Dild. (ll, blz. 118) heeft
kort, het kort (voor : zemelen) niets
~emeens met het bijv: kort, en is
verwant met het!. cortex, schorsch.
KORTNAT, jenever, sterke drank : die

man hou(it te veel van het kortnat
( Antw. st. en pr., Dr.); in Hol!. heet
het : kortvo~r.
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 KORTWOON DER, m., bij
Sleeckx verfr. door : journalier, is
iemand die in eene kortwoonst verblij ft, een gering kossaard, een koeter.
KORTWOONST wordt gezeid van een
buis waar noch geboerd, noch nering
gedaan wordt, zonder dat het door
eenen rentenier bewoond zij (Westvl.). Z. kortzitten.
KORTZAj\G, v., zaag waarmede men kort.
!IS
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KORTZA.K, 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 kortgezet ( IJpere en
elder11 ).
KORTZITTEN, o.w., in gevangenis zitten:
hij zit tiU kort. Kortgezeten zijn zeg·
gen de builenlieden van degenen die
zonder bestaanmiddelen in huizen
wonen , geen land in pacht hebben :
als tui{ eerst getrouwd waren, waren
wij kurtgezete" mmschen. Vandaar
zegt men : kortwoonsten : dat zijn twee
kortwoonsten ( Westvl., Upere ).
KORVEN (kurven), mandenmaken(Limb.}
KORVER, m., mandenmaker. Vanhier
de familienaam Corvers of Curvers
( Limb, ), Sleeckx vert. korven door :
mettre dans un panier 9 erttasser, en
Kil. door 't I. impot~ere corbi. Korver
bel. lwrfdrager.
KORZIEREN, b. w. ( korsierde, gekorsierd), in 't fr. metlre à l'anzende.
Plant. vert. ook in 't I. mulctare, fr.
faire arrest, elialanger, enz. Maar hij
schreef met Kil. kalangieren. Zoo zegt
men : de veldwacltter heeft den jager,
enz. gekorzierd, d. i. hij heeft hem
gedaagd voor den rechter om gestraft
te worden (Drab.).
KUSSAARD, KOSSAA.T, m., in Dr. en
Antw., een kleine boer die een stuk
eigen land bebouwt of rond de vier
bunders huurland bezaait~ geen paard
doch soms wel een en ploegos en ten
hoogste vier of· vijf koeien heeft : ik
heb mijn tand aan een goeden kassaara
verpacht. Te Diest en Aarschot zegt
menniet:kossaat, maar: osseboer.Kil.
geeft kossate, mersenier, meersenierman, mercenier op als: een I.euv. en
Drusseisch w. en vertaalt 'bet door:
ctiens Ducis Brabatttiae, privilegiis
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et immutlilalibus donatus. Qui se in
fidem et po teslatem principis per.
misit (Z.H. Grotins en anderen op :
clientes ). In Groningen is een ko·
terboer ( keutcrboer) , een boer die
weinig land en vee heeft; in 't hgd.
heet zulkeen : klithener, in 't neders.
klilher, kather, engl. cottager(Z.Weil.,
die tot wortel des woords kot aanwijst). In Gelderl. bQt. kutter : een
kleinen boer die hoogstens twee paarden houdt ; een groote boer heet er
· sc/tolt of llfet"er ( Taalk. Mag. I, 3t 7);
omstreeks Berlijn heeten zulke kleine
bocren kotsçn, elders, in Duitschland:
kotsassen. Cossatum is, zegt Adelung,
in 't duitsch kossath ( in Br. kossaat). Grimm. (Recht& altherd. 818,
n. 30 en : Pritlc. jur. Germ. § 97,
nota t3) leidt het woord af van: col,
huisje, en van: sal, van sittia11 of zit·
ten. Cassa're, in {euaum coneedere vet
(eodare : vandaar : cassatru, cassati,
enz. Onze kassaten ( kossaden ) zijn
dan, men ziet het, bijna hetzelfde als
de ouae latei!. Z. ook, bij ons, keuter,
blz. i39, en : Kassaat , blz. 2:u,
ook laat , bij Kil. Z. mede Hoeuft't,
blz. 326 op : kote. "In den ·beginne
waren al de inwooners van Hoelacri
Cossaerden of Kossate11, ook Merseniers gezeid. DeKossaten werdeo zoo
genoemd, omdat zij ten platten lande
kleine huiskens, met een weinig land
roudom, bewoonden, dat hun op
eenige voorwaarden door de herlo·
gen van Drabant was toegesLaan. Zij
waren eigentlijk geene slaven, maar
waren ook niet volkomen vrij; want
van den eenen kant werkten zij gedeeltelijk voor hun eigeo voordeel,
en van den anderen kant waren zij
aan den hertog van Brabant hand··
en voetdienst verschuldigd, enz.
enz. » liet christelyk Hoelo.ert, Brus·
sel t8ää, blz. t2·t7, door V. De Buck,
S. J ., die in noot zegt : "De afleiding
is veel klaarder in het .Saks. woord
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koth&ruJJ. d. i. ingeuten van. een kot,
worLel van : koteren 1 freq. van kolen
klein arm huisje. » z. koteren.
(uithollen, uitgraven). Kouren schijnt
KOT, o. Door het mv. kotm verstaat
ons éénen oorsprong te hebben met
men in Br. en elders: de houten foor· ·
het lat. colere, cullura, fr. cultiver,
huisjes , waarin allerlei dingen te
Cttllure en met ons kouter, en nauw
zien zijn. Kot houden bel. in Vl.
verwant te zijn met : kossaat, keuter,
helzelfde als in Br. :den boer speler1,
koter, kuUer, fr. petit cullivateur.
in eene herberg veel gerucht of ruzie
Z. kouter en keuter, blz. 23t waar
maken : ze hebben daar een kot
men zien zal dat keuteren, in de pr.
gehouden die zatte kerels. Kot. in 't fr.
llrenthe, eenekleineboerderij houden
cachot, is verwant met het eng!. coate,
beteeken I.
cottage ( hulleken }. Z. Delf. t!)5, op : KOTERHAKEN, met den haak het vuur,
coetkyn, col.
de kachel opk.euteren, in 'I fr. lisonIWTERAGE. Z. koterij.
ner, attiaer te (eu (Kortrijk en elders).
KOTEII11LLE, v., in Wcstvl. 't zelfde als:
KOTERIIOL 1 klein huisje of kamer (Meetkoterij.
jesland}. Koter is hier mis~chien voor:
KOTEli EN, KEUTEREN, b. en o.w., wordt
koeter Of kutter 1 d. i • koeibocrken 0 f
in de Holl. Woordenb. of uiet of
kossaard.
•
sleehLs in den zin van : tusschen zijne
KOTEIUJ, KOTERAGE 1 v., geringe huitanden peuteren , wroeten , loteren ,
zingen, ontuchtshui:.~en, kleine geom wat er tusschen steekt uit te habouwen om allerlei dingen in Ie I.Jer·
Jeu , gebezigd ; doch in Uelgië zegt
gen (Br., Oost· en Westvl. en elders).
men zeer veel : het vuur aaukeule·
KOTSEN,o. w., braken, in 'tZ. overal mctt
ren: koter de stoof, de kachel wat dat
uitgesproken. 't Is mecsl in de pr.
ze beter brande ; de kolen bijeen~
Antw.en Limb.gebr.; in Br. zegt men:
of opkeuterell , de assche uitkoteren ,
geubbelet~, fr. áégobilter; in Jloll.
zijne pijp uitkoteren ; in den neus,
Jwdaen. Kil. heeft kidser1.
in de ooreu keuteretl , aariUJppels in KOTSVOL, bijw., onder 't volk gehoord
den grond keuteren, enz. Overdracht.:
voor: geheel en al vol, gcstampt vol:
aanjagen, aanwakkeren, ophitsen, in
de kerk was kol$VOI ( Limll. ). HeL l.Jct.
'l fr. exciter : ik zat die gasten eeus
eigenlijk :tot kotserra toe liOL; in Br.
gaau opkeuteren. Vanhier heeft men:
en Antw. : kropvol, stampens vot.
koLering, gekeute.r, keuteraar 1 kote· KOTTERAAR, KOTTF:IIEN, KOTTERING,
raar, k;uterijzer, f.euterhaak (pook),
in Oostvl. geboord voor : kotera:~r,
fr.tisou, een haak of ander ding, waar
enz.
men m!!de kotert. In sommige ge·
KOUD. Dat zat op geene koude •teenen
westen van Vl. spreekt men uiL: kotvalten ( Br., Antw.); te Brugge is 'I:
tet·en, kolteraar 1 koltering, en .diL
dat zat op geene blauwe steeue11 vallaatst bet. r. Au denaarde : afrossing,
len, dat zal niet onverschillig, dat
slaag. PÎanL. heefL koteren I I. scrtf:
zal niet zoo, dat zal niet ongewroken
tari. in a'assche />oteren • fr. (ouiller
blijven. Een koud kieken, iemand
' ou patrouitter aux cendres; de tanden
zonder moed of wilskracht ( Ur. ,
Antw. en elders). In Drenthe zegt
koteren, I. áentBs purgare; Kil, keumen ook : koucie vader voor : stiefteren, koLeren ( de tanden); koteretl
vader.
bet. bij hem ook in 'L I. {odicare, d. i.
KOUDERIK en KOUWERIK 1 iemand die
steken. Dil (odicare is vcrwant met
kouwelijk is, die licht koude krijgt
fodere, graven, een hol • graf of kot
( Br., Antw. ).
of opening 111aken. Ook is kot de
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!(OUS , in de gemeenzame spraak voor :
beurzeken of spaarpot, fr. bo!lrsi-

caut : een kous of beurzeken op zijde
hebben. Zijne kous hangen zegt men
in Westvl. voor : zijn mandeken of
korf zeilen (Vl., Dr. en elders); in
Antw., Limb. en elders: zijnen schoen
ofktompzellen,'s avonds vóórSt-Nicolaas, St-Marten of met den greef (graaf)
van half-vasten zetten of hangen de
kinderen een korfje, holleblok, enz.
met wat eetwaar daarin voor het
peerd van St-MarLen en 's morgends
· vinden zij er dan lekkernij in. 11/et

de kous op den kop t'huis komen ,
ergens met schande van'afkomen, in
eene ouderoemine slecht gelukken
(Antw. ).
KOUSCHEN (sch als in 't hgd.), bijv.,
veilig, ~:eraadzaam, te betrouwen :
hij is niet kouschen, hij is niet te betrouwen , hij valt niet gemakkelijk,
niet pluis. liet is allewijl niet kou-

schen door den duisteren te gaan
(Limb.). Kousellen zal misschien hetzelfde zijn als : kuisch, in 't hgd.
ketuch, zuiver; want men zegt, in
Limb., Dr. en elders, in "denzelfden
zin: /&ij 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.) " kousvqetcling maekt se

soeten gang." (Oude Yl. lied. 279 ).
KOUTENANCIE, v., hier en daar in Westvl.
en elders gezegd voor : kout, gekout,
in 't fr. causerie.
KOUT EU, m., in Vl., Br. en Antw.,doch o.,
in Limb. en Iloll. in üen zin van :
ploegkouter, kouterijzer, het mes der
pl<leg, dat de aarde doorsnijdt. In 'I
Geld. en hgd. is het koller, in 't lat.
cutter (mes, fr. coutcau), in 't middeleeuwsch I. cullra, in 't oud fr.
cvultrc , thans coutre ( ploegkouter )
en in 'I eng!. coul/er (Bild. 11, t23).
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Er is een oud w. kutten, eng!. to cut,
ncders. kallen , kadden , dat snijden
bet. (Weil.). Maar in Vl., Antw. en
vooral in Brab. heeft kouter, m., nog
eene gansch andere beteekenis ; men
heet kouter eene groote uitgestrektbeid van vlak, aaneen liggend en be·
bouwd land , een vlak en bewerkt
veld door bosch , houtkant, booroen noch dorp gescheiden : dat is

ae schoonste kouter der omstreken ;
tarwekouter. Thans zegt men in Br.
veld, tand; 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 katerplaats , kate1·stede
heet; eene kleine boerenplaats bij
welke weinig lands is. ,, Edoch hier
is kater gewis voor : kutter, keuter
(Gelderl.). Ons kouter is een zeer oud
woord en komt van het lat. cultttra;
bij Kil. ook kauter , fltmdr.; ager ,

calnpus ; seges , terra subacta arata
et sata ; arvum ; terra arata 11ecdum
sala ; ager cultus sive aratus (be·
ploegd of bewerkt land). Ook curriculum, hippoái'Omus . .De kouter, te
Gerit, in 'tI. campus martius. Kouter
bet. in Westvl.nog een hoog wegeltje
of wegsken, een voetpadjc. Met ~<.ou
ter is het oud fr. courtil verwant.
Vanhier de dorpsnamen: Cortil-Noirmout en Coulture-St-Germain , enz.
KOUTERKEN, KOUTERTJE, o., in Westvl.
voor: kouteken, verkleinw. yan kortt,
klap : een kouterken slaan of dom,
klappen: laat ons een koutertie doetl,
laat ons wat praten. .
KOUWELEN, b. w., voortd.van kouweu,
fr. mdchel'. Bij Kil. kauwen, kouweu,
kuwe11, ger. sax. sicamb. holl. flandr.,
'!zelfde als: kttauwen, I. maudere.Kouweling, ;;cknauwd eten; 11itkouwele11,
uitspuwen ( omstr. Eecloo ). Kauwe,
kouwe of kuwe, een geld. sax. holl.
en vlaamseh woord, dat keel, strooi,
kaak, ka alisbeen , kin , ldnncbak ,
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enz. beteekent. Couwen (mil den
monde), I. maslicare ( Teuth. ).
KOWEETE, KEWEETE, v ., kauwken ,
hanne ( Westvl. ).
KOZEN, m., voor kozijn (Vl.).
KOZIJN, in 't fr. cousin, neef: het kozijn
hebben, het pootje hebben (Kortrijk).
Bij kozijn schellings herbergen is
eene spreuk over~ebleven uit den
tijd dat de schellin~en nog gangbaar waren en bet., omstr. Thien. :
voor zijn geld herbergen , in de herbergen gaan logeeren: ik logeer bij kozijn scnellings. Kozijnen, als werkw.,
bet. : veel en aan vele ver verwante
lieden kozijn zeggen: als hij iets noodig heeft, kan hij wel kozijnen (Vl.,
Antw., Br.).
KOZIJNEN en KOZIJNKENS, mv., krakebeziën : kozijnen plukken, in 't fr.
myrtiUes, lefruit du myrtil, of postelbeziën ( L. v. Aalst, Lede). Z. krakebces, blz. 287.
KOZIJNTJES, o. mv., het pootje of flerecijn, in 't fr. la goulle, I. podagra :die
drinker :til alweêr met de kozijntjes
of hel kozijn ( Kortrijk ) ; te Eecloo
zegt met : het beestje.
KOZZE, m., voor kozijn ( Br., Antw. ).
KRAAFS of KRAAGS, bijw., verkeerd,
legenstrijdi~ (Kortrijk). Z. krangs.
KRAAG, KRAGE, dat in het eng!. crag,
in 't scholsch : craig is, bet. in neéren h~d. ei~enlijk: hals (Delf. 197) en
bij Plant. de hals een er zwaan, eend,
enz. Le col d'un signe, I. jugutus.
Een stuk in zijnen kraag drinken,
zich zat drinken. Een stuk in :tijneu
kmag hebben , dronken zijn (Vl.,
Antw., Br. en Limb.); een spaansehen
kraag hebbeu bediedt, te Maastr. :.

gansch bedronken zijn ; te Kortrijk
zegt men : in ons J/ceren hemellw{
of wijngaard geweest zijn. In Westvl.
zegt men : iemaud bij den kraag
:5lekketL voor :vallen. Men noemt r.
Thicnen ook kraag : het vet dat als
een kraag of uet ( zoo als men het
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elders noemt) aan de darmen vast is.
KRAAl, KRAI, m., bet. te Maastr. :· uitgebrande steenkool, fr. braise. ·Te Lcuv.
noemt men de uitgebrande steenkolen die nog kunnen branden : schrabhottlte, en die gansch verbrand of
verzengd en als verijzerd . ~n : singeleE ( zengelingcn ).
KRAAI, v., in Dr. uitgespr. : kroie, krai,
is in den Teuth. crade, era. Zitteudt
kraaien zullen nooit /lebben , een
luiaard zal altijd arm bl)jven ( llr.,
Hagel.); in Limb. hoort men de zegwijze : eene vliegende kraai heef!
meerdan ee11e zittende. Alle:5 kom tuit,
al wuden de kraaien hel uitbrengen

(overal).
KRAAIERSNOOT, v., boomgom, uitslag
van gomachtige hoornen, als kerzclaars, pruimelaars, enz. ( Urscl ) ; in
Br. : vogelsnot, elders : koekoekl5snol.
KRAAK, als wortelw. van :kraken, is m.,
zegt Bild.; doch wij bezigen het ook
v. en verstaan erdoor : iets wat gekraakt, slecht of versleten is, in 'l
fr. patraque ·, dat is een slecht tuig,
prul en, overdrachtelijk : afgeleefde
persoon, versleien JlCrsoon. In Limb.
zegt men: kraK of krag (Z. dit woord).
Dij Kil. is kraecke of kavalie, een
vervallen huis, een vcrsleten paard
of lastdier. Z. kraakhaspeL Crake is
in den Teuth.: vortten eraken, vurlten, I. petere, fr. peter.
KRAAKBEES, KRAAKBES, KRAAKDEZIE.
krakebees.
KRAAKHASPEL, m., een ziekelijk persoon :de kraakhaspels /evm 'i/angst,
spreekw. ( N.-Limb.); in Drab. en
Antw. zegt men: krakende karren of
wagms loopert 'I langst. Z. kraak.
.KRAAKHOUT. Z. krekkeihout ofklinkhout,
blz. 251.
KRAAKPEEII, KNARSPEER, soor·t van
peer die knarst als men ze eet; fr.

z.

poire craquanle.

KRAAM, o. : 1• stalleken of uitstal waarop
iets vcrkocht worLil : appl'lkraam;
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!!" een gcmeen of slechte kerel : gij
zijl een kraam (Br., Anlw. en elders);
in 't Hagel.: een snaak, een koddige
gast : die twee krametl kunnen een

KRAAMSTOEL, m., ouder 'L volk geho!)rû
voor: armstoel,leunatoel, fr. {at4teuil,
( Limb.); omslr. Leuv. : kruchstoel;
in Groningen : kraaksloel.
heel gezelschap verzetten. Kraam
XRAAN, kraanvogel (Antw.); in Br. wilde
wordt in Limb. gezegd van iets dat
gans ; in Vl. vriesvoget.
in slechten staat is, vodderij, en ook KRAB, v., voor : krabzweer, korstachtige
hoofdzweer; van krabben , omdat
in den zin van: lloddel (189); in Antw.
en Br. van iets wat \'Cel beslommedie . zweren eene groote jeuking
veroorzaken. Op sommige plaatsen
ring en ge3ukkel mcêbrcngt. Vanhier
kramerij. Zou die overdrachtelijke bezegt men: rab of rap, welkrab wel in
teckcnis hiervan niet ontstaan zijn
verband zou kunnen zijn -met het
oude rappe, schurft, iels wat grootcdat men Op foorkramen maar klein,
lijks jeukt. Krabbe is in Groningen :
·gering of weinig beduidend goed
vcrkoopt?
klander ( graanongedierte ).
KHAAMMIK, v. en m., uitgespr. kramik of . KRABDEKENSSTEUR, m., steurkrab, fr.
chevrette (Sieeckx).
krammik, ook krammikkebrooá, is
lijn wit of larwenbrood ( Br., Aalst),
KRABBELARIJ, v.. slecht, slordig ge·
schrijf, onkundig gcschilder, onkun,
te Leuv. is krammikkebroo(d)ken een
dig werk, van krabbelen, eigenlijk
klein broodje van de fijnste tarwenslordig of onverstandig iets, b. v. :
bloem. Als het kermis is, bakken de
schrijven, enz. verrichten; bij Kil.
boeren krammik. Met mijn {eest krijg
ik jaarlijks eene groote krenten krammik. Dit soort van brood wordt door-

i11epte scribere, pit~gere sive exarare.

KRABDEN, in Dr. en Antw. iets slecht
vcrrichten : I. i11epte exarare ( Kil. ).
gaans met melk en eieren gebakken.
KRABBER, m., iemand die iets slecht
In de Kemp. en een deel van Br. bet.
verricht, een slechte werkman, een
kraammik enkelijk : weitenbrood, in
knoeier, slechte schrijver, schilder,
tcgenstellipgvan roggenbrood. Omstr.
enz., fr. griJTonneur, barbouilleur; bij
Thien., in 't flagel. en omstr. St-TruiKil. bet. kl·abbelen ook onkundig
den co Hasselt zegt men alleen mik.
schrijven, I!Childeren, arbeiden. 1\Jen
Het woord is samengesteld uitieraam
noemt een barbier ook : een krabber
en mik en daarom schrijven wij
of baardkrabber (Dr.):· te Antw. is
kraammik. De kraammikkeil schijnen
krabber uog een soort·van vischnct.
eerst kleine fijne Larweubroodjes te
zijn geweest die men op de kt·amen KRABBEHIJ, v., bij Sleeckx in 't fr. mauvaise besogne (slechte be~ighcid ).
of in de winlccls vcrkocht : zoo zegt
Z. krabber en krabbelarij.
Kil. op kracmmick, i. pa1zi1 triticei
KRABSELING, o., voor: krabsel, fr. racminoris genus ittlabernaculis venale,
lur·e ( Brab., Antw. ).
llemiarlium. Mick is bij hem ook een
tarweubroodje, in 't fr. miche, I. he- KRABVIOOL, v., voor : krabbersviool,
slechte viool.
miarlium, articiium. Men vindt dit'
woord ook kermieken geschreven KRAK; KUAKKE, v., houtachtig kruid,
meest op heidegronden te vinden, en
(Z. .tnalectes pour servir à l' l/ist.
gewis hetzelfde als : heide of heideEccl. de la Belg. Louv. T. Ill, 218) en
kruid, fr. bruyère, l. erica. Dit gewas
het kan dan zeer wel samengesteld
is licht zoo genoemd, omdat het nogzijn uit kerk en mik , derhalve : lljn
al kraakt en krakt. Gewoonlijk maakt
brood dat voor de kerk 1lienen moest.
men er besems vall en· die krakke/Jez. weg en wei te ( tarwe).
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sems noemt men lleêtebessems, gewis
voor : lle·îdebessem.~ ; in Dr. heibessems of waschbessems genoemd : ik
zal nooit een vagen grond beptaegen,
waar niets en groeit als krak en hei
(Gimtsch Yosk~n. t847, t9 Dcccmb. ).
Krak, kraak, bet. overdracht. ook :

leugen, bedrog.
KIIAK, b1jw., juist, precies, nauwkeurig
spoeuig, op den slag : die huurder
betaalt altoos k.mk (Dr., Antw., Hasselt). In Limb. zegt men : krek, in 't
fr. correct.
KIIAK.;DEES of KIIAKEDEZIE, KRAKEr
BEI8, KHAICEDEI, I\UAAKDI!JS8EN,
enz., soort van blauw zwarte boschbezie, in Ge!derl. boschbes; in Holl.
blauwbes genoemd ; in Dr. en Antw.
krakebijzen, krakebazen; te Ninove
krakehauzen; in N.-Dr. krakebeien
uitgesproken. In de Woordenboelie~
staat het verfr.door: mûres sauvages,
doch dit is het· geenszins; Kil. vert.
kraeckebesie , kraeckebeyse door :
vaccinium, bacca sirepitam quemdam
dum denlibus {rnngitur edens. Nu
vaccinium is in 't fr. vaciet, arbl·isseau qui port(~ des baies noires, en

zoo is 't ook. lllancardus heeft voor
dat plantje : vtlis idaea, vaccinium,
vacciuia, in 't hgd. heidelbeer., standelbeer, bickbeer of bickelbeer, fr.
myrlilles , airelles. Deze fransche
woorden zijn juister dan mûres sauvages. Immers de kraakbezm, die op
heidegronden en in dcnnenbosschen
meest groeien, gelijlten geenszins aan
moerbessen. Z. Uoeufft, blz. 329.
KRAKEBIJZEN. Z. krakebecs.
KRAKEELDERIJ, v., krakeel ( Antw. ).
KRAK EL, in 't fr. hareng saur.
KIIAKELIIOUT, KRAKKELIJ OUT, kleppenof klepperhout (Drab., Lier).
KRAKEN komt voo•· in : kraken van zuiverheid, reinig/leid, d. i. zeer zindelijk zijn. Krakende net bet. zeer of
door net : het kraakt i11 dat huis van
zuiverheid. At de doe/tters zijn kraken-

de van reinig/leid (Dr., Antw. Limb.).
Hl"Uken bet. in 't Hagel. :kletsen (met

de zy,'eep) en bij Sleeckx ook·: liegen.
Vandaar: kraker, leugenaar, en krak,
leugen.
KRAKENDE KERUEN of WAGENS bet. ziekelijke personen, of dezullle die, hocwel niet ziek of krank, toch altoos
klagen. Vanhier de ~preekwijze : de
krakende kerren rijden 't laugst (nr.,
Antw.) of ver, het verste (Vl.), d.i. ziekelijke lieden, die gedurig koozen en
klagen, leven het langst.
KUAKERS of KNAPPEI\8, bleekroodc kcrzen, ook spaanse/te kerzen genoemd
(Leuv.); elde1·s heet men ze: kr1aspers
of knaspkerzen; in VI. /mospers ; te
Antw. witbuikm; te Brussel enomstr.
vleeschkerzen.

KRAKERT, m., noot, kardoe~: eene krakert wagm bet. te Maastr. : eene
kahot of kardoes van vijflig sa!lrngeroldc centen in het spel zeuen, en
overdrachtelijk : iets wisselvalligs
ondernemen.
KRAKKE. Z. krak.
KUAMACIIEl,, KIIAMAKKEL, wortel van
kramaehelm en licht voor : krarrtacltelaar, een persoon die lijdend i:>
en altijd klaag!, een sukkelaar, een
krocher : wat l!egint dat ouá marmeken kr(lmaehelteworden (Dr., Antw.);
in 't Meetjesl. heet een ziekelijk
mensch : een kramenist.
KRAMAKKELACHTIG, bijv., sukkelachtig,
ziekelijk, cuz. : die kleine wit niet
goeá oji, hij blijfZ zoo kramukkelachtig ( Dr., Antw., st. en (lr. ).

KRAMAKKELEN, KHAMACHELEN, o. w.,
bij Slecckx sukke\en. Vanhier !leeft
men : kramakkelaar, sukkelaar, en
kramakkelaehtig. Zou het woord niet
sameÓgesteld zijn uil : kraam en
macheten, een op zijn hgd. uilgespr.
freq. van makeu? 't Zou dus zooveel
zijn als: het aaneenkleuteren van ecu
slecht ((raam.
KRAMEN, eigenlijk koopwaren O(l het
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kraam voorzetten , bet. in Westvl.
overdracht.: spaarzaam zijn :ik kraam
niet, d. i. ik doe gelijk een ander.
Bij Sleeckx bet. het : talmen.
KRAMENIST, ziekelijk mensch (Sottegem).
z. kramachel.
KRAM~R, KREMER wordt overdrachtelijk
gebr. voor: een doortrokken, slowen
kerel, een die u zijn koopwaren sluw
weet aan te klappen ( Br., Hagel. ).
Als de kinderen geld. hebben, hebben
kremers 11ering, d. i. kinderen kun-

nen moeilijk geld houdon ( Br. en
·elders). Ieáer kramer slaat voor
zyr~ 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, bedro&, enz. ( Br., Antw. en elders) ;
in 't Hagel. ook: snakerij, koddigheid.
KRUIIK. Z. kraammik.
KRAMP.lESKERS, v., lijsterbes ( Limb. ).
KRAMMESVOGEL, m., soort van lijster
(Limb. ). Kil. heeft: krammetvoghet,
kramelvoghet, kra.msvoghet , germ.
sax. sicamb. id. lijster, I. turdus.
KRAIIIMIK. Z. kraaminik.
KRANGS voor: krang, bijv. en bijw., verkeerd, omgekeerd, averechts : hij
heeft zijtien jas, zijne kousen krangs
aan (N.·Limb.). Dit w. wordt ook in

Gelderl. gebruikt. H~lbertsma brengt
er mede in betrekking 't engl. crank,
het omgebogen eind der as in een
werktuig om het omtedraaien (Taalk.
A/ag, 111, 6t ).

KRANKELIJK, bijv., bij de ouden als Kil.:
kranctic, krancketic, voor : ziekelijk.
In Limb., waar dit woord krenkelik
wordt uitgesproken, is kranketijk als·
ook kratJkle, uitgespr. krenkdiJ, van
dagelijksch gebruik voor : ,iekelijk,
ziekte : er is eene kraukte 'onder de
beesten.JYat krankte heeft d.ie man 1

IHU.

Delf. blz. t 97 heeft « craucken , hgd.
kränketn, engl. to sicke11, d. i. ziekelijk zijn" en de Teuth. : eraticken,
suvkte11 ( sukkelen ) , swaken ( verzwakken ) , 1. infi.rmari.
KRANKEMAAN, v., afgaande maan·, laatste
deel der maan ( Westvl. ).. Hier is
krank nog in zijne eerste beteekenis
yan : klein , gering. z. Weil. op
krank.

KRANSJE, KRANSKEN voor: rozenkransgebed : teest gij een kransje mede
(Dr., Antw.)? Ook : maandclijksche
vergadering of conferentie, enz. van
pastors en onderpastors (Br11b., 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·
toen, enz. : daar blijft nog e~n krap
van twee ellen over en d.aarvan kan
men geene jak maken. Die mevrouw
koopt at de krapper~ op en deelt u in
arm.schote11 uit (Land v. Aalst en

elders). Het bet, ook nog : overblijfsel van gesmolten vet. Kil. geefL aan
krappe de gemelde beteekenis en
vert. het door 't l. carptus , t·es decerpta, par.s abrasa sive abscis.sa ;
pars çarnis abscis.sa ; cruslum , enz.
In den Teuth. : crap , har:.st, braide ;
crap , gerijst of gebrade11 , I. càrbonella. In de Kemp .. bet. krep, stuk
spek; te Antw. krappe : rin~chsaus,

azijnsaus met kleine stukjes spek in.
KRAP, KRAPPE, bij Kil. ook krap·druyve,
een druiventros, in 't fr, grappe, oud
hgd. rapff, angl. grape, ital. grappolo, l. racemus ( Kil.).
KRAP PEL, 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. toapen, 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 ZÏf!l er

kras uit. Ik ben kras en ge:wncl.
KRASSELAÁR. Z. 'I volgende.
KRASSELEN, o. w., sukkelen, altijd zie·
keiijk zijn, kwalsteren, kwijnen: 't is
at een heet jaar dat hij krassell. Van·
hier : krasselaar , ziekelijk mensch ,
sukkelaar, ook: iemand die weinig ta·
Jent heeft; krasselachtig, sukkelachtig,
ziekelijk (Vl., Upere ). Het schijnt te
kunnen afgeleid worden van : kretse,
dat Kil. vert. door: aerumtw, aerumnula, of een freq. te zij"n van: kratsen,

kretsen.

·KRA

Limb. krauw en krao uitgesproken,
is in 't 1. cornix , cornicula, hgd.
kriihe, engl. crow. Doch het spaansch
graia is in 't I. graculus ' moneaula
(roetaard). Kr!Juw, v., schurft, krau·
wage (Antw. pr. Br.).
KRAUWAGE, 't zelfde als : krauwagie,
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
geefL, ook v. ( Bild. 11, 128 ).
KRAUWEL, m., bet., in de omstr. van
Kortrijk : een haak or krabber om het
land mede om te krauwen of krabben. In N.-Br. is krauwel ook : een
haak or krabber aan een langen stok,
waarmede men in hoven en op akkers
het onkruid van tusschen de planten
uitroeit ( Hoeulft, 328 ). In Br. wordt
dit akkertuig drijtar~der, mesthaak,
gritsel, reek genoemd. Bij Kil. bet.
krauwel een vleeschhaak ; in de
Woordenb. vindt men krauwel in den
zin van: kromme galfel, en krauwer,
in 't fr. racloir , raak of reek , hark ,
gritset , krabber, enz.
KRAUWEL , m., vrucht die zich niet ge·
noeg ontwikkeld heefL ,·kwarrel, in 't

KRATS, bijv. en bijw., in N.·Limb. gebr.
voor: kras, dat: zeer, fel, sterkbetee·
kent : krats Z!lUr, zuur als azijn.
KRATS, KRETS ( wo~tel van kratsen),
hetzelfde als : kras , schrap of krap.
In N.-Limb. en Gelderl. is kretse
eene kaarde (distel, doch in den oor·
sprankelijken zin : krabbe, krabber).
BiJ Sleeckx bet. krats, krets : schurft,
fr. gate, en daarvan is kratsig, kretsig
( schurflig) afgeleid.
KRATSEL, o., ·het stukje dat door den
kritsel wordt uitgelicht. Z. kritsel en
kritselen ( Limb. ) ; elders zou men
kras&el, in den zin van : krabsel, affr. {ruil rabougri: 't is een kr/Ju wet van
een peer. 'l Zijn krauwete11 ( Limb. ).
of uitkrabsel, afschrabsel zeggen. '
Kratsel, in den zin van : schrap is ,
z. kreude.
bij Kil., krauwetse.
KRAUWELEN , met de nagels kwelsen
KRATSEN, in Limb. en Duitschland ge(Westvl.). Het is afgeleid van: kraubruikt voor krassen ( krabben), fr.
toet; doch hj!t zou ook als een freq ..
graller; bij Kil. kratsen en kretsen ,
van krauwen (krabben) kunnen aaneng I. crathe, scratche; I. scabere.
zien worden.
Vanhier kratsel.
· ·
KRAUWELIG, KRAWELIG, bijv., in de
KRATSZUUR. Z. krats.
KemJl. : dartel, zich niet kunneode
K·RAUSEN of KRAUZEN ( Belg.·Limb. ).
inhouden (Kemp.); in Dr. kittelig. Het
Z. krozen, kruizen en bekruizen op
w. i,s afgeleid van : krauwel en bet. :
bi. 40.
krauwachtig, jeukselachtig, kittelig.
KRAUW, v., wordt in N.-Limb. en elders KRAUWEN. Z. krouwen.
voorraaf gebruikt, Jat. corvus,corax; KRAUWIETELACHTIG , KRAUWITTEL·
fr. corbeau, hgd. rap, angl. raven.
ACHTIG , KRAWITTELACHTIG. z. 't
Kil. heeft ook kra81}evoet voor :
volgende.
ravenvoet; I. coronopus~ Kraai , in KRAUWIETELEN , KRAUWITTELEN ,
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1\RAWIETELEN, o, w., beL. in de
van Ni.nove en in 'I Meetjesl. :
wriemelen, wemelen, krevelen, killeJen, door lichte beweging een gekrevel of gekittel .veroorzaken : áe
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Drab. _pionnieretl gezegd; voorts , in
't algemeen, arbeid verrichten die
niet v!;!el in den buil brengt (gratis·
werken) (Vl., Br., Antw. st. en pr. ).
Plant. schrijft : krauweyen.
molenaars krawietelen in mijne hand. KRAWEL. Z. krauwel.
Vanhier krauwittelachtig , krauwie- KRAWELIG. Z. krauwelig.
tëlachtig, killelig, killelachtig. Dit KRAWER, borrel: eenen krawer pakke11;
ook :iemand die veel borrels drinkt :
woord is verwant met : krauwen,
hij is een krawer. Vandaar : krawer- ·
krabben , krauwelen.
ren, veel druppels of snaps drinken :
KRAUWSEL , bij Kil. : krautvsset, krau- .
dat volk doet niet dan krawerren
wagie; bij Plant. kraussel, krauwa(Land van Aalst, Lede),
gie, krauwage, krauwinge, schurft,
scburftziekte, jookziekte. Hiervan is KRAWETSE, V., karwats, karbats. Bij Kil.
is krauwetse hetzelfde als : schrabbe,
het bijv. krauwselachtig ( schurnschaar , krap , kwetsuurken , I. tevis
achlig) afgeleid.
,
iucisura , leve vutttus, vibex ungulis
KRAUWTE, v., krauwage ( Westvl. ).
scalpta; vul11us scalptu.m.
KRAUWZEER, o., krauwziekte, schurft.
KRAVELEN, o. w., voor: klaveren, klau- KRAWIETELEN, KRAWIETELACHTIG. z;
krauwieleJen' enz ..
teren, in 't eng!. to crawl ( Westvl. ).
KRAWA,AT, m. (spotnaam), ondeugend KUED. z. krep of krap en breé of brad~.
mensch. Men noemt de inwoners KREDBEBIJTEN. ·Z. kribbebijten.
van Lille ( Kemp.) : de krawateu van KREBBELIJDEN. Z. kribbelijden.
KREDEULEN. Z. kabeulen (2U) en beu·
Litls. DiL schijnt een historischen
len (49).
oorsprong te h!!bben uit den oorlog
van Lodewijk JÇV meL Maria Theresia; KREE en KREEG, bijw., krap, nauwelijks:
gij meet zoo kree. TPïj zutlBn met ons
wanneer de borgers van Lille vergraa11 kreekens tot den oogst toekoscheidene krawaten ( Croates ) vermen (Hagel., Belg. en Holl.-Limb. ) ;
moord of verslagen hebben.
in Br. zegt men : schrap : schrap
KRAWAGIE. Z. krauwaj!C.
meten.
KIIAWAKEN, o. w., lang waken, nachtKREEM, v., zeug (in Dr. zoeg uitgespr.),
braken ( Limb.).
KRAWEI, v., van het fr. corvde, vroeger:
fr. truie. In Limb. zegt e~n spreekw.
dat hij die voor de eerste maal tic
courvde, en dus voor : korwei, in de
stad beLreedt: áB kree1n (zoog) met
Woordenb. karwei, d. i. arbeid voor
de koperen demett 1noel zuigen. be
de gemeente aan straten, waterlookreem (kraam) poetsen bet. lo Maaspen, dijlten ; ook : lastig, onaanLr. : het huis, dat men verlaat, opgenaam werk waarvoor men niet
kuischen.
bel.aald wordt. Kil. en Plant., die
kraeyeweye , krauweye en koreye KREETEN, KREITEN, KREETSEL. Z.
kreten, kretsel.
schrijven, vcrtalen het door 'tI. opera
gratuita , opera quae parva mercede KREEUNEN, in Dr. gezegd voor: kreur1e11,
bij Plant. k1'onen , kruenen , hgd.
{aclitatllur; ope1·a extraordi11aria.
seu(zen , engl. to groan ( groonen ) ,
Z. Weiland ( Br., Antw., Vl.). Vanfr. gdmir, I. conqUeri, quiritari.
daar karweien.
KRAWEIEN, o.w., voor karweien, d. i. Kl\EEUW, groot stuk brood, vleesch, enz.
( Kemp. ). Z. krep , krap.
voor tie gemeente, en dus, voornict,
aa11 de opcnllare wegen we'rken, in KREFirELEN, o. w., klefferen, klaveren,
op~str.
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klauterep : op de boomm kreffelett
( Ur., Kemp.).
KI\EFT, o., in z.. Nederi. veel meer geboord, dan kreeft , wordt overdr.
gezegd van : een stout en toesneuwend meisje ( Drab.). In de Woor·
deob. is kreeft : een doortrapt vrouwmensch; in Westvl. is krifte, · v.,
iemand die niet kan gerust zijn.
KREI voor : krauw, krauwel of krauwage.
Z. k.rets.
KREINSEL of KEINSEL, o., in 't L. v.
Aalst, de kamen of het k.aamsel dat op
oud bier komt. Kreinsel sLaat voor :
kraanset en dit voor : kaansel. In de
omstr. van Leuven en Mechcl. boort
men ook : bekromsel en bekomset ,
verbasterde uitspraak van : bekaamset (Z. 39). z. ook kaau (~12) en
keum (238).
KREITEN en KREITSEL ( Limb.). Z. kreten, enz.
KREITSER. Z. kretser.
KREK, bijw., in Limb. en elders gebruikt
voor: bet Brabandseli krak,juist, net,
nauwkeurig : 't is krek zooals gij
zegt. Weil., dio krekt schrijfL, vermoedt het van 't fr. correct overge·
nomen te zijn.
KI\EKEL, m., is in Westvl. hetzelfde als :
kekel ( ij~kcgel) , waar ccne r is lusschen geslopen. Z. kekel, blz. 232.
KREKEL EN, o. w., bet. in Drab. wel juist
niet : krokeiig ( knorrig, gemelijk)
zijn , maar iets minder dan krakeele11, b.v. :ondereen woorpen hebben,
preutelen, knorren : hij doet t1iet als
krekete11. Z. kekelen,lllz. 232 en kreutseleo.
KREKEL· of KREKKELHOUT, KRAAK·
HOUT. z. k.likbout(25l)en klesp (!!49).
KREKELTAND, m., grootvader, oudgroot.
vader (Poperinge). Z. etete (blz. t 19).
KREltlELING, v., bet.omstr. Poperinge: in
verlegenheid zijn, last, kramerij aan
de hand hebbeo : wat heeft hij toch
kremeltnge! Wij achten het w. afgeleid van : kraam , co, hier in den zin
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van : kramBrij (vodderij), of Wf.l eene
verbastering van : kruimeling voor :
kruimel.
KREMER, m., geringe koopman die met
zijn kraam op kermis· en marktdagen
op openbare plaatsen zit en daar
allerlei gameene 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 : keukenlati;n, namelijk:
bourgondisch, waarmeê de kramers
hunne dusgenoemde lokker~ aanspreken. Er zijn reeds oenige woorden
dier wartaal invoege geraakt, als :
l(affer (vent , jong mensch); debie·
jale11 ( wegloopen) ; spant de vaart
(ziet dit aan); dit zij" vaarte11 (dit
zijn aardige dingen, en i.). Kremerslatijn is bij de Antw. jongens : eene
taal waarin al de klinkers vel'\fangen
zijn do()r aái, b. v. kunt gij al Iatijn?
Tol kadt11t, kadi, gadi, kradi , ma·
áirs , madi, ladi.

KREMMELEN, o.w., door iets, dat eng en
nauw is, dringen, b.v. door een dichl
bewassen bosch. Een klein en eng
vertrek noemt men : een kremmelkot.
Miss6hien komt dit woord van krimpelen, voortdurend w. van : krimpen
(Kemp.).
KREMP of KREMPELIJK, voor: krimp,
krimpelijk, in Limb. als bijw. ge•
bruikt in den zin van : eerder te min
dan genoeg, Ler nauwernood genoeg,
nauw, krap : 't is maar krempelijk
gemeten. K1·empelijk is voor : krim·
penels, op eene bekrompene wijze ,
schaars; van krimpen, in den zin van :
nauw, schaarsch worden of zijn. In
de Kempen zegt men : kreng; in
Drab. : stap, schrap en scherp ; te
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Anlw. : amper, amper/eens.
KREMPEN, o. w., ziekelijk zijn (Hagel.,
Br.), van krankheid kermen : zij
krempt al twee jaren ( Br. en elders).
Indien krempen geene verbastering
b van : krenken , in den zin van :
krank zijn, I. infirmare, dan is 't bel·
zelfde als : krimpen in zijne oude be·
&eekenis genomen van: verminderen,
verzwakken, verslappen, afgaan, af·
nemen, enz. kremper, kerm er. Z. krie·
men en kriepen. Z. krenken.
KRENG. 't Is maar kreng, zegt men te
Gbeel 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 krer~cke en krenkte voor : krank·
beid. Z. kremp.
KRENKEN, b. w., bedroeven, kreten,
fr. offenser: jonger~, hoe kuut gii uwe
moeder toch zoo krenken! (Hagel. en
elders). Vanbier : lf.renkage, krenkerij, enz. Crancken is in den Teuth.:
suycklen , swaken , cuetren , I. infir·
mare. De wortel is krank. Z. kreten.
KR~P, KREB of KRIB, &tuk vleesch, stuk
spek (Kemp.). Z. krap. Krep is ook
cene 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 kreetsol ,
stoornis veroorzaakt : 't is kretelijk
van wo te moeten wachten. Z. kreten
en kreulelijk.
KRETEN (met zware e ), b. w., tergen,
sarren , plagen , tempteeren , hgd.
necken, reizen; fr. agacer, chagritler,
taquiner, braver; bij Kil. en Pomey,
1. irrilare, provocare, exasperare : ge

moogt dat kind , dien hond zoo tliet
kreten. In Limb. luidt een spreekw.:
Die T.ijn gebuur wil kreiten
Moet duiven hoilo en geiten.

In den Teuth. bet. creyl:teiL, moyen ,
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bedroe11en; in 't Hagel. zegt men voor
kreten: krenke11; in Vl. ook: greten
( Z. blz. f6ri), en in Westvl., krijbijten. Van kreten, gebr. in Br.,
Antw., Kemp., Limb., heeft men :

kretage : ik kal& áie kretage niet I/oor
mijne ougen zien; kreting , kreterii,
gekreet, kreetzak, kreetset, uitgespr.
kretset. Kil. heeft ook : kreytelich ,
I. irritabüis. Te Leuv. en elders zegt
men ook traiteren voor : !reten. Z.
krot, dat gewis de wortel van kretett
is.
KRETS, v., schar,_krab : gij hebt een
kretslcen op uwe kaak ( Brab. ). In de
Kemp., N.-Br., omstr. Hasselt, in
Limb. en elders bet. k1·ets hetzelfde
als : krauwage of schurft ; in 't hgd.
krätze, van kretsen, krabben; in 't fr.
is 't gate; in 't engl. : scratch, op
welk woord Skinner het Neder!. kratsen, kretsen aanhaalt. Vanhier kretsig, schurftig. Voor krets zegt men in
Br. : ruig: drink uit zijn glas niet,
hij heeft het ruig. Kil. heeft ook
r~tygh en ruydigh , hgd. rudig, saks.
ruch, rho; fr. galeux. In de Woordenb.
staat ruig , ruidig en rui'tg. Vanhier
ruiïgheid, in 't hgd. räude. In Limb.
spreekt men : roe, !'Oei uit. Er zijn
ook plaatsen, in de Kemp., waar men
krei voor : krauw of krauwel zegt.
KRETSEL, o. kretage, gekreet, stoornis,
plagerij, kwelling, verdriet. 'l Kan hetzelfde zijn als : krçtse, dal Kil. vert.
door 't l..aerumna, ·aerumnula, of wel
komt het van : kreten ( Z. dit woord):

wal hehben de ouders toch kret~et met
hunne kinderett, eer zij groot zijn. Is
dat kretset weér al daar? ( Br., Antw.
en elders).
KRETSEN, b. w., scharren, krabben,
krassen, fr. égratigner ( Br ., Belg· en
Holl·Limb. ). Z. kratsen.
KRETSER, m., laadstok, fr. baguette
de {usil ( Meetjesl,); in Br. heet
het : slemper, stamper; bij Kil. is
kretser: een Vlaandcrsch w., 't zelfde
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als : ruymstock , I. bacutus rasorius
bombardae sive tormenti aerei. Kretser van: kret.~en, krabben, schrabben.
KitETSKEN, o., voor : kretsstekje, fosfoorstekskeu ( Brab.); van : kretsen.
KR ETSMADE, worm die in eene houtachtige schelp onder water leeft. Hij
wordt veel gebruikt bij het visschen
met de lijn ( Kl.·Brab., Willebr. ).
KREUCHELEN, freq. van: kreuchen (met
korte eu-klank) , bet. in Limb. :
kuchen, of: veel hoesten. Vanhier :
kreucher, kreucheteer of kreuche!pot , een die veel hoest. In Br. en
vroeger bij Kil. bet. krochen ( o als
korte eu uitgespr.) en in de Holl.
Woordenb. krugchen, kruchen: kermen, klagen , zuchten ; bij Kil. in
't I. aegras ore ciere voces , gemere.
KREUDEL, KRODDEL, v., klein mismaakt
vrouwmensch (Maastr ., waar men ook
kreupet zegt). Dit kreudel is 't zelfde
woord als; krodde, dat bij Kil. padde,
hgd. krotl, I. 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 Duitsehers in het
gemeene leven, een klein, boosachtig
manneken, eine kröte heeten. Men
denke hier ook aan ; keutel , hgd.
koth, fr. crolte. Z. Bild. op kröle (ll,
t3!l ).

KREUGEL, m., kruiwagen (Kemp.).
KREUKEL, Het mv. kreukels zijn te
Antw.: sickkenhuisjes die men eten
kan; in 't Hagel. zijn 't stekken met
huisjes of karkolteu.
KREUPEL of KREUDEL, m. Z. kreudel.
KREUPEL STRAAT: hij woont in de kreupet straat, hij is op den sukkel ( Br. ).
KREUTELUK, bijv., korzelig, lastig,
moeilijk te voldoen, te bevredigen ,
die niet veel kan verdragen : oude
lieden m klei11e kinderm zijn kreulelijk en nooit tèvredeu ( Limb. ). Z.
kreudel en kreutselen.
KREUTSCHELACHTIG, enz. Z. kreutselen.

~
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KREUTSELEN (s als sch uitgespr. ), o.w.,
gemelijk, kn'orrig zijn, grommen ,
grollen: Vanhier : kreutselifi, kreutselachtig. Kreutseleer, kreutselpot ,
gekret,ts. Deze woorden, omstr. Maas·tr. gebruikt, zijn verwant met het
oude creytzen. (in den Teuth. bedroeven ) , thans : kreten , kreeten of
kreiten, waarvan het een freq. is.
KRIBDf KRIP, v.,een stuk vleesch (Kemp.).
In de omstr. van Breda is ruilderkrip hetgeen de Eogel:>chen bee{stakes, de Hollanders veel runder·lapjes,
kalflapjes noemen. Kil. vert. krippc, door o{ella, en bijzonderlijk o{ella
porcina, varkenskrip. Z. krep of krap.
Krap is misschien in verband met :
klad , klats. z. Hoeufft op krip, 332
en brade, bre~, 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 krieweten of krieveten, krevelen {kittelen,
jeuken), in 't hgd. is het ook kriebelen, in 'L nedersaksisch, kribbelen,
evenals in 't Meetjesl. Volgens Weil.
is kriebelen een frçq. van : kriepm
(kruipen), doch liever, volgens ons,
een voortd. w. van kribbeu ( teeenstreven , twisten) of verwant met :
krabben (met de nagels) en van welk
krabber' , kribbelen evenals krabbelen een freq. is. Kribbelen of kriebelen ( krievelen ) is misschien hetZ'elfde als kibbelen (ondereen, als
kinderen, twisten) zonder r. V~n dit
kriebelen of krievelen als freq. van
kribben, heeft krievel ( z. dit woord )
zijne overdr. beteekenis.
KRIBBIJTEN,in Vl.krebbe/Jijten uilgespr.,
o. w., armoede Jijden; doch omstr.
IJpere : vrijwillig honger lijden uit
gierigheid, schrapen, schrafelen. En
daar heeft kribbebijter dan ook de
beteekenis van : vrek, van eeu die te
gierig is om te eten, en, als 't ware, in
de krib bijl. Te Antw. zegt men : op
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de krib bijten voor : niet ontvangen
wat men verwacht, er neven vallen,
er niet bij zijn, armoede lijden. Kreb
is zoo goed geschreven als krib , 'L zij
als worlel van krabbm, 'L zij, volgens
Bild. (I, !!68, 11, 1~8), als wortel
v;~n 't oude graben , grebben, hgd.
graben , bij ons : graven. ·
KRIB BIJTER. Z. voorgaande en krib.
KRIEBELACHTIG, KRIEBELING. Z.J;.ria·
beien ( kittelen ) , enz.
KRIEG. Z. krijg.
Kl.HEK, v., is in Limb. en ook in Vl.,
·waar men krik zegt, eene wilde
pruim of: een klein rond pruimken,
zoo ~enoemd,omdat ze aan eene kriek
~elijkt. In den Teuth. crecke11 , PI'UY·
men,

!aUEKAPPELKENS, eene soort van kleine
roode appeltjes, niet grooter dan
eene dikke kriek ( Brab.).
KR'cEKEL, v., booze, toornige vrouw. Men
zegt : kwaad gelijk een krieket; doch
in dezen zin is kriekel, m., en bet.
:crekel, fr. gritlon, alhoewel men !liet
inziet waarom de krekels als voorbeeld van gramschap gegeven worden ( ~faastr. ).
!'.!HEKELAAR, m., kriekeboom. Z. laar.
KIUEKEN. Men zegt : ik mag er geene
krieken mede eten, en dat betcek. :
ik mag mij met deze zaak niet
bemoeien (Meetjesl.). Dij Plant. heeft
meu de spreuk ; 't is qua et mel /teeren krieken eten , in 't I. periculosa
potenturn offensa. ·

KRIEKENPLUKKER. Eeti oude kr·iekm·
plukker is, te Antw., een oud maq
die nog zot naar de meisjes is.
KRIEKMOES, gesuikerde brij of spijs van
krieken gemaakt ( Levv. en Antw.),
in het fr. confiture de cél'ise.s.
.KR! EL, m., uitbuilsel van het meel, lusschen het kortmeel co de zemelen ;
dus fijne zemelen i doch, volgens anderen, is de kl'iel lijnder dan het
kortmeel (Land van Aalst, Br.); te
Ninove bel. kriel : klein schieUood i

I{ RI

in Holl. is kriel o. en beduidt er: iets.
kleins, kleingoed, uitschot.
KRIELIG, voor KRIEL, dartel en lachziek:
o l[u krielig mannekett ! ( Lier en
omstr. ). Tenkale houdt l.riel voor
eene samentrekking van : kregel ,
kriegel, (acile

in~tigatus.

KRIEMELEN, o.w., krielen.
Een man aen hem gelijk, die kriemelende
[benden
Van bel waterminnend ras in Petrus' net( ten bond.

(G. Gez. blz.325. Westvl.) In de Woor·
denboeken bel. het: talmen, marren,
schoorvoctetl.
KRIEMEN, o. w., nooit tevreden zijn,
altijd iets begeeren : hij staat daar
altijd te kriemen (IJpere) i bij Kil. en
Plant. is kriemen, fris. hoU. conqueri,
quaerulum esse, kiachtig vallen. DiL
kriemen heeft iets van de beteekenis
van: krempen en grimmen, waarmeé
het verwant is ( k voor {J ). Z. ook
kriepen.
KRIE&IEH, klager zonder nood : dat is
ee1~ kriemer van 'uer1 vent ; ook een
die zich ziek waant (Westvl.) i dus is
hel bijna hetzelfde als : kremper, dat
in llr. gebruikt wordt voor : een ziekelijk mensch.
KRIEPEN, o. w., in Oost- en Westvl. ge·
bruikt voor : klagen, stenen, doen
gelijk de binnen :/!oe da'k dat hinneken heeten :tijn? kriep, zei mijn hin·
neken (Oude Vl. Liéa, 5• afl. CCLV ).

't Wordt bezonderlijk gezegd van een
vrouwmensch, als zij ziekeHjk is of
zich ziek gebaart. Z. krempen.
Hoor ik nu nog iemand kl~gen, steoen,
kriepen en JIIY vragen.
[ Gentsch Yo&ken, lll-'7.)

Ik leef te vreden met myn lot,
Waertoe gekriept of stout gekeven.
(Srwecks'Aim. t8M, z•liedje.l
Elk klaegd' en krieple t'allen kante.
[Snoecki'Aim. tsn, b/:r;. •9.)

KR IEPER, m., iemanddie kriept en klaagt,
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klager (Oost- en Westvl.)
KRH:PERlGGE, v, ( Oostvl.); in Westvl.
krieperinge, eene vrouw die kriept
en klaagt.
KRl EVEL, v., afgeleid van : krieveten,
voor: krievelaarster, bet., te Maastr. :
een kitteloorig, teêrgevoolig, lichtge·
raakt, lastig, korzelhoofdig wijf. Z.
krib, kribbelen, en in de Woordenb.:
kribbij ter.
KRIEVELACHTIG, bijv., korzelhoofdig,
koppig, wrevelig, kitleloorig, klein·
zeerig ( Maastr. ). Te Antw. bet. het :
killelachtig.

KRIEVELEER. m., korzelhoofdig, wrevelig, lichtgevoelig manspersoon (Maastricht).
KRIEVELEN, o.w., zegt men te Gent, zoo·
wel als kriewelen, voor : kriebelen of
krevelen; in 't Meetjesland zegt men :
kribbelm voor: kittelen; te Antw. bet.
het ook : kittelen. Z. kribbelen ,
krievel en kriebelen, op blz. !Ut kijkeleo, alsook de Middelaar 11, bi. 291.
KRIEZEL EN. Z. krisselen.
KRIJBIJTEN, plagen, kreten : iemand
krijbijteu (Westvl. eu Land v. Aalst).
z. kreten.
KRIJCHEL, in Br. gehoord voor : krljgel,
kregel (kriegel), alleen in den zin
vun : gramstoorig, korzel, krikkel. Z.
dit laatste.
·
KRIJG, m., wortel van krijgen ( ontvan·
gen) : var1 den krijg teven , d. i. van
aalmoesen bestaan ( Br., Antw. ).
Krijg, oorlog, wordt in Limb. niet
krieg maar : kreeg uitgesproken. De
Teuth. schrijft ook : creghe; in 't hgd.
krieg en niet kreig.
KRIJSCHF.N, KRIJSEN, o. w., in Vl. algemeen en in Limb. veel gebr. voor:
grijzen, dat men in Br., Antw. en
Kemp. zegt, voor: weenon, schreien,
krijten, fr. pleurer. Edoch in de Kemp.
heeft krijscheu,ook kressen uitges pro·
ken, nog de beteeken is van : hard
schreeuwen. Vanhier het voortd. w.
krijzelm, knarsen, knarseitanden en
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krijscher. In Limb. en Br. zegt men
ooit : jankcnvoor : weencn. Z. kris-

solen.
KRIJSCHER, lijkbidder, bedienaar die
achter eenen doodwagen i!Uat, in 't
fr. pleureur, croque-morl (Oost· en
Weslvl.). Kil. vert. krijscher door :
voci(erator, enz.
KRIJT, uilgespr; krijwit, te Kortrijk en
Vl. waar men zegt : geen krijt meer
kunnen biechten, voor : geen krach·
ten meer hebben.
KRIJT, v.,lomp, vodde (Kemp.); misschien
voor : gerijt van rijten (scheuren).
Z. krijt bij Bild. ( 11, t5~ ).
KRIJTER, klamper, roofvogel. Kil. krijter,
steenkrijter, tinnuncztlus (Br., Aotw.).
KRIK. Jlijn krik zit er in, ik heb er groo·
ten lust in, groote genegenheid toe
( Meeljesland ).
KRIK, in Br. m. doch ook v., hetzelfde
als: krok, in Vl. lt.rokke, wilde wikken,
fr. vesce sauvage, I. arachus. Krik is
ook de naam dien men hier en daar
nog geeft aan zekere kleine eendvogels, in Holl. teling, en in 'L I. querquedula genoemd.
KRIK, v., mv. krikken, boschkool, vooral
wanne~r ze nog aan 't branden zijn
(Kemp.); te Maaseik wordt het hout,
bestemd om bosc~kolen van te branden, ooi• krik genoemd; omstr. Th ien.
verstaat men door: krikken :hout of
kolen half verbrand; Ie St· Truiden
zijn het: kleine houtkolen : Trutkm,
haal ten handvol scha{eling en wat
krikken om de kachel aau te atekm.

Tc Berg-op-Zoom worden de bakkerskolen of houtskolen van takk'3nbosschen en ander klein hout, ook krieken genoemd ( z. Hoeufft, 530 ). Kil.
heeft kriekkolen in de beide beteekenissen als : bosch· or bluselikolen
(die zoo zeer niet verbrand zijn als
bakkerskolen ) carbones acap11i mi1tusculi, en als bakkers-, potbakkersof brouwerskolm, carbones ex ram is,
virgultis aliisque lignis minutiurib:ts.
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Hij noemt de kriekkolen : carbones
crepit4ntes, om het gekrikkrak dat zij
in 't branden laten hooren. Men zegt
soms ook: krok, kleine kolen. Z. krikl•elen en kruiskooL
KRIKKEL ook KRIJCHEL, bijv., oploopend, korzel, gauw gestoord ( Brab.,
Antw.); in Westvl.zegt men ook: krikkid ; vanhier krikketheid , korzelbeid; krikkelachlig, grammoedig.
KRIKKEL, m., ratel, in 't fr. crécetle.
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, (ragorem edere, stridere, in
't fr. cricquer, thans craqueter, oud
engI. crack; hedend. engl. to crackte.
Van hier 't volgende :
KRIKKELHOUT, kleine houttakjes die al
b~andende krikkelen. Z. klikhout.
KRIKKEMIKKEN bet. in de Kemp. : iets
wat weinig waarde heeft, wat slecht
aaneen hangt. Volgens Kil. was 'krickemicke, q. d. krekemicke, een wittebroodje, dat men te Brugge, op Wittendonderdag, aan de priesters placht
uit te deelcn. Z. verders Delf., 265
en Hoeulft, blz. 331 en Óns kraammik (!88).
KRIKKIG, bijv. Z. ~rikkel.
KRIM NEUZEN, o. w., of zijn neus krollen
d. i.. beteuterd staan : Lodewijk XI
krimneusde te Peronne. Napoleon I
zijn neus krolde iu Rustand (Hagel.).
Kil. vert. krimp·11eusen door : contrafiere rwres; naribus aduncis indulgere ; rwribus in rttgas con tractis
irridel'e atque subsannare; naso suspendere adunco.
KRIIIIPELEN, o. en voortd. w. van: krimpen, fr. se crisper. Vanhier krimpeling, fr. crispation.
KRUIPERIG, 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, om·
hoog, ineen trekt. Dat woord is op
dezelfde manier gevormd als :schok·
schouderen.
KRINKELDEWINKEL, geharrewar, war·
garen, 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 kro,lckel·
wronkel door : sinuosus, {lexuosus,
'
·tortuosus.
KRINKELS MAKEN, zegt men te Gent voor
't fr.faire des courbes. Dit schijnt ook
de beteekcnis te zijn van 't oud engl.
verl. deelw. crencted. Z. Delf. blz. 427;
Kil. heeft kroncket.
KRINSEL, mv. krinselen, in de omstr. van
Brussel, voorallangs het Westen voor
het volgende krinsen gezegd.
KRINSEN, v. mv., afval van koren of
. graan , slecht , leuzig ; onvolwassen
en vuil graan, stukjes aren met on·
kruidzaadjes gemengd , dat· bij het
ziften of wannen boven komt , of bij
'I doordoen in den kaf- of wanmolen,
neérvalt tusschen den hoop goed
graan en heL kaf in, en dat dient om
aan duiven, hennen, soms ookal aan
varkens, paarden of koeien tot voed·
seis te worden voorgeworpen : er zijn
nag 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 'l einde van
junie zullen er vele krinsen zijn. Het
is een zeer oud woord niet slechts in
Drab., Antw., de Kemp., maar zelfs
heel Vl. en 't Hagel. door in zwang.
Kil. heeft krinse en kritse, in het
lat. purgamentum , acus, palea ;
krinsels van 't ww. krinsen {zuiveren,
graan schoon maken) zou beter zijn.
Ook is dit omstr. Brussel in zwang:
Krinsen, dat J. de Brun krijnsen
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schrijft, en vanwaar het in Gelderl.
in gebruik zijnde freq. krenselen
komt, schijnt zeer nauw verwant
met : kiensen , kleinsen , door den
klens doen , I. purgare , numdare ,
eng!. to cleanse , oud eng.. to clense,
bijv., clean, zuiver.
JIRINSEN., o. w., hier en daar in Br. en
Vl. gebruikt voor : grinsen of. grijn·
sen, grinden, grimmen, engl. grin.
KRINZEN of KRINSEN, o. w., buiveren,
griezelen, 't zij van koude, 't zij omdat
er iets kittelt~ schudden, wringen en
wrijven als ware men door bet gekrevel van een diertje geplaagd. Men zegt
biervoor ook : schoppen ( Westvl. ).
Z. krimpscboenen.
KRIPSIE, v. Z. krupsie.
KRISBRIS, prullen, vodden : met krisbris
gekleed (Gent).
KRISELEN , KRIZELEN, o. , licht een
voortd. w. van krissen (knetteren of
kuitteren), bet. in Brab. en Antw.
betzelfde als blz: 165, grisseleu, voor:
griezelen ( buiveren ). Vanhier kri·
seling of kriezeling, hui vering , sld·
dering. Kil. beeft krijsselen -en Weil.
krijzelen in de beteekenis van : krijzel· of knarsetanden. Omstr. Maastr.
zegt men : kritschelen of kritseteu, en
dat beduidt daar : kraken , knetteren
als, b.v., het zout dat men iu 't vuur
werpt, en dit is zeker een freq. van :
krissen, in 't fr. pétitler, craqueter.
KRISSIE, voor: klissie, verkorting van :
kalissen, fr.jus de réglisse (Maastr.).
KRITS, KRITSE, krauwage ( Westvl. ).
KRITSCHELEN of KRITSELEN. Z. kriseten en kritsel.
KRISTDAG, ook : korstdag voor : kers(t)·
dag, kersmis ( Limb, ).
KRITSEL, m., JllV. krilseleu : een kloofje,
schrap, !trap in een voorwerp met
een mes, schaar of iets dergelijks
gemaakt. Kratset noemt men ; bet ·
stuitje 'twelk door den kritsel wordt
uitgelicht. Van 't werkw. kritselert,
kloofjes snijden (~aastr. en elders).
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Gekritselá of gekritscheld wordt in

Limb. ook gcicgd voor : getand of
ingesneden , fr. dentet( : gekritselde
blad ers,

KRIZELEN. Z. kriselen.
KROCHEN, o. w., hetzelfde als kruchen
Of krugphen, dat men in 't z. niet
boort; het heeft in Br. en Antw. dezelfde beteeken is als: stenen, gedurig
klagen , krempen , kreunen : hij doet
uiet dan krochen en kermen ( Br.,
Antw., st. en pr.); in 't Hagel. bet.
het : knorren als varkens. \'anhier :
·krachpot, krocher, gekroch , en:~:.

KROCHT. Hier en daar in Vl. voor: kot,
slechte herberg of kroeg gebruikt.
Tuiilmann leidt kroeg af van: crocllt
of kro{t, I. cnJpta, hol, kelder, onderaardsche plaats. Dewijl de gemeene
drinkhuizen vroeger veel in kelders
of sluipholen g.ehouden werden. Van·
hier licht de benoeming van : kaveet
voor : geringe herberg. Doch Bild.
( 11, 135) legt hel anders uit: volgens
hem is kroeg in zijn oor3prong betzelfde als; kruik·; hgd. kt·ug 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 I., thans
cruise, bet. in 't Neérd.: kruik. Kru{le·
of ktu{te, hgd. kluft, bet. bij Kil. hol,
spêlonk, fr. caverne.
KROD, v., pad, hetzelfde als bij Kil. en in
andere oude Woordenb. krodde; in
den Teuth. heeft men er voor: crade,
pad , ped, pedde, breed- of breel· en
bre1Jdworm, eng I. padde, heqend.
eng!. paddock; bij Bild. krote, 'bgd.
krtJte. Dewijl de pad een klein, dik
ineen gedrongen, verrimpeld, Jeelijk
en fenijnig beest ió, dat zekeren schrik
en afkeer inboezemt. wordt de naam
van krod, en, bij klankverandering ,
kreudde , kreute, toegepast op personen en zaken die klein , slecht,
verrimpeld, mismaakt, misvormd,
38

KRO

( 298

verwerpelijk zijn en walg of Legen.
heid verwekken. Zoo bet. krod en
kroddel in Limb. en elders klein, mis·
maakt manneken , fr. na in, en zoo
geeft men, in 'l na~:et. en gewis ook
in 8elg.-J..irnb., den naam van krod,
kreude oan een knaap, ,een dier of
ander ding dat zijn vollen wasdom
niet heeft verkregen , dat klein, dik
en ineen gedrongen is gebleven : wat

Imo

pan bakt ( Limb. en elders). Z. kwel.
KROEF, m.Z. krof.
KROELEN, o. w., 's morgends in 't bed
blijven , luil!rikken : als men hem
wekt , bLijft die luiaard gewoonlijk
nog eenltal{uur kroelen (Br., Antw.);

in de Kemp. bet. het ook : zachtjes
ne6rzitlen of neérliggen. Het zou met
krollen (bij Kil. in 't fr. crouter, oudtijds croster, · angl. crutte), wel in
krodden van peren. Onder die kudde
vcrband kunnen staan.
zijn twee kroddeu. Dat kind. is een
KROENEKRAAN, v. Zoo· noemt men in
kreudde 1 d. i. een klein manneken,
Brab. evenals ln Limb. den kraaneen soort van kakkennestje. Van dit
vogel, ook : trekgaus en, In Br. zelfs,
krod is krodde/ of Jmuddel afgeleid ;
wüde gans genoemd. In Nedersaksen
en bet. in Limb. niet slechts pad,
zegt men ook : kru11e-krane. Kraan
maar te Maastr. : een klein mismaakt
bet. in 't hgd. kranich, doch men
vrouwmensch en in N.-Limb. : een
zegt ook , zoowel in Duitschl. als in
klein , mismaakt meisje.. Men heeft
Nedersaksen, krahn en krohn. In 'L
ook kreute (vanwaar licht kreutetijk) 1
angels. cran, craen; in 't engl. crane.
dal men bij Wèil. kan nazien. l\len
Bij Sleeckx h!Jeft men : kruue kraan ,
zeg\' te Maastr. ook in denzelfden
voor: braambosch, fr. buisson.
zin : kreupel (en dit kan met het fr.
KRO ENEN, malen. Kroenmolen is een mocrapaud in verband staan) voor: oud
len om grof goed meé te malen
klein, mismaakt persoon. Nu· men
( kwerne, handmolen) (Kemp. ). Z.
weei dat de kleine, leelijke, oude wijI\ wennen.
ven, vroeger vooral , voor tooverKROENMOLEN.Z. kroenen en kwenmolen.
heksen plegen aanzien te worden, en
KROESllEZIE, KROESELBEZEN. Z. knoe- ·
dat die tooverheksen 1 zoo men zeide,
sel, blz. 266 en kronsels. Hier zullen
veel de gedaante van eene padde aanwij uit llild. ( 11. UO) op krui&bezie,
namen en, al zoo in deze veranderd, in
bijvoegen dat men nog kressetbezie
de huizen langs de mozegalen inkrozegt : " het woord is kreesbezie; krets
pen. Wij opperen de vraag of dil krod
is een kaarde, en de struik dezer plant
met het volgende krot (301) en krul in
werd tot het kaarden of kretsen der
oorsprong niet eenig betrek zou
wol gebruikt."
hebben. Z~ krap en, bij Kil. quadde KROESEN. z. kroezen (drinken).
(pad, kwak , kwast, enz.).
KROI<:TE, v., in 't Meetjesl. gehoord voor:
KRODOEL, v., pad ( Limb. ). Z. krod.
slechte bolder, voor: krotter, van 't fr.
KROEllOET, m., is, in Limb., hetzelfde
croûte, of licht voor : kloet. Men zegt
als balkenbrij (blz. 29 ). De stof, die
tot iemand die slecht speelt of iets
de balkenbrij uitmaakt, Is bijna deslecht doet : o du kloot.
zelfde als die In de bloedworst wordt · KROEZEL, voor: kroes, fr. crepu. Van.
gedaan 1 te weten : varkensbloed en
hier kroezelkop (kroeskop), kroezelverders andere dingen als : spek ,
haar ( Limb. en elders). Z. ook :
bloem of fijn gemorzeld wittebrood,
liroesbezie , enz.
enz. Deze vcrschillende stoffen, stijf- KROEZELEN, freq. van : kroezen (sterk
gelwokt , vormen den kroeboet of de
gekronkeld zijn) ,• waarvan het de
batkenbrij die men in schijven in de
betcokenis heeft. Doch In Br., Antw.
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en zelfs in Limb. is het: krullen, omkrullen : zijn haar begint te kroezeInl. Die bladeren zijn {et gekroezeld.
Vanhier :gekroezelden bladere ( Br.,

Limb. en elders).
KROEZEN is in N.-Limb. eene andere
uitspraak van kro:<.en of liever ~rui
zen, dat te Maastr. : krouzen klinkt.
Z. kruizen.
KROEZEN of KROESEN, o.w., drinken,
zuipen : die kerel kan goed kroezen.
Kil. geeft dezen zin ook op. ·~ WoorrJ
is afgeleid van : kroes, evenals pinte/et! of pinieleeren van: pint. Vanhier
kroezer, kroesbroêr, uitkroezen, enz.
Bij Kil. is bekrQsen ~ooveel als: dronkcli'(Antw., !lr. elders). Bild. (ll, 136)
die daar licht wat al te gewaJgd is,
heeft vele dingen nopens den oorsprong van : kroos, bekrozen en bekruizen, die wij moeilijk kunnen
aannemen. Z:)ruizcn, Llz. 30·l.
Kil OF, KROEF, mv. krö/lim en kroe{en,
bult, hooge rug, en overdracht.
bultig m~n of wijf ( Limb.); het is
in 't nederd. krvf1 of krucht ( tipclook); bij Hooft gebruikt voor: uitstekende hoogte. Z. Weil. op : kroft.
KROK, afval van ~:raan, slecht, vuil graan
dat men aan !dekens en duiven voedert (Vl.); in Br. en Oostvl. heet
het : kriuseten of krinsen.
KIWL, KHOLLEN, KROLLEllOL worden
in België bij na alLo os gehoord in stede
van: krul, krulleu, krulbol. Eme krot
aankrijgett bet. hier en daar in Antw.,
nr. en 'lll~gel.: een weinig dronken,
lichthoofdig worden : onze gebuur
haa gister avond een krolleken aatl.
Krotten aan zijnen ste(:rt krijgen ,
lastig worden ( r. Landen). De krol
( m.) is aan de t10omet1 bet. in Br.

dat de bladeren verkroeze!d zijn.
l)oor krolleken verstaat men ook :
eene versiering, in 't fr. fioritures
genoemd. In 't oud engl. is crulle zoovee! als ons : gekruld, in 't huidige
engl. : curlect. Z. schufeling.
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KROLL~llOL,

m., bij toepassing, een bolvormig gebak <lal een gebr~dcn appel
inhoud' ( Limb. ) ; te Antw. : appelbl'oodje.

KROLLIG, biJv.,, krolsch of krolziek
' ( Westvl. ). Z. kroltijd.
KROL TIJD, m., tijd dat de katten krollen
of : heet zijn. Van dit krol/eu heeft
men iu Vl. krollig.
KHOM, l\ROM~IE, m. Door dit woon! ver·
staat men : een krom mes. niet het
krommes van de schoenmakers, maar
zulk een als de boomsnijders bc;c.igen
en dat men kan toevouwen, fr. serpette (nr., Antw.). Kl'omme strel\en
is 't zelfde als : kromme gangen of
wegen ( Dr. en elders). Z. ranken.
KROMAKKELIG. Z. kramachel en~.,bl.287.
KROMBEK. Krombekken zijn te Leuv. een
soort van geliroesdo· erwten.
KROMI.IROOO of KHOMPIIROOD, o., dit
zijn larwen broodjes die op t!cn
vierden zondJ~ van den vasten , {:Cnaamd Laetare, de kinderen worden
toegeworpen, om , zoo 't schijnt, te
beduiden dat de vasten gekrompen is
on men zich mag vcrblijoen (&laastr.).
Z. korsten, blz. 270.
KIWMUUSSEL, m. te Turnhout, 't zelfde
als : aarliug, kortbussel, of als in 't
Hagel. horten, hvrtstroo, hortbuosel,
d, i. stroo, of iets anders dat klein
gehort, geslooten of vermorzeld is.
Z. gemul en gemot (U6).
KROM EN SCHEEF, zeer krom. Men zegt
ook : krom tm stom, welk laatste
mede: slinks en rechts bet. (Westvl.);
te Meen en noemt men het getal69 van
't lotospel ook : krom en slom.
KROMMELING, m., krombeen, manke·
poot, scheefbeen, fr. bancal (Vl. ).
KRONKELS EN BONKELS is hetzelfde
als : kronkels en bochten ; of als :
hullen en bulten (Z. blz. 200), draaien
en zwaaien , krommigheden ( kromming), in 't fr. an{ractuosité ()Jr. en
Antw.).
KRONSEL, KROONSEL, KHOOSEL, v., in
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Limb. dezelfde vrucht als in Brab.

steke· of stekelbeu of knoesel; als in
de Kemp. knoesel; in N.-Brab. kroeset
of kroezel en kruisdoorn; in Holl.
kruisbezie; in N.-Limb. steekbeer;
hgd. stachetbeere of krutzbeere; eng!.
groosberry; l. crossuta of gt·ossula,
vanwaar het fr. groseille (à macquereau of verte). Dat kroosel hetzelfde
is als : kroezel ( kroes el ) en dil aIs
kroes en kruis, springt in 'toog. Danachter kroout, · lo.!·onset , kroonset
moet bezie verstaan worden. Men
noemt die beziën : kroes beziën, in 'tl.
uvae crispae, om de gekroezelde bladeren en de takken waar ze aanhangen. Kronsel of kroousel is licht eene
verbastering van kroezel, ten ware
het in verband stonde met krom ,
kroon, kring, dewijl de takken des
kronselaars, kroons-, krin:::s-, boogsgewijze loopen. Kli in ons knoeset is
licht eeue verwisseling van kr (Z.
kn, bi:&. 2:19 ) ten ware het voor :
knoest-, kuods· of knarsbeziën stonde. Wat de uitgang el of l in knoeset,
kroouset, enz., betreft, dielis er welluidendshalve bijgekomen , zooals
dit in stekelbezie voor : steke- of steekbezie,en nog in eene menigte andere
woorden het geval is. Men zie echter
wat wij zeiden op aardbel , blz. 5 en
op bel , blz. 40. Z. ooi• krwesel,
blz. 266 en Hoeufft, blz. 537 op kruisdoorn, in Hol!. kruisber.ie. Zou kruis
niet hetzelfde woord zijn als : k1'0es
evenals in krui u muut (I. mentha
crispa)? Wij antwoorden ja en zegeen dat kroesbezie beter is dan kruis-

bezie.
KilONSEN, o. w., onnutten klap vertellen ; rondkransen , rondbabbelén
(Poperinge).
KllOOJ. Men zegt in Westvl. : 11och krooi,
twch' mooi lworen, d. i. geen bet
minste geroep of gerucht · hooren ,
niets hooren. Waarschijnlijk zijn die
woorden cene vcrbastering van :
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kraai en meeuw.
KROOLEN, b. w., voor krotten, in Westvl.
gezegd VOOr : Versieren 1 VOOr welk
men ook pinten bezigt.
KROON of KRUIN. In de Woordenb. staat
kt·oon voor: de uilgebreide takken van
boomen, doch in Brab. verstaat men
er door het : sop of toppunt van bonmen en van stammen : de kruin
van dien boom , waar de ekster genesteld was, is met dert wind a(gebro·
keu ( Br., Antw, ).
KROON EN, te Leuven uitgesprok. : kreeunen, o. w., wordt in de meeste
gewesten van 't Z. gehoord voor :
krmtnen, en drukt, althans in Brab.
het gedacht uit, meer van : kermen,
krem pen en kröchen, dan van : klagen.
. Vroeger schreef men ook : groonen
en granen, en dit staat in vcrband
met het l. grunnire ( gro111men, groller ). Plant. vert. kruenen door 't fr.

grogner, murmurer, se conteuter
mal de , l. quirilari; de Teuth. heeft
eraenen, murmureren, moettelen,
proleten.
KROONSEL. Z. kronsel.
KROOS, KROOST . .Kroos is bij Kil. een
Vlaandersch w. dat wasdom bet.,
l. incrementum, lucrum, (oenus. Vandaar dat men 't thans gebruikt voor :
winst, en in Westvl. voor : interest
of opbrengst van uitgezet geld. Men
zegt ook : de kroazen ( kroezen oudtijds de croisen) van eene rer1t, d. i.
de opbrengst , de tocht, van 't lat.
crescere , fr. croUre. Dild. ( 11 , t37)
leidt het af \'an gro-en , in 't engl. to
grow, bij ons thands groeien. Dit is
hetzelfde woord als kroost, afstammelingen. Weil. zegt dat kroost in
Drab. en Breda vont· : gelaat, gelaatzweeming gebezigd wordt : wij hebben bet ·nooit in Br. in dien zin
gehoord.
KROOT, mv. krootenen vlaskroten, afval
van vlas, als het uittengrove gehekeld wordt, fr. déchet de tin (Westvl.);
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in 't Land van Waas en elders : knol.
Werk en snuit zijn fijnder dan kroot.
Dit kroot schijnt 't zelfde woord als
·kt·ot.
KROOTSCH, v., aardig, kluchtig kind
( Maastr. ). Vgl. kroos en kroost bij
Bilt!. (11, t36-37). z. ook krod, blz. 297.
KROOZEN. Z. kroos.
KROOZEN, klagen, zuchten : hij zit heete
dagen te kroozen; kröchen en kroozen
(Kempen); omstr. Leuv. zegt men :
koozen. Z. dit leste.
KROP, in Belgiij steeds gebr. voor : het
holl. prop : den krop op een geweer
steken. Zoo ook : kroppen , opkroppen, volkroppen, kropvol 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 llem wet krop
maken, of krop !J!.Clen, 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 ( k1·eupel) : iemand
kreupel spelen, d. i. iemand zoo afspelen dat hij niet meer kan; teAntw.
zeót men voor: krop zijn : mot zijn:
ik kan niet meer meè spèlen , ik ben
mot. Z. krul.

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 geburevrouw veel kropkoek gegeten ( Br. ).
Men zegt nog : kropsulaad en soms
ook: kropkool, om kropvormige sa laad
en kooien aan te duiden, en voor :
verdriet ( Brab., Antw. en elders).
KHOPPENDVOL, KROPVOL, vol tot aan
den krop, propvol, overloopensvol.
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z. krop ( Br. ).
KROPPER, KROPPERD; bij Sleeckx wordt
de naam van kropper aan aardappels gegeven, en kropperd bel. bij
hem in 'I rr. Ilomme ltaineux I en bij
Kil. kroppaàd: een stijfhoofdig, een
·koppig man.
KROPSALADE, v., verdriet : die moede1·
heeft veel kropsataa van haren jong·
sten zoon ( Brab., Antw., Vl.).

KROSTEL, KHOSTELlNG of KORSTE·
LING, wind bol; licht pasteigebak voor
kinderen, tr. échaudé (Vl. J ;het is
waarschijnlijk hetzelfde als bij Kil.
korstpasteye, I. placenta crustulala.
Te Antw. heet men eea ziekelijk, onderkomen kind ook : krostel: 't is eer1
krostel van een kind.

KROT, v., komt bij Kil. voor in den zin
van: modder, slijk, dat aan de kleederen blijft hangen, in 't fr. crotte, verwant met het I. crusla (korst) , om·
dat, zegt Kil., droog slijk als eene
korst op de klèederen blijft plakken.
Vanhier 'tw. krottm, het slijk van de
kleederen borstelen. In Vl., omstr.
Kortrijk, wordt krotten nog gebruikt
voor : den vloer (van modder) reinigen, zuiveren, iu 't fr. décrotter,
recurer. Welke ook de oorspronkelijke
beteekenis zij van. krot, het w. bc·
diedt in Br., Antw. en in geheel Vl.
iets slechts en vuils, iets nadeeligs of
verwerpelijks, iets wat in verlegenheid of in een bedroevenden toestand
brengt. Zoo zest men : i11 d.e krot
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 Vl.);
doch te Leuv. bet. het ook : slechten
praat vertellen. liet is krot, de zaken
zijn in slechten staal. Krot lijden,
arm9ede lijden. Vanhier: een kl'otter,
een die zijne zaken slecht doet; krot·
schilder, krotlist, enz. In 'l fr. zegt
men ook van eene slechte schilderij :
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c'est une croûte. Krot bet. in de
Woordenboeken·: kot, slechte wo·
ning; ook: klein jongen of meisje,
Bild. leidt dit krot af van 't lat
eralis ( steeoen hut) , en dan is 't
misschieG hier voor : kro(t. Maar
Weil. zegt dat men krot ook voor :
nadeel, verlies vindt. De Teuth. geeft
eene menigte van beteekenissen aan
crot of krot , als die van : last , verstnoring. lijden, wewede, pijn, verdriet, beoauwicheit, ooit, moeyenisse, onmoit, jammer, ongevellicheit,
bedroefenisse i en verders vertaalt
hij 't nog in 't lat. met woorden die
beduiden ; kwijning, angst, kwelling,
tegenspoed, ellende, gevaar, bitter·
heid, enz. De Tcuth. heeft ook nog
het ww. eraeden voor : bedroeven ,
verstoeren , en cruedelick voor : verc#riettîck, arbcillick ; croedelicheit ,
I. angor 1 motestia. Bijn to croede 1
óijn begeien, d.i. bedroeft, I. anxiu&,

anxiatus. Dit: croede en erot schij·
oen samen verwant to zijn. Z. kreten
( 2'J2) en krul.
KROTSCJIILDER, m., slechte schilder,
fr. croûtier. KrotschUderen, fr. faire
des croûtes. Krotstuk, fr. une crotîte.
z. krot.
KROTSE, v., is in 't Hagel. nog de naam
die aan den biskoppelijken staf ge·
geven wordt, in 't fr. crosse, van 'I
I. crossa; in Vl. ook krootse; bij Bild.
( 11, 138), kroots, /Crootse, kros of

krols.
KROTTEN, b. w., omstr. Kortrijk i in
Westvl. (van slijk) zuiveren, reini·
gen, fr. décrotter1 recurer, den vloer
krotten :·krotter, die vuil werk doet,
die slecht werk maakt. Vanhier krotschilder. Z. krot.
KROTTER, knoeier, slecht werkman. z.
krot en kroLLen.
KROTTlST, m., een die zijne zaken slecht
doet, die zij u ambacht, zi)n beroep
niet kent (Vl. en elders), een slecht
schilder.
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KROUTE, v., in 't kanton Axel voor: krets
of krimwagie. Z. krets ~n krits.
KROUWEN of KRAUWEN, o.. w., wordt
gebruikt om den spoed, de forsche'
werking van iets, wat men bezig is
met doen, als b.v. ga~n of loop en,
aan te duiden ib. v. als iemand sterk
loopt, zegt men : ziet hem eens krou·

wen. TPat kan die jongen krouwen,
d. i. loopen ( Limb.). Wij achten hel
ecne andere uitspraak van : kruien,
ofwel afgeleid van : krauw, verwant
. met krav, wortel van: krabben, krab. pelen i of van klauw, verwant met kla·
feren, klefferen, klauwieren, klawie·
ren, d. i. met armen en voeten bezig
zijn. Bij Kil. is ktauwen con oud w.
in het Geldersch gebruikt voor: krauwen , I. scahere. De Tcuth. heeft :
t:rouwery, clouwen, schabben (schrab·
ben). In Drab. zegt men, ook in den
gemeenzamen trau~: ~let dien maar
krabben, d. i. ziet hem maar zijn best
doen. Z. kruien co hellen.
KRUCUSTOEL, KROCHSTOEL, m., ziekenzetel (Drab., Antw.); in Groningen : kraakstoet genoemd,
KRUID, in Br. voor: raapkruiá_or: onge·
knolde rapen i in Limb. zegt men :
groen. z. blz. t.U.
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 (Uelg. ·
en Holi.-Limb.); Sleeckx, die kmiden,
kruien of kroden schrijft, verwart het
met wieden, in gewelde landstreken :
geden, gejen genoemd, in 't Cr. sareter, en met kr"ic11 (met den kruiwagen vervoeren). Z. kruien.
KRUlDENIERDERIJ,' handel van eenen
kruidenier, handel in kruiderij: zijne

kruidetlierdertj zal in die strqat niet
pakken (Leuven).
KRUIDNAGELEN, bloem, ook &yringa,
seriuga (te Antw. serienen uitgespr.),
lillach, lilla, in 't fr, litas genoemd.
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Kruidnagelenboom, fr. lillts.
KiliJl llSTOOTJm (uitgespr. kroedsteuter),
m., mortier ( Limb. ).
KliUlDWIJ, uilgespr. kroedwien, m., voor
kruidwijdingsdag, d. i. feest van Maria"s Hemelvaart ( z. kruldwisch ). De
letteril wordt, wclluldendlleidshalve,
in de volksuitspraak veel ingelascht;
zoo zegt men : wienwaler, reengen,
/eengen, zeengen, kieenen voor : wijwater, regen, tegen, zegen, kleeën, enz.
(Lirnl>.).
KRUIDWIJSPEER (uitgespr. kroedwienspeer), v., peer die omsl.r. O.·L.-V.-.
liernelvaart rijp is ( Limb. ).
KRUIDWJSCH, m. (kroedwesch o( -wi~ch).
In de pruisitche lillijn-provinciën
noemt men kraulwisch vcrscheidene
gemeenc sterltriekende kruiden, die
op O.-L.-V.-Hemelvaart in de kerken
gewijd worden. Bij 't onweder steekt
de landman van dat gewijd kruid in
brand, om het vuur des hemels af te
weren. Hetzelfde geuruilt bestaat in
Limb. waar men ook vcrscheidene
kruiden , gewoonlijk welriekende,
daartoe bezigt. Er zijn pla:Hsen in
dew laatste landstreek waar slechts
de reinvareu of wormkruid (in 't fr.
tanaisie, in de bpt.tanacetum vu/gare)
daartoe gebruikt wordt. Ook wordt
gemelde plant, en zij alleen, veel
door het volk kruidwisch geheetcn.
z. ooit hommel, bz. 191.
KRUIEN, b. en o.w., veel moeite aan iets
besteden, hard werken : ge zult er
moeten op kruien (Waas); in Limb.
krauwen. Kil. heeft kruyen, kruyden
{trudere , protrudere , propettere ,
stooten, voortstooten of : aan iets
geweld doen); 't is hetzelfde w. als :
kruien of den kruiwagen vervoeren.
Dild. {11 , 1t 7) op kordewagen, zegt
"Kroden of kroten Is hetzelfde met
kr]tien en kroïen. En hiervan 't hgd.
kröte voor: cene pad de.>> Z. krouwen.
KRUIER, m., eigenlijk en iri de Woordenbocken : een kruiwagenvocrder, een
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pakdrager, fr. brouettier, porte-{aix,
crocheleur; in Lïmb. overdr.: iemand
llie niet veel om iets geeft, een snaaksche vent, een guit, enz. : hij i.s een
eerste kruier.
KRUI-JAGEN, is omstr. Mechelen en Lier
een spel bestaande in elkander ver-_
!oren te spelen; ook nog : in 't bosch
vuur aansteken en gerucht maken
om de kraaien op de vlucht te jagen.
KRUIKAR, v., krulwagen ( Limb. ). Z.
scburgskar.
KRUIKEBANK, v., houten stelling om
keukengerief op te zetten, wier onderste plank haken draagt om er
kruiken en andere voorwerpen aau
te hangen (Limb.). Z. haDg, blz. t75.
KRUIKESTOP, iemand die klein van gestalte is : 'l is mam· een kruikeslop
{ Limb. en elders). Z. kreuddel, krod.
KRUIM, v. , wordt ook voor : kracht,
sterkte, macht, deu~d gebezigd, in
den zin van 't holl. pit : daar :til
kruim in die zaak; (van mcnschen)
die man heeft veel macht , veel
sterkte. Vandaar het bijv. kruin11g,
dat Sleeckx goed vcrfransebt door :
plei11 d' énergie : een kruimige kerel,
een frissche kerel (Meetjesland en
elders).
KRUIPERS, m., witte aardappelen met
· kort loof ( Somerghem ).
KIIUIPIN, m., klein en eng huisje, laag
van verdiep : dat huis ts maar een
kruipin; ook een kooiken om vogelen
in te vangen { Br., Antw. ).
KRUIS, rookzwart dat aan den ketel
· of· schouwsteen kleeft; zwartsel ,
roet der schouw : uw gezicht ts met
kruts besmeerd (Kemp. en elders).
Kil. heeft : kroset, kruysel I. {uligo
{zwat·tsel); In Drab. zegt men: massel.
Vanhier heeft men de werkw. krui·
zen, bekrÜUen, krutr.elen. Wij achtea
dit woord vcrwant met kroos, hetzelfde als : kroè.~, kroest en kroost.
Volgens Bild. { 11, t36) is kroes of
kroesch (eend gras) eigenlijk een biJv.
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en met graauw' in het gr. rp(I.Üç,
(schuim) verwant; het beL. schuimend;
vanhier kroeschhair, d. i. bobbelend
hair. Het kroos beL. dus stootschuim
en de beker (kroes) wordt, als schuimer, een kroesbeker genoemd, waarvan het z. nw. beker onderdrukt
wordt. Zoo is bekrozen voor : dronketl, beschuimd. Van dit kroes of
kroos is ook 't w. beh.ruizen, waarvan men bekroosd en bèkrozen zegt
voor : bemorsL. Aldus Bild. Zoodat
kruis eigenlijk iets schuimig, vuil,
morzig of besmettend is. Z. kruizen.
KRUIS, KRUISEN, last, moeilijkheid :
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hgd. grindkraut, ba/dgreisz, kreulz·
wurtz, engi. grounsett, terwijl genliane, I. gentiana, in 't vl. màldergeer,
hgd. mziatt , bitterwurt:~;, kreutz·
wurtz, eng!. {et worte is.
KRUISNOOT. z. kraaiersnoot (Somergh.).
KRUISVENSTER, v., kruisraam, fr. croi·
sée; bij Plant. : {enestra quadrifida,

cruxata; Kil; : {enestra quadri{oris,
cruci(ormis ( Antw., Br. en elders).

KRUISWEEK, week van de kruisdagen.
KRUISWEG (de) zijn veertien tafereelen,
staties genoemd, welke voor'Stellen
wat onzen goddelijken Zaligmaker op
zijnen weg naarCalvarië is overkomen
van af zijne veroordeelingtot aan zijne
gij zijt een kruis. Die vrouw heeft
begrafenis. De Geloovigen der eerste
vete kt:uisen met hare kiuderen.
eeuwen van het Christendom begaVanhier 't woord kruisett, Jast aanven zich dikwijls naar Jerusalem en
doen, lastig maken, plagen : wat kan
begingen aldaar de straat die 0. L. H.
di~ k11aap mij kruisert (overal) ; in
gevolgd had van Pilatushof naar Gol·
Westvl. ook: foppen: iemand met een
op, zich levend herionerende
goth:.1
wegzenden,
vaanken
een
en
kruisken
den smaad en de smarten die hun
iemand spotswijze wegzenden (Vl.).
Heiland ter plaatse daa.r geleden had.
KRUISEWIJS VANEWIJS, kruisgewijs
Toen het Heiligland onder de dwin·
over.elkander: het staat at kruisewijs
gelandij der Mahometanen was gevanewijs. Stel de planken kruisewij~
vallen, hebben de Christenen van 't
vauewijs ( Kortrijk ).
Westen de staties van de kruisstraat
KRUISGEBED is een gebed dat met uit·
te Jerusalem nagebootst. Nu aan deze
gestrekte armen , zooals onze godstaties, volgens orde van de geschiede·
delijlle Zaligmaker aan het l1ruis
nis geplaatst in kerken of elders, heeft
hing, geschiedt. Een kruisgebed doen
men den naam van kruisweg gegeven.
(bijna overal in het Zuiden en zelfs
Die staties achtervolgens bezoeken
in N.-Br. Zie Hoeutl't, 337).
en aan elke Jesus' lijden en dood godKRUISHEER, soort van kloosterling, in
vruchtig beschouwen, overdenken en
't fr. croisier, in 't hgd. kreuzherr.
betrachten, dat heet men : eten kruis·
KRUISKEN A (de) was het abéboek waarweg ctoett ( Br., Vl.); in Limb. : de
meé wij in onze kinderjaren schole
staties bidden. Deze geestelijke oefe·
gingen : op vier weken was ik mijnen
ning heeft in onzen tijd veel toege·
kruisken a uit (Br., Antw.). Het werd
nomen, doch bestond hier te lande
aldus genoemd, omdat er vddr de A
reeds inde XIII• eeuw ..
een t kruisken stond.
KRUISKENSKRUID, een onkruid in Br. . KRUJTJE. Z. krut.
wel bekend, schijnt hetzelfde kruid KRUIZEN, b. w., kroos, gekrozen,
in Limb. kroezen uitgesprok. , te
te zijn als kruiswortet, welk laatste
Maastr. krouzen, en elders nog kro·
de meeste Woordenb. verfr. door :
Ze/I , bet. hetzelfde als in Br. : rnasgmtiane ; doch kruiswortel of kl'uisseten of masschete11 , d. i. zwartmakruid is bij Kil. I. erigeron, senecio,
ken, vuil maken, vlekken , smetten ;
en deze ww. vert. Blanc. : fr. seneçon;
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te Maastr. zegt men : de .pot verwijt den ketel dat hij kroust; in de
Kemp. en de pr. Antw. : qe pot wit.
den ketel /Jekruizer1, I. vae tibi, tu
nigrae cticebat caca/Jus oUae; in Br.
is dit! men wordt niet gemassetd als
van een vuitm ketel, of :
wordt
niet bekrozen dan van een vuil en pot,

oe

d. i. men wordt het rneest beschuldigd van die !!elven de plichtigste
zijn {Antw. en elders). Vanhier kruiskoot, kool die kruist. Kil. heeft ook
het freq. kruyseten. Z. J<ruis,
KRUK, v.Iemand die op krukken spri11gt,
overdr. :die iets :;!echt maakt, b.v.;
een krotschilder. /let springt in dat
huis maar op krukken, )let gaat daar
maar slecht. Die man IPringt op
kruklçen, hij aukkelt, hij pachtert
achteruit. Vanhier krukkespri71ger,
krukke71, Z. Bild. {11, UI) op kr.uk.
KRUKALAAM of Kl\UKHALM, m. en v.,
llrul1ker, krukster ( Antw.)
.KRUKKEDOCliTEit , krukkespringster ,
krukkevrouw, krul1ster ( Slceckx ).
KRUKKEN, o. w., knoeien, brodd(j)en.
Vanhier: krukkel·ij,gekruk, knoeierij,
fr. mauvaise besogne.
KRUKKESPRINGER, m., krukker (Antw .).
KRUL. Zich krul lachen, of ; lachen dat
meu krult bet., omstr. Kortr·ijk, hetzelfde als in Dr. : zich krom lachen,
zich te barsten lachen. Door krul van
herte ver:itaat men te Nevele : opgeruimd zijn, Crulle is ool1 een oud
eng!. woord dat gekruld bet., in 't
engl. cur/ed, in 't fr. bouclé.
KRULLEBOL 1 v., een zeker soort van
speelbal, ook zottebot genoemd, die.
lan~;s eenen kant geheel plat of half
ovaal is en ·waarmede men tçrulle#Jott ( Westvl. Kortrijk).
KRULLEBOLLEN, o. w., met den kruliebol spelen ( Westvl.); in Wllstbr.:
vloerleert bolten.

KRUNEKRAAN ~;eeft Sleeckx op als in Dr.
gebruikt wordende en vertaalt het
Lloor ; /luisso1J ( J;>raambosch, enz. ).
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KRUPSIE, KRIPSIE, v., V=IJI 't fr. COTI'Ilp·
tion, bederf, lijfgebrek : hij zit vol
· krupsies (Oost- en Westvl. ).
KRUT, KRUTJE, lRUITJE, in Westvl. :
kindje; vandaar : kl-u/schoot voor :
bewaarschool, en soms ook: kaluchool
gezegd. H1ut zijn beduidt in Vl. nog :
weinig of geen geld meer hebben,
niets meer hebben, b. v. als de kinderen PUQQO knikkers kwijt zijn 1
· zeggen ~e : me zijn krut. Dit is
't zelfde als krot of liever kroá (padde)
(z. àie woorden ). Zoodat Jcrut zijl~
zooveel is als : paddebloot zijn. Te
Poperinge zegt men : krui/je voor :
kindje. Z. krop.
KRUT1'EN of KROTTEN, in Westvl. gebr.
voor : prondsclen; in Vl. pronetelen ,
in Br. pronseten uilgesproken , d. i.
knollien. De wortel is krot, knoeiwerk. z. krot en krod.
KRUNKELEN, KRONKELEN, o. w., hier
en daar in Vl. en licht nol! elders
voor : krimpen, ineen krimpen; in
Dr. evenals in DuitschJ. krumpm
uitgesproken. llalma vertaalt kronkelen ook door: se rétrt!cir.
KRUNKELSCHOKKEN, soort van erwten
waarvau de schokken (peulen, basten) geëten worden ( Wcstvl.); te
Leuv.en Antw. zegt men sluimerwten.
Z. sluirn en schokke.
KUDBER, 't zelftie als: keubber (blz. 258 ).
KUCIIEL, m., )ludde {Boom) ; kuéhel is
hetzelfde woord als : l'eugel , koegel
of kogel, dat eigenlijk rondte of kring,
kloot of bol , in 't fr. spltère , globe,
boute, bet.; het werkw. kucheten bet.
bij Kil. èn ronáen èn slingeren. Nu
van dil beteekenis kritlg of kloot tot
die van kudáe is·~ verschil niet groot.
Ook wordt kudde, in 't Zuiden, mees~
kooi uitgesproken 1 en kooi beduidt
èn kudáe èn kot. MeJl zie Bild.
( 11 , t •I ) op kuáde en koááe, e11 het
volgende.
·
KUDDE , JWI\DE, KURRE of KURREN ,
jong var)lcn 1 /Jigge 1 soms ook in
39
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Drab. vigge, 'en in Limb. bag genoemd. In sommige plaatsen·, rond
Thien. zeet men: kudde, v., doch in 't
Hagel. en te St· Truid. meer: kuráe en
zelfs: kiske1l. In de omstr. van Leuv.,
tlechel. en Diest zegt men : kurre ,
l..urren, kurrekeu (kirreken) : daar
loopt eene Zf!UQ met tien kurrekens.

Vanhier : speenkurren, melkkur~·en,
en 't wcrkw. kurren of kurrenen: de
zog heeft gekurd of gekurre11d. Kil.
heeft kudde voor : varken en kud·
deke11 voor : jong varl1.cn; kudser
of tcuáhoeder voor : varkenshoeder,
I. porcutator ; kuddeke11sboter, lieze·
vet. Kabbe, kabbeke1l , kebbe, keb·
beke11 is bij hem nog : een jong varken. In den Teuth. vonden wij
coedken, pegsken, pugget&, verksken.

Volgens Bild. is kudde, v., als zijnde
kttdding ( van ·kudden , fokken )
eigenlijk :fokkerij, ofwel als :kodde
(stof). Het kon echter eenzelfde
woord zijn met kooi ( Z. Bild. 11 ,
tU, .I, 74). Kudde heeft, volgens ons,
met : kut, ·kul, kudse of knod~ en
. kuis éánen Öorsprong.
KUl wordt in Wcstvl. ~ehoord in : 'l is
. een kui, en daarmeé wilmen zeggen:
't is cene moeilijke zaak , het zijn
nestèn. In Brab. luidt de verbasterde
uitspraak van: kwaad ook nog alecos:
kui en kaai :dat 1.ijn kuië mer1scllen.
KUlDEN, KUIEN, KUIKENS, v. mv., is
slechts ccnc andere uitspraak van
het boven (blz. it!) gemelde kaai.
kade , d. i. kaan ; Slecckx heeft ook.
het wet·kw. kuitten of kuide11, in den
zin van : smellcn, afsmelten, fr.faire
des crdtons; en kuifter, vctsmelter.
z. kuicn of ~ui ven.
KUl EL, m., iets dat aaneen hangt en
moeilijk vaneen scheidt : 't zijn al
kuiels. Kuieti11g heeft bijna dezelfde
beteekcnis, doch drukt meer het ge·
dacht uit van eeneverzameling: 't was
niet aan kuieling. Slecckit heeft kuien
of kuiven, o., in den zin van : geknab·
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beid stuk brood, en ons dunkt dat dit
hetzelfde is als: kuiel, hetwelk eigen·
lijk kauwsel is. z. kuielcn.
KUIELEN, o. w., kuicls of knieling uit
den mond doen ( Oostvl.); in Westvl.
bet. het : eten uit den mond laten
vallen, zooals kleine kinderen doen.
Kuielen schijnt ons een voortd. van :
kuyden ; 'twelk bij KH. hetzelfde is
als : knauwen. liet zou dan bijna
zooveel zijn als : knauwelen, in den
zin van : slodderen of" slabberen. z.
beknauweJen ; blz. 40.
KUIELING, v. Z. kuiel.
KUl EN of KUIVEN, o., geknabbeld stuk
· brood ( Sleeckx ). z. kaai, blz. il2.
KUIERSTOK, m. , stok waarmeé men
kuiert, wandelstok ( Kortrijk).
KUIFEL, m., deugniet, slechte kerel: dat
is 11e kui{et van nen vent, dat is een
oprechte deucniet; ook: vuil en slordig mensch : wat kidfel is dat , men
zou er vies van zijn ( Oostvl.). z. kief,
blz. 239.
KUlKELEN, o. w., buitelen, over zijn
,hoofd rollen :over llet hoofd kuikelen.
Z. kuitclen ( N.·Limb. ).
KUKENKREMER, m., een kramer die, met
kraam of korf op den rug, in kiekens .
handelt ( Limb. ). Men zegt ook in
deze landstreek: ha11enkremer; in Vl.
kiekenkoetser; In Dr. poetenier.
KUIL. Z. kuilen.
KUILEN, o.w., dikken rook geven, wolken of kronkelen van den rook : liet
brandt en rookt dat het kuilt en kronkelt ( Westvl.) ; te Nevele en elders
in Vl. zegt men : 't is een kuil of het
rookt gelijk in een 'kuit , het rookt er
fel. Huilen bet. in Oostvl. en hier

en ginds in Br. ook : aanaarden,
aaniloopen, b. v. : de aardappels
kuiten. z. 't volgende. ·
·
KUILENEN, o. w., freq. van : kuiten,
rooken , smooren , ook : verwarren
(Meetjesland). z. kuilen. ·
KUILKOP (koelkop ), m., eerste gedaante
· van een jongen kikvorsch , dikkop ,
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fr. tetw·d, engl. tadpole, hgu. (rosc/1wwm (LiiJib.); in Br. hoort men die
zwarte jonge vorschkens : pipioet~en,
en in de Kemp. r. Lier : pompe/.oeneu
nocmen; bij Kil. popelioer1et1. Het w.
is samengesteld uit kop en kuil, omdat die diertjes zich in kuilen ( poelen , grachten , beken) ophouden.
Kaulkop is in Duitscbl.: een visch met
een dikken platten kop, die in 't zoet
water leeft"'Men heeft nog kout (kuil)
inkaulbarsch, een kleine baars.
KUI'MVOD, m. en v., is te 'Maastr. : een
man of eene vrouw die kuimt, d. i.,
die ten onrechte van onpasselijkheid
klaagt. Z. over kuim, kuimen : normans, Levm vanS. Cllrnlina, bi. 403,
en vod.
KUINEN, b. w., de spijzen met boter of
vet bereiden, de spijs toebereiden
(Kemp. en Limb. ). Kuirten is hetzelfde woord als bij lUl. kuyndselen
of kunctseten , I. condire , sapidum
{acere, d. i. toebereiden, sauzen. Het
zou eigenlijk kuinden of kunden
moeten zijn, dat van 't lat. condire
ontstaan is, en vanhier heeft men het
vcrbale : kuridsel of kunset ( toebereidsel , fr. assaisonnemenl , sauce ,
apprêl), dat in de Limburgsehe-Kemp.
nog bestaat. Z. Bormans, S. Cltris!ina
de Wonderbare, blz. 204. Het woord
was bij onze oude Urab. schrijvers
veel in gebruik; zoo leest men in het
Glleestelekm Tilbernacute des vermaardell J. Ruusbrocck, uitgegeven
doorJ. David, pr., ll,bl.43, r. W: usiet
alse dcse vetheit smeltende wort.. ..
si es ulse een cotHlimcntum dat es
cene consele (ook cunset) dat wel
smaken doet al dat ommc die ere
Goods doeghen en lidcn mach. » Z.
kunselen.
KUIP. Iemand in de kuip hebben is :
iemands erfenis verwachten : hij
heeft 1wal geld van zijn eigen m
daarbij twee vette ooms in de kuip

( Antw. st.). Men zcgl d3arvoor ook :
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ir1 liet zout hebben (Dr., Antw.).
KUIP, omtrek van eene stad of dorp :
binnen de kuip , bullen de kuip vmt
Leuven (Antw. Drab.); bij Kil. kuype
der stad, I. sepla.urbis.

KUIPER, m., een die met kuiperij or listen
ómgaat, fr. intriguanl ( Antw. ).
KUIPERSBANDEN, m. mv., 't zelfde als in
Br. en elders : reephout, als : essehen-,
hazelaren-, eiken schaarhout diensLig om banden or reepen voor }mi pen
en tonnen van te maken (Vl.).
IWISCH wordt in de Kemp. en in N.-Br.
alll bijw. gt:bezigd in !le betcokenis
-van : gansch, geheel, teeopmaal : ik
heb hel kuise/& vergeten. Zijn glas
kuise/& uitdrir1ken. Hel is er kuisch bij
hem op. Z. Hoeulft, blz. 339.' Ehlers,

b. v. in Brab., Antw., Limb. bezigt
men daarvoor: zuiver, schoon ~mijn
geld is zuiver op. Ik heb het sc/won
vergetett. Vanhier heeft men '1 w. opkuischen in den zin van : teenernaai
opdoen of opeten; uitkuiscllen, gansch
uitet.en' of uitdrinken : zijn geld is
't volgende.
opgekuischl.
KUISCIIEN, b. w., wórdl in 'L Zuiden in

z.

stcé van vele andere ww. gebezigd :
voor vagen : de tafel af kuisehen ;
voor keren : de keuken uilkuisehen ;
voor snoeien : de boomer1 kuisehetl ;
voor afschoppelen en uilwieden: den
weg kuiseheu, een plek. vlas kuisehm:

voor teenernaai opeten of opdrinken:
hij heeft aUes opgekuisc/lt. D;e slokker! hij karJ eer1 gauschm ketel rijsipap birmeukuischett {Dr., Vl., Antw.).

KUIT of KUITJE, ccne vcrzachte uitspraak
van kul of kutje, bet. in Westvl.: het
achterste van een kind, en te Popering. : een klein kindje.
KUITELDU11', m., de daad van over het
hoofd te tuimelen ; d~n kuitelbuit
staan is zich over 't hoofd rondwerpen. z. kuikclen ( Limb. ).
KUlTELEN { kutclcn), o. w., buitelen,
rollen , tuimelen : hij is den berg
a{gekuiteld { Limb. ); te Antw. :cm
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luimetaar maken.

KUITEN, o. w., iemand beet nemen :
met iemam~ kuiten·( N.-Limb. ). Bij
Kil. is kitten een zeeuwsch woord dat
beduidt : met nootjes in een putje
spelen.
KUITJE, o. z. kuit.
KUIZEL, KEUZELEN. Ktdut, bij Kil.
keuact en kuyset geschreven, bet. bolleken, balleken, klosje, klootje, klot,
fr, globe 1 J. glObU/US J Sphaeru/a t TJÏ•
lula. Men zegt te Antw. : voor kuizet
spelen is eigenlijk wat wij te Leuven
noemen : voorkwaad, voor niet , of
voor nootjes ft( iets dergelijks speten ,
d. i. niet om geld, maar enkel om het
vermaak, om den tijd te korten, spe·
len : willen wij met de kaart spelen ?
doch voor~uizel,hoorde 't;ik lteb geen
~;enten. Vanhier heeft Kil. 't w. kuy·
sete11, keusele11, 1. Iudere globulis, pilis, nucibus et similibus, Iudere clava.

KUlZELEN, o. w., koozen, schertsen,
elkander op eene vriendelijke wijs
plagen : van kuizeten komt dikwijls
ll.attekensspel, d. i. van schuldelooze
scherts komt dikwijls ernstige twist
( Antw. ). Het schijnt een freq. van :
kooun, doch het ka u ook in verband
staan metkuiul. Kuizelen, bij Sleeckx
verfr. door jououter, bet. ook : voor
kuiut of: voor dofke11S spelen.
KUK, KUKJE, 't kleinste vogeltje van den
nest ( Westvl. ). Z. kakkenest ('!Ui).
KUL, KULS. Kul, m., thans meest voor de
mannelijke roede gezegd, is eigenlijk:
bal , klos, kloot en bepaald : de teelbal, doch overdrachtelijk bet. het in
Drab. en in meer andere Zuidsche
gewesten : sukkelaar, sul, onnoozel
mensch : wat een flauwe kut is dat.
IYie heeft van zijn teven zoo'n onnooulen kut gezien! en ook: flauwe

praat : In dezen zin zegt men in
Dr. en elders ook : klaas, kloot.
Kuis en kulster is, in N.-Limb., een
knil1ker; Kil., die kuls-gherecht en
kttl.s·gherie{voor: pispot heeft, \'Crt.

IC. UI,

111 't fr. cuuilto11 ; ilal. coglione ;
spaansch cojone. Dit cojon hoort men
in Brab. nog in den zin van: gemoenen
kerel, en zelfs 't werkw. cojonneeren
voor : kullen, foppen, en cojonnerij,
fopperij, en licht ook voor 't rr. cochonnerie. De 'feuth. heen culte en
kuyle, en diL laatste voor: kudse of
cuyse, d. i. knods, knobbelstok. In
Gelderl. is kuis ook voor : knods gebezigd ( Taatk. Mag .. l, 3t6 ). Boven,
blz. f83, meldden wij, op helder, de
spreekwijze: 11och heet noch keet, het
moet zijn : noc/i liut noc/i kul. Men
zie derhalve : hul, hulle or hulleken.
1\Iisschien is de zin eigenlijk: noch hol
noch bol, noch kop noch gat Men zie
ook : hulten en bulten, of: gebult en
gebult, blz. ~00 en kuul.
KULBROJ!:R, m., iemand die !Ie gewoonte
heeft van te bedriegen , te kullen :
't is mij een kittbroer ( Limb. ).
KULDEn, m., oudlijds kleed, nu kweekc·
ling der weezenschool (Gent) ; te
Brugge zegt men dasrvoor : steebolle ;
te IJ peren : sloetse ; te Poperinge :
ruobout. Z. kOltje.
KULLAGE, KULLAG IE, v., fopperij, bedriegerij, boerterij :jongen, wat gij
daar zegt, is maar kuUage (Limb., Br .,
Antw. en elders); in Br. hoort men
voor kuttagie ook : cojontterij, van
cojonnee1·en , foppen , met iemand
schertsen of boerten. Z. kul.
KULLING, in., omdat er appe·l onder verstaan wordt, is de naam aan zekeren
appel in Westvl. gegeven.ln Dierickx,
Mémoire sur Gand, treft men : crotzetlingen aan als den naam van een
appel.
KULS.Z.kul.
KULS'fER. Z. kul, kuis.
KULT-DEN-BOER, een spotvogel, een
vieze snaak : loop! oe zijt een kultdm-boer! Vanhier :
1
KULTDENllOERDERIJ, snakerij, verzonnen aardighèid (in 't fr. canard)
( Kl.·llrab. ).

kul :
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zeu~en gezegd ( Ur. r. Leuv. en
KUL Tt<:N, vodden, fr. chi(/'vns (Pope·
MeeheL); in Limb. baggelen, lJiz. 27.
ringen).
KURRIE, KIIUE, omstr. Thien. iemand
KULTJE, o., onderrok ( Westvl. ). Misdie voor niets deugt , een luiaard,
schien een diminutief van : kulder,
nietsdoener : wat ue kurrie van uen
kleed. Z. Dierickx, Mémoires, 11, 323.
jong~rt! Omstr. Leuv. en licht elders
KUMMEN, achter welk w. Slcecllx naar·
zegt men dit woord bijna altijd van
kuchen verwijst, is de Drab. en Limb.
een vrouwspersoon : wat etJrle kirie
uitspraak van 't w. kammen, en
dit is volgender wijze geschied: kamva11 een meisje is dat /tJchl d. i. wat
een boosaardig, weérspannig meisje.
men , kernmen, kimmen, kummen.
Te Maastr. is 'teen ondeu~end vrouwKUMMlK of KUMME, v., wang, koon :
mensch. Het kan wel eene verbastekaal~, engl. cheek ( Limb. ).
ring zijn van: kreng, oudtijds cronge,
KUNDSEL of KUNSEL, o., tocbereidsel
karonie, fr. charogne of carogue, of
of !aus der spijw ( Limburgsche
Kemp.). z. kuinen en kunselcn.
wel van : kurreu.
KUNSELAAR. Z. kunselen,
JWRTS, voor: kortsen dit voor: koorts,
KUNSELEN, b. w. (iets) onbehendig of
komt in Vl. voor in :de kurl$ krijuit den rouwe doen : kuusel dat
gm : gek of zot worden : wat is dat
meubelstuk eens wat ( Wcstvl. ). Het
nau, kriegje de kurts? Ge zoudt er de
is gewis hetzelfde als bij l{il. kuyudkarts van k1'ijgen bet. in Dr. en elders:
selen. z. kuinen, I. co1uüre, dat in 't
ge zoudt er benauwd van worden.
KUS!!' LA WIJN, ook : flawiju alleen, o.,
fr. vertaald wordt door : assaisormer,
apprêter, euz.
oorkussen. Kil. fluwijne, tlouwijne,
pulwijue, pulvini theca ( UraJJ. ).
KUNSTELARIJ , KUNSTELDERIJ , vert.
KUSSETOOI~ , sloop , kustiek. 'L. dit
Sleeckx door het fr. af)ectation , er.
laatste.
dit fr. Ónder anderen door : het
KUSTEEK, KUSTEKEN. Z. kustiek.
gekunstelde, het onnatuurlijke of beKUST JE, o., 't zelfde te Poperinge als :
studeerde, gemaakte mannekens, enz.
kakkenest je (blz. 215 ). Z. kuitje.
KUNSTEN DOEN of GEVEN, kunstjes doen
KUST! EK, KUSTIJK, uitgesprok. in Limb.:
van behendigheid ( omstr. v. Bruskusteek; Ie Maastr. : kusteken voor :
sel). Z. maatjes en ~ rammaatjes
kussenLick of tijk; te Kortrijk kusse(161). Iemand kunsten stelten, iets
tooi; in Br. : {lamij(l of kus{lawiju,
doen wateenander niet kan (Westvl.).
d.i. kussensloop, ku$senovertrcksel,
llij zou een boer zijne kunsten a(urafr. taie d'oreiller. Z. over de Limgen zegt men in Vl. van iemand die
burgsche uitspraak van ie en ij ,
al te nieuwsgierig is.
blz. 201-20~. Volgens Bild. (11, UI) is
KUPPEN. Z. kippen, blz. \HO.
tijk eene verlJastering van 't hgd.tiich
KURI>E. Z. kudde, enz.
dat door Duitsche wevers tiech wordt
KUREN, w., wordt gebruikt in den zin
uitgesproken.
van : aan iets probeeren , iets aanKUT of KONT, in de lage volkstaal ook
vatten, in 't fr. s'essayer, s'attaquer à:
gebruikt voor : vrouw (I. pars pro
hij durft zich aan u rliet kureu , yij
toto): het is eene zrLlle, zotte kut, enz.
zijt hem te sterk. Die zich aan de kat
Men zie kut in de oude Woordenhockuurt, wordt ervan geklauwd. Kil.
ken en in Weiland. Op cud, kut/1, tbt
heeft : koren , I. tentare , gustare
oud h~d. is en in neérd. kolliL !Jet.,
(Limb.).
merkt Dcll. ( hlz. 1!)(1) aan dat de
KURI\E, KURIIEN. Z. kudde.
Ietier 11 nogaleens weg valt, IJ. v.
KURREN, KUHI\ENEN, o.w., jongen; van
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moulh ( engl..), neérd. motid, child
( engl. ), neérd. kind, cud (oud hgd.),
ueérd. kond , enz.

KUT, KUTJE, lidverbindinG, gewrichten
van handen en armen of van voeten
en beenen ( Poperingen ).
KUTS, m., koopman (Meetjesland); bij
Sleeckx in 'L fr. courtier; bij Kil. is
kuytsche een saks. w. daL koetsier,
voerman· beL., I. cisiarius, bigarius.
KUTSELEN, o.w., hetzelfde als: futselen
(Kemp.).
KUTSEN, o. w., heL kuisersambt doen,
kleinen handel drijven : hij kutst in
konijnm , eiers, kiekens, boter, enz.
(In vele ~treken v. Oost.· en Westvl.).
Wij achten dit w. een andere uitspraak van : ketsen , bij Kil. ook :
ititsen ( 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 verkoopea.
KUTSER, m., kleine koopman, opkooper.
Vanhier boterkuiser, of: een kuiser
in boter, die bij de boeren boter· opkoopt om ze in de stad met winst te
verkoupen : eierkutser, konijnenkuiser, kiekeukuiser, vlaskuiser, enz.
(Oost.· en West\"1.); in Kl.·llr. luidt
het: koetser: vlaskoetser. Z. kutsen.
IWTTEH, m., in N.·Limb. en Geltlerl. een
kleine boer. Z. koeter en hossaard.
KUUL of KUL, m., stok ( Z.-Limb. ). Bij
lliltl. ( 11, 102) leest men tlat kul :
voor stok, thans verouderd is maar
nog overig in het hgd. keute, waarvan : koUen, dootlslaan door middel
van eenen slag op het hoofd. He~ is
hetzelfde woord als kul, kuis of kuize,
dat kudse of lmotls, knobbel, kolf bet.
Het Perzisch kuschtan bet. doodslaan, slachten.
KWAAD, bijv. en bijw.,uitgespr.kwa,
kwaai, kai, kou, kui ( Br., Vl.), in
Limb. kaot (Z. ook lloeufft, blz. 340).
Kwaad lijnwaad, vcrsleien lijnwaacl
(overal). JJekend ats kwaad kruid
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(onkruid) of: als kwaai penningeu is :
zeer bekend. Uit de kwaaim of uil den
kuien zijn ( D1·., Antw.); in Vl. : uit
zijn kwaan ~ijn, d. i. uit zijne kwade
zaken zijn, goed gesteld zijn; te Kortrijk noemt men dit ook : het hoofd
uit het water hebben. Te kwaad hebben bet. in Holl. hetzelfde als in Bel·
gië : te goed hebben. Kwaad komt in

vele samengestelde woorden voor als
in : kwaadvogel, kwaadkruid, kwaadgeld, enz. Kwaad op, kwaad neêr,
't is om 'teven, goed of slecht (Vl.).
Voor kwaad, om niet, niet ernstig
( Br.) Z. kuizel.
KWAAD BLOED.Zich of in iets kwaad bloed
maken, zich kwaad maken, stooren,
zich in iets boos maken (Dr. Antw.).
KWAADGELD 1 o., geld aan eene sle'chte
zaak· of kwalijk besteed, verloren
geld : dat proces zal hem veel kwaadgeld kosten ( llrab.). In 'L Z. zegt men :
goed geld naar kwaad geld dragen of
kwaad geld geven 1 voor: gooien , daL
in Holl. gezegd wordt.
KWAA.DKRIJG, KWAADKRIJGS, uitgespr·.
kwakrii, adverbialeuiLdrukking voor;
kwalijk, moeilijk om l•rijg'(_n (AnLw. 1
IJpere ).
KWAADKRUID, o., onkruid (Drab.).
KWAADSTOKER, m., een die tot kwaad
stookt, opstoker (Vl., Dr., Antw. en
elders). Z. kwaad.
KWAADVOGEL, uilcespr. : f.ouffogel en
kwa(ogel, klampvogel , kickendief
(omstr. Leuv. ). Z. brawier, blz. 77.
KWAAK, KWEEK, m., in de lage volkstaal voor : mond : houd uwm kweek
(Br., AnLw.). Het staat voor: kwaker
eu kweker.
KWAAL, v. 1 samengetr. van: kwagen of
kwaggel : de kwaal hebben is dus
zooveel als: kwaggelen, d.i. misseÎijk
worden. Dat yieft mich de kwaal,
dat maakt mij misselijk ( Maastr. ).
z..-irch. van Ned. Taalk. (lil. 305) en
kwaggelen.
KW AAN, samentrckldng van: kwaden-. Z.
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kwaad.
KWALIBEI\NOOT, v., kaakslag : iema~;d
eene kwabbernoot geven ( Antw.); te
Turnhout zegt men : abbabel. Dij
Kil. is quabbel : een hard gezwel.
KWACUT, v., moer·as, ook opeenhocping
val!' gewassen in ecne ven, welke z66
dicht is, dat het heele ding wiegt als
men er gaat opstaan. Men haalt er
russchon van /ui.( van, waarmede men
pullen !egt (Kemp , Gheel ).
KWAlm~;. v., talilwllos (Gclderl.).
KWADE HAND, llOOZE HAND, hand eencr
tooverheks. rarl of door eene kwade
hand geraakt ziju lleteek. : lletooverd
zijn, of: door do hand een er toeverheks aangcra3kL zijn. liet bijgcloovig
volk zegt weleens van kwijnende
zieken, or ~an koeien die geen melk
ofwel geene boter geven : die zieke
is van de kwaaihaud geraakt (Dr.,
Antw., Kemp.); in N.-Br. :wgt men
ook: dat de kwade /lamt op de beesten
gezet is, d. i. dat zij bctooverd zijn.
Z. Hoeufft , lllz. 341.
KWADEKNEEP ( kwaaiknepe), v., duivelsbeet, fr.mors de diabie (Oostvl.).
liWADEPERTE, uitgesproken: kwaperte,
iemand die kwade perten inheeft,
iemand die niets kan gerust laten :
die jongeu, oh! 't es een eerste ktuaperte (Oost.· en Wcstvl. ) ; in Dr. en

Antw. zegt men : kwaaipoet.~; ip
Westvl. kwaaiputs. Slccckx verfr.
kwarteperte door : farceur, polissou;
doch het bet. wel iets minder dan
polissou; en iets meer dan mauvais
drOle.

'

KWADEPOETS (kwa- of kuiputs), jongen
die niets kan gerust laten, die alles
kwalijk behandelt {Dr., Antw. ). Z.
kwadeperte en poets.
KWADETONGERIJ { kwaaitongerij), v.,
kwaadsprekendheid {.llr., Antw. ).
KWAGGELEN, o. w., kwakkelen; doch
wordt niet alleen gellruikl als er van
eehe ongestadige gezondheid spraak
is , maar ook wanneer mw eeneu
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minderen graad van misselijkheid
beduiden wil : 't kwaggell mich in
111e11 .lüf, d.i. ik word half misselijk,
of beter: de spijzen \vordcn in mijn
lijf bcwQgen { Maastr. ). Z. Lirch. van
Nedert. Taatk. { 111, 365.) z~ kwaal en
kwakkelen llij ons en bij Weiland.
KWAJONGEN, uitgespr. in Br. : kuijongen; in 'l Hagel. kojong; in Limll.
kaojongen, een bekend kaartspel :
laat ons wat kojong spelert. Tc An:w.
heet men kwajougen : de lange bies
waarmcé men den Jlijpslcel doorgteekt.
KWAK, bijv., wordt in Limb. fi•'Wgd
van vogelen die nog gecnr. veé1·cn
hebben, die nog van pluimen ontbloot zijn : die musschen zij11 !WiJ
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. JJij
:til kwak in de teering, hiJ zit de laa (ste in den catekismus. Ons dunkons
zijn f:wak en kw'ab/Je in den. grond
verwant. Bild. llrengt beide woorden
tot kwa-en, schudden, en zegt da,
kwab soms bij de Ouden met kwat
verward werd en dat onze Groot va.
dors daarvan den kikvorsch kwab
noemden. Veniers komt het ons voor
dat kwak, bijv., hetzelfde woord is als
het ~uw. kwak en dat het eigenlijk
wak, weck, plat, iets kwastachligs
beteekent
KWAK, m., borrel, druppel: eeuen kwak
pakken { Antw., st. pr.); te DcnJermoude bet. kwak : bier; Sleeckx
geeft het op voor : Logen. Bij Kil.
beteekent het onder andere : iets
overtolligs, iets dat overschiet, iets
onbeduidends. Z. kwak llij Weii. en
kwakkel. c<Kwak voor: neérsmijting,
als wortel van kwakken, d.i. werpen,
is m. u zegt Dild. ( 11, 147). Kwak, m.,
is in vele streken gebr. voor: kwalizalver: tie boeren tuistereu meer wwr
dm kwak dan naar den doctoor.
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KWAKELEN, o.w., voortd. van: "waken
(kweken als eendvogels),
KWAKER, KWEKER,· m., wordt niet
slechts gezegd voor een die schetterend, maar ook voor een die veel
!\lapt, gebezigd; ja, men zegt het
evenals kweek voor : mond : IJOUd
uwen kweker toe.

KWAKKEL, v., voor : ~:ekwakkel, van
kwakkclcn(in den zin van :veel snappen , beuzelpraat vcrtellen ) , leugen
die men iemand uit gekscheerderij
wijsmaakt, in 't fr. canard : wat
·ge daar gisteren vertelde, was eene
felle kwakkel ( Br., Antw., Kemp.),
Kil. heeft quacketinglte, afgeleid van:
quackelei1, voor : onbeduidend ding,
beuzelrij , beuzelpraat, nugre, {rivo/a. Z. kwakkelen.

KWAKI\ELACHTIG en KWAKKELIG, bijv.,
sukkelachtig, slechtte gang (IU,-Br.).
z. lnvalikelen.
KWAKKELEN staat in de 11/iddelaar ( 11,
blz.. 291) ver111eld als te Leuv. gebr.
zijnde voor: kittelen. Wij hoorden 't
er nooit in dien zin, doch men meldde
ons dat het, r. Thienen, deze betee·
ken is heeft : kwakkel mij zoo 11iet. In
Antw.en Kl.-Br. bet. het: zich moeilijk
bewegen, moeilijk gaan ; wie komt
daar aangekwakkeld? Vanhier kwak·
keiachlig, kwakkelig voor ; moeilijk
te gang, kamani (218), kramakelaehtig ( 287 ). Volgens Weil. heeft kwak·
kelen ecne gelijksoortige bctcekenis
als : wak"elen, in Groninger!. gebr.
voor : bewogen worden, welk wakke~~~~ met wiggelen van: wegen, bewegen , afstamt. Vanhier heeft het de
overdrachtelijke beteekenis die men
in Weil. kan nazien. In den Teuth. is
qwackelen 't zelfde als : vysevasen ,
I. (locci[icare ( wiezewasjcs vertellen); bij Kil. is quacken, quackelen,
uitstorten, Ycrkwisten, iets als onbeduidends of als beuzelrij achten en
verkwisten. Van quack, iets over·
tolligs , beuzelding, geringe ;zaak.
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Kwakkelen is bij Sleeckx liegen, iets

wijsmaken. z. kwantselcn.
KWAKKELEN, o. w., vele en nuttelodze
geneesmiddelen gebruiken. Vanhier:
verkwukkete1~ : wij hebben aan die
ziekte onnoemlijk veel geld vermees.
terd en verkwakkeld ( Qr., -Antw. )

z. kwalsterenen.
KWAKKELGAT, o., een die moeilijk te
gang is ( Kl.-Br. ). Z. kwal>kcleu ..
KWAKKELIG, bijv. Z. lnvakkclcn.
KWAKKELVORST 1 vorst dill kwakkelt,
ongestadige vorst.Z.bij Weil. kwak·
kelen.
KWAKKEL WEDER, o., ongestadig weder,
veranderlijk weder(Wcstvl.), Z. kwakkelen.
KW AKKERT, KWAKKER, m., kikvorsch,
van kwakken(Limb.). Z. kwakvorsch.
KWAKKWAIIEN, klanknabootsend o.w.,
't zelfde als: lnvaken (nr., Antw. en
elders).
KWAKSAIO EL, een jeneverdrinker (Brussel, Antw.),
KWAKVORSCH, m., kikvorsch. Z. !{wak,
bijv. nw.
KWALIJK, bijv., onpasselijk, ongesteld :
zij werd of zij was kwalijk (Drab.,
Antw. en Vl.). Kwalijk vallen bet. in
Br., Antw., Kemp. en Limb. : in onmacht of in .bezwijming vallen; te
Poper. heet men dat: kwake bedij·
gen. Vandaar 't volgende·
KWALIJKVAART 1 v., onmacht, bezwij·
ming : hij valt varr de eene kwalijk·
vaart in de andere ( Br., Antw. ).
KWALSTEREN, o.w., ziekelijk, ziekach·
tig zijn, kwijnen : die vrouw kwatslel't al den gansehen winter; ook :
sukkelen, martelen; die vrouw heeft
nog r1iet gedaan als met hare kinderen gekwalstel'd, Vanhier: ver kwalsteren, door kwalsteren Ycrteren; kwat·
stering; gekwatsteT' ( Brab., Vl. en
elders). Men gebr. kwalsteren ook

voo.r : lnvakkelen en kwantselen.
KWAMP en KWAMl'EN, iq llr., Antw.,
Kemp., evenals in N.·Br. gehoord
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voor : kwam, kwamen; zoo zegt men
ook': hij namp, wij nampen voor :
nam, namen.
KWANS, KWANT~, 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 kwm1s
alsofhij verder door ging.llij maakte
derr kwans alsof hij las, maar spiedde
heimlijk rond. Kwans is hier 't zelfde
w. als in : kwansgaug, kwanswijs.
Kwant ia zeker van : wenden, zegt
Weil. : 't hgd. gewandsweise bevestigt
zulks. Quanten is in 't hgd. : heen en
weér bewegen en quant, een schijn,

eene geveinsde handelwijze. Uit die
beteekenis van : heén en weér bewe·
gen is ook quafit bij Kil. een ruiler,
buiter, manger of ruilebuiter, waar·
van 't nog gebruikelijk kwantselen ,
ruilebuilen ; kwantsetaar , enz. Z.
llild. (I I, 147) op kwant en ook: .Arc/1.
voor Neáerl. 1'aalk. (1, 72-73) op:
kwansuis, en' ons kwanselen.
KWANSEL, KWAN'fSEL, m., alle slach
van mengeling , mengelmoes. Het
wordt in Vl. en Antw. gezegd van
samen dooreen gemengde spijzen of
dranken en ook in een zedelijken zin.·
z. kwanselen en kwasten.
KWANSELDIER. 't Is vandaag kwansel·
bier, d. i.. het versch bier. proeven
door de gildebroérs 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 wate1·
_maakt als het geroerd wordt, en van·
daar : sterk geroerd worden (gezegd
van water of ander vocht), als b. w.
bet. het : sterk beroeren : gij moogt
het water zoo niet kwarttseten (West·
vl. ), alwaar het ook in den zin van:
storten gebruikt is , zoodat het hier
bijna dezelfde beteeken is heeft als bij
Kil. quasten of quisten, met geluid
uitgieten, uitstorten. Dezelfde Kil.
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heeft nog het w. quassen·, in 't I.
quassare, motare, quatefacere, concu/ere, d. i. klotsen of klutsen, zwalpen. Kil. heeft het w. quentselen
voor: langzaam en onacht:r.aam eten.
Z. blz. 31~ 't t• kwakkelen.
KWANTING, m., soort van dikke langwerpige appel die, rijp zijnde, gansch
geelkleurig is. Misschien is kwantir~g
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 het·
welk het verwant is (cant. Axel).
KWART OM DOOD ZIJN wordt dikwijls
Jachens gezegd voor : op sterven
liggen: mijn gebuur meende dat hij
kwart on~ dood was ( Westvl. ).
KWASI,bijw., \waotsuis, kwanswijs, laL. :
quasi: hij werkt maar kwasi, hij doet
als of hij werkt ( Limb. ).
KWAST, m., in Br. zot, ook: iemand die
veel drinkt, verteerdcr, vel'kwister.
Van kwasten of kwisten , ouooodig
vergieten , I. profundere, ditapidare
(Kil.).
KWASTELEN, Q. w., wordt te Leuven
door de kinderen, die hunne lavooren
(knikkers) in een )lUtje te gelijk
werpen, gebezi~:d. liet is waarschijn·
lijk een frcq. van : kwasteu, dat Kil.
vert. door 'tI. cum impetu effundere,
profundere. Edoch het zou ook met
quassen ( kwassen ), in 't I. quassare,
motare, (U)IIcutere, 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 dtóauclle, áissipe1·
( Sleeckx) ; bij Kil. quasten, quisten,
met gerucht uitgieten, 1·. cum impetu
effundere, profundere. Het heeft dus
dezelfde beteekenis als : kwakkelen ,
quackelen , dat Kil. ook vert. door 't
I. dissipare, profundere.
KWASTERIG, bijv., voor: kwastig, in 't
40
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fr.bizarre ( N.-Limb. ).
KWATS, v., dit zegt men in de gen:tecne
spraak voor: een vet en log lichaam, of
voor : ecne logge vracht , afhangend
gezwel , aanwas : hij heeft een felle
kwats. i11 den hals , hgd. quatsch.
Vandaar het o.w., a(kwatsen, afvallen , neêrkwatsen , neérvallen ; het
neérvallen van zulk een lichaam. Het
is hetzelfde woord als kwast (I. tuber),
en als : quack, I. luber, excrescentia,
superflua caro in corpore, enz.
KWATTEN, o. w., in Zeeuwsch Vl. helzelfde als elders kwalsteren, spuwen.
KWAZEBOS, m., lakkebos ( Gelderl. ).
KWAZELEN, o.w., bazelen, beuzelarijen
vertellen ( N.-Limb. ).
KW AZEN, mv., dunne lakjes van wilgen
gelijk kwadden van al•kermaalshout
( Gelderl. ).
KWEAPPELAAR of KWEPERELAAR, m.,
kweperenboom (Dr.). Kwe wordt
hier en daar ook kwee (met scherpe
lange e) uitgesprol;en.
KWEB of KWEBBE, v., moeras. Kwebbe
wordt meestal gezegd voor: eene moerassige diepte, die, met gras en mos
overwassen, aan vasten grond gelijkt,
doch waar men doorzinkt, als men
er zich op waagt (Kemp.).
KWEBLIG, bijv., wordt N.-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. iusipidus (flauw
van smaak of reuk). 1f'epsch en
smelsch zegt men nog in Br. en
elders. Weil. zegt dat kweern in Groning. : walgelijk, zoet beduidt.
KWEDDEL, mv. kweddels. Z. kwerdel.
KWEE, v., tweeslachtlgmensch ( Uagel.).
z. kween.
KWEEK (onkruid), in de Holl. Woordenb.
v., is in Limb. m. Kweek, m~l zware e
uitgespr., wordt in Br. van 't gemeene
volk voor mond gebruikt : houd uwen
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kweek, stoui bakkes. In Vl. en soms
ook· in Br. en elders, wordt kweek
(met scherplance e} gebezigd voor :
kweeken , als znw. genomen : me11
kent den grond met welkeu kweek hij
is verzorgd (Beurzen Coura11t, i860 }.
KWEEKJONGENS. Kweekwutve jongens

wordt door de ouders gezegd van
hunne kinderen, wanneer deze hun
droefheid veroorzaken (Vl.}.'
KWEEN, KWENE, v., lastig en verdrietig
vrouwmensch, eene vrouw die altijd
l>riept en klaagt ( Oostv.}; eene
plant zonder hart, b.v.·: eene kool
die geenen krop kan krijgen, een bot
zonder scheut ( Oostvl. ) ; soms bet.
het nog: een tweeslachtig mensch en
in dezen zin zegt men : kwee. In de
eerste beteekenis welke Kil. ook op·
geeft, kan kween , bij hem vertaald
door 't I. mulier languesceus , languida, wel voor : kweenster staan en
de wortel zijn wo 'tw. kwenen, hetzelfde als: kwijnen, kwijlen, kwelen;
bij Kil. in 't I. langere , ineptire. De
tweede beteckenis staat in verband
met degene van onvruchtbare vrouw
of koe. Kween bet. oorspronkelijk :
vrouw, wijf, huisvrouw, en is iu de
noor·dsche talen nog overig. Z. Weil.
en Bild. ( 11 , 150) op : kween , en
Delf. (blz. i9i, 30!J, 400) op : chone,
quene.

KWEERNEN of KWERNEN, eigenlijk met
de kweern of kwerrr (arm· of handmolen) malen, bet. overdracht. : met
de tanden malen, fr. mt2cher, knauwen, herl;auwen als koeien, enz.,
fr. ruminer. In KI.-Br. spreekt men
kweren (met zware e) uit; in de
Kemp. wordt kwernen uitgesproken:
kwennen, en beteekent daar :malen.
Z. eekhoorn, blz. i 13. Hier zullen wij
nog bijvoegen dat cweom·stan in 't
angelsaks. zooveel beduidt als in 't
neérd. : kwernsteen of molensteen,
hgd.mülllsteiu, eng!. millstone (Delf.
428 ). z. ook Bild. op : kwem.
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KWEGGEL. Z. k\\'êkkel.
KWEKEN, o.w. (met zware ê ), in 't Zuiden meest gezegd voor : kwaken ,
evenals kekele11 voor : kakelen, enz.
In Limb. wordt kweken mot zachtlange e uitgesproken en bet. er :
schreeuwen, b. ·v. :als een varken
wanneer het geslacht wordt ; hoor
dat varken eens kweken! Z. Hoeuffl.
op : kwaken , blz. 5~1.
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
SpQtswijze : de Tlliensche kwekers.
Kweker bet. in Limb. : 6Chreeuwer.
z. kweken.
KWEKKEL, v., soms ook kwegget ( g als
zachte k uitgespr. ), wordt gezegd van
een meisje dat zich met zaken bemoeit die ~aar niet raken : :tij u een
kwekkel. Kwekkei of kwakl•el is de
wortel van 't werkw. kwakkeleu, veel
snappen, en staat dus voor : kwakkelares, fr. bat•arde, babillarde. Kil.
heeft: quacker-nelleken (fraai meisje,
geile dochter).
KWELJE. Z. kwelen en kwellen.
KWELLEilALG, m., lastig kim\, ziekelijk
kind ( Meetjesl.); omstr. Gent zegt
men : kwelzak. Het woord is samengest. uit : kwelen eu balg dat bij Kil.
onder andere betcokenissen die heeft
van: buik, romp en kind ( puer) in
oenen verachtelijken zin genomen,
zegt Kil.; ook heeft hij : quet-balgh,
quel-bast, quelbuyck, I. veutrosa puerorwn moles; en quet-ijur is bij

hem : een lastig mensch.
KWELLEN ( kwol, gekwollen), o. w.,
klam of vochtig worden , zoodilt de
zaak uiteen gaat {Limb.); in Limb.
wordt het nooit gehoord dan in den
zin van ; zwellen, opzwellen, dikker
worden, uiteen zetten, b. v. gekwollen hout :de plat1km zijn gekwulletl.
z. Arch. voor Nederl. Taal, 111, 305.
In den Teuth. : qwellen, dijnden,
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dijck werden (dikken). Hier valt op
te merkeu dat het w. kwellul {laslig vallen) in 't Zuiden ril ook in
N.-Br. zijn imperfect. en deelw. niet
kwelde, gekweld, maar kwol, gekwol·
len heeft.
KWE!.LETJE,KWELLERTJE, o., die door
praten iemand lastig valt (N.-Br. en
elders). z. kwellebalg.
KWELM, m., voor: kwelmgrond, gro111l
die kwelmt, d.i. die inzakt, fr. ierro.in
qui s'affaisse ( Sleeckx); in Vl. en
Limb. :beweegbare grond; grond die
op-en neérgaatals men er overgaat en
water opwelt(Vl.); in KI.-Br. uitgespr.
kwetje en kwelp, onvaste grond waar
men langzamernaad inzinkt en die
tenzelfden tijde water opwerpl. Kil. :
heeft : i o queUe , quetme, een hgd.
saksisch en oud woord, hetzelfde als:
• welle ( bron ) , I. scatebra, scalurigo;
en ~o quel/en, kwelmen, een hf;d.
saksisch en oud woord hetzelfde als
wellen, I. scatere, scaturire. DeTcuth.
heeft" to qwalm, soide; wall, I. /Julilus, bulitio, scalt~ries; uytberJ.lynge;
2° qwatmen, uytbersten en ook qwel-

men, qwicken, opspryngen als water
uier erden of ber~he. Dit quicken ,
ook qwycken gespeld, heeft gewis
tot wortel qwick, sprynck, I. {ons, {onticulus, scaturies; uyt of opqwycken als en fonleyn of dryfsant "
( Teuth. ). Z. verder kwik, enz. ?riet
dit woord is nog vcrwant kwijl, bij
Kil. ook qu4çl, al& zijnde : 't gewelde
vocht.
KWELMEN, o. w., hetzelfde als: kweUen,
opwellen. Vanhier kwelmput, kwelmwater; ook afvallen , afzakken, fr.
s'affaisser. Z. kwelm en kwellen.
KWELMPUT, m., bornput (Brugge); in
Br. borrepul, hgd. queUe. Z. kwellen
en kwelm.
KWELP. Z. kwelm.
KW~;LSTEREN, o.w .. 't zelfde als: kwalsteren in den zin van: kwijnen, ziekelijk zijn : hij /;ceft den ganuhen
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(daL in 'l goth. qliaim , in 'L angelsaks. en dee!llch quaertl is) , dal
kwere11 :draaien, in 'I rond wringen
beteekent.
KWESTIE komt als biJw. voor in zeg·
wijzen als volgen : kwestie ~~ hij
komen, misschien zal hij niet komen.
Kwestie ·is hij dood, hij leeft mis·
schien nog. Kwestie is dat waar,
mogelijk is dat niet waar. Kwestie
worden wij weldta "iet {ra11sch, misschien zullen wij fransch worden.
Kwestie bet. derhalve: ik weet. wel
niet of ( Br., Hagel., Anlw. ).
KWET, brij of brei: appelkwet, pruimenkwet, enz. (Kemp.) ; in Br. zegt
men :appelspijs, pruimspijs; bij Dild.
11emaal gekweraeld. Hoe durft gij zoo
is kwets een soort van pruim. Hel
get.werdeld en vuil gekleed guau !
woord , zegt hij , is verb;~sterd in 'l
(Dr., llaastr.) Bij Kil. is quardet,
hgd. zwetsch. (smeltend en zerp).
que1·aet, to I. segmcn curii; 2° een
Eigenlijk noemt de oude Duitseher de
pruim : een 'kloot, en uiL hunne grieue
ruw schoennestel, !· Ligamentum
calcei rude, lul'llm dw"iusculum,
kloote11 is, bij verbastering, de sierlijke
1'ttdis o1·a calcei; en vanhier querfr:insche naam reine Ciaudcontstaan
( Bild. 11 , tät ) ; in Dr. noemt men
delmaecker voor : schocnmaket· of ,
schoenlapper. De Tcuth. heeft qwer·
deze leklmre croene pruim : regge·
lout; iu Limb. : rinklotetl, rirtgelot.
del m1 en schoen , I. Liripipium. Kil.
Kwet beL. ook : pap, gekookt van
heefl querdel ook in den zin van :
verkensbloed, Larwen- of boekweit·
klier, knobbel, en heL w. quel"dcleu,
bloem ( Antw., Kempen , Heist) .
galt. quarrelér, I. suppingere soleas,
2o voor : hard en gelmobbeid garen .KWETSEN, KW;\TSEN, klanknaboots. en
spinnen. Te Turnhout zegt men voor
o. w., voor : klatsen of·kletsen, klot·
sen of klutsen, bij Kil. vertaald door:
kwerdel : krellen.
KWERDELINGEN, mv., hetzelfde als :
quassare, conquassare : van dit kwetsen is misschien heL freq. k1oettereu.
kwerdels. ook cescheurd en ceflard
z. bij Dild. k1oispel en kwast,
kleed ( Br. ). Kil. qtterdelingllen, I.
segmenla corii. Z. kwcrdcl.
KWETTEREN, snoepen. Vanhier : kwettergeld; speelgeld, drinkgeld; vetKWEHEN ( meL zware e ). Z. kweernen.
kwetteren, vcrsnoepen, verspelen :
KWERLEN. z. kwerrelen.
zijn geld verkwelleren is zijn geld aan
KWERNEN, m. mv. voor : kwernlat1den
nntteloozc dingen besteden ( Br.,
of maalla11den, Cr. dents máchelières.
KI.-Br. ).
KWERNKN. z. kweernen.
KWKHREI,EN, o.w., snel achter elkander KWETTEHES, v., vogeltje, licht hetzelfde
als : kneu, k11euterke11, oulings : kuoloopen; moeilijk, maar toch met zetel·keu; dat in 'L zingen veel gekwetter
kere vlugheid gaan, rammelen : het
of geschetter maakt ( llr. ).
kwen·elt mij zoo in dm buik (Kl.-Dr.).
Sleeckx verfr. kwerlen door : tour- KWI.;"fTEUG~~LD. Z. kwetteren.
KWJo:ZEL, vcrzameling van opeen ~:;ellel", toumoyer. Bild. zegt op kwcm
winter gekwelslerct ( Oostvl.); te Dendermonde IJ,Jidt het : kwalseren.
KWELZAK, m.Z. kweHebalg.
KWENE. Z. kween.
KWENMOLEN. Z. 't volgende.
KWENNEN, b. w., malen of kwerncn.
Vandaar kwenmolen voor : kwern·
molen, een molen om grof goed meé
te malen ( Kemp. ). Z. kweernen.
KWE!!ELEN zegt men van pijlen, enz.
die niet rechtdoor vliegen. Men zegt
ook: wagpelbeenell (N. der pr.Antw.).
KWI.:RDEL, omsLr. Leuv. nitgespr. :
· kweddel. Kwerdels zijn lange gescheurde stukken, bengels of flarden,
of lompen die van versleten kleede·
ren afhangen : zijn kleed was tee-
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naaide lapp .. n, dienende om heete of
vuile voorwerpen, 1,ooals pollen ofiets
anders meé vast te nemen : de kwezel
hall{tl aa11 een uagellje nevens liet
mazietegat (Antw. st .. pr. ). Over den
oorspong van kwezel, in den zin van
het Brugsch di(J!Jeken, het N.-Br. klopperken en 't Holl. klopje, zie men Weil.
en l:lild. op 't woord. Dild. merkt te
recht aan dat kwezel in Vlaanderen
( ën ook in n'rab. ) geen naam van
verachting is. Het is, zoo Uoeuln wel
zegt, in Belgié en N.-Br. eene geestelijke dochter, aan geene orde, maar
wel aan een levensregel, met belofLe
van zuiverheid, verbonden en in de
wereld levende.
KWEZELAAR, m., een godvruchtig mans·
persoon aan den derden regel van
S. Franciscus verbonden. Het is dus
eigcnlijli geen spotnaam zoo min als
kwezel. Z. dit woord.
KWlE'l'ELEN, o. w., l>welen ( Westvl.,
G. Gez. ) , mogelijk 't zelfde als bij
Kil. : quedelen, dat in Vl. ook quelen
en in 't I. garrire is. Bij Weil. leest
men : << kwetteretl noemt men in
Groning.' kwetelen. en men zegt het
van vogelen : eene kwieteletrde zwaluw. Ondertusschen is kweler, kwetteren , kweleten , bij Kil. quedelen,
van het oude quedan, dat bij Otfricd :
spreken bed~idt, in 't zweeds. queda;
de Engelsehen gebruiken nog :
Quothl, zeg ik, en quoth he, zegt hij.»
z. quetteren e11 quedelen bij ~il.
KWIJLEN, eigenlijk : zeeveren, doch
overdrachtelijk: eenig vocht storten,
ook: bes pallen, be&moddcren, bebrielen, bezwietelen : de meid heeft mijne
!Joekkamel"lieel !Jekwijld, maa1· ze zat
er uit IJlijvert ( omstr. Kortrijk).
KWIJNEN, o. w., zonder· reden klagen
(Gent); in Dr. krvozen , krempell ;
iu Oostvl. kriepen : het woord, zegt
Weil., grenstaan kwelen; nu bij Kil. is
queletl , quylen, quenen en quynen
"jzelfde en vertaald door : gemere.
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KWIJT, v., oorveeg ( Sleecki ). - Kwijl,
bijw., kwijt o{do!Jbe.J. spelen is: onder
of boven spelen , het laaiste wagen
( Leuv. ). Kwijt zijn is : effen zijn,
niets meer te betalen hebben : wij
zijn kwijl ( Br. ).
,
KWIJ'l'ER, m. 't Is een kwijler, zegt men
van iemand die zoo gevaarlijk ziek is
dat er geene hoop van genezing meer
is : hij is een ktvijler, d. i. hij moet
sterven ( Antw. l. z. kwijt bij Weil.
KWIJTSPELEN, b. w., hetzelfde als :
(iemand) verloren sp~len, of bijna
hetzelfde als : A.wijtmakm , iemand
door 't spel verlaten, fr. se debarrasser de quelqu'un ( Dr. en Oostvl. ).
KWmKELEN, freq. van : kwikken, kwikkelcbillcn, en ook : bewegen, in beweging brengen. Vanhier: bekwikkelen,
opkomen; verkwikketen, verkwikken;
kwikkeliug, in 'L fr. !Jranle.
KWIKKEN, ·~zelfde als~ wikken, op de
hand wegen om de zwaarte te onderzoeken. Jema11d kwikkeu bet. : onderzoeken hoc zwaar iemand weegt
ouder hel opzicht van verstand ,
wetenschap of kennissen ( Gansch
Vl., België, ook in N.·Br. Z. Hoeulft,
344 ) ; bij Kil. I. pondus matlilJus
examinare , 11gitare. Quic komt bij
1
Ruysbroeck (uitgegeven door J. naviu, I, blz. 85, r. 20) voor in
den zin van vee : « die weder es
starc boven die andere scape ende
hi es onder al ander quic eenvoldechst." Quic zelfstandigerwijs gebr.
bel. levend, ademtogend wezen, I.
a11iman.ç. Qwicks of qwijcks bet. in
den Teuth. : bron , opwellc11á water,
en vee. Qwyck on· vye va IIdeii st all ill
die weyde dnjve11 ; qwyckbewaerre ,
veehoeder; dye g1·oits qwic/Cs vele llefZ
is vertaald door pecorvsw; , en : dye
cleyus qwycks vele heft door pecudosus. Z. ook Kil., llild., Weil. en Taalk.
Mag. IV, 213 op: kwik.
KWIKKEN of VERKWIKKEN, b. w., met
kwik beleggen: b.v. ee11 spiegel ver-
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kwikken. Is die kroes al gekwikt 1

slingerend slaan. 'van 't welk ook
( Antw. ).
kwelsen (bij .Kil. I. quassare), d. i.
KWINKER, m., lokvogel dien degenen,
wonden slaan. Het bet. : het ding
welke op steek ziLLen, in hun hutje
waarmeê men kwispt , d. i.· staat,
laten loopen als eene vlucht voorbij
slingert, spat. vandaar de beteekenis
komt i het gezang van dezen vogel
van : geeset en van wijkwast. .. Dat
hee&en ze: gekrui11k ( KI.-Br. ). Kwin~
men voor kwispelen ook wispelen
ken is uiL ééoe bron met winken of .
zegt en voor : kwispen, als zweepen :
wenken, zegt Weil. Bij Kil.· is het
gispe11, weet ieder.,, ( Bild. 11, HU).
t 0 mieare; ~ betzelfde als quinekelen
KWISPELEER , m. , man die kwi~pelt
en quinekeren ( oC queáelen) met tril( Limb.); in Br. betzelfde a)s :
Ieoden gorgel zingen.
kwast, a;ot of veranderlijk man.
KWINTEN TE~EN KWANT of KWANTEN KWISPELING ( van kruifpeten) , geeseSLAAN bet. mengelbeeuer~ of de
liog, fr. (usligalioll .(overal); men
knoesels tegeneen .slaan , Cr. se jarzegt ook : schuddi11g , in denzelfden ·
zin ; ook is kwispeten met kwa.-m
reter ( omstr. Poperinee) ; to Antw. :
k11oeseter~.
(schudden) verwant Z. kwispel en
kwast bij Bild. (,_11 , U9 en US.t, ). • .
KWISPEL,. m. en v., iemand die zich
door ongestadigheid van karakter of KWISPELSTEERT, m., man of vrouw die
wandel onderscheidt, een losbol, een
kwispelt, d. i. die niet stil kan zijn
kwast (kwistig· man) , Cr. homme
(Limb.).
.
bizarre, dr(]Je : gij kuilt op dien kwisKWlST komt voor in : te kwiste gaan, biJ
pet geell staat ntaken ( Br ., Antw. st.
Kil. )letzelfde als tenoudere g;tan,
en pr. ). In dezen zin zegt men in nr.
doorgebracht, verkwist worden :
ook : kwispeleer (wispelturig man).
'l zat in dat l1uis at te kwisle gaa11.
Kwisl, wortel van: kwi1ten, verkwisKwispel, v., is in Limb.: cene vrouw
die kwispeiL. u Kwispel van kwispe11,
ten, is v. als praeterilum van kwijten,
kwespeu, kwaspcn, al:~ vcrwant met
als kwijt worden ( Bild. 11, t55 ).
het I. quussare, schudden, schokken,

L
L

L ( de) verwisselt zich met n, achter de
leLLer k, als in kluppel, knuppel; klotsen , knotsen; klotte11 , knoLten; miet·.
del., midden ; vastelavolid, vasten·

avond, enz. Ook veel met ~e r als in :
ketver, kervel ; ketper, kerpel; klup·
pel , klupper; po11der, pondel , enz.
Zij wordt welluidendheidsbalve Lusschengevoegd als in: stekelbezie, ste·
licbczie ; kel'net , ket·n ; wegelken ,
wegeken; berdelken, bcrdcken. Zoo
komt ze nog voor in plaats- en
familienamen als : Asselberg, Coekel-

LAA
berg, Dungelberg, Roeselberg·, enz.
LAADJÊ, LAAITJE, o., strcelingsken
( Westvl. ). z. laaien.
I.AAF, v., wordt te Antw. alleen gezegd
van een vrouwspersoon dat, hoewel
al groot, toch kinderachtig is : áie
groote Laaf speelt rwg met de piJp. In
Dr. co cider:~ zegt men : lef. Laa(is
voor laffe, bijv., als znw. gebr. Kil.
heeft leDe in den zin van : snateres,
kwctLeres, 'klappei, lameer ( mulier
inepte garruta ) , en van : hoer. Hij
heeft ook het w. le{fe11, hctzel~de alil
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laten ·or teilen. In 'I angelsaks. bet.
weduwe : tape ( lafe), hel relicla der

latere lalinileit.

z.

IJild. ( 11, t62) op

lap, Weiland op lef en bij ons : laar.
LAAG, v., ligging, fr. siluation : dit/tuis
heeft eer~e sclwone laag. Het is hier
eene fraaie laag ( Limb. ); in 'Br. en
elders zegt men : geleg, geteeg (t44)
daL, evenals laag, van liggen komt, en
ook leid. Z. dil laatste.
LAAI, v., in de hol I. Woordenb. nog
enkel als bijv. gebruikt, b.v.: een
laaie gloed , een lichte laaie vlam,

wordt hier en daar in Vlaand. nogïn
zijne oude lleLeekenis van :vlam gebezigd.
Daer vonkelde licht noch laeije,
In betlage, vunzige kamerkijn.
( J. Van Beerr, St·Nicolaes.)
~let laaien schieten bet. te AnLw. :
liegen. Kil. schrijft : laede en laeye,
vlam , engl. leame, en hel werkw. :
taedeu of laeyen ( Z. laaien). Lage,
lvë, lowe (welk laatste ook engl. is)
zijn alle 'I zelfde woord en bet.: vlam,
zegt Bild. ( II, t57 ). Hetzelfde loë of
lowe is qokloge, nog bij Hooft gebr. in:

't Waterspel van bet licbterloosje
Dat er Oikkert in u oogje.

Loge, loog, vlam, zijn uit éénc bron
gesproten m.et logchm , in 't hgd.
tohe, 't ijsl. loge, Ker. lauga, Notk.
loug. Z. Weil. Laye, loghe, oud hgd.
logua, cngl. en schots. low; sweeds.
tà , angelsaks. lige , hgd. lohe , hetzelfde als vlam. Delf. 268.

z.

LAAIEN, o.w., hevig branden, vlammen:
het laaide hevig in die strate (Gent
en elders). Kil. heefllaeden, laegen.
Z. Delf. blz. 268, die zegt : Le subst.
0.11gl. low est encore conservé dans le
mot composé low-belle, et les Ecossais
se servent des mota : in a lowe pour
dire : en feu, e11 {lamme, etc. Vanhier
laaáje, laaitje, laatje. In den Teuth.
bet. laeden : nooden, bic.lden, I. corrogare.
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LAAITJE, in WesLvl. voor: gestreel. z.
laaien.
LAAK. Z. laken.
LAAM, LAAMMEKER. Z.lam, enz.
LAAN (JeinT), bijv., laner, laanst, eenvoudig, lichtgeloovig, kinderachtig,
zeervroolijk,: lanejongen, wal gij loch
gelooft! zijt gij niet wijzer? Van kinderen, die jegens hunne ouder:~ zeer
vriendelijk zijn, zegt men : dat zijn
lane kinderen. Men zegt het ook van
zouelijk verliefden. Zou dittaart niet
eenig betrek hebbeo niet tijns , lins ,
lijse, bij Kil. voorkomende in den zin
van : zachtaardig, tam, laf meosch,
of misschien met leen, lein : ee11e
leine, dat men in Br. gebruikt voor :
eene sul van een wijf, ·een vleiend
vrouwmenseh. 'Doch waarschijnlijker is laan, leen de stam van : lenig,
vanwaar lenigen, I. lenire, 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 bed op de tanm

( KI.-Br., Willebraeek ). 't Is la-ing,
uitstrekking in de lengte, dreef, zegt
Bild. ( 11, tlS3 ). Vgl. het eoGI. lane.
LAAR of beter LEER, uitgang van meest al
de vruchlboomen in Z.-Nederl. waar
het veel gebruikt wordt en beteekent
evenals vroeger teer, teir, ter: boom,
in 'L engl. ook tree. DiL leer beantwoordt aan den fransehen uitgang
ier in: pommier, enz., en be11taat noc
sleehts in samenstellingen als: perelaar, pruimelaar, perulaar, krieke·
laar, kerzelaar, druivelaal', notelaar,
mispelaar, hazelaar, door11laar, enz.
voor': perenboom, eoz.Appeleer, mispeleer, enz. schrijven wij maar me.t
ééne e evenals :hemeling, heuveting,
paling, enz. Z. te Winkel's Grondbegins. der Nederl. spelliug, blz. 82,

no tt3, te uiig. Z. ook teer.
LAAR, v., is de naam dien vele plaatsen,
onder dorpen gell!gen dragen en oob.
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de uitgang eener menigte van gehuchts- en dorpsnamen : zoo heeft
men eene laar te Campenhout,, te
Iloortmeerbeek, te Ncérokkerzeel ;
te Deurne, bij .Antw., liggeil er nog
verscheidene laren, als : eksterJaar,
teemputtelaar, botelaar, het laarken
enz. (Over de laren van ·Deurne zie
men : Costuymen van Brabaut, 11,
blz. i30t, art. 418·21). Zoo heeft men
de dorpen : rosselaar, Trespetaar,
Rotselaar, Rillaar, Overlaar, Aarlse_laar,llallaar,Berlaar, Hooilaar, enz.
Nu wat bet. lcUL1'? Laar, bijv. nw.,
bel. bij Weil. dun, schraal; bij Kil.
inanis, vacuus; in den Teuth. tere,
en in het hgd. leer, oud hgd. tari,
ijdel, ledig; bij Bild. is laar een adj.
en bet. ledig. Eene laar zou dus zooveel zijn als: eene !are of ledige plaats
(wèlk w. er· onder verslaan is), eene
vage plek tusschen drij of vier straten gelegen en die onbebouwd is.
Dat is ook de beteekenis wcllie J.-F.
Willems en Kreglinger (Bult. 11 en
lil, 294) aan laa1· geven. La re, laer,
leerne, terrain inculle, tetrain vague.
Kil. heeftlaer,locus inculluset vacuus;
solum inculum :et pascum publicwu,
d. i. , volgens Meyer, ledige, onl.Jebou..yde plaats, vrije weiden. Je crois,
zegt Kreclinger (Bult. 111, 215), qu'il
(aut traduire terrain commun , páturage commut1. Volgens sommigen
zou het komen van 't angelsaks. lar,
ter, leeriug, vanwaar leeren, docere';
in 't schotsch bet. lair : rustplaats,
I. stratum. Doch volgens D• Dudding
( /trçh. der Nederl. Taalk. lli,
))lz. 56-60) bet. lar, laar en vroeger:
lilara, leri, hleri, in 'tl. (anum, cl. i.
tempelhut Delaren zouden dus tempelhutten, aan oude Germaansche
goden toegewijd geweest zijn en vcrwant met het Noordsche hlader, hledra, en 't angelsaks. ter. l'llen mocht
(Z. Bull. 111, 215) zelfs geene beesten
hoeden op eenige vroenten .of laren.

Vroenten (vroonlanden) ~ijn die akkers of landen welke tot de laren
behoorden. Nu 't kan wel zijn, bet is
zelfs hoogst waarschijnlijk dat, dewijl deze landen als geheiligd aanzien
werden en oobl)bouwd lagen , men
vandaaralle ledig liggende landen, als
broeklanden, vrijgeweiden, gemeentegronden, later in de middeleeuwen
laren is gaan noemen. Die laren
liggen veelal op zekeren afstand
van de dorpen, op waterachtige gronden, bij poelen, daarom zijn laren,
volgens Schrieckius, humiles arenae
et situs in(eT'iores, in 't wallisch is
llaJ1!r: grond, akker. Vandaar in den
Teuth. bel. vertaeren : te vergeefs,
vruchteloos, en, bij Kil. laeren, in
het hgd.leeren, in 't oud bgd. larian,
leegmaken oflcdigen (Delf. 267.)
LAAR, v., spotnaam dien men aan een
vrouwspersoon geeft : o doe laar!
Doe bis en laar! (Limb.) Het is gewis
hetzelfde woor·d als : laerie, bij Pomey en Kil. een lomp, bot, ldapziek
vrouwmensch; en blaeriën vertalen
zij door : ineptire.
LAAHS. Z. teers, enz.
LAAT, bijv. Laai" op zij11 stukken zijn,
laat weg blijven (Vl.). Weten hoe laat
het is, weten hoe eene zaak gelegen
,
is ( Rr. ).
LAAT, LElT, v., te en omstr. Lcuv. eenc
klappei, lameer, ecne die over·al blijft
staan klapJlen en sn'ateren. Wal bet.
eigenlijk dit woord? Het zou lmnnen
eene andere toepassing zijn van laat,
))ij Kil. een dorpsrechter,judex pedarius , die maar over de geringste
zaken uitspraalt te doen had en voor
wien derhalve veel gebabbeld werd ;
of wel is teil hetzelfde als leid (bij
Kil. leyde, tijde, lede, leed, d. i.
gang , loop , geleide , van leiden , fr.
couduire) en dus eene vrouw die gedurig op de str·aat is en als eene leid,
geleidster of wegwijzer dient door
haar gepraat. Anderen achl~n laat,
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teil verwant met tut en het

vt

leute

(Z. dit w.); doch wij achten het cene
verbastering van lut~der of loter,
wortels van lutlderen , loteren , tal·
men, en voor: lut~deres, loteres. Vanhier het w. latetl, teilen. Z. deze ww.
Hier zij nog bijgevoegd dat laat eene
verkorte uitspraak kan zijn van :
lauwdaal of van malloot, lichtekooi,
traag, zot, mal vrouwmensch.
UBAANSCHE KERS ( uitgespr. keeze) ;
in Westvl. dezelfde vrucht als : asschomje (blz. 21 ).
LABAlEN of LABElEN. Z. 'I volgende.
LABBAAI, v., was in 't voormalig bisdom van Antwerpen : eene samenkomst van mans- en vrouwspersoonen, waar men, onder voorwendsel
van samen te werken, als : spinnen,
naaien, en:r:., om het licht te sparen,
zich daarna vermaak te in brasserij
en fikfakkerij. In de oude Woordenboeken 'liet. het : cetmaa I , groot
gastmaal, en vandaar bij Ki I. : tabbaey-brood, labbaey·maerte ( tafclmeisje), en labbaeyen , -I. eJ!Ulari,
parasitari, en alsdan kan het van tabbet!, likken of klappen, afgeleid zijn.
LAB BE, m., sukkelaar, sul, snul, fr.
bmft, nigaud ( Antw.); in Dr. hoort
men veel : lebbe,löbbe ( o als korte eu
uitgespr. ) ; in denzelfden zin zegt
men van eenc vrouw : tut en lefle.
«Lebben, zegt Bild. (11, tf)tl), is eigenlij~ : met losse lippen spreken en, in
een tweeden zin : zeeveren, en in zijn
jongen tijd noemde men iemand die
eene verwijfde uitspraak had : een
tijbe." In Limb. hoort men : löóbe en
tapes. 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 weekhanigheid onderscheidt, die flodderend of
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vleiend spreekt om iets te bekomen :
dat kind hat1gt den labbekak uit, om
wat te krijgen. 0 du tabbekak , dat
grijst om zoo'n kleinigheid ! Vanhier
heeft men ook : tabbekakken voor :
fleemend spreken : wat kaTI z;j labbekakken. z. tabbe en, bij Bild., lab·
bekak.

LABBEN; klanknabootsend w., lekken,
::;Iabben : hoor dien hond maar labbel\! De Teuth. heeft het freq.labbereu
uitgelegd door: tuneken, smetten, vlecken, ontreynen, besmodderen, soelen,
becladeu. Z. bclabberen, blz. 40.

LABBENDIG. Z. labendig.
LABBERACHTIG, bijv., in Oostvl. gebr.
voor: kleverig, kleefachtig, vetachtig:
de mille van dieu haritlg is tdbberachtig. Dit woord heeft met een

aantal andere woorden vcrwantschap
als met: lebberig, van : labben of leb·
ben ( lekken , zeeveren ) , klibberig
voor: glibberig, gladdig; slahbcren;
het gr. J.a{3pen1~ Àoirrt"f:ll/ 1 het hgd.
läppern, enz.
LABBERIG, bijv., voor : labber, zacht,
koel : 'l tabb'rig koeltje (Vl. en elders).
Z. Weil. op : labbm.
LABBERLEU of LABBERLUI, hetzelfde
als : labberlot, zorgloos ( Meetjesl.).
LABBERLOT bet. in de Woord. een plug,
straallooper, straatschender, maar in
Br., Antw. en elders is 'I een bijw. en
bet.: slordig, vuil, onachtzaam, zorge·
Joos : labberlot loopen. Labberlot gekleedgaan. Het w. is samengesteld uit:
labber ( Z. labberachtig) en lot, dat
wel voor : leut ( Z. dit w.) kan zijn.
In 'I Meetjesland immers spreekt men
labberleu uit, misschien voor : vuil
en lui, of wel is dit lot voor : leid
(Z. dit w.), ofwel de wortel van: toteren, leuteren, I. labe(actare.
LABBIG, bijv., zacht, niet stijf, wordt
gezegd van stoffen die zich gemakkelijk laten plooien of behandelen
( Kl.-Br. er. elders). lfet wordt ook
gebr. voor: labber, labberig, en voor:
41
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labendig, en heen denzelfden ·oorsprong als : labbe, lebbe. Z. Weil.
op : labbm.

LABBOON of LAPDOON, v., grootc, dikke
booncn, in 't fr. fëves de marais en
grosses.(ëve~, in 't hgd. saubuhnen
genoemd. Men noemt ze hier en daar:
Roomsche- en ·boerer1boonen; in Br.
en ·Antw. lab boor~ en , platteboonen;
in de Kemp. : buerenteetletl; in
Limb. ook : labboonen en moereboo·
ner~. ZijlliJ labboorten laten zieu is
bij Slceckx in 't fr. : marcher sur
sa chrilie11té. Hoeuft'L (348·9) zegt
dat ze alzoo geheeten zijn van: labber~
of lappen (lekken ). Maar het zal
weleer van lap zijn , om de lap- of
wolachtige schellen, waarin die boonen gehuld zijn?
LABENDIG, uitgespr. : labéndig, bijw.
van versterking, doch soms ook als
bijv. gebr. in 't Hagel., Belg.- en
Holl.-Limb. voor : duchtig, veel, fel,
hard , zeer, zeer sterk : hij heeft la·
ber1dig klop gek1·ege11. /let heefl laberidig veel gerege11á. Die kerel kan
lalier~dig vloeken , ete11 , schreeuwen ,
enz. Waarschijnlijk is labenáig van
duitsehen oorsprong voor : lebiru.tig
(levendig) : het fr. vivemmt en 'L l:u.
viviáë hebben dezelfde beteekenis.
Ook zegt men in 't Hagel. zoo wel :
eene lavende beest als : eene labendige beesf voor : eene felle beest or

dóórslecht mensch, ja, in HoJI .. Limb.
boort men dagelijks lebét~dig voor :
levendig.
LABERENTEN.In de laberenten zitlerl: in
moeilijkheid zijn ( overal).
LABEUR of LABEURING, bebouwing, bebouwd land, o( beter : de hoeveelheid
lands die iemand in bebouwing heeft:
die pacl&ler heeft maar een klein la·
beur. Dat stukligtjuist in miir&labeur
( Br. ), Het is van 't fr. Iabour.
LABEUREN, b. w., van 't fr. labourer,

LAG

labeuren bepaaldelijk : met de ploeg
omroeren of omploegen : die k11ecllt
kan schoon labeuren, d.i. met zijne
ploeg fraaie voren en ronde ruggen
maken. Vanhier : labeur, labeuriniJ,
labeurder, tabeurla71d , ·enz.
.
LACHEDINGEN, om te lachen: het is maar
lachedingen ( Westvl. ). Z. lachmerkt.
LACHEN heeft in Westvl. nog steeds zijn
imperr. loeg: sij toegen datzij schokten
(Brugge). Lachen gelijk een hond dis
slaag krijgt bet. te Gent : lijden doch
zijn lijden verbergen . .41 lachen op
een stoksken gebor~áen , alle gekscheerderij daar gelaten (Gent).
LACHMERKT, LACHMERKTERil, v.,Jach,
iets niet ernstig, maar nm te lachen,
kluebt , jok , jokkernij , gekscheer·
derij, kortswijl : wat hij zegt is
maar lachmerkt. Gij moogt t1iet
kwaaa zijn , het is maar uit lachmerkterij gezegd ( Br., Antw. st. en
pr.); in Westvl. is 't : lachedingen.

LADDER, LEDDER, m., slechte, flauwe
koffie ( Antw. en elders).
LADEN, b. w., iemand iets wijsmaken
(Hagel.); in dien zin zegt men in Dr.
opladen; ook: zat zijn : hij is weér
gelaáerc, hij is weér dronken (Hagel.).
In Limb. en elders zegt men : zich
laden van beesten en ook, in verachtelijken zin, van menschon die hunne
maag met te veel te eten overlast hebben : die hond 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:
laf weér : wat is het laf vandaag !
Het i1 eene laffe zomerdag geweest

l8r.,À.ntw., Limb.).ln dezen zin werd
het reeds vanouds gebezigd ; bij
Plant. is laf weder vert. door : tempus

languid~tm

prae catore,.

LAFFEZOMER , luiaard ( Drab. ).
beploegen , beakkereu , bebouwen LAFFIJ, m., lafaard.
(Vl. Limb. en elders); in Dr. bet. , LAGEN;b. w., in lagen leggen: het schaar-
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hou/. lagert. Den kareelsteen lagm

( Br., Antw. ).
LAGGE, v., korenbrand, fr. niel/.8 (Poperinge); te Kortrijk klinkt het : logge;
elders in Westvl. : branáauw; in Br.
en elders : honingsáauw. Wij achten
het verwant met loge, hgd. tohe.
eng I. lowe (vlam). Zoodat lagge
zooveel zijn zou als : vervlamde
(verbrande) aren. z. laai en lo~ge.
LAK, v., gebrek, iets wa~ ontbreekt, fout,
missing : daar is geen mensch, gem
peerd zonáe1·lak. Armoede is geen lak

(Hagel.); bij Kil. lack van : taeckm
( laken ) , I. vitium , vituperium; bij
Delf., blz. 266; lack, taecke, in den
Teuth.: want, lack, gebrek; in 't eng I.
lack. Lack of money, gebrek aan geld,
fr. besoin á'11rgenl. Vanhier het w.
lacken, in 't engl. to lack, ontbreken.
Zoo zegt men in 't engl. : what á'ye
lacklWat ontbreekt u? of: wat behoeft
gij? In den Tcuth. lacken, lasteren,
gebrekkig maken. Vanhier dat<lak in
de Woordenb. ook : valsche beschuldiging, lastertaal beduidt, en LIJ.ken :
blameeren, achterklappen.
.
LAKE. Z. laken.
LAKEN, v., te. Gent, Eecloo en elders in
Oostvl. voor : echel , bloedzuiger,
eng!. leech, hgd. igel, bluJigel. Laecke
bet. : l:!chel pij Kil. die het woord
afleidt of van lacckcn, verminderen,
omdat eene 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 teek (scherplange e); elders
spreekt men ; leik uit.
LAKEN, o., in Vl. gezegd voor : stuk of:
zooveel als een wever op de lange ketting zet, een stuk lijnwaad :op veer-.

LAM

voor stukken van andere stoll'en
( Oostvl. ). Als beddelaktns komt het
voor : in slappe lake111 zijn, steken or
liggen, de dood nabiJ zijn.ln 6let:lite
lakens steken, veel schulden hebben.
Yan 'lzel(áe laken eeue brpek t.rij·
gen, op d!!~elfde wijs gestraft worden

( Br ., Antw., Hagel.).
LAKENSNUDER, lakenverkooper : vandaar laken4nijder&· Qf lakensnijers·
"
wit~kel ( Westvl. ).
LAKS, z. n., m., taxe : 'l es ne laks, 'ne
lakse mensch, zorgeloos, onbedacht,
stom. Het Breemsch-ldioticon beeft:
laks, läks, läke, ein ldiot, unwissen·
der Bengel, faulel' schliugel, tölpet ,
en doet bet van Laïcus, leek, afstammen, in tegenoverstelling van : clericus, die in de middeleeuwen fllleeu

eenige wetenschap en besch.aafdheid
bezat. Volgens de beteckenis, die men
er hier aan vasthecht, zou men hel
eerder tot taxus terugroepen , fr. la·
che ( Antw. st. en pr., Urab. ). Z. lijs.
LAL LA , flauw, gemeen : 't is maar l11Ua
( Poperinge) ; 't is licbt vcrwant met
lallen of teilen, I. laUare, d. i. flauw
zinj;en om de kinderen in slaap te
wiegen : en lallus bet. : een wiegzang
Qm de kinderen in slaap te krijgen.
Z. lallen.
LALLI<~N, o. w., weeneo :om eeuen niet
ka11 hij zitten lallen ( Helg.·Limb.,
Lommel). Kil. heeft het werkw. lel·
ten en lelie bellen, in 't gr. ÀaÀe111
( I. loqui) voor : schaterend kláppen,
en lellen in 'tlat.lallare. Z. ook lullen.
LAM, uitgespr. laam, bijv., moede :
iem1mct tam maken, iemand vervelen :
gij maakt mij tam met dien ;;otlen
klap. Vandaar lammaker, uitgespr.
laammeker, iemand die verveelt ,
die eenander niet kan gerust laten
( Limb. ). Het is hclzcll'de woord als
lam; bij Kil. :laem, hgd.en saks.tallm,
tien dagen kan mijn wever eeu laken .
engl. : lame. V:mhier verlammm.
van zoo veel ellen a{weven.lllijtl laken
In den Teutb. Iammakeii , lemmell ,
is af, ik ga er vrijdag mede naar de
ey11 tyt afdoen, I. mutüare. Z. lame.
merkt. Laken wordt ook gebruikt
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LAI\1. Lamme God gaf,· een waggelend
man. Lamme pootje of : pootje lam
(kinderspel), in 't fr. main morle.
LAMBERDSCHE, lambertse/i voor : lombaardsche noot, fr. avelirte , groote
soort van hazelnoot.
LAMBIK, m., hekend Brusselsch bier.
LAMBOEIEN of LAMHOlEN, b. w., het
graan, zonder vlegel, zachtjes uit de
schooven slaan , om hel schoonste
zaaigraan te hebben ( Westvl.) i in
Brab. noemt men diL : voorslagen,
elders : baarslaan (Z. bi. 25).
LAlllE, LAMEN, m., trage,.lompeket·el:
't is als lame in de vitsen wordt
gezegd van iemand die geen komaf,
die geen haast van iets maakt ( Kort·
rijk ). Lame is voor : lamme. Z. lam.
LAI\IEER. Z. larneeren ( Br.).
LAMEEREN o.w., commeeren, klappeien,
zijn tijd met ldappen en snappen
doorbrengen : dat wijf staat dm /leeten dag bij de geburen te tameereu.
Vandaar: lameer, eène vrouw die veel

lameert of uit klappen gaat, in 't fr.
une commère (Dr., Antw. st. en pr.);
Kil. heeft lamere , in 't I. mulier garrula, lil Uililoqua , lingua:r:; hij leidt
het af van 't gr. Àri.p.upos, I. loqua:r:,
garrutus. Laméreu , I. inepte gar1'ire
more mulierum ( Br., Antw. en elders) i in Westvl. is een lameer: eene
steepege.

LAM EN : afnemen, ,verminderen i zich
spareo, zacht behandelen , zachtjes,
omzichtig te werk gaan, fr. se ména·
ge1· : 11a zulke gi'Oote ziekte zult gij u
rwg lang moeten lamen. llij laamt
zich niet, hij ontziet zich niet (Antw.

Kemp.).
LAMEN1', lemmet: Z.lammet.
LAMIJN. z. 't volgende.
LAIIIIJNEN, o. w., bet. in \'1. : op eenen
Idagenden toon spreken i te Gent: klagen zonder reden. Vanhier : lamijne,
eene vrouw die lamijnt (Vl.). Z.
lamem·en.
LAlUIAKEft ( laanuneker), m., laslig
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mensch , plager , een die anderen
met zijnen praat tracht te vervelen,
te plagen :zwijg, ge zijt toch eert felle
laammeker ( Limb. ).
LAfrUlEKENSBAAI of lammertjesbaai, fr.
flanellede santé (HageL, Antw.).
LAMMEKENSBLAD, o., is niet hetzelfde
kruid als : tammekensoor, fr. OI'Vale,
maar als : wolblad of woUekruid, fr.
bouillon blanc, mollaitte, I. verbascum ( Hagel. ).
LA~IME J,.IEVI<;N, m., hier en daar in Vl.
voor: sukkelaar. Z. lame.
LAMMEN voor : lammeren, fr. agneler :
hebbeu uwe schapen al gelamd ( 8r.,
Limb. en elders).
LAMMERGANG, lammerstap, de gewone
stapvan een paard, fr. amble (Westvl. en elders ).
LAMMERTSCHNOOT, fr. aveline.
LAMMESTAPPER, m., paard dat op zijn
stappen gaat, en, overdracht. : trage
gast , vadzig vent.
LAM»ET, LAMENT, LAMMETGAREN,
hetzelfde als : lemmet (wiel•) en als :
lemmetgaren , lampekatoen of wiek
( Wcstvl., Limb. ). Lametgeven bet.
in Westvl. : iets met geweld doen;
te Antw.: katoengeuen.
LAMMETALM, m. 1 luierik ( Kl.-Brab. ).
LAMOEZEN, b. w., vleien, streelen, de
mouw vagen , fr. flagor11e1· (Kortrijk
en elders).
LAMPEGEK , m. , voor : lampehecht or
lamphechtsel, een houten staak dienende, in de boerenhuizen, om de
ijzeren hanglamp eraan vast te hechten ( r. Maas u·.); elders in Limb.
noemt men dat: staarû.tenk; te Leuv.
stander en stender; te Antw.: licllteJ',
LAMPEN of LAMPERS (de) van eènen kazali zijn er de slippen van. Z.lam(er bij
Weil. en bij Bild. /amper, blz. H>9, or
tempet blz. t 75, zooveel als : voorwendsel ter ontschuldiging. Lem_
7Jers verkoopen bet. in Groningen :
valsch van aan\ zijn.
LAIIII'ETTEN, b. w., drinken ( Limb. en
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elders). Vanhier: /ampeller;drinker.
o., fr. coto~t à mèche
( Antw., Br. ).
LAND, o., voor aarde : geef de aardap·
pels wat land, d. i. aard ze wat aan
( Westvl. ).
LANDEN, geraken , loekomen, genoeg
hebben , bereiken : kout gij landen

LAMilKATO~:N,

aan den prijs waaraan gij uwe waren
verkoopt? ( Westvl. ).

LANDORIUM, m., zoele, ,6f weinig ge·
sprengde, of versch gezouten abberdaan (Antw. st. en pr., Brab., Ooslvl.).
LANG. t• Yan den laugen berg ·afko·
men, traag zijn : hij komt altijd van
den langen berg a{ (Meerhout J ;
2• van den langen arm komen :

langzaam verricht worden. Beter
kort e71 goed, dan lang en krank. llfet
lauge tanden eten, metlegen:~;in eten
( Antw., Hagel.). Bij lange niet bet. :

op verre niet, geenszins (Mechelen,
Poperinge en Westvl.). In la11ges niet,
in het geheel niet ( Br., Vl.).
LANGBEEN, o., soort van spinockop met
zeer lange beenen (St-Truiden ).
LANGEN, b. w., overhandigen, toèreiken,
geven, doch in Br., Anlw., Oostvl. en
elders ook : nemen , .opnemen, wegnemen : wie heeft mijr1 boek gelangd?
Dan gaet hy sich in 'I groen een tafelken
[bereyden
En uyl den knapsack langt een appelken
[dry of' vier.
(J. Van Zevecote, blz. 3t2 ).

In 't cant. Axel bet. langen : palen,
krijgen. Men gebruikt ook : opla7h
geu, weglangen, aflangen voor : op·
nemen, wegnemen, afnemen.
LANGHAVER, v., slaag : dat peerd krijgt
veellanghaver ( Anlw., Eecloo ).
LANGOOREN, o. w. : t• de ooren laten
hangen : onze hond tangoort; 2• de
bladers laten afhangen, van gewassen sprekende : de beeten tangooren
door de groote hitte; 3• moedeloos
zijn : gij begiul lijk te tangooren
(omstr. Thicn.); te Leuv. en elders

LAP

zegt men : de. oore11 laten hanger1, •
d. i. deil moed verlieren.
LANGS voor : aan , nader : ik zal, zoo ik
tijd heb, eens langs komen, d. i. eens
bij u aan huis komen ( Anlw. st. en
pr., Brab.); ook in N.-Br. Z. Hoeuft't.
Yan lang1 om meer, meer en meer ;
van langs om beter, beter en beter, of:
hoe langer hoe beter (Vl. ).
LANGSDENKANT, m., groole luiaard, die
langs de kanten van de huizen en
straten staat ( omstr. Thien. ).
LANGWAGEN, m., langwerpig en rond
stuk hout of boom, achter aan een
bocrènwagen uilstekende ; het is het
tegenovergeslelde van : disselboom
(Oost.· en Wcstvl.) ; doch in Beii;.Limb. bet. het : disselboom.
LANK; de tanken zijn qe teuden. Het w.
tanken hct.,te Kortrijk, in 't fr.pereer
les flancs : als eene koei haar te dik
gegeten heeft, moet men ze tanken.
Weiland zegt dat tank reeds begintie
vcrouderen; Kil. schrijft bet: taucke,
waarmcê het fr. flan es ia verband

staat.
LANTE, v., voor: lamp, is de alleen g&h!:Jorde uitspraak in Oostvl. JYie kmt
.er de llisto1·ie niet van Aladijn met
zijn tooverlanlje ( Arahisch vertelsel)? "Lante voor : lamp, en vandaar
ook : lanteeru, zeilt Snellaerl (Belg.
Mus. f844, fS.i ). Edoch lanteem is
van 't l. lantema of lalerna, dat van
'I w.latere (schuilen, geborgen zijn)
komt. Ruysbrocck schrijft : tampte;
door't weglaten van p beeft men lam te,

en zoo is er maar een stapje meer tot
laute, waarmeé lont vcrwant is.
LAP voor : loopt : lap zeere , litp , loopt
( Kortrijk ) ; lap voor : klak , slag ,
is in 't fr. attrape.
LAP, m., mv. lappe11. Door lap vcrstaat
men :zool, op velen plaatsen van Z.·
Ncdcrl. : zoo zegt men lapleer voor :
zoollcér : dat veeg ik aan mijn achterlappen (van mij11e schoeuen ). Zou ik
op die leerzenlaten half- of heele lap·
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tJCJI zetteut Zij zijn te ~leeM voor lleele
lappen. Vanhier de zegwijze : op zijn
lappen niet zijn, ziekelijk zijn: zijt ge
al op uw tappe111 Zij tge al gezond of: te
been? Op de of op r.ijn lappen gaan ,

zijn werk verlaten en op zwier, op
zwadder gaan , in de herberg zit·
ten {Vl., Limb., Br.); zijn lappen en
beesten pakken , weggaan {Westvl. ).
Lap bet. nog: niet slechtseen zatlap,
maar alle versmadelijk 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 leur
voor : larie of lorre staan. Lapzak is
in Groning. een scheldwoor·d lol
iemand, die lappen op zijne klcede·
ren heeft, gericht ( Taalk. Mag.
11' 338 ).

LAP ES. Z. labbe.
LAPKEN. /emami voor 't lapken houden
is : iemand voor den gek houden ,
met iemand spotteil ( l.imb. ). Lap·
kentrekken, vodden vcrknopen; lap·
kentrekker, die vodden lwopt of
. verkoopt { Anlw. ).
LAPLANOER, m., in WetiLVI. een die met
koopwaren over land gaat; in Dr.,
Anlw. en Limb. : een die niet veel betcekent, deugniet, fr. coquin. Lap·
landerij, deugn ielerij.
L.\I'METER. Z. luppcet en lap11eter.
LAPPEET of STOPPEET, v. Z. lap peter.
LAPPEN, klanknab.: slaan. Van Lap voor:
klak, slag : hij kan er opla]Jpell, op·
slaall; ui/lappen, uitslaan. Uitlappen
bel. ook uitdrinken. Lappen in Limb.
ook : behendig doen, klaarspelen :
hij zat hel wet lappen. Iemawl iets
lappen, iemand eene pcrt bakken
fr. it vous arrangera cela ( Limb., Dr.
en Antw. ). Hel iemand lappen, het

iemand geven, foppen, oorvegen ge·
ven. Deu zak laptJen, voor eene-zaak
inslaan ( Limb. en elders).
L.\PPE!l, m., zwingel of zwingelmes,
om het vlas meé te zwingelen, nadat

LAT

het geknapt of gebraakt is ( Br.,
Kemp.); in Limb. heet daL: zwong, v.
LAPPETER I lapmeter, peter, meter die
de plaats vervangt van een lot peter
of meter bestemden , gevraagden ,
maar afgelegen of verhinderden persoon (Dr., Antw. st. en pr.); omslr.
Lier : ook lappeet, stoppeet, stopgat :
voor lapmeter zegt men te Poperinge:
laptiepeter; te Eecloo : peetjelap;
elders in Vl. : petjetap, meetjelap; in
Limb. geleende peter of paal.
LAPTIEPETER, m. Z. lappeter.
LARIE·FAl\1, beuzelpraat ( Limb. ).
LAST, m., voor: lastig persoon: :r.atterif••
ken van mans zij11 tasten voor de
vrouwen. Beuzelpraat : tast verkuopeu , beuzelen ; moeite : dat zat last
tijden I dat zal moeite kosten ( Br.,

Anlw.).
LASTIGAARD, m., iemand die lastig is
( WesLvl. ).
LAT, v., latten : er zijn latten aan /&et
/mjs,zwijg, men luistert ons af, fr. on
nuus écoute. De oorsprong is : dat
men in de XVII• eeuw en vroeger
verplicht was latteu te slaan dwars
over de huisdeuren waar de pest
heersdlte. /Iet is een lal, luisteraar
(Hagel., Dr., Oostvl., Gent); te Kort.
zegt men : er toopen-ratten op het
dak; elders in Wcstvl. : er is look in
de meersch.

LATEN, LEITEN, o. w., te en omstr.
Leuv. in gebruik in den zin van :
blijven staan pralen, lameeren, snap·
pen. Het kan verwant zijn met : tule·

rm, teuteren (I. morar{, cuttclari,
uegligmter agere), waarmede het
engl. toiter ook eenig beLrek heeft ,
want toleren of leuterer1 werd oudtijds ook voor : in 't regt beroepen
gebr. z. Kil. en Delf. (blz. 270) die
leiden, taeden, dach laede11, hgd.
ladeJl, vortaden opgeeft met bijna
denzelfden zin, namelijk van :dagen
(hij den rechter), fr. ajourner. Vanhier ook : gelaat, tater. Z. laat en
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engl. leave (vrijheid ) met de laatste
ook bij Weil. laóber~ en labberen.
LATEHEN, voortd.van laten, lang klaphelft van : oorlof en verlof, met het
pen, Junderen, loteren.
lat. Iiiier en 't gr. ÀeiTCw ., Àmr..r
(laten) tot ééne bron behooren. Z. nog
LATI. Z. latti.
LATIJN, o., als een pot of bord een
Bild. ( 11 , f 6~ ) op lap, en Arch. der
geborsten klank heeft, zegt men :
Nederl. Taalk. 111, 367, alwaar lavei
hij spreekllatijn ( Vl. en elders).
ook : vreu11d, en laveyen: zich vcrlusLATTEI, v., vensterbank ( Limb. ). Z. bij
tigen beteekent.
Kil. latte, verwant met het engl.lathe.
LAVENDEL, LAVEN DER, vendel of vaanLATTI, uitgcspr. lati, een latten afschutdel (Kortrijk).
sel. Het is opmerkensweerd dat
LAVETS, SLAVETSE, v., bet. in Br. en
omstr. Avelghem, d. i. : bezuiden
elders, een laf, een lui, slordig wijf;
Kortrijk en Audenaarde, de bijv. ·
bij Kil. beteekent lavetse, een traag,
naamwoorden, de stof, waarvan iets
vadzig vrouwmcnsch. Z.laat, blz 5:!0,
gemaakt is, aanduidende, op i uitlef en Jut, en laaf, 318. ·
gaan, b.v. ijzeri hekken, houti stok,
LAVOIHNE, lavoor, marbol (Kortrijk).
looti pot , enz.
LA VOOR, m. en v., marbelbol, marbel,
LAUWEIT, LAUWEIEN, LAUWEIT MA·
marbol, marmer, knikker van marKEN. z. laweit.
ber, waarmeé de .jongens spelen
LAUWEN, b. w., aantrekken ( Westvl. ).
( Leuv.); witte la vooreu; zwarte laZ.louweo.
vooren ( Leu v.); te Kortrijk zegt men :
LAUWEH, m., ketel, moor, van 'tw. laulavoirne; te St-Truid. cassedo; in llr.
wen ( lauwmaken ), omdat men daaren elders: marbots. Z. ,lfiddel. 11, 29z.
in water over 'I yuur plaatst: ik /leb
Wat is tavoor? Tc Antw. en elders
een fraai lauwerkeu gekocht, juist
hoort men veel lavoor voor : ivoor,
goed om er voor twee man koflie in op
"en licht heeft men de marmeren
te schinken. In 't N. van Vl.- en in
knikkers , om de blankheid van veZeeland is dit w. veel meer gebruikt
len : la voorbollen, eu bij verkorting ,
dan : ketel of moor. Qmstr. Kortrijk
lavooren gaan heeten, en zoo later alle
bet. lauwer : komfoor, fr. réchaud.
steeoen knikkers.
1\il. vert. het door : {oculus, caldaLA WEET, LAWETE, v., in Westvl.voor:
rium, enz. Z. moor.
Iaatweten : iemand de tawete dvm
LA VADDER, v., in de gemeene spraak:
bet. aldaar hetzelfde als in Brab. :
eene klets , klabets, kaakslag : hij
iemand den weet latm.
kreeg eene lavadder langs de ooren
LAWEIEN. Z. laweit; Kil. schrijft tau(Hagel.).
weyten (spelen), met spel bezig zijn,
LAVATEREN, fr. essayer, sonder le terook in '1 I. gesticulari, enz.
raill ( Antw. ).
LAWEIT, o., gedruisch, ~erucht,
LAVEI, LAVEIEN, LAVEIEH. Lavei bet.
schreeuw, geraas , geroep , beslag ,
te Honse en in 't Meetjesl. : jachtverward of openbaar gcrur.ht, enz.
strooparij; laveien, o.w., jachtstroovan velen .. Vanhier laweieu , d. i. lapen; laveier, stroopjager, een die
weitmakeo; laweitmaker, beslagmazonder toelating jaagt. Lavei, zegt
ker; laweier, enz. (Overal in Z.·NeBild. ( 11, t{\4 ), van laven, voeden,
derl. ook in N.-Br. Hoeulft, 353 ).
en, bij uitbreiding" voedsel zoeken,»
Laweit , tauweit is eigenlijk au weit,
fr. viander. Uiervan worden de jagers
van het lat. alba, of het fr. aubade
(van attbe ) (krieken van den dag ) ;
gezegd te laveiefl. Zie verders Kil. en
het was· een zang, muziek of &pel
Weil. die verzekert dat lavei met het
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waarmeé men 's morgencts vroeg
iemand aan zijn huis kwam vcrec·
ren , I. cantio Ilonoraria , cantiun·
cula antelucaua. Thans zijn 't geen
albades meer , maar serenades, die
's avonds laat gegeven worden. In
een bijvoegsel aan de Costumen van
Antw. 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 vroe·
ger de huidige beteekenis van :
onaangenaam en verward gedruisch
niet had. Hiervoor heeft Kil. lavuyt,
in 'L I. ludificatio. Nochtans is lavuyt
bij Plant 't zelfde als laweyt, fr." !'aubade qu'on joue en aucunes villes
sur Ie midy et sur Ie soir devant
!'hostel de la ville et devant tous
les assistans. ,, Z. Pomey op : lau·
weyt.
LEB, LEBBE, m., hetzelfde als löbbe
( Br. 1 Antw. ).
LED, LEDE, LEÈ. In 't Zuid. zegt men
veel : led voor lid : ik heb pijn aan
liet ted van mijn viugel'. Ruysbroeck
schreef let. Lid, zegt Bild. ( 11, 167
en tB! ) , is eigenlijk gelid, van het
Thema le-en, hangen. Doch wij lijden
lid van lijden (gaan , bewegen) af.
Leden of teen zijn in Br. : de ijzeren of andere scharuiers of hengsels, waarmeé deuren , vensters,
deksels, enz. aan stijlen, enz. zijn
vastgemaakt, en waarop zij open- en
toegaan ( Br., Antw.); bij Kil. lede
of harre, I. eardo ,' {erramentum
cardinis. In de Kemp. bet. leê,
b. v. : een let vlas, een klein busselken vlas, ook vert. Kil. led, lid
door 't I. eampago, d. i. vergaarsel,
samenvoeging, bindsel : iets in zijne
leê hebben bet. in Br. en Antw. :iets
voorgevoelen of vermoeden : ik had
het, of : het tag in miju leên. Zijn
leên ( leden ) aan iets teggert , zijn

LEE

best doen. Tel'leê zijn, hersteld 4lijn :
ter leê komen, hersteld worden.
Van een koppigen zegt men : hij zal
wel ter leê komen, hij zal wel bedaren ( Westvl. ). Hij heeft lijf en leên,
hij is kloek ( Br. en elders 'f.
LEDDER, LADDEH. Z. blz. 322.
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: lendcjak.
LEECHTER, m., zegt men in sommige
plaatsen van Limb: voor : lej!er, de
schuilplaats van hazen en ander
wild, enz. : ieh hub de leeeliter van de
kniett (konijnen) gevottden.
LEED, o., voor : moeite : hij zal leed
/lebbert om dat te doen. Dat zal hem
leed kosten ( Br., Antw., Kemp.,

Limb., N.-Br.).
LEÈG (met zware en ook met zachtlange è
uitgespr.) saämgetrokken van :ledig,
vroeger ook: Iedeeii, werkeloos; lui :
't is een braaf meisje, maar ze is wat
leeg ( Vl. en elders ) ; in dien zin
komt het, alsmede ledicheit, reeds bij
Ruysbroeck voor:" die ule ... es traghe
en ledie/I ende hi scuwet licht. » Leeg ( laag ) water : het is daar leeg
water bet: in Westvl.: 't is daar droog,

men zit daar zonder ~eld.
LEÈGAARD, m., leegganger, lediglooper,
( Westvl.); bij Kil. legaerd ( Vlaand.),
ledigaerd, luyaerd, I. otiosus.

LEEGDAG, LEEGE DAGEN. Een leeg dag
(lage dag), in tegenstelling van :
hoogdag (feestdag), bet .. in Vl. :
werkdag : hoogdag , leegdag altijd
werkm en rwoit geen rust. In N.-Br.
en Antw, integendeel zijn lelge dagen
of ledige! dagen : de zon- en feestdagen, de dagen dat men ledig gaat,
werkeloos is, dat arbeid, gerechtshoven en alles stilligt. Z. Hoeutft , 31S3.
LEEGGANGEIUJ, v. (van lediggaan),
werkeloosheid, luiaardij, fr. oisiveté
( Br., Antw. en elders).
LEEGTE (met zachtl. e) voor: ledigheid
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( Antw. ). Met scherp!. e bet: het te
Leuv. : laagte.
LEEK ( leik), v., echel, bloedzuiger
(Land v. Aalst); te Niv. in 't mv.
teeken ; te Gent en Eecloo : taken; te
Brugge: liklakeu; in N.·llr.lok. Z. bjj
Kil. ': laecke en tokke, bij ons : laken.
LEELIJK, bijv. Een teelijke dag, een leelijk mensch. Te teelijk om dood te
dood of dood teelijk, zeer leelijk (Dr.,
~ntw.); in Vl. bet. leetijk : zeer :
daar waren teetijk vete menschm.

LEELIJ KAARD, m., leelijk mensch (Westvl.).
LEELIJKTE, v., leelijkheid ( Westvl. ).
LEEAt, v. (met zware en ook 1net zacht·
lange e), mv. lemen, zijn in Dr.,
Kl.·llr., Oost.- en Westvl. de splinterkeus, pellen of brokkelingskens die
voortkomen van de bast van vlas, als
dit geknapt of gebraakt en gezwin·
~::eld wordt. Er zijn nog temen in het
vlas. «IJlen zeght dat van werck en
teemen noyt goed hemd e11 quam. n
J. de Drune, Bancket, blz. 5. Bij Kil.
Ieme, vlaamsch woord, I. acus, palea,
purgamentum lini, (estuca; re Leuv.
en elders bel. leem ook : vliem of
gràatbeentjes van visch , I. arista
piscis. In Vl. zegt men : ik zou hem
voor geene terne geven, d. i. : ik zou

LEE

z.

laan,
gen on van 'tlat .. Lenis, le11ire.
blz. 319. In Hall. is een teentje: een
lichtekooi:
LEEN (met zware en ook met zachtlange e
uitgespr. ), voor: leuning, is in Limb.
m.; in Br. en Hall. v. u Lerte of Ie·
ning' nu meest leunillg. v., heeft
denkelijk zijn oorsprong in lede, lid.
Lenen of Leunen is niet eigenlijk :
steunen op iets, maar bui !;l'en, ,, zcgL
Bild. ( 11 , 174 ). Le11e, teytte is l>ij
Kil., in 'L I. {ulcimentwn, susteutaculum ( leunJ)el ), podium, lorica, sepi·
menturn (afscheidsel). In den laat·
sten zin heeft men te Mechelen : de
ijzeren leen, eene markt met een be·
schutsel omgeven.
LEENDE. Zich leende makett, fr. plonger;
overdr. s'émanciper ( Slceckx ).
LEEN EN en LUTSEN ( 't is altijd) wordt,
omstr. Kortrijk, gezegd van armen die
niets in huis hebben ( z. Jutsen).
Lemen bet. ook stelen :
Hy doet ze seffens 't graen opscheppen,
En dragen waer niemand leent.
(Het Vaderland, t7 febl'. 181lü.)
. Sulck een diefte is maer leenen:
( Adriaen Vandcvennc, Belachende
JYere/t, blz. 173.)

LEENS. 'I Ligt in mijn leeus is te Gent :
hetzelfde alswal men te Kortrijk zegt:
ik heb het op de lever; te Leuv. en
hem niets geven. Z. lim.
Antw. :het lag in mijn tel, ik verLEEEN, in Westvl.voor: leiden : dekoei
moedde het, ik had er een voorgevoel
naar den slier leeën ; Kil. geeft leevan. Z. lede (blz. 328) en lever.
den als Vlaandersch op voor: leyden.
LEEPS~H, bijv., voor: leep in :lecpoo~en
Vandaar leidt hij af : leeder of, bij
( Limb. ).
verkorting, teer (ladder), hgd.leiler,
LE!<:R. Van ldr trekken, dat bet. in lloll.
eng!. ladder.
den degen trekken, in 't fr. dégatner,
LEEN, LEIN of LIJN, v., een vrouwsper- ·
tirer t'épée, doch in Limb. ook :
soon die traag en, laf, dom en ont 0 uildokkeu or uildoggen' geld afgehandig is, ook eene die fleemend en
ven, geld uit den zak halen : oome
flauw klapt : o doe lijn van een wijf
MI toc/1 mooten vrm leêr trekkeu ; ·
( Br., Antw.). Men zegt te Antw. ool1 :
2• loopen gaan , de vlucht nemen.
savelijn. 't Zal hetzelfde woord zijn
als, bij Kil. : lents, lijus, /ins, vertaald LEER (ladder) wordt in Belg i i! uiLgesproken : leer, samengetrokken van :
door 't I. tenlus, lenis , placidus, sub·
leeder, d. i. leider, ontstaan uil hel
mis&us, of wel als: laan, leen, ten,
imperfect. : leed, van: lijdeu, !laan.
.bijv. dat: zacht bet., wortel van: leui·
42
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Met de teer uitgaat~, stelen. Seffens
op de teer zijn, setfens kwaad of :

setfens 011 zitt peerd zijn.
LEtREN, o. w. (toet zware e), zich uitrekken, rekbaar zijn, kunnen uitge·
.rekt worden : dat teert niet , fr. cela
t~'est pas ilastique (Vl.). Het weer
teert, d. i. betert stillekeus aan
(Waas).
LEERING voor: christelijke leering, catechismus : 't is vau dage teeringe
( Westvl. ).
LEERS, LAARS, te Aalst: eene kleine ma,t
jenever. Bazir~, breng nog een teers·
ker1. Hij heeft züns vaders teerzen
aan, hij is dronken ( Westvl. ).
LEERZEMANNEKEN, o., gekousd haantje
( r. Thien. ).
LEES, v. (scherplange e), is geen verou-derd w., zooali$ Weil. zegt, maar in
Br., Antw. en de Kemp. dagelijks gebr.
voor : kar- of wagenspoor : wat zijn
de teezen diep in die rotte straat !
hgd. gleis, geteise , .fr. ornière, I. orbita, sulcu1.
LEESTE voor: teefste (liefste), superla-

tief van : Uef, gelliL in Limb. voor :
lief, vrijer of vrijster.
LEE'r, voor: ligt ( Br. en Antw.); in Vl.
leit, in •t- engl. lays .: wat ghenaden,
wat salieheit ane die lleiteghe lllisse
teil ( Snellaert, Yerllandeling, i3t ).

LEE WERK, in 't z. overal gebruikt, evenals bij Vondel, voor: leeuwerkor leeuwerik. De Teuth. schrijft lewerick en
tericli. Bild.leidtliewe1ik af van: ta-en
of lui-en; in 't hgd.: lerche, eng!. lark.
LEF, v., hetzelfde als; laaf, als bij Kil.
lavt;, lavetse , een lauw, !ui, vadzig
vrouwmensch ( Br. ). z. laat.
LEGERHOUT, o., de houten, die men boven den overden ( z. dit woord) legt,
worden in Limb. : legerhouten genoemd.
LEGGEN, ~. w., in den zin van : plaveien,
een vloer leggen ; van : kasseien : de
straat leggen of beleggen; van : beta·
l(ln, afl.Lokken: hij ;at moeten legger~

LEI

(Vl., Dr. en Antw. ). Zich ,leggen.,
ziek worden ( Westvl. ). Zijn hoofd
nederleggeil, sLerven ( Br.~ Antw. ).
Het hoofd in 't sc/lootje leggert. z. bood
(blz. i92 ). Er valt op te merken
dat leggen in Vl. evenals in Holl .
veel voor: liggen, fr. Otre. couch/, gebezigd wordt.
LEGGER. Z. ligger.
LEI voor : lag in Vl.; en voor : legde, in
Br., Holl. : {1ij tei of teide (legde) liet
neer.

LEl, bijv. or bijw. : van iets lei zijn bet.
in WesLvl. 't zelfde als: kleer~ van iets
ziju, d.i. vernederd zijn (Z. blz. 2-ll!).
Bet sLaat derhalve voor : leeg (laag )
of liever : leid of lee4 , of misschien
ook voor ; geleed, van : leeden, verleeden, I. poellilere en (astidire. Als
znw. voor: leid of leed (pijn) wordt
lei in Limb. gehoord : het doet mij lei.
Men zegt daar ooit wel : het doet mij
leid of leed. Doch er is toch wat verscl)il tusschen : dit laatste bet. : het
spijt, het berouwl mij; terwijl het
eerste eer eenig gevoel van medelij·
den uitdrukt. Z. Weil. op: teed-en leid.
LEI, v., mv. teier1, leigrachL, te Brussel :
een watergrachL , !Ie grachten die
rondom de stad liggen , ook de weiden als zij onder water staan. Kil.
schrijrt ook: leyáe, leye, water-leyde
en vert. heL door aquaeductus, aqua·
gium. Bij Dierickx, Mim. sur Gand ,
Append. 93 staat : teel$, waterleede
voor: waLerleiding.7 Van dit tei hebben ee{le menigte yap. WIUerloopen,
beken, grachten en plaatsen den
naam van lei of lede; de leibeke, enz.
z, verders : leid, lei~ of lijd.
LEIACHTIG, bijv., iemand die genegen is
om altijd uit te atellen, om eene zaak
te leien ( leiden ) geJij!!. IJlen in Br.
nog zegt. In Limb. word~ he~ van
iemand gezegd, llie teêrhartig is,
gauw medelijden gevoelt, gauw getroffen is door het leed van een ander:

llii

i~

zeer teia-chUg,
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LEIBOOM, boom wiens takken langs een
muur zijn opgeleid, in het fr. arbre
en espalier. ·

LEI
leids•t of lei(d)s'el beter is, zijnde dat

tuig, waarmeê men, leidt. Kil. heeft :
leysse

ót

lace , layce , 1. rwmmella ,

d; i. lt:iband. z. Weil. op :'teil. ·
LEIGAAN. Ken zegt in Br. : iemand houden leigaan, d. i. iemand door
eene sclloone lei. Die winkelier
beloften paaien ' or : in den draai
woont op eene goeáe leitt·, d. i. eeoe
houden; eene zapk altijd uitstellen.
z. leiachtig.
plaats of straat langs waar veel volk
LEIK. Z. leek of taken.
voorbij trekt en die gunstig gelegen
LEIN, LEINEN. Z.leen. Vanhier heeft men
is voor den verkoop. In dezen zin is
het o. w., teinen voor: lunderen, en
het· w. in heel Br., Antw. en Vl.
.,, voor : lulle11, d. i. blijven staan klapoog in gebruik. Zoodat Bild. niet
pen ( Br. ).
juist is, wanneer hij zegt : ''lij, tijde,
hadden onze voorouders in de betee·
LEIPEN or J..UPEN , o. w., het tegenoverken is van :doorgang, zijnde van 'tw.
gestelde van: krimpen, dus: rekken,
uileengaan, rekbaar zijn ( Leuv.,
tijden, van 't welk wij : lang geleáen,
voor-enoverleden zeggen.» Leid, van:
Thien.). Edochleipeil heert ook de bet.
teidetl ( fr. conduire) is zoo goed als :
van: lellen of hangen, fr.filer;dik bedorven bier, smout, stroop, honing,
lijd van, lijden (passer), bij lilacriant
leipt or lelt als men het uit een JlOt
en Ruysbroeck lidenen letten geschre·
giet. Het w. schijnt verwant met :
l'Cn, in den zin van : gaan , VOOrbijgaan, I. transire, fr. passer. Bij Kil.
leep en leepoog, met het gr. À~!{3Bill,
ook is liid, lijde: een weg, een voorbij·
I. lippire, libare. Lel, lil, wortel van:
gang en lede, leyde : tred, gang , en
lellen 1 lillen , lil. i. schudden en licht
leyde , tey , leyde , eeoe leiding , een
bewegen. z. 't volgende.
gang, doorgang, waterleiding, I. tracLEIPEREN of LIJPEREN (?)wordt vooral
lv.s, transitv.s, aquaeáuctus. In 't oud
gezegd van het bier, wanneèr bel·, bij
hgd. is lijden: tithon, titan. Z. verders
't schenken, dik en olieachtig schijnt
Delf. op : leden,litlwn, overlithon, en
geworden te zijn : list bier leiperi
Weil. op: leiden en lijden. In Br. zou
( Antw. pr. en st.); bij Sleeckx is het
men in 't mv. leiten of lijten zeggen
verrr. door : filer, graisser; en lijpeen in Oostvl. zegt men : dat is langs
ren a door : gras. Z. 't voorgaande.
hier uwe leite . . Z. over lei en leit
LEIPERÈND oC LIJPERÈND ( lijpereiode ),
Arch. vr. Nederl. Taalk" ( 111, 40 ).
de zijde nn een stuk ellegoed, lakeu
Bij Plant. bet. leyde : waodeling,
or katoen , langs welke men het bewandelplaats, I. deambulatorium.
gonnen is , als 't bewerkt werd , en
Ook omstr. Antw. bet. lei zooveel .
die gewoonlijk eenigszins verfromals : laan , dreef, fr. ave11ue: Mark·
meld is : koopman, ge moet mij den
gravenlei , te Berchem ; molenlei ,
lap minder laten , het lijperènd valt
sterkshoflei , te Deurne , enz.
er in ( Antw. st. en pr. ).
LEIDER or LEIER I ladder ( Limb. ).
LEIS. Z. lijs.
LEIDZEL, o., leid zeel, leizeel, toom
LEISEL. Z. leidael.
( Westvl. ). Hoculft (blz. 351!) geeft
LElSTE is in 't caoton Axel gebr. voor:
leiseet in denzelfden zin op, als ge·
Ieidse of leidsel, d.i. loom of leihand
bruikt in N.-Br., maar hij hvijfelt of
( leidzeel ).
het w. : leiseet of leisseel is; hij heeft
LEISTEREN. Z. lijsteren (blinken).
LElT, LElTE. Z. leid of lei.
ook leiset voor : toom. Wij denken dat

LEID, LEl, LEITE, LIJ, LIJD, v., ligging,
beter : gang, voorbijgang, doorgang,
voorbij trek , fr. paslage : dat is hier
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LEITJE, LETJE, luttel (West,L); in Br.
luuer, oudtijds en elders nog : leUet.
z. dit laatste.
LEIWAGEN, borstel, van haar of van
sloffedoeken gemaakt, om den vloer
meé te vagen ( Westvl.); te Antw. :
luiwagerJ, laaiwagen, d. i. schrobber
met langen steel.
LEIZEMEEL, enz. Z. lijzemeel.
LEK, m. en o., wortel van: lekken, druipen :
o11tter dm lek (of 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.,

Mechel.). Doch voor druppel, afzonderlijk vallende, in 't fr. goutte, wordt
het v. gebr. : die zatlap, hij zal ge ene
lek bier meer krijgeu ( Br. en elders).
LKKEN. Z. lekl\en, _waarvoor het thans
nog in Vl. en Limb., evenals oudtijds
elders, wordt gebezigd.
LEKKEBAARDen LEKKEBAARDEN,LIK·
KEBAARD, enz. Hier valt op te merken dat de e in lekken, afdruipen,
een anderen klank heeft d~n in : lekken ( likkeu ).
LEKIU:N (in Westvt. :teken uitgespr.),
druipen of, gelijk men in Dr. zegt,
afdruppen co afdruppelen. Leycke11 ,
drupen (Teuth.) :ik zal het hem stillekeus i11 ae om·e11 Ialeii leken , ik za I
't hem langzaam en voorzichtig bekend maken wat tot ziJn voor- of
nadeel strekt. Wat gij zegt ofuiet, het
lekt hem af, d. i. 't dringt niet in zijn
hart. Al tekende afkomen, weêrko·
merz, enz., in zijn verwachting bedrogen zijn of wcérkeeren zonder dat
men nog een woord te zeggen heb he.
Lekeude rzat in Westvl. 't zelfde als
in Br. en Limb.: zoo nat als mest, of:
dal meu uitlekt ( Antw. ), d. i. door
nat. Z. over Iekeii 't Arc/I. vr. Nederl.
Taalk. 11, lt8-t27.

LEKKERBEKKEN, LEKKERBEKSKEN, o.,
voor: lekker beetje ( Br., Anlw. )LEKKERE, m. of v., volgens toepassing,
in Br., Limb. en elders met eenee van

LEL
achter uilgesproken , wordt aldaar
van of tot iemand gezegd v'an wien
men niet tevreden is en echter niets
kwetsende wil zeggen, b.v. in den
zin van : vies man, aardige vent, onvoldoend , ongedienstig, wispelturig
meisje or wijf: oe zijt gij 11e, of, en
lekkere mij zoo tang te laten wachten.
Het zegt d,us zooveel niet als de
Woordenb. wel opgeven. Dij Kil. bet.
lecker,leckaard: deugniet, tafelschuimer ( germ. lacker; gnl. tielleur, li·
eh ara; angl. lickera, licarous, zegt
hij); in den Teuth. : eyn lecker, eyn
boeve, hgd. bube, I. teccator, parasi·
tus; bij Delf. 268 : tecker, eng!. te·
clw·, hgd. locker, fr. libertin, ébauché. - Leckerye , leckerheit , in 't
engl. techenJ, fr. imputticité. De
Teuth. vert. leckerye niet door: tenotium, zoo Delf. zegt, maar door :
ganea, leccacitas, lallcita$, pulpa ,
enz. Wij denk.en dat lekker hier niet
l3l•ker, maar likker is, ten ware: lakken, lekken en likken oorspronkelijk

hetzelfde beteekenden. In Br. zegt
men van een slecbt meisje : 't is eene
overlekte; te Antw., vooral wanneer
zij wat verlept is : een afgelakt siro·
petl brooken.

LEKKERKOEK, m., in 't Meeljesl. hetzelfde als : peJlerkoek or zoetekoel• ,
in 't L. v. Waas: pompkoek; te Leuv.
en omstr. : 11011dkoek, fr. pain á'épi·
ce. Dit is hoogst waa•·sehijnlijk hetzelfde als bij Kil. :lief- of tijfkoeck,
een Vlaandersch, Zeel. en Holl. woord,
in 't lal. placenta mellita, dulciarium,
panis dulciarius , enz., en 11ls in
N.-Dr. : leefkoek; in Nedersaksen :
lebbe koeken (bij werbastering : lever
koeken ). Z. Hoeufft, blz. 354,.
LEKMOKS voor: lakmoes (Kortrijk).
LEKSKEN, o., verkl. w. van : lek, fr.
goutte, voor: beetje, weinigsken ( llr.,
Antw.). Z. lette!.
LELllEK, m., babbelaar, ook zoo veel als
het fr. gami11 ( Lirnb. ).

LEN
LELKof LILI(, bijv., in de meeste gewesten van 'I z, en in N.-Br. voor: leelijk,
waarvan 't ccne samentrekkinG is.
l.ELLEilEENEN, overal in Dr. en Antw.
voor : lillebemen.
LELLEN, o.w., is 'L zelfde woord als: lil·
leu, dal tot wortel heeft : let of lil,
iets wat licht beweegt of waggelt
(z. Weil.), doch in Br. bet. het zooveel als : leipen , lei! ren, d. i. als
lijmachtige vochten aaneen hangen ,
afhangen. Z. lei peren.
LEMEN, mv. van: leem, blz. 329.
I. EMMEN, m.,'Iam (Dr., Kemp., Limb. ),
Z. verders de met tam sartmgestelde
woorden.
LEMl\lEHKESPAP, v., pap gekookt van
melk en meel ( Maastr. ). Lemmerkes
staat voor : lemmekens. Lemmeren is
in Dr. 't mv. van: lam of te mmm; en
wordt ook gebruikt voor: lamme_rm.
LEMMETGAREN, in Limb.: lampekatoen.
't Is samengest. uit ga1·en en lemmet.
Bild, maakt lemmet o. als zijnde ge·
lammeet of gelamped. Men zei oudtijds
lembeit, lemmcbed, d.·i. lamppit. Kil.
heeft ook lem/Jiuát. Bij onzen eerbiedw. Ruysbroeck leest men (I, 157) :
"Tote iegewelker lampten bchoren
van noede dese .i ij. dingc, dat es,
dat vat, die olie ende .j. bcrrcnde Ienemen/. •• Op welk laatste onze J.l>a·
vid, pr., die Uuysbrocck's schriften
uitgaf, aanmerkt : « Surius vertaalt
dit woord zeer goed door : ellych·
11ium , zooveel als ons lemmet, in 't
fr. m'èche. Maar lenemenl bet. etymo·
logisch : steun, in 't I. fulcimetltum,
sustentacutum. ,, Z. Kil. op :I ene, enz.
Lermemijtlol kerssen ( Tcuth. ).
LEMPEN, LEMPEHS. Z. lamJlCll, blz. 3::H.
LEND. Z. lind.
l.ENDEULOE[), o., iu nr. uilgesproken
Lirmeblued, ziekte van het hoornvee
bestaande daariu dat het bloed ge·
ronncn wordt, helwelk moet uitgcha<tlll worden (Dr .. Hagel.).
u:N[)ENGESCHOT ( uitgc~pr. lerulerge·
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LES
schol) , o., zijdeweo of steking in de

;>;ijde, ook fleuri~ llOnocmtl (Vl.). z.
geschot, blz. :150. /Jet ge&chÓt in den
rug pel. te Leuv. : ecne stijvigheid
in den rug.
LENI>EWATEU, o., hel vuile vochl dat !Ie
kraamvrouwen, de eerste dagen na
de bevalling, kwijt ruken ( pr. en st.
AnLw. ).
LENGELEN, o. w., uitgespr. tingelen,
bet. te Temscheen omstr. :de hand
uitsteken om vcrder te J.unncn schieten. Leugelen is een frcq. van tangm
t)lans: lengen, verlengen, bij Kil. ook
tinghen en lyngflen, als Vlaandersch
opgegeven en vert. uoor : elongare;
bij Plant. leugen en teugerer1, in 'L fr.
allonger, I. producere, protungare.
LEP, v., louw ( Br., Antw.); in Holl.
zeeft ( visch); in 'L Z. van Westvl.
linke, in 'L fr. lauche.
LEPEL. Zijn lepet afsmijten, sterven
( Kortrijk ).
LEPELBLAD, o., ahorn, plantaan, mastboom, fr. érable ( Maastr. ).
LEPELEN, o. w., pap, soep en anderen
lepelkost gulzig eten : zie hem eens
lepelen ( Antw. ).
LEPELVLIEG~~N, o. w., geene minnares
meer hebben ( Antw. ).
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 Lepseu, de bloemen bcgiei.cn. Den mestpoet uillepsen,
d.i. den mestpoel uithoozen (Limb.).
Bij Kil. bet. lepse11 : melk of ander
vocht zuigen, ook : met de lippen
aan oenig vocht nauwelijks proeven,
d. i. leppen, lepperen.
LESSCHEN bel. omstr. Thien.: het graan,
dal in 'l vroege jaargetijde Ie veel
groeit, wat afsnijden : op tlie plek
uwelm wij áe rogge wat lesschetl of
ze zal vallen. Vandaar ook : voeder
voor het vee doen : ik ya lcsscheu.

LET
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De Teuth. heeft lesschen in den zin
van : deligtm (delgen, dempen).
LETJE (e), een weinig, een luttelken tijds,
eenoogeublik: wachteletje (Westvl.).
z. Iettel.
LETSE , LETSEKEN, LITSE, m., strik:

schoenen met een tets knoopen.
Een tets maken, d. i: hetlint of wat

de

anders zoodanig doortrekken dat het
als het getal acht uilmaakt (Westvl.);
bij Halma is Ietse hetzelfde als leis ,
koppelsnoer, fr. tesse en laisse. Letseken, o., in Oostvl. een lintje dienende om een kleed, koorkap, ·enz.
ergens aan te hangen; Kil. heeft :
Ietse, litse; llild. tils, tuis, en leidt
Letse af van : letten, ophouden, in 'tI.
remara , ophouding, en zoo : vang,
strik. Hiervan 'I fr. ltattte Iisse voor :
tapijtwerk. Lus echter levert eene
verbastering van het oude tijse, dat,
al;; znw., strik, bedrog beteekende.
Z. Weil. op lis of lits.
LETSKEN of LETJE, o., een weinigje.
z. leltel.
LETTEL, LETTER, bijw. en ook o. znw.
Lellel,lillet wordt hier en daar voor:
luttel , weinig gehoord. Ruysbroeck
bezigt het als bijv. nw. voor: klein,
gering : leUele menschen. Vanhier
hel verkl. w. : e lellelken , oudtijds
lettelkijn. "So wil ie van ha er secgen
een lettelliijn ( L. van Velthem, Spiegltel-llist., V1,881 ). In Drab. zegt men
meestal : Iulier ; in Oostvl. letter :
tel/er of niet, weinig of niets (Gent);
te Kortrijk: litje, alsmede : lillelken;
elders in Vl. : leitje , letje en letske ;
in Dr. : leksketl, diminutief van :
lek; in 't oud hgd. bet. lul:tel : klein;
luxzet, weinig, niet veel : mil luzze.
leu worten; lu:;;zil (eng!. few), weinig
talrijk ; lullel is in 't engl. lillle. Z.
nelf., blz. 276·7.
LETl'EN, o. w., vertoeven, wachten,
lllijven : 'k m zou ui geerne lauge
letten, ik kwame de vapeure te late

( Oost- en Westvl. ). In dezen zin

LEU
geeft de Teuth. het ook op : letten ,
verlellen , vertoeven, verlengen, I.
tarctare , morari, en is het ook in 't
oud eng!. gebruikt ceweest, to lelie :
The day gotb fast, I wol no Jonger lette.

z. Delf. (blz. 'B!S

en ~7t ) .die letten
vertaalt door : zich ophoqden , verblijven, in 't eng!. to tarry, to remain,
en ook het 34• vers der chron. van
Jan van Heelu aanhaalt :
·
Want bi ne dorste 01ctlanger letten

Doen bi wiste ••••
LETTER; LUTTEL. Z. lette!.
LETTER, m., opletter, een die op iets
let, loert of wacht houdt {Dr.). Kop
of tetter (met de munt) werpetl heet
men in Gelderl. : leeuw of letter; in
Limb. : kop of munt; in HoU. : kruis
of munt werpen.

LEURBEN, m., goedzak, lomperik ( Br.,
Kemp., Limb. ).
LEUGE~lEET, v.,'in Ooslvl. voor : leugenaarster of leugenerse, welk laatste men meest in 't Zuiden zegt. Het
laatste deel des woords is meet {meter, peet) of wel meid.
LEUK, LEUKE. v.; omstr. Thien. is leuk :
een lange 1 ronde en dunne staak
dienende om een strooien dak te
maken. Leuke gaf men ons uit Vl. op
als zijnde een oude, kl}oestige stam
van eene haag. Leuk is gewis voor:
luik van :luiken. Nu Kil. geeft: /eucke,
loke,locke, luycke Óp iu den zin van :
omheinsel, haag of houtgewas om
eene haag of afscheidsel van te maken. Ook is leucke een vlaamsch w.
dat hij vertaalt door: pergula, d. i.
een gang met wijngaards gemaakt,
of eene gaandet·ij voor aan een huis,
waar koopwaren staan ; dus zooveel
als : luif, bij Kil. luytfe, loove dat ook:
deksel bet., in 'leng I. loek. Dit luiken,
vroeger loken 1 is verwant met 'L oud
cngl. to loek, goth. lukau , in 't oud
hgtl. bilohlwn en luchen. Z. Delf.
blz. 27-i en 276 en Plant., 1\il., Dild.,

LEU
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Weil., op ; luie of loove.
LEUN IS, m., domme vent, snul: die /eunis, hij staat daar of hij geen.drij kan
tellen ( Ur ., Au tw.). Het is verwant
met: lijnsof lents en 't l.tenis,tentus.

LEUNTEUEN. Z. luntercn.
LEUUE, LEURRE, LORUE (o als korte eu),
m. ofy., bet. in Ur., Vl. en Antw.: een
die ll!et vodderij, futselrij, beuzelal'ij en draaierijen omgaat, een nietdeulJ , een oneerlijk persoon, een
hansworst, bedrieger (lorren), Bild.
heeft ; «leur, toor or wel : tore (ook,
minder goed~ lor of lorre); als scheldwoord is het door toepassing m., in
welk lleval men ook : loer en toeris,
dat eigenlijk toeriliche zijn zou, hoort
zeggen.,, Wij zeggeu in Dr.ook loeder,
lodder,lorias. en bij Kil. is toren-{aes,
loren{ant, een luiaard , een gering
man , een ijdele vent. Z. bij Weil.
leur , lor, !oor, en, bij Kil. lore,
leur, enz.
LEUHEN, LORREN (a als korte eu uitg.),
hetzelfde als: lorrendraaien, smokke·
len : hij heeft een heet pak over de
g1·enzen gelörd ( Antw., st. en pr.);
Vanhier: lorder, torgoed, lorre rij, enz.
LEUUEN (met langen eu ), uitventen, van
deur tot deur milt iets te koop gaan
(Dr., Antw., Kemp.). In dezen zin
geven Blussé en Hoeulft het ook op.
Vanhier: leurtter, rondleurder, leurkramer, fr. marchand-ambulant;
leur of leurgoed, koopwaar , goed
waarmeé men rond leurt; leurderij.
Leuren bet. hier !lil daar in Vl.
nog : op of langs de straat loopen ,
leeg loopen; bij Kil. i!> toren, leuren,
kleinigheden verkoopen, en ook: met
iets onachtzaan1 handelen , in welken zin het nog heden in Dr. en Antw.
gebruikelijk is : gij moet met mijn
goe(,l zoo niet leuren. Z. lorren en
rondleuren.
LEUREN, het afgaan van den dag: de leuringe, de schemering ( G. Gez. Westvl.), Z. Yerders luieren.

LEU

LEURZEN of LORSEN, o. w.; hctzelfda
als : lorren, smokkelen ( Ke~»p. ).
Vandaar : tOrshandel en lo7'shantlele11. Het woord is afgeleid van : leurders, doch bij Weil. van : tors, een
· aehteloos vrouwmensch. Lord.se11 ,
lorsen , ook toren , leuren , bet. bij
Kil. : trekken, en :iets te koop dragen.
LEUS ook LOOS, v., ;·erwachting van iets;
hoop op , en ook vrees van iets : de
doctor ltee{t áen zieke goeáe leus op
geneûng gegeven. Ik ontvang niet
dan kwade leus van hem. Hij heeft
nog al leus dat hij de gevraagde plaats
bekomen zat ( Autw. st. en pr., Br. ),
Te Leuv. zegt inen : loos. Adelung
brengt leus tot tot, Ol}ldat Opitz het
lot tosung, eene leus, nQemt (Weil.).
Dild. zegt « dat wos or leus niets anders is dan : tesse , spreuk, en oorspronkelij~ beteekent: zoo 't wapendevies als den wapenkreet, en ook 't
wachtwoord. Va uwaar het, bij uitbreiding, overgegaan isomalle teeken
van herkenning aan te duiden.» Dan
wij denken dat leus,toos, in den door
ons opgegeven zin behoort toL den
stam : liezen, loos, getoze11, waarvan
ook toozen (loslaten) en lo1. Leus
(wachtwoord ) is dus zooveel als :
loswoorá, woord waarmeé men losmaakt. Wij zeggen : em schildwacht
aflossen ( Br., Antw.); in Limb. :

a{leuun.

LEUSELIJK, bijw. Z. leuzig.
LEUSIG. Z. leuzig.
LEUTE, v., in Vl. veel gebr. voor: ,·ermaak, blijdschap, vroolijkheid : ik
heb vat1 mijn levm :wo vele leute niet
gehad als op die {eest; ook voor: lach,
grap: 't was maar om de leute dallli
dat zei. Leute ka11 verwant zijn met
hel lat. laetitia, of liever met : lust
( h,d. en eng!. ook lust) tonder 1 en

dat bij Kil. dezelfde beteeken is heeft
als hier leute. Doch waarschijnlijker
is leute hetzelfde woord als luot
(scheu~) of als tut ( z. dit laat&le ).
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LEU

LEUTEGAARD, rn., vroolijk mensch (Vl.).
LEUt'gR of ZEEl' LEUTER, m., zeepsop :
dal kleid moot door ne zeipteuter ge·
trocht weerden (Limb.). Van ; louter,

zuiverY
LEUTKREN, o. w., te Antw. lanterfanten,
lunderen, Lalmen , lang en zonder
voordering aa,n iets bezig zijn, engl.
to loiter.

LEUTEIUG, bijv., overdracht.: talmend,
besluiteloos.
LEUTIG, bijv., geestig, vermakelijk (veel
in Westvl. en nog al in Oostvl. ge·
· bruikt ). Z. leu'te.
LEUTSEL. Z. loodsel.
LEUZENDE, bijv. en bijw., niet gesloten,
los (slus; in Vl. uitgespr. stuts) of
slap : d• scllaverlingen tiggen leu·
uude. De slagregen maakt de leuzende aa~·de toe ( Westvl. ). De wortel
van dit woord is los. Z. leuzig waar·

meé het in verband staat.
LEUZIG, bijv., bij Weil. : slap,,raag, lui,
bet., vooral in llr·.·Kemp. en Vl. :
flauw , laf, afgemat : wat is liet weêr
lcuzig. Wat ben ik flauw

en

teuzig.

't Wordt ook gezegd van den geur: wat
teuzige geur in die kamer! Ze riekt
fel leuzig ( Hagel. ) ; leu.zig bet. ook :
Joos, ledig, licht : leuzige a1·en, aren

waar geen of slecht graan in is. Van·
hier Jeuunde, in Vl. gebr., en 't bijw.
Leuselijk, in Br., Antw. en elders veel
gebezigd, voor : flauwelijk, nauwe·
I ijks: hij zei maar Leuseljk nen goeiendag. Weil.leidtleu.tig af van :Los;doch
het kan ook van: Loos, ledig, afkomstig
zijn. IQderdaad leuûy is in 't eng!.
lazy, ledig, fr. indolent (Delf. 271 ),
en Kil. die leusigh, tosigh vertaalt
door 'tl. remissus, ·segnis, ignavus,
flaccidus, languidus, vete!'nosus, sax.
loesigh, heeft ook het bijv. loos of los
in de beteelwnis van : ledig, ijdel en
van 'tI. carens, expers, solutus. Wij
zeggen hier ooi; : los en ledig : ik beu
los en ledig van alles. Vanhier dat
tossen : ledigen beduidt. Met dit Leu-

Lb:Z
zig he~ft eenig betrek lijns, lijs, lijs·
achlig , ook het I. taxus, het gr.
aÀaaa~tli, het fr.ldche, enz. Z. Kil.
op loos en lijns; Weil. op loos, bij ons
lijs. Van Beers, Sprtülkleer, blz. i85.

LEVAARD, m., haring zonder milt; bij
Sleeckx, in 't fr. hareng {ra is; ook :
licht of slordig vrouwmenseh.
LEVEL of LEVER (Ie met zware e uitgespr.) is eeneverkorting van: alever
(blz. U) ( Br., Anlw. en Vl.).
LEVEN. Al mijn, zijtt, ons, huu leven
bet. : altijd ( Z. blz. f6) : ik zal al
mijn leven God en vaderland getrouw
blijven. lf/ie hadde dat van zao leven
(ooit) gepeinsát Al wo levetl is er
verraad? d. i. misschien, mogelijk,
waarschijnlijk is er verraad. Yan
mijn, uw, zijn, ons, hun leven, met
niet of gem vergezeld' bet. : nooit :
ik had liet van mijn leven 11iet geloofd.
Zijt gij vau uw leven (ooit) al te Rome
geweest? (overal in Z.-Nederl.); in
Westvl·. zegt men : 't is toch zijn
teven geen waar, 't is onmogelijk
waar. Levensmiddelen (Leuv.), goed!l
renten :hij hee{llevensmiddelen, hij is

wel berent en kan deftig van zijne
renten leven. Leven om leven vech·
ten, lijf om lijf vechten ( Br.). Iu
iets leven, in iets al zijne vreugde
vinden (Kortrijk).
LEVER. Het spreekw. iets op den lever
hebben, geheime plannen vormen
tot eene wraakgier~ge onderneming
(Limb.) en te Kortrijk: het voorgevoel
van iets hebben. Z. lede en leeos.
LEVER, biJw.. , verkort van : alever
(Z. blz. U).
LEVIETEN (de) LEZEN, (iemand) sterk
berispen.
LEZEKOEK I LEZEMEEL I LEZESMOUT.
Z. lijn, enz.
LEZEN, o. en b. w., door het volk van nr.,
·Antw. en Kemp., altijd, en veel in Vl.
voor : bidden gebruikt : kinderen
leest 's morgends en 's avonds. Dat
kind is nog maar vier jaar en 't kan

LIE
a/lezen.- Die jongeling zal sterven,
er is geen tezen och bidden voor.

Vandaar zegt men te Leuv. nog in de
geestelijke gemeenten : het geles
voor :het gebed en te Antw. gelees.
z. Hoeufft, 359.
LICHT, v.,toos of long, lever (van mensch
of dier) (Dr., Vl., cant. Axel); bij
1\il. en Plant. : lichte, lichte lever,
Jonger, loose, I. putmo, q. d. Leve je·
cur, eng!. lighte.
I.ICHT, v., 1° tuig waarmeê men, in den
molen, den boven~ ten steen doet op·
of neêrgaan (Antw.-Kemp.); 2° tuig
waarmeê een kar of kruiwagen wordt
opgelicht en gevoerd, dus : hetzelfde
als help (t83); bij Kil. en Plant. ook
lichte, halsband, I. hetcium , vulgo
tevatorium, fr. un collier, un brouet·
tier. Dit tuig wordt in het Nedersaks.
ook licht genoemd ; 3° een stut of
pikkel welke onder de boom en of berries ee.ner kar gezet wordt tot ver·
lichting van het paard (Kemp., N.·
Br. ). Z. Hoeuln, 360. Licht is gewis
voor : lichthelp, lichtband.
LICHTER, m., kist voor een doode, lijk·
kist , lijkbaar ( omst. Brussel langs
Vlaander.., in 't Land v.Aalst, Kl.-Br.).
Een testament in 't fr.van 1713 bevat
met dezelfde beteekenis het w. tuyseau, dat van luire, gelijk tiellier van
lichten, schijnt af te stammen." Voullant que Ie luyseau auquel son corps
sera mis, soit doubh! de taffeta I blanc
et Ie dehors couvert de velours noir,
garny d'une croix d'un petit passement d'argent et que !edit 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 lichte11, oplichten, I. as portare , toUere , in verband te staan;
Kil. en Plant. geven lichter op als
een Geldersch, Holi. en Vlaandersch
w. in den zin van baere, doodbaere,

I. capulUIIl, (&retrum, instrumeutum
quo mortuus levatur et enerJur (dus
. kist en berrie) : het doodt tichaem
lichlerer, , I. capulo levare éadaver ,
{eretro efferre, en Plant. verfr. dit:

" leverou roeure un corps mort à la
bierre ou colfret." In 't fr. zegt men
nog : «la Jevée du corps aura lieu à
JO heures." In de pr. Drenthe bet.
ligter : beddekwast (Arch. vr. Ned.
Taatk. I , 333 ). - Lichter , blok,
waaraan liet licht han:;t (llr., Anlw.).
·
Z. lampegek.
LICHTEREN, b. w., gebr. in Westbr. en
Oostvl. Z. lichter.
LICHTWERKEN, o., werk daL meL licht
gedaan wordt : van October begint
liet liclztwerken voor de zneiden ( Br.,
Antw. ).
LID, o., scharnier, fr. charnière, lid voor:
gelid van : te-en , hangen, zegt Bild.
( 11 , 181 ). Z. Van Beers, Spraakleer,
blz. 184.
LIED, LIEDEKEN, o. Hij zat er geen lif.
ken varl of over dichten , hij zal er
nieL blijde <lm zijn , er hem niet van
beloven, heL zal hem tegenvallen, hij
zal heL nieL voort vertellen (Dr.).
LIEFHEBliEREN, in iets liefhebber zijn
( Antw. ).
LIEFKOOP, m., drank, hetzij bier of wijn,
die op eene verkooping in de,Limburgsche dorpen op aankoopers koslen
gegeven wordt. Z. lijfkoop, blz. 339.
LIEGEN (aan), o.w., afhangen van, in 't
fr. dépendre de, tenir à: 't toog aan
mij uiet dat gij ougetukkig werctt.
/Paar aan heeft het gelogen dat gij
niet gekomen zijt 1 Ook :schillen, verschillen of schelen : het toog maar
een of ik had prijs in de loterij ( Br.,
Antw. st. en pr.); gewis is dat liegeu aan bier voor : aanliggen (raken of hangen). Kil. vert. : lieghen,
ligghen ort tellen aen iemanctt door
't I. per atiquem stare. quo nnnus.
ook : impectiri, obstari : het tiegt of
light aen u, in 'tI. per te stat, fr. il
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dipend de VGIIS. Ook heliben Kil. en
Plant.: liegen oft schilten in de tweede
beteekenis en vertalen het door :

distare , differre, disere pare, in 't fr.
s'en {aillir. Liegen voor: tegen zijn
meening spreken, komt voor in de
volgende ~egwijzo: liegen of 't gedrukt

Door zijuen hals liege11. Liegen
gelijk een peerd, sterk , stoutmoe-

~toud.
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LIESBUIK, m,, dikke, veue vent. Vanhier:
Liesbuikig ( Antw. en elders).
LIESD~ ZIJN of beter: ties zijn, lijnhoo·
rig zijn, hel Legenovergestelde van :
hardhoorig of van : doof zijn ( Kort·
rijk.).
LIETJE, LITJE komt voor in : niet om
een tietje, d. i. niet weinig, nogal
veel : wij zullen ons niet om ee1J litje
vermaken ( Kortrijk).
LIEVEKENSSNUJF, m., rruksnuif, civet·
snuif, Cr. civelte of: tabac à odeul'.
LIEVERKOEKEN. Als de kinders hunne
voorliefde voor een voorwerp of
eene zaak tê kennen geven en zeggen : " dat heb ik tiever, ,, en dat
men het hun niet geven wil, antwoordt men : wij bakker, geen tie·
verfweken , of : d.e bakker, d.ie lie-

dig liegen (lil'. Antw.).
LIEGSTER, v., zegt men, evenals leuge!lleet in Oostvl. voor: logenaarster.
LIELHOOTSE en LIELHOOTSEN. Z. lil·
hutse, enz.
LIEM. Jlij llee{t er van een Llem gegeveu,
hij heeft er van gerept, of: er iets van
laten verstaan ( IJpere ). Liem is het·
zelfde als lim of leem. Z. dil laatste.
LlENK. Z. liiÎ'k.
LIER, v., komt voor in : zij11 lie1·e vullen,
verkoekskens bakt , is i11 dell oven
d. i. zijnen buik vullen ( Westvl. ).
versmacht. (Drab.).
Kil. geeft Lie1·e op als een Vlaanderseli LIEVE-VROUW-BEESTJE (onze), zonne·
kever, bladluiskever, fr, coccinette
w. in den zin t• van: zitbank voor de
(Drab., Antw. ).
deuren, de vloeren of voorplaatsen;
2• van: wang. Z. Bild. op lier ( 11,182).
LIEVE· VROUW· HEMDEKENS (onze),
witte convolvulus of klokjeswinde,
De lier aantrekken :beginnen te weeoen (Limb.).
klokkebloem, ltlokkruid ( Antw. st.).
LIER El , m., klare, slappe koffie of thee
LIEVE· VROUW· KINDEKEN, het liefste
1\ind ( Antw. ).
( Maastr. ). Z. ladder, blz. 322.
LIERENAAR, m., Iierseii mes, een klein
LIJt'KEN, in Limb. hetzelfde als : lijfken,
d. i. jak, lijfroksken. z. lijl'rok.
toevouwend mes met houten steel,
daL te Lie1· gemaakt wordt (Dr. , · LIGGJ<.:B, m., is eigenlijk een gi'OOL liggend
boek of register; in Vl. is legger: een
Antw., Kemp.); omstr. Thien. en
register waarop aangeteellend staat
elders ; lierma11.
hoe en waar de eigendommen van
LIERMAN. Z. Iierenaar.
kerk, slicht oC van andere eigenuars
LH~S. bijv., bijw. en znw., is in Limb. en
liggen. Zoo zegt men : n• t, 2, tO,
Vl. de uitspraak van: lijs. Z. dit woord.
enz. van den cadastraten legger. Dm
LIES, v., eigenlijk het inwendige vet,
prijs van den legger per gemeente
de smeer de~ buiks van menschon
(Gent , Beurzen coura11t, t860 ). In
of dieren. In de groote hitte hoort
Limb. wordt zulk een ligger veel :
mèn soms zeggen : zijne ties is gemeet/Joek genaamd. Door ligger ver·
sm.olten. Kil. schrijft lies voor : vet,
staat men in Dr., Antw., Vl. en elders:
1. adeps, membra11a ping ui~ ex verltre
een dik, ~waar brevier of zangboek,
porcorum , en liesclle ( oft tzierbedde,
in-4• of in-folio, die ligt als men er
gelijk Plant. heL ook heet) voor het
in leest of zingt. Deze beteekenis had
1. inguen, het fr. aine, schoon het
ligger ooll in 't oud engl. : zoo zegt
éénzelfde woord is. Vanhier: liezevet,
Warton van Cannynge: dat dez~ aan
tiesbuik en verkenslies.
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de kcrl1 twee boeken vcrmaakte llenaamd liggers (two service books cal·
led liggers ) , en leiger of leiger-boek
is in Boeyer's eogl.·fr. Woordenb. :
een ~root koopmansboek ( Delf. 483
en 489) i Kil. en Plant. verstaan door
tiggher : een boek die ten gebruike
bewaard wordt.
LJJB wordt gebruikt van: stoffen, b.v.
linnen, katoen, enz., die met eene
verzakking aan den anderen kant
d66rhangen, als men den ecnen kant
strek houdt (cant. Axel).
LIJOEN, GELUDEN voor: bekennen :de
hooveerdige wilt niet lijde11 dat hij
ongelijk heeft (overal).
LIJF. Te lijve iets doen, zeif, niet mel
dieren, iets doen : ik heb dat land te
lijve bebouwd ( Wcstvl. ). Lijf en ll'tn
(leden) hebben, d. i. gezond en kloek
zijn : gij hebt lijf eu te~, waarom
werkt gij niet? ( H~gel., Br., Antw. l
Iemand op het lijf liggm of aatt het
lijf :tillen, iemand gedurig pramen

of: fel vragen (nr., Vl.).
LIJI<'KOOP, m., de drank die ter vertering gegeven of geschonken wordt
bij koopeu en veriloopen tot teeken
van tevredenheid: laat gij uw peerd,
e11 ik geef vijf flesschen wijn ten !ij(·
koop ( Br., Antw., Limb.) i bij Kil.
lijf-koop, lief-koop, I. epulum emptionis causa, commessatio emptionis
ergo, arrila eputaris. Hoeufft (bijvoegsel 24) zegt dal lijffcoup is : hel
zoogeuaamde yetag bij gelegenheid

van eene openbare verkooping ge·
maakt. Z. liefkoop ( 537 ).
LIJFROK,, m., is niet het fr. soutane
(toog), maat· bet. in Oostvl. hetzeifile als in Br. : slaaplijf en elders
borstrok , dien men in 't koude jaargetijde onder of boven het hemd
draagt, en daarom ook, te Eecloo,
lie111drok geheeten wordt: iJC ga mij·
nen lij('ruk aantrekken; bij Kil., lijf·
rok, lijf-rocksken •. wullen hemde,
hemdrocksken; bij Pl9nt. ool1: borst-

LIJK

rock , lijfken , I. tm1ica ·pectoralis,
saga. Z. lifken.

LIJFSGENADE, lijvemacht ( Wr.stvl. ).
LIJFSTUK, o., het bijzonderste stuk, stuk
waaraan men den voorkeur geeft ,
fr.moreeau de prédilectiun, cllevat de
balaille, marolie ( Antw. en elders).

LIJK. In Z.-Nederl. veel voor: gelijk, fr.
comme : lijk elders riekt de roos hier
goed ( G. Gez.) i in Westvl. hoort
men soms ook: tink; in Dr. lak; Kil.
meldt ooklijk voor ghelijk,l. in star en
lick voor: 11elijk, in den zin v'an: effen,
glad , I. aequrts , planus en vanhier :
't w. ticken of ylicken , I. nitere ,
glad, blinkend zijn. Van dit likkelt
( blikkeren ) komt : likhout, likijzer,
liksteen, tikstok, cnr.. Z. Jijklaken.

LIJK,eigenlijk: lichaam, doch thans: dood
lichaam, is in Dr., Antw. en elders,
Cll ook in Hol!. o. maar in Limb. v.
Het wordt voor : lijkstoet gebr. in
Limb. : de lijk komt aau , zegt men
aldaar, alsook ter lijk bidden, ter lijk
yawl, voor wat men in Br., Antw. cri
elders noemt : te tijk roepetl, te lijk
gaat! , d. i. tot cene begrafenis of
lijkdienst verzoeken, eene be(lrafenisplr.chtigheid bijwonen. Dit noemt
men in de Woordenb. :met of achter
een lijk gaan. Leiche heeft in 't hgd.
dezelfde teteekenis, alsook tijk bij
Kil. 't I. pompa funebri.ç, exequiae.
Z. Hocufft op : lijk., lijkenbidders,
blz. 373·4. Vanhier : lijken; tijkbidder, tijkhuisje, huisje waarin , op
de kerkhoven of elders, de lijken liggen alvorens zij begraven worden i
lijkpoort, de ijzeren breem (Z. blz. 44),
langs welke de lijken op 't kerkhof en
in de kerk gebracht worden.
LIJKEN,b. w.,ls: een lijk uithetsterfbed
nemen en het leggen op ecne daartoe
bestemde plaats, na hel gewasschen
en gekleeu te hebben mel de kleede·
ren waarmeê het zal geklsl worden.
Slecckx vcrfr. het door : me ure claus
ll'l

I im:cut · met den ûwlem lleb/Jm
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versclleide11e ki11deren hu1me11 eige11e
ouders moeten lijken (Hagel., Br.,

Antw. ). In de:~en zin heeft het Kil.
ook : curare corpus mortuum , doeh
het bet. bij hem vooral : begraven ,
I. {unerare, condere {unus, en vandaar dat Sleeckx vert. door : ellsevelir; maar is lijken in dezen zin nog
ergens gebruikt? In Westvl. bet. lijken : om geld spelen.
LIJKENBIDDER. Z. Hoeuft't, blz. 37-'.
LIJKLAKEN, LIKLAKEN, v., hetzelfde in
Westvl.als te Gent : laken ( z. dit als·
. ook leek). Het w.' is samengesteld
uit :laken en lijk of lik. Maar wat bet.
dit lijk 1 Is 't hetzelfde als: lij!, lik,
in : lijkleeken, likdoorn, enz. d. i.
vleesch , lichaam , omdat de echels 'I
bloed uit de lichamen zuigen? Of is 't
bet bijv. : lik, dat bij Kil. glad, effen
bel. en de wortel is van: likken of lekkeil,hetfr.lt!cllerofhetncérd.: glad,
glanzig, blinkend maken? In 't 1., bij
Kil., rlitere. Of is het tik, voor : lich,
of lift, wortel van li{leTI , ontladen,
lichter maken? ( Z. Weil. op tikken
en Dild. die tijkteektil houdt voor :
blijktceken, blijk, blik, lichaam, lijk:
Ofwe.l is lijk, lik, in liklakm, licht
niets anders dan de herhaling
van den stam, met den i-klank uit::c·
sproken als in : klikklak, kiskassen, klitsklets, enz. (Z.J. Van Boers,
Spraakleer, 4• ui tg. blz. tS~-6.) z. verdors : lijkteeketl, in 't Nieuw AI'Chie{
vr. Nederl. Taalk. 59-70, alwaar D• A.
de Jager lijkteeken, naar Clarisse en
Bild., houdt ,-oor:blijh.teeken.Zoodat
liklaken eigenlijk zooveel zou zijn
als : blik-, blink-, blikkcrlaken.
LIJKPOORT. Z. lijk.
LIJLOOTSE, LULROOTSEN of LIJLLUTSE, enz. Z. lilhutse of lillutse.
UJM, LIE~t, LEEM, m. klei, potaarde,
hgd. lt.lim (lllaastr.).
LlniGEERD, v., LlntGEERDJE, o., lijmroede, lijmstok, lijmstang om vogels
meè te vangen ( Limb. en elders).

I,JJN

Hier zullen wij opmerken dat lijm in
't z. m. en in Holl. v. en o. is.
LIJMSEL, o., lijm, fr. colle (overal).
LIJMSTRIJKER, m., vleier die ons bedriegt, valsche vleier ( r. Maastr. ).
LIJMTANG, v., schrijnwerkerstang die·
nende om de ineen gelijmde pan·
neeJen zoo lang tast te houden tot
dat de lij in droog is ( Br., Leuv. ).
LIJMVERF, v., verf met lijm gemengd
(Dr., Antw. ).
LIJN ook SAVELJJN, v., domme vrouw
(Dr., Antw. st.). Z. leen en lijs .
LIJN, enz. Lijn wordt misschien in Westvl. nog voor : vlas , oorspronkelijke
beteekenis van dit w., gebruikt; in 't
bgd. is bet: lt.in, in 't zweedsch en 'tfr.
tin, ital. linu, I. linum. De samen st.
lijnzaad , lijnolie , lij11zaadotie , lij11·
koek, lij11zaaakot.k, tijt~slager, lijn·
zaadslager, lij11meet of lijnzaadmeel,

luiden in Dr., Antw. en Oostvl. :
tijzemeel; in Limb. lt.zesmeet, leutmeel, lezetemeet ; tijlipoer of lijze' poer; in Oostvl. 't zelfde als lijnmeel.
Vanhie•· ook lijnpap, lijnzaadmeetpap
of lijnmc~lpap; in Limb. lezespap,
lezetpap, lezetepap, in BI'. lijzepap;
- lijlismout of lijnzaadsmout; i u
Br., Antw. en Oostvl. uitgespr. lijzesmout, lijsolie; in Limb. leussmout,
d. i. lijnolie. Smotu is 't zelfde als :

olie, doch meeral : ongelWaarde olie :
de geklaarde noemt men veelal: quin·
ttuelolie. Smout is in Holl. gesmolten
vet, in 't hgd. schmalz, Cr. saindoux. In den Teuth. staat : lijnen
voor vtesse71 ( vlassen ) ; thans zeg·
~:en wij : lim~en, of in Br. : lijnrua·
den, in 't angelsaksisch is linenum,
hgd.lei11en; lijnwaad isin 't angelsax.:
tin,waut. Delf. bi. 490.
LIJNDRIJVER (uitgespr. tiendrievt.r), m.,
iemand die in het opvaren van den
stroom de schepen voortdrijft bij
middel van paarden. Vanhier lijndl'ij verspee1~d ( J.i mb. ).
LIJNK. Z. link. (Lirnb.)
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LIJNLAT (ij als ie), v., lineaal, lijntrek·
ker. Men hoort ook : scilrameutrekker (a als ao ). Schraam , v., bel. :
lijn ( Limb, ).
LIJNTEEKEN, o., verbasterde uilspt·. van
lijkteeken, fr. cicatrice ( Limb.). Lijn
voor : streep.
LIJPEN, LIJPEREN, enz. Z. leipen, enz.
LIJS, bijv. bijw. en nw., in Limb. en Vl.
lies uitgespr., bet. eigenlijk : zacht,
stil, traag, traagzaam, langzaam, lui,
losselijk, niet vast, niet hard, enz.:
zoo zegt men in Vl. en Limb. : hij

sitenier, paulalim, lraclim,· ly~e gatu,
pedilare. Kil. geeft: lmls, tijns, I ins,

op als hgd. ~aks. Gelders. voor: lui,
traag, zacht, vadzig, stil; een lijnse,
lij se, lijsachtige het. bij hem :een lui,
traag, vaddig mensch. Lijsachlig iu
't gaan, het spreken is : traag te gang
of in 't spreken zijn ; lyruelick of
lyselicll spreken is :stil of wel : traag
spreken. De oud dietsche woorden :
lind, hgd. gelinde, bel. ook zacht;
li11dere, zachter; linderw, hgd. lin·
deru, verzachten. liet lat. lentus,
Uixu~, lenis, enz., het fr.taxe, tent,
het neêrd. : lijs, los, loos, loom, lui,
langzaam, lic~t, sluns of slus, slap,
enz. schijnen zij niet allen iets ver·wants, iets gemeens in hunne beteekenis te hebben?
LIJSACHTIG, traag, koelblocdi~ (Dr.,
Antw., Vl.). Z. lijs.
·
LIJSBET, t• spinnekop metlange beenen,
ook: laugbeen genoemd; 2• lui vrouws·
persoon. z. lijs.
LIJSEKOUTEREN, o.w., rennen of schongelen ( Westvl. ). HeL w. is saàmgest.
uit : lijs en kouteren. Z. biezen ,
blz. 52. ltlen zegt voor schont;elen
ook nog in Westvl. : re11nekokkeu,
rijdekoken, pidllekukken of pillekok.·
/(en. Z. lillutsen.
LIJSOLIE, v., voor: lijnolie (Dr., Antw.),
om ze te onderscheiden van : raap-

was maar lies geboudeu.
Hij mikt niet en zij slagten bem
En stervende zucht een lijze stem.
( G. Gez. blz. 16.)
Lijs Ilooren, lijs gelwur is het tegenovergesteldein Vl. van : hard lworeu,
hard gehoor. Lijs spreke~~, lijze
spraak: is met stille stem of ook traag,
vadsig spreken; lijs gaan, langzaam
gaan. Lijs wordt als znw. gebr. in

Limb. voor een vet·momd persoou
op de vastenavonddagen; in B1·. en
elders voor : een traag en onhandig
vrouwmensch. Vanhier: lijsachtig en
lijzig, waarmetl leuzig en leu.selijk
in verband staat, en ook lij, compar.:
lijer, dat in Groningen: zachter bet.,
b. v. : het weér is nu lijer da11 gisle7"en. In Vries!. bet. lij ook : luw, en
011lijig wel!r is daar: een onstuimig
weder ( Taalk. Mag. ll, 338 ). Lijs, in
't hgd. leise, in 't oud hgd.lise ( liise),
gr. ÀtiO'i, itai.liscio, zw.lisa (germ.),
is in 't oud neérd. ook lise: al lise so
quam hiterMede ( z. Delf. 273 ).

olie.

Na die maniere en die wise
Dies ai plegben die slapen lise.
(Levm v. S. Kersline, blz. :.u1, v.tn:;.)

Hierop merkt Dm·mans, blz. 315, aau
dat lise door zijn wortel lis, door al
de oudste takken heen, tot het sans·
kritsch,schijnt op te klimmen. De
Teuth. heeft : lijs1!, 3Lilleke, mekclick
(gemakkelijk), suvrrlick, lanLzem, l.
leutus, morosus, quielus, en als bijw.

LIJS
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LIJST, v., plank of berd, aan den ingang
der voordeur , om te belellen aanstonds te zien al wat er in huis omgaat: helilangt aau de lijst (Westvl.).
Z. lijst bij Kil., Weil. en Bild.
LIJSTEK EN, o. en b. w., voor: luisteren;
in Vl. ( Meeljesl.) gebr. voor : blinken. Zoo heeft Kil. ook Lijster· en
lu:;ter voor : luister. Zoo bet. bij den
zelfden Kil. luysterm, lusteren, blinken, I. splendere. Luista, v., komt
van : Iui-eu, 't zelfde als: lo-ën, d. i.
vlammen, blinken , in 't fr. luire ,
waarvan het I. lux, enz.; als m. komt

Lil.
tuio~l.!r v:m: lei sten, waarvan het oude
yleimlel"en , thans glinsteren : onze
Vaders plachtèn ook luiuereuct voor :
blink.ená te zeggen { Bild. 11. 200 ).
Z. blz. 248, kleinster. Vanhier : opluistert'!, opblinken, opsieren.

LIJSZUD, LIJZEZAAD voor: lijn· of vlaszaad ( Br., Vl. ). Z. lijn.
LIJVEU~N, o. kleedje, jak, lijfrok, het,
zelfde in Vl. als in Br. : 'slaaplijf.
LIJVELUK of LIJVEMACHT, gedurig : ik

schrijf lijveliik voort om gedaatl Ie
hebben ( Westvl. ).
L!JZEBHOOD, LIJZEKOEi, het:~elfde als:
lijnza~dkoek (Hr., Antw.) ; r. LeLIV.
zegt men meest: J;"aapbrood(uilgespr.
robbrood ).

LIJZEMEEL, lijnzaadmeel. z. lijn.
LIJZESlllOUT. Z. lijn.
LIJZEZA.\0, o., lijnzaad (Br., Antw., Vl.).
l.IJZII}. Z. lijs.
LIKIJZE-R, o., ijzeren tuig, dienende,
evenals Uklwut of tikstee11 , om
schoenen meé te likken ( Leuv. en
elders).
LIKKEN, LEKKEN, in 't fr. lécher, komt
voor in vele iage zegwijzen als in : lek
ul'ijrum elleboog ; lek 111ij11e bolten ;
lek mijne maas, enz. d. i. : tegen

uwen Ileus af, het zal mis zijn ; loop
maar heen , in 'l fr. va-t-e11 paîlre;
bij Sleeckx: 't is van liktmiju lipkm,
fr. je m'm lèclle les babines. JIJaas
bel. bij Kil. ; plek , vlek. In Limb.
legt men : lek mich am aars.
LIKLAKEN (Brugge). Z. lijklaken.
Lli\SEM, LIKSEN, m., wordt in Wcstvl.
nog gehoord voor: lik· of lijkteeken;
Kil. heeft lijckse11e, in 't I. cicallix.
Oude H:ss. hebben ook : li.xene. 7;.
lijklaken.
Ll LIJUTSE, uitgespr. tietlwotse, schongel,
Louter (hier en daar in We~;tvl. ) ;
te Brugge : ren. Z. biezenbijzen ,
blll. 52.

LILHUTSEN of LILLUTSEN, uitgespr. :
lielhootsen, hier en tiaar in Westvl.
gebr. voor : renr1en of schongelen.
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Het w. is samengesteld uit :til of let

cnllutsm, hutselen, dat bij Kil. schud·
oon , bewegen 1 I. COIIQtlassare, /abe•
{actare, agilare bet. ; maar het kan
ook : lilltd8en zijn en dus eene herhaling van 't wortelwoord. Lulsen is bij
Kil. hetzelfde als : loleren, I. labe{ac·
la re, vaciltare. Z. biezen, blz. IS~, en
lijsekouteren.
LILK, LELK voor : leelijk (overal in 'I
Zuiden, OOI\ in N.-Br.).
LILLUTSE en LlLLUTSEN. Z. lilhutse
en lilhutsen.
LUl of LEME, in Wcstvl. voor ~ leem.
z. bil. 529.
LIAUIEL bet. in Limb. :zachte afhelling.
Vandaar 'l o. w. timmelen : zac:-.tjcs
llfhellen, nfgaan.
UMPOOGEN, t~ Kortrijkvoor: leepoogcn;
te Eecloo spreekt men : tjeepoogeu of
ljiepoog.,kellS uil.
LIND, LINT of LEND, \·., lijn, koord,
wel : Jw11.a heL peerd 111el de temt
(Kemp.). Lint, in den zin van 't fr.
I'Uóan, is o. " doch in den zin van
band, van li-en, fr.lier, zou het beter
v. zij ra, als zijnde dan linte, ofschoon,
na later analogie , zoo men lillet
schreve, te wettigen , zegt Bilt!.
( 11, 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 : tin11en of
lijnwaad gebruikt.
LINGELEN. Z. Jengelen.
LINGS, SLINGS zegt men in Br. voor :
tiu/i.s of slinks.
LINI{, t;elijk ( We~;tvl. ).
LINK, LIJNK, LIENK. Weil. zegt dat dil
w. weinig in gebruik is, nogtans hoort
men hel veetin do SI. en pr. Antw.;
in N.·llr. en 't Noorden van Oostvl. en
't cant. Axel. In welke laatste streken
men : lijnk, tienk ; lij11ke1l, lim·
ken ui tspreel•t, en er door vcrstaat :
vuile strepen in het ondergoed ; onderscheiden van lieme11 , daarin dal
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{!eze laatste niet altijd door vuilheid
veroorzaakt worden. In de eerste
landstreken is link: s!ricm, streep of
plek in. de huid, veroorzaakt door
wrijvin~, drukking of slag :hij nijpt,
slartt, dat de linkm er in ~taau ; in
N.-llr. en Antw. zijn 't : gaaLjes of
scheurkeus in een stuk doek, ook:
valsche vouwen in iets, en ·~au hier
ook : rimpels iu 't aangüzieht. Z.
Hoeut!'t, 361.
LINKEN, loeren, lonken, ia het engl.
tob-link, zw. b·liuka. Vanhier licht :
linker, bij Olinger verfr.door: espiè·
gle , {in matais.
LINN E, v. Eer dat de linue vollezen is,

voor het einde ( Westvl. ).
LINNEBLOED, o., een kwaal van paa1·den
en koeien , die bloed pissen. Z. lendenbloed.
LINS, lens of luns (V i. ).
LINT EK f:, verbasterde uitspr.van :liktceken ( Limb. ). Z. over de beteeken is van : lijkteeken 't Nieuw Arch.
vr. Ned. Taatk. blz. 56.
LINTZIEKTE, v. (nieuw woord), groot
verlangen om het lintje van eenig
Orde te verkrijgen (veel in Bel gil!).
LIP. Em lip trekken, in .!Ir., Antw. en
Oostvl. hetzelfde als : de lippen laten
lzangeu, d. i. : zuur zien, gestoord
zijn; in Westvl. ook : schreien, b. v.
Em lipken krijsellen , weeacn.
LISCHHOENTJE ( uitgespr. luuscllheunke), waterhoentje ( Limll. }.
LISPELEN deelde men ons, uit Kortrijk,
meê in den zin van 't fr. {olátrer : de
schapen lispelen in 't groen. Sleeckx
vert. lispelen, overdracht. door: murmurer.

LITJE en LITJ.E, weinig, luttel, engl.
litlle ( Weslvl., Popering. ).
LITS, v., hoort men in 'I Z. bijna overal
voor : lis, lus of lutse , fr. cordo11 ,
cordonnet, gance, enz. Kil. schrijft :
Letse, litse. Vanhier het b. w. : lilsen,
met litscn voorzien, b. v. : een stuk
lijuwaaa, dat men te /Jie:~ken gaat

LOC
leggeu, tilsen; lil Maastr. bu. lito
lijn, streep, b.v. àe strepen die den
graad van serj&nt of corporaal aunduiden, worden daar Îitseu genoemd;
ook de op den grond getrokken lijn
of streep naar welke tie kinderen met
muntstukkeu werpen ; en vandaar
wordt di!. f!pel : tilsen genoemd :jongens, laat ous wat li!sen, ook nog in
Limb. hetzelfde als :. zelfkatlt of
zeilend van laken, enz. fr.lisiere. z.
.Arch. VI'. Neder/. Taalk·. IJl, 308.
Weil. en Bild. op : lis.

LITSEN of LITSCHEN ( schalsin 't hgd.),
o. w., glijden, uitglijden : het was
zoo glad dat hij litste. ( Limb. ). KJI.
heeftlulsen voor: lotereu, I. vacillt~re.
Litseu, b. w., bel.: ergens lilsen aan
zetlen ( Br., Anlw., Vl.), en o. w. :
naar de str·eep of liLs met muntsLUkken werpen, fr. jvuer avee des disques
sur une tigrre. Z. !i ts.
LOBBE, LOU!lEN, m. (o als korte eu uitgespr. ), goedzal\, jongen daar geen
gal in zit, die zich uoor zijne goedaardigheid of door zijne kinderachtigheid onderscheid 1 : dat is een goede
tobbe. /Jie groole lobbm zit twg op
moeders schoot ( llr., Antw., Kemp.);
in 'I Hagel. en Limb. klinkt hel :
Lubbe, en dil bet. daar : allemans-

vriend, snul, lummel, laoe mensch.
Lobbe, Lubbe, lobbus, lo/Joor,"in 't fr.
ooi• : lourdaud. Z. tob , m., en Jobbe,

v., bij llild. en bij on~ : loH'er.
LOBBEREN, o. w., ofgeleid van : tob or
tobbe, 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 tocht zieden; ook : niet zwaar,
rap, gezwind, fr. ltabile : 't is een
tochte kerel. In het Zuiden hoort men
bijna nooit dan tocht voor: lucht: 'I is
zoo'n overtrokkm tocht.

LOCIITING, m., op ene lucht, achterpla:lls,
fr. coul', tasse-cour; ook : tuin,

LOE

( 344

moestuin (West-Dr. en Oostvl. ). Van·
hier bezigt men in 't L. v. Aalst: het
w.lochlit1gen voor: hovenieren: hebt
gij al gelochtingd? Lochlingman, ho·
ven ier ; bij Kil. is lochlinck vertaald
door : hortulanus. Vroeger schreef
men : loclit, locliting : een dachwand
bogaerts ort meersch geh. : cter1 calve·
ren locllten, ook : eten calveren loch·
tir1k. Z. Leltervruchten vau Tijd en
rlijl, Leuven, 1863, blz. 279.
LOCHTINGVOET, platvoet (Somerghem).
LOD wordt te Brcua veel gebruikt voor:
slordig, onachtzaam, voornamelijk in
de kleederdracht, in welk opzicht het
wel cenige O\'ereenkomst kan hebben
met het Geldersche loeder!, hetgeen
Weil. meer tot flodderen, slodderen,
dan toL lodder, lodderig meent te be·
hooren. z. HoeuffL,' 362, en lodder,
bij Weiland.
LODDER. Z. lodders en loeder.
LODDEREN, hier en ~;inds in Vl., b. v. te
Somerghem, als b. w. gebr. voor:
tateren, schudden, b.v.: de boamen
lodderen. Z. Weil. op : lodder.
LODDERLIJK voor: jammerlijk (Westvl.,
Poperingen).
LODDERS, ook klodders en klodden, lom·
pen, flarden, kwerdels, fr. haillons :de
todeters ha11gen van haar kleed of : de

LOE

I.JitSpraak van louw (Dr.), een \'isch;
in Holl. zeelt, in 'Lfr.tanche g~noemd.
LOEBAS, m., lomperd, tobbe, lorias, bot·
muil :wat groole loebas is dat! (Oost·
·
vl., Kortrijk.)
LOEBERTOE, niet nauw gezet (hier en
daar in Vl.). Het schijnt niets anders
dan eene verbastering te wezen van :
labberlot (blz. 321).
LOEDER, LODDER, m., belecdigende
schimpnaam genoegzaam beantwoor·
dende aan 't fr. bougre, slechtaard,
hoerenjager, vuile, slechte kerel ,
boer ( Antw., Dr., Vl.); bij Kil. is
lodde1·, lodderboeve, scurra, histrio;

in de Holl. Woordenboeken in 't fr.
voluptueux; bij Sleeckx bet. het ook :
bedrieger, maar dan staat het voor :
!order, van lo1're11, bedriegen, smokkelen. Loe1·der wordt ook nog in Br.
en Antw. voor: toer, lo1'ias, lomperik,

enz. gebezigd. Z. loeder, bij Hoeufft,
363, bij Weil. en Taalk. Mag. I, 317.

tod er van hier te blijven, en gij lodert
vtm 11aar huis te gaa1l (Hagel.). DiL
woord. schijnt verwant met: loten, of
zou 't met het I. laudare eenig betrek

LOEDER, m., bet., langs den westkant
van Brussel :een zeikschepper, beerschepper of emmer met een langen
steel, om nat mest, alsbeer,enz. mede
uit pulten te scheppen. Z. loete of
toeter. In Br. en Antw. is loeder: een
lomperd, een lori as, enz.
LOEDERD, m. Z. lodders en lod.
LOEF of LOF, v. (o als korte oe uitgespr.),
iets verkeerds, iets berispelijks, mis·
slag : hij /leeft daar weer eene felle·
loefuitgericht of uilge.ut(Br., Hagel.).
Loeft en tuft, dat licht hetzelfde w.
is als toe(, bet. bij Kil. : slinksch.
LOEFER. Z. toffer.
LOEFMAAND , november (hier en daar
in Vl.).
LOEG voor lachte : wij toegen ( Westvl. ).
lil 't oud eng!: treft men ook : lough
voor 't engl. : laugileet (lachte) aan
van 'tw. to laugll, lachen. De dieliLers
gebruiken ook loeg.
LOEG, LOOG, LUUG,bijv.,gretig, gulzig:

hebben?
LOE, m., in Limb. slechts eene andere

wees niet loeg aan tafel. Zij eten als
loege verkens (Hagel.). Vanhier _loeg·

klodders slijpen haar 11a. Lodder

wordt ook gezecd van iemand die
slordig is van kleeding, fr. Ilomme
débraillé.ln 't Hagel. bet. lodder, v. :
een slag met de hand. Z. verders
lodder, bij Weil. en Bild. ( 11, 190 ).
Kil. heeft loeyer, luyer voor : vodde,
flets, I. li11teum trilum, pamliculus.
LODEEREN of LODEREN, o. w., zijnen
voorkeur uitdrukken, kiezen, verkiezen : ik todeer teu uwen voordeele. Ik
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lteid, loogheiá. Waarschijuijjk is dit
lueg,loog,luug eene verbastering van:
locht, lucht voor : liclit, in den ~iu
van: snel.
LOEI of LOOI, in de Kemp. voor ; stier,
var, duur ( tt2 ). Zou dit nie~ zijn
voor: loeier, van: loeien, fr. mugir,
I. boare! .
LOEIEN. Z. looien.
LOELOE, vpor : loerspel, ;~jonkaart·,lon
kaartspel, Jr. cac/1e-cache ( Sleeckx ).
LOEM. Z. lom. .
LOEME, v., bet. hier en daar in Vl. :hetgene kikvorsch staat Le worden
(Hamme), ook: dikkop, in 't fr.tetará.
z. kuilkop, blz. 396.
.,
LOEMELEN. z. Iommel.
LOENSCH. Weil. zegt dat dit bijv. zonder
trappen van vergelijking is, doch in 't
L. van Aalst zegt men : die kerel is

nog Ioensehere dan cte andere. Dat is
llettoellSChte. ctink dal ik ooit gezien
· hebbe. Plant. heeft : toer o{t toeu , in
't J. bardus, idiota.
LOEPENTIG of LOEPETIG, bijv. en bijw.,
valsch , onverhoeqs, onvenyachts en
lomp: iemand toe1Jetttig aanvallen :

hij werd in 'l bosc4 toé'pelig aangegrepen ( N.-Limb. ), Van loopen, en
dus zooveel als : loopende , loopens.
LOER, v., kwade peri, trek : iemaná eene
loer draaien bel. In Gronipg,, N.-Br.,
N.-Limb., Kemp. en Antw. zooveel
als: iemand betaald zelten, of als het
Brab. : iemand eene pert bakken , fr.
jouer tm tour à quetqu'un .. Eene toer
áraaiett bet. bijna helzelfde als :
lorrendraaien , waarvan men heL (in
't Taatk. Mag. 11, 338) eenc ver_.
bastering acht. Bij Kil. is toer, ture ,
toeyer, in 't 1. revocatorium, eene
lorre om meê vogels tCi misleiden en
te vangen. z. Bild. op : ·leur, loor
en lorre ; en HoeniJL , 363, op : loer,
loerjacht.
LOERElt'AS, m., geslepen afspieder, een
·die heimelijk iels zoekt te ouder·
scheppen, valscpaard ( Antw.)

LOEREN, in 't geheim zien (Kemp., Br, ).
Vanhier; lo.eáer VOO\'; loerer, bespieder. Bild. ~eat dat loer, voor : lo·er,
verspieder, is van : lo·en, spied~n.
Bij Plant. is luymen heLzelfde als :
.loeren.
LOEREN, b, w.,licht slapen, b.v. na den
middag. Een middagslaapje houden ,
een uiltje vangen : hij llee{l de ge·

tuocmte aangenomen om l~ loeren.
Loeren schijnt licht eene samentrek·
king van : ladeteren, in 't fr. eagnar·
der.
.
LOERJACHT of LOER. Op loer of op loer·
;acht gaan , 's nachLii op· jacht gaan
(Belg,. en Holl.-Limb .. ). V1tnhier :

toerjager, ~ooveel als in Vl. ·: pe71sjageT\
•

LOET, v., luim, nu~, gril, kuur, str!lek,
kwint, hgd. laune, fr. caprice, lubie :
'l

is een man, een peerd met loeien.

Jlij /leeft .,oeten. Hij heef' weer een

vreemcte loet gehad, Vanhier : loet·
achtig , toetig ; ee11 toetig meisje. 't Is
misschien eene verbastering van :

lost l!f l~st, of liever van : tot , lole of
loot,
'
LOETE, LQETEN, LQETEI\, LOETI. Al
die w,ol!rden zijn hier l!f daar in
Oost.· en Westvl. gebr. \Oor : dommeri~ , dwazerik , I!Ok voor : traag ,
dom, bot, onnoozel men~ch. « Yoort,

voort, ezel, botten loet~n (Belg. Mus.
111, 34 ). Kil. vert. loete door : homo
agreslis, i11sutsus , bardus , stotidus ,
an~l. lowe, liet is dus bijna zooveel
als : Joeder, loer, lodder. Matloote of
mQJote Qet. bij Kil, in 'tI. amqubala,
mutier inepla, insulsa, in hel Nieuw
Arellief van Ned. Taalk. (243) is :t :

een zot wijf. z. laat,
LOETEen LOETER, schepp~r, zeikachepper, of, .in 't Meetjesl. : aatlepel. Vanhier : beertoeter; in Wc:ai-Br. noemt
zulk tuig : een loeder. z. het voorgaande.
,.
LOETE , haak waarmeê de bakker het
v!Jur ljit dep .oven haalt ( Westvl.,
44
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llrugge); Kil. heeft loete, holzelfde
Alen weet wat Jakken Is, en tokken zie
als glo8áll , en vert. het door : rut a.
men wat verder.
butum, d. i. ratelstok, ltrabber. LOKET, o., kas mei valdten op een Lu reel
Z. Joeter.
of kantoor, fr. casier.
LOETEFAAI, een dom, bot mensch,
LOK ETIHDJo:, LOKKJ.;TJR OE, hier en ginds
een dwa~erik : wal loete{aai is dat!
in Wcstvl. voor: bloedzuiger, echel.
ook kaakslag ( Westvl., Popering. ).
z. lokko.
z. loete. Faai kan eene verbastering '-OKKE of l<'LOKKE, klontje suiker, in een
zijn van hel fr. fait of fai:».
lijnwaden lapken gerold, dienende
LOETEFAAIEN ofZOETEFAAIEN, stree·
om er de kinderen te laten aan :tuigeu,
Ion, vleien ( Wostvl. ).
fr. sucette. Men zegt ook: IokkemamLOETENZOTTIN, v.loetig, grillig vrouws·
me, fokke en foköken ( Z. blz. t31 ).
persoon. Z. loet(gril).
Locke is bij Kil. 't zelfde als laecke,
LOETER, bijw., gewis voor: louter, bet.
echel; in dezen zin wordt lok in N.·llr.
ook nog gehoord. z. Hoculft, 36.&, en
in Limb. zooveel als : baar, ~:ansch
verdors : lokken, laken, lokotirde en
niets dan : l1et is loeier geld ; het is
leek.
toeter· waal'; ook : altijd , gedurig :
LOKKEEREN, o. w. ,• lichter worden,
zij plaagt hem toeter. Z. baar, blz. 2~.
krimpen ; 't wordt van graan, olie,
Z. verdors : loete, loeten.
enz. gezegd : b. v. dat zaad tokeert
LOETI. Z. loete of loc ter.
in dm wireter (Hagel.)
LOETIG. Z. loet.
LOFFER, LOEFER heeft bijna dezelfde LOKKEMAMME of LOKKE;MEM. Z. lokke
of fokl\e; te Leuv .. noemt men dit:
beteekenis als : lobbe, loete, loer,
voddentel; te Antw.: dod (Z. blz. 97.)
slobber, of die van : lui, vadzig,
slordig manspersoon ; een groote LOKKEN, zuigen,lan~:zaam en al zuigende
drinken : hij zit den heel en morgen à
jongen die niet weet hoe zich te houaan de jeneverflesch tl lokker, (Oost.den : o doe groote lofler, bij Sleeckx
en Westvl.) : bij Kil. : locken, suyverfr.door: graud diable.ln Groning.
ghen, I. succam labiis elicere, su,pere.
wordt toffer, tofferachtig, ook geMen zegt te Kortrijlt : mammelokker'
ÎJoord voor : loom en latfort, iemand
voor: zuigen, Wie kent er do historie·
die loom of lui is (T. M. 111, 080.)
niet van den mammetakker te Gent?
Het zal eene vcrbastering tijn van :
Vandaar dat loli. , bij Kil. locke of
ttlffert. Kil, geeft loyne'l' op als een
laecke, echel beteeken,t.
verouderd vl. w. in den zin Vlln :
ruin, en bij Plant. is loyer of lorre: 'LOKKERS. Z. kremerslatijn (Z. blz. !19t.)
LOKMEES, LOKVINK, LOKVOGEL gezegd
een slecht handwerker.
voor: lokker, uitlokker, lokster, welk
LOGGE, v., korenbrand : de logge is op
laatste in 't fr. coquette Îll (overal).
de t~&rwe gevallen {Westvl. ). Z. logge
LOL, v., een groot a zwarte vlieg, ·vleasch·
en laai, blz. 319.
vlieg (Kemp., Aarschot). Lol is licht
LOK. Z. lokke.
de wortel van: lollen, dat ook: slecht
LOKEEREN. Z. lok~eeren.
zingen bet. en deze vlieg In Dr. dot of
LOKEREN. !"art Loke1•en komen of bieedolvlieg genoemd , om haar dul ge·
ken (hij· bleekt) zegt men in vele
raas, is licht in de Kemp. Jol of lot·
streken van Vl. voor : een grooten
vlieg gehceten, om haar tollend ot
hemdsband dragen. Immers Lokeren
gonzend gebrom.
bezit vele bleekerijen.
LOLDER of LOLLER, m., smokkelaar,
LOKERSVOET SPRINGEN, met twee voe·
lollendraaier ( Oostvl.}; dit is iets
ten· te samen springen ( Westvl. ),
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anders dan : lorrer ( bodrir.ger ) , en
als : leurder, rondleurder, eene die
met gemeen goed langs de deuren
leurt , in 'I fr. colporteur.
LOLLE, v., vcrmaak : daar he(J ik tnijn
lolle in; ook klucht 1 't i1 maar voor
de toUe dal hij dat zegt ( Gent): Een
Lotle draaien , In 'I verdoken genever
drinken .. Dóob bier zal tolle wèl
voor :torren staan. Lot staal bij Kil.
vort. door 't I. raliu harmonica. z.
lollen.
LOLLEN , LOLLENDRAAIEN, hetzelfde
als : lorren of lorrendraaieQ, slui·
ken, smokkelen, blauwen ( Oostvl. ).
Lollen zij, er &12 an bij nacbt
Ook kommlgzeli op de wacht.
( C. Duvillcra, Volksliedjes.)

LOLLEPOT, m., pot met eene blaas over·
dekt, door welke blaas een stroopijl
steekt, ·waarmeó men lolt, of, rommelende, 'bolle toonen geeft. z. lol·
!en bij Weil. en Kil.
LOl.LER. Z. leider.
LOM, LOM ME, LOEME, v., gat of opening
in het ijs gekapt : menige .waaghals Villdl dB dooá Îll ee11e lOIIIIIIC
(Oost.- en Westvl.) ( S11oeokx Alma·
11ak ). Lom, v. (zegt Snellaert, Belg.
Mus. t84-', l>lz. 186 ), opening in 't ijs
elders : bijt, helzelfde als luc/1, log,
tuk; bij lloeuft'ten Vondel en :nede in

'I hgd. voor : gat; in ür. en Kl.-Dr.
boet men dil : ka/om ( z. blz. ii7 ).
Sleeckx heen daarvoor ook wak ( ! ).
Bij Kil. toeme of bijle, I. oslium ól
foramen in glacie, vutgà tomus.
LOMME. Z. lom.
LOMMELEN, mv. ( o Bis korlo oe uitgespt. ) 1 bet. in Limb. en elders :
lompen, vodden, fr. chiffons; bij Kil.:
lore, toeyer, luyer. Z. Iodderr..
LOMMER, v., van 't fr. t'ombre, is Jo nr.
er.. Limb. m. Vanhier tominerllutsje,
huisje met loover overdekt om zich.
tegan de zon Ie beschutten, prii!cl
(Hr., Antw. ) ; bij Kil. is lommer·
huisken vert. door : sceua.
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LOMP,

v., is zekere t..leine ifra.chlvisc:l,

~mld,

fr. forgeron, genoemd i bij Kil.
ll!mps otael-quabiJe, I. malltela fbuJialis, vulgt) liar/focha, angl. lomp, zeus,
(aber (1:, pucis). 'fe Lier zegt men .
t01np -voor. : bomp ( een on gesellikt
s~uk); Kil. vert. lompe -dool' : [rus ..
t11m 1 massa, angl. wmpe, lump.
I.OMPAARD, m., lomperik 1 lom(:erd z.
lompe kop.
LOMPE: zoo r.oemt men te Gent een lop
suiker; in 't eng!. lump ( Dl'lf. i75 ).
LOMPEN. Iemand lomperi bet. t• iemand
vootlornp, onbeleefd, o!voor h1ft rmden; ~o ,leg<1ns iemand laag, onbeleefd zijh, iemand op eeo.e otJbelecfde
wijs behandelen. Maár · lllich ia-ten
tompen i9 zooveel als :zich laten bl.'schaamd maken, overtreffen, onderdoen, achterstaan : leer g4od áien
Ae1 van boeten. Doe mooa lief• va u de
anäeren ta!et iaol.m. lmnpetl. Ir:h we~
mie/~ niet l.<Joten lomrw1. Ht liet zich
niet lompm, d. i. wees niet on!JeJeefd, ondankbaar; ook : Iaat u niet
overwinoen , niet fofpett ; ook :i.O:l·
veel als he• fr. il tiC it {ail 1J(J&ser
~our un de tien. Lompm vert. KiL
door : impigere , in{ligere , lUidere
q11as.Jalláo en rudius traetarei en
tompllal&era bet: bij hem : ieman~l
kaakslagen lieven.
LOMPEKOP, m., lomperik, lomperd,
domkolt ( OYl!ral ).
LOMPERIK j m:; lomperd (overal). '
LOMPKEN, o:, zoo"eelals '&Cr: WtJra.
LONGER of LONGERS, het mv. van: 'eng
( Westvl.); Plant. heen 1 tie tonger o(t
toose'

en

longeniee.'f;' liJnger:a{etJktc '
4ongerkruJál, I, putmo·

-longer~ucllt;

naria.
LONKAARTSPELEN, kinde!'spel wurbij
de eenen zich wegsloppen en de anderen dar. naar beu gaou :r.oekeo
(Dr.) 1 r. 'fhien. zegt men 1 hm/C'!II
~pele11; te St-'fru!d. slop spelen; :.:J
Antw. ajonkaart spelen; in Limb. :
lial~teke11 ; in Vl. en eldtJn : piepeu-
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borg speteu.

LONKEN, o. w., overdracht. : pruilen,
zuur zien, stom loopen ( Limb., Lommel). z. lonkaart. Oulings zegde men
voor tonken ook : loken en looken ;
vanwaar het eng I. to look, zien ( Z.
Delf. 275 ).
LONKGLAS, kijkglas, zienglas, oogglas
(Anlw., Kemp.).
LONT, LONTE. In het Zuiden zegt men
niet lont ruikm maar : lont rieken:
hij heeft Lont gerokeh ; Plant. vert.
lonte rieken door : avoir le vent au
nez. Lonte geven bet. in Westvl. :met
geweld geven. Z. boven lammet, la·
met 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 tont. Die jongeling heeft
lont gelegd bij de dochter des meiers.

LOO is de naam veler plaatsen en de uit·
gangveler dorps· enstadsnamen, b.v.
Loven , Venlo, Tongerloo, Tessenderloo, Oosterloo, Westerloo, Bever·
loo, Loo, Lippeloo, Waterloo, enz.
Zoo heert men eene loo bij Loven ,
te Metsbroek, te Saventhem , de Ko·
ningsloo te Vil voorden, enz. Wat bet.
loo of lo! Wij zeggen, met Bild., dat
het kwalijk kan afgeleid worden van
locus. Volgens D• lluddingh ( IYest·
taná, 49-52 en Arel!. vr. Nedert. T.
111, 38) islo niets anders dan: water;
volgens anderen is het : eene lage
streek lands , en , als· uitgang van
dorpsnameo, duidt het de lage ligging derzeiven of de ligging van eenig
water aan ( Taalk. lllag. 11, 42i). Inderdaad Kil. geefL het bijv. mv. loo,
lo, aogl. lowe, op als een oud w.,
hetzelfde als leeg , I. humilis. Maar
volgens Becanus, bij Kil. en llleyer
aangehaald, is loo, lo, eene plaats bij
staande waters, beken of moe1·assen
gelegen, èn zoo heeft men : Borckelo,
Eecloo , enz. Hoeufft geeft aan lo de
beteekenis van : heuvel ( Taalk. H.

LOO
liJ, 225) en Bild. leidt tuit af van :
lode (hoogte). En dit komt ons als

niet onwaarschijnlijk. voor: trouwen:>
hier te Loven, en vroege~ te l\lels.broek hoorde ik altoos. zeggen : op de
loo. Onze geleerde Lovenaar, wijlen
A.·W.-8. Schayes, dacht dat lo van
lucus ( bosch) kwam , en zoo dacht
men ook al vroeg in Holt. In 't Arc/I.
der Nederl. Taal (IV, 497) lezen wij
dat loo tt bosch » beteekent en dat het
'\voord op zichzeiven of lo, laus,
Iaos, als bestanddeel van de meeste,
zoo niet van alle, daarmede samen·
gestelde plaats·, riviernamen, enz.
wol'dt volkomen opgehelderd door
het oud hgd.: tah, tach, het midden
hgd. : ta, tah, dat Grimm ( Deulsche
Gramm.) vertaalt door 't I. silva, arbustum, pratum, nemus, lucus. lilaar
ziet hier iets wat om zijne oudheid
roerinvaardig is : de abt Folcuinus,
die in de X• eeuw de Geschiedenis beschreef der abten van Lobbes, zegt dat
Lobbes in het dietsch Lobach (loobeek
ons Lubbeek) gelleeten is en, zegt
hij :"et lo quidem vocant obumbrationem Jumorum , back. autem rivum ,
quae duae si componanlUI', (aciunt
umbraculi rivum. »Naar deze uitlegging (schrijft de geleerde jesuiet
Ant. Tennebroeck in de Middelaa1·,
111 jaar, blz. 392) zou loo eensbeteekenend zijn met loove, bij Kil.
vert. door : umbraculum {rondium.
LOOD, LOOT. Men hoort in Br. meest
altijd : looleu en te Antw. ook :
tooien voor : looden : een loolen
kist , een looien goot , een looten bat.
Oulings schreef men ook : loot, loit,

dit laatste treft men in d\)n T~uth.
aan , alwaar men ook toeden \'OOr
looden leest. Uit ziju lood ziju , beteuterd, Qnthutst zijn ( Br., Antw.).
Uit zija lood liggen , half versleten
zijn, niet veel meer deugen (Hagel.).
Een loode, een die traag te gang is
(Vl. ).
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LOODBOK, rijkaard, rijke vrek ( Antw. ).
LOODING, VERLOODING. Z. Joodse!.
LOODS EL, VERLOODSEL, o. Het mag
wonder voorkomen dat de Woordeub.
deze woorden niet behelzen. Het is
afgeleid van : looden of vertooden, met
Jood dun beleggen , en bel. de bli ukende stof van aarden potten, enz.:
hoewel deze ingebal{ken glans juist
Heen lood is. Die teilert zijn slecht verlood; het loodset valt er allemaal a{
( Br.); in Limb. klinkt het leulsel.
Looding, verloudillfJ, de daad van :

Jo oden, treft men ook in de Woorden. boeken niet aan.
LOOF, enz. Loof wordt in Oostvl. veel
gebruikt voor : raaploof, raapkruid,
raapgr.s'en of rapen : wij moeten morgen loof zaaien. Dat is schoon Loof.
Vanhier heeft meuloo{meulen, nieuw

uitgevonden molen om de rapen door
te snijden ; loofboter, loofmelk is
boter ofmell; van als de koeien raaploof eten. Z. groen, blz. U-l en kruid,
blz. 302. IYijngaardloo{ hoort men
soms ook voor : wijngaardranken.
Plant. heeft loo{kever, I. melÖlontha,
melotanlha.

LOOFBOTER. Z. loof.
LOOFMANDE, v., is in 't ltleetjesl.: eene
mand vnn vier in éénen zak.
LOOFMEULEN. Z. loof. ·
LOOF-STIL, bijv., bladstil, zoo stil dat
men geen loofziet bewegen (Antw. st.
en pr.), ook in N.-Br. Z. Hoeuft'!, 365.
Men! zegt, omstr. Kortrijk, ook : het
en waait rliet eert loovertje, voor : er
roert geen bladje, alles is bladstil.
LOOG, bijv. Z. Joeg.
LOOI , ledigaard, luiaard ( Westvl. ). In
den Teuth. bet. loey; traich , lant·
zam, vuyl, slordig, ontachtzam ,
gheyl, onkuysch, en het werkw.
toeyen; vuylen, traeghen , I. pigrilare. Kil. heeft toy voor : lui. Zie
ook :loei.
LOOIEN, mv., het leidsel waarmeê men
de peerden voert ( IJpere ). Looien i~

LOO

misschien voor : looiersriemen. Z.
llild., 11, op : leder en loog.
LOOK, te Haastr. voor : lek of loch, hgd.
loch (gat). Z. lom.
LOOK. Daar is look in de meersch zegt
men, in Vl., om iemand te vermanen
dat hij in zijn spreken moet voorzichtig zijn , o01dat personen die
het gezegde niet mogen weteu, stillekens afluisteren : zie toe wat gij ·
zegt , er is look in dtl meerscll. In
llr. en Antw. zegt men hiervoor : er
zijn lalten aan liet huis.

LOOKVORSCH, m., puit met zwarte plekkenopden rug en zoo wat op eene pad
trekkende, maar die kortere beentjes
heeft en achterwaarts in deu grond
kruipt (Oostvl.). Volgens Kil. is 't hetzelfde dier als loovorsch ofloofvorsch,
I. rupela, in 't fr. grenouille verte.
LOOP, m. Zijnen loop halen bet. in Limb.,
Br. en Vl. : achteruit gaan en dan
beginnen zoo hard mogelijk vooruit
te loopen om gemakkelijker ergens
over te ,kunnen spring~n. Zijnmloop
rtemen vert. Plant. door : pelere cw·sum.

LOOPELING, een kind dat begint te loopcn ( Antw. st. en pr.); in Br. ook :
ecu jong \'arken van 3 maanden or
eene veers van 6 maanden. Z. looper.
LOOPEN komt voor in vele zegwijzen :
ergens up, om, vuor, achter luopen,
iets trachten te bekomen.ln iemands
wegloopen, een beletsel, eenc belcm-

mering zijn voor iemand (Dr.); men
zegt ook : iema11d in de baan loopen,
iemand dwarsboomen, overtolli~; bij
iemand zijn ( Hagel. ). Emen prijs
loopen, om den prijs· loopen : de
peerdett loopen morgen eene peuduut
(Hagel.). Loop naar de kloosters, het
zijn uwe 7.aken niet (Mcctjesl.).lk ga
mij dood loope11, ik zal er mij wel
van wachten (Kortrijk). De stad loopt
er vol van, de stad ïs daarvan vol
( VL ). Luopen gelijk een rood beest

bei. omstr. Gent : beteuterd loopen
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om iets te bekomen. Loopsn gelijk
eene hen met eene ei, beteuterd loopen (Br.). Loop naar de knoopm of
11aar de ktwppen, in Vl. 't zelfde als te
Leuv. : loop naar den duivel, den
bliksem.,. enz., en als le Antw·. en
in Holl. : toop naa1· de maan, fr.
va t'en paître. Zot, zat, 1lom , bot,
enz,loopen zegt men, in Belgi1!, voor:
zot zijn, enz.
LOOPER, m., een jong varken tot den
ouderdom van 4 of ä maanden, ook
een kalf.van rond de 6 tot 8 maanden
(Br., Hagel.) i omstr. Lier bet.looper:
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. IQopeling.
LOOPEHIGGE, LOOP ER EGGE, v., loop·
ster, vrouw die veel van huis is. z. Lu·
lofs , blz. tOt.
LOOPERKEN , o., een klein kantwerk,
wiens patroon niemand toebehoort en
dal.iedcreen mag koopen CWcstvl. ).
I.OOI'GRACHT, v., in Dr. en Antw. voor:
loopgraaf of loopgroef: de toopgrachtm lattgs de stad. Kil. : loopgrachle,
I. propugnaculum ex aggere.
LOOPIG, bijv., tochtig, loopsch, ridsig.
In Limb. en lloll. zegt men : loopsch
alleen van honden; in Br. en Antw. :
loopig, bij Kil. in 't I. catuliens,
meest van koeien : de koei ts loopig.
De Te•lth. heeft : loipsch, tuchtig,
spelich, en Plant. : Loopich, loopsch,
oft hittichals de teven, enz.
LOOP KEN, o., kleine af~tand, niet verre:
woont de meester verre van hier?
neen, maareen loopken (Br.,Antw.).

LOOPMAND, v., is ·een twijgen of latten
tuig dienende om kinderen in te leeren loopen, gaan (Br., Leuv.,Anlw.).
LOOPMERKT of LOOPMEUKTERIJ, v.,
last, moeite, geloop, heen en wcér
geloop : gij zult ·veel loopmerkt heb·
ben met dat gediug, met dim kerel,
met zulke O!tdememing, enz. ( Br.,

LOO

Antw., Hagel.). z. lachmcrkt, bi. 3il2.
LOOS, v. (scherplange o), de licht of
long van mensellen 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·èn. Kil. van
't bijv. : loos of los (licht). Vanhier
loospijp, Loosziekte, enz. ( Br., Antw.
eri elders).
LOOS, v. (met zachtlange o), hoop om
iets te verkrijgen : tk ben bij dien
heer geweest en lltf heeft mij goede
loos gegeven ( Br. en elders) i te Antw.
Leus. Ditloos is 'tzelfde w. als Losc, lo·
senteeken, bij Plant. : lose dor krijgsknechten, te mot du guet des gen~ de
guerre, en : ijemar1dl lose geven
vert. hij door : slguum alicui dare.
Kil. vert. lose, losenteeket! door : tes·
sera militaris, betticurn sym~otum
en Loseg/iever door : tesserarius. Men
zegt te IJpere: eeue loos hebben, als

de top niet genoeg draait om eenen
stoqt te geven. z. leus.
LOOS, bijv. (scherplange o ), heert nog
andere beteekenissen uls die In de
gewone Woordenb. worden opgege·
ven. Weil. geeft geen goede uitleg
van : looze tarwe, looze noot, enz.
door hem aangehaald. Loos, zegt het
Taalk. ,}fag. 11, 418, drukt zooveel
uit als : slecht in : loo.r.e boekweit,
looze kaa1'teu. Loos, on in 'l angels.
leas, bet. ook : valsch, onwezenlijk
(Delf. ~75 ), zoodat : loozB deur wel :
valscha deur kan beteekenen en ook
beteelcenti zoo is een looi hert 1 een
valsch hert, en zoo ze~;L men in
Westvl. looze ribben voor : onware
ribben. Doch het bet. ook :heimelijk,
verborl:':en, aan het oog .onttrokken :
tooze deur, looze trap, een deurortrap
die behendig aan hel oog geborgen is.
Bij deze laatste beteeken i!> voegt zich
nog die van : voorzichtig, behendig,
I. eaulUs: die vogel wom1t loos ( Br.,
Antw.); ·in N.-Br. :die vogel houdt
zich loos, d. i. : heeft zijn nest zoo

!.OR
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iemand die uit gewoonte smokkel~
(Limb.); doch in Br., Antw. en ciders
' ook gebr. voor: lorias, loer of loeder.
en gezegd van or Lol iemand wicn
Loor.e tarwe , loozB boekwelt , looze
men verl;madend aan~preekl : o tioe
IWOten zijn : tarwe korrels zonder
loráer. Leurder is een uitventer~ Kil.
bloem, bockweit met slechts de
vert. lorer door : {rivolariu.s, gryplopollen maar geen bloem, granum
vacuum , parum {ariua conlinens ;
pola. Z. lorren , loeren en loeder en
notenschelp zonder kern, nux vttiosa,
blz. 3311, Jeure. Het fr.leurreen teurrtr komt van ons lorren or loren.
irwni& , vacua; toaze bloem , bloem
zouder zaad: Zoódatloos hier in zijne . LOR~JAS, LOIUAS of LORREJAS, m.,.bet.
hetzelfde als :schobber, schobbejak,
oorspronkelijke betcokenis van: ijdel,
lorre, !oedcr, locr,lorder, d. i. deug·
ledig is. Looze vir~k, v., noemt men
te Autw. en in Dr. :een vleosch·rol·
niet, in •• fr. coquill, rmurtea, tour·
daud {Dr., Antw., Vl.). Een inzender
leken bestaande uit gehakt vleesch
in een schij fl1.en kalfs· of ander
dacht dat het woord van onder de
vlcesch geWilDLeid : men zegt pok
Spaanscha overheersching dagtee·
vogels Zlmder bekke11.
kent, en van los-•·io! ontstaan is.
LOOSZAK voor : list, haarzak of aaszak,
Docb wij mecne!l d~t dit woord u iets
bedrog; een persoon dit! listig te
anders is dan : lorrtja.s, hetzelfde als
bij Kil. : toren{aes, d. i. een lui
werb. gaat ( Wellt·Dr. ). Z. aaszak
blz. 6 en haarzalt, blz. 17 I.
mensch, een mensch van weinig
waarde, gerir•gc kerel; te Gent zegt
LOOT.'l. lo.od.
men : lorejas of kUiul (schurk); til
'LOOTEN of LOODEN. Bij tootm woouen,
Kortijk on elders: sloeber.
zijne lekkernijen outwonnen :gij zijt
wat lekker, gij zult mogm bij looier~ LORU E , m. ( o als korte eu), hetzelf.:fe
als: lorder, in den zin van: deugnit:t,
woor:er1. Ik heb bij loo!en gewoond,
bedrieger ( Br. ) : in VL zegt men :
d. i. ik ben alles ontwend (Kortrijk).
let,re. Z. lordcr.
LOGTENRULLE or LOO.'I'ENULLE, hier
l.ORIIEN, o.w. (ullgcspr. als korte eu),
en daar in Vl. gebruikt voor : maalder of meikever, eekronker (blz. 113).
smokkelen, lol-rendraaien ( N.·Limb.
Dr., Ant~. en Kemp.). loren, LordOp blz. U gaven wij averutte op, dat
sm en torsen bet. eigenlijk : voort·
in Wcstvl. voor kever gezegd wordt;
zetten of VQorurckken , L trahere.
doch wij hebben aldaar gemist geZ. blz. 331:1, leuren, enz.
lijk men hier zien kan. Loot bet.
LORRES. Z. lorster.
scheut. llulle , dat toch hetzelfde
niet schijnt te zijn als : huil of uil,
LORSTER of LORRES, v., smokkelaar·
zou het bij Kil. vcrmelde liutá of
ster. Leurster is ecne die met kleine
waren langs de deuren te koop gaat,
hotd, I. amicus, a mans, kunnen zijn;·
or eene uitvenster ( Antw., Br. ).
~oQddt lootenhulle zoovoel aou bod ui·
den al;;: dierken dat de jonge takjes LOS, m., voetweg ( omstr. Audenaarde ).
Het is licht voor : losweg, een weg
mint.
LOOVERTJE. Z. loofstiL
langs waar men den oogst van het
veld haalt.
LOOZERIK, m., een looze, een valschaard
( Br., Antw. ).
LOS of LOSCH, zoovee! als het tr. l()uclle
LORD ER, m. (ook todlitr uit~espr.), af.
( scheel ). Vanhier toschaartt , ecu
geleid van ·lorren, bet. eigenlijk :
schele; lo&ch zien, scheel zien (We~t
bespieder, bedrieger, smokkelaar of
vl., Kortrijk); bij Plant. : losci. ort
vcrborgen onder het loover· gemaakt
dat men hem niet kan vinden. Een
too:r.e hoek , een vcrborgen hoek ..
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scheel.
LOSCHAARD, m., t • iemand die los is,
een losbol, een onachtzaam man ;
2• iemand die scheel ziet ( Westvl.);
bij Kil. : loschaerd, luscus, strabo.
Jllant. loschaert, I. :;trabo, fr. touche.
z. losch.
LOSCHZIEN. Z. losch.
LOSDOOR, losweg, onbedwongen, sneldoor : hii deed het losdoor. I/ij ging
tosdoor ( Brab. ).
LOS EN DOOR, dwarsdoor, in 't fr. à tra-

vers, d'outre en outre : de steek ging
er los en door ( Anlw. en elders.)
LOSLATEN. Laat hem los, laat hem maar
doen. Hij liet wat los, en ook : hij
gaf wat aan, hij deed zeer vele verwijtingen. In dezen zin zegt men
ook :iemand wat inlaten (Br .,Antw ,) .
LOSSE HOOFDZWEER, m., hoofdpijn,
bij Kil. in 't I. hemicrania, in 't fr:

la migraine.
LOT, o. Het tot valt altijd op Jonas, d.i.
de onnoozelen moelen altijd den bot
schudden of: het fatsoen betalen.
J..,OT, 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 al een jaar
gelot. Vanhier: loteling: de lotelingen
drinken hun gewoonlijk zat (overal).
LOTER EN, LEUTEREN,o. w., t•slillekens
aan iets bezig zijnor futselen,ofschudden, zoodat het waggelt of rammelt,
I. neglige11ter agere (Kil.). : loter wat

aa11 dien boom en de wortels zullen
tossen. Loter wat met den riek en ge
zult de pieren zim komen uitgekroptlil; 2• Jicht bewegen, waggelen,

rammelen, I. vacillare (Kil. ) : in het

LOV

slot loterer1. De sleutel lotert in het
slot. Daar Lotert geld iu uwen zak.
Plant. vert. loteren of waggelen door:
hoche1· comme dans une chose creuse,
I. quatere , enz. Eenen .land hebbeu
die lotert is eenigen lust, een zekeren
trek gevoelèn om iets te doen. Gij
gaat op reis? wet ik heb nen tand die
lotert om me~ te gaan ( Brab. , Antw.).
LOTERSPEEK of LOTERSPEEKTE, loterende. Als de leé van de deur los is,
dan zegt men : ze is lolerspeck ( Kl.nr.); in Westvl. zegt men : lolerspeekte en 't wordt gezegd van al wat
lotert, vooral van wagenwielen die
te veellichokken omdat de as droog
is : die wagen is loterspeekte.
LOTUS, fr. lotier, welk laatste Sleeckx
vert. door: scholenktaver, in 'tI. lotus

corniculatus, trifolium odoratum. Lo- ·
tusbtoem, lotusplan I, enz. z. bij Weil.
mallote.
LOTWORP, loting, teerlingworp :iets bij
lolworp ve1·deelen (Kemp. en elders).
LOUTER, gelijk : 't is Louter goud, 't is
gelijk goud, 't gelijkt aan goud (Westvl.). Z. ooi;. Joeter voor : louter.
LOUTEREN, o. w., lichtelijk koken, ool•
wel : enkele malen warm maken. Het ·
woord stamt af van : lauw of luw.
LOUW, v., loog (Limb.). Z. bukken. Louw
( visch ), in Holl. v., is in Br. m. Z.
Bild. op : loog.
LOUWEN of LAUW EN, aantrekken (Westvl. ) ; te Poperingen zooveel als het
fr. atteindre, d.i. raken, l•rijgen, enz.
Bij Kil. bet. het : straffen, slaan, in
de boet slaan; het komt van lauwe of
touwe, dat wet beteekent.
LOVEN, dat in de Woordenb. : op prijs
stellen bet., heeft te Leuv. en omstr.
den zin van : laten of ve~koopen :

voor hoeveellooft ge mij die tafel, dat
taken?
LOVENDEGHEM ( te) begraven worden
bet. in Westvl. hetzelfde als, in Br. :
te blijde11berg begraven worden, en
wordt van iemand gezegd wiens dood

LUF

weinig of niet beweend zal worden.
LUBBE, LUBBEN, hetzelfde als : loo ,
lobbe, blz. 337 ( Hagel., Limb. ).
LUCHT. Uil de lucht vallen, van niets
weten : hij komt als uil de lucht gevallen , hij weet van de zaak niets
( OVel':ll ),

LUCHT, v., lantern ( Limo. en Teuth.),
handlantaarn ( Taalk. Mag. 11, t3 ).
llij draagt de lucht, hij komt er goed
ar ( Limb. ). In deze streek en elders
nog wordt lichten ( licht geven ) ,
Luchten uitgesproken. Men zegt er
ook : luchte eiers; luc/lte ( lichtzinnige ) jongeling. Z. tocht, blz. :HO).
LUCHTER, m., dat in de Woordenb. :
lamp en lantem bet., wordt in Limb.
en bij Bild. ( 11 , t07) voor : kandelaar (in den Teuth. : eaudeler) gebr.;
bij Kil. is het w. vert. door: eaudelabrum (Z. Arch. vr. Ned. Taalk.
111, 371). Het komt vanluchleu voor:

lichten. z. boven lucht.
LUCHTSLAGEn, m.,lichtzinmge mensch,
windmaker ( Limb. ).
LUDDER (met korten eu-klank ) voor :
ladder ( Limb. ) ; in llr. en Antw. :
leer, leeder; in Limb. ook nog : ieier
of leider, 'twelk van : leiden, in 't
hgd. leiten, afgeleid is. Doch Bild.
(II, t56 ent69) zegt «dathet v.
is als : Laddering, vantad, ·iade, of
liever als veri.Jastering van leer of
leder, van lede, d. i. lid, waarvan
le-en , le·er, bijv. leder spo1·t is cene
geleding in 't klimmen. "
LUDDERS, doeken waarin men de kinders bakert ( Westvl., Veurne ). 't Is
hetzelfde als : Lodders; bij Kil. : loeyer, ·
luyer,kinder-bindsel; teAntw., Bruss.
en Leuv. zegt men: bussel (Z. blz. 86);
in Hol!. : tuier. Z. Bild. op : luier of
luër, samengetrokken tot luur.
LUFER, LUFFER, LUIFER. Z. !offer,
blz. 341.
LUF~'EN, b. w ., heffen, verheffen, ophCffen ( Maastr. ) ; 'men vergelijke hel
deensch : lo(te (verheven ) en het

LUI

noordsch : lofla, hell'en. De { verwisselt zich meermaals met eh en g als
b. v. in : lucht, licht, in 't hgd.
lu(l, enz.
LUGGE, v., uit Popering. toegezonden
met de betcekenis van : onkruid in
de tarwe. Doch het schijnt wel hetzelfde te zijn met lagge or logge en
dus is het: besebading aan heL graan.
LUI. Nietlui gevallen zijn, niet pluis gevallen zijn, ook : zich moedig vcrdedigen ( Br., AnLw. ).
LUIAARDEN, o.w., luieren ( Br., Antw.
en elders).
LUIDEN, LUIEN. 't Zat er tuien, heL zal er
gaan spooken , ge zult bekeven worden; ook: 't zal op uwen toren beiaarden. Z. blz. 38 ( 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 : /tij luierde Item va11dege met
de ooren. Gi moochlmi zoo niet luiereu. Luiereu is een freq. van : toreu
of leuren, d. i., gelijk men in Br.
zegt : prosseu en, in Vl. : mooschen).
Kil. vert; tuyeren , loeyeren door :
trahe1·e, allralure ( trekken ) ; doch
toyeren bet. bij hem ook : binden, en
toeyer : band , bindsel. 'L Is dus een
ander w. als : tuieren van :lui.

LUIERIK, m., luiaard ( Br., Antw. ,
Limb. ). Vanhier : luierikken , den
luierik spelen. Men noemt te Antw.
en elders nog luierik dçn' tarief of
het boek waar de onderlinge vcrhouding der vcrschillige muntsoorten in
opgegeven zijn.
LUIF, v., dat in de Woordenb.: afdak,
winddak, fr. auvmt, I. umbracutum
(rondium, projectum , cumpluvium ,
suggrur11ta , podium , pergula , enz.

(Kil.) beduidt in Limburg. : t• boord
of rand van ecnen manshoed : de
heud mil brei tuiven zeen gansch oet
de moode; ~· gemetselde or gcpaveide
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LUI

(geplaveide) kant langs huizen of ge·
slitzwijgeude luimers. Plant. en I<il.
bouwen en dus zooveel als: /Jrei, fr.
vertalen luymer, luym-oore, door 't
trottoir. z. Dild. ( 11, f97) en Weil.
I. observator, insidiator, speculator,
op :lui.
explorator, d. i. loerder, spioen, enz.
LUIKEN, b. w., eigenlijk en van ouds :
Z. Lulofs, blz. 191, en, bij ons, luisluiten, toedoen , dekken , wordt in
men , luimeren en luwen'.
de Kemp. gebruikt voor : stoelen LUIMEREN, o. w., voor td. van : luimeu,
vlechten , of : stoelen biezen of binbespieden, iets met vel'langende
den : die stoelen zijn slecht gelok'eu.
oogen bezien, op iets zulke oogslagen
Wie Luikt uwe stoeten? Vanhier : ,
werpen alsof men het begeerde en
luikbiezen , luikstoet, stoeltuiksel.
verwachtte: wat staat gij daar te tuiLUIKER, m., in vele gewesten van Vl.
meren, ge zult toch niets opdoen. llij
voor : mes met een houten hecht
heeft at lang naar die plaats getuiz. Iierenaar.
merd. Vanhier: luimeraar, afluimeren
LUIKERWAAL, waal van Luik of uit het
(Dr., Antw.). Z. luimen en luwen. Dij
Luikerland (overal ).
Sleeckx en Kil. komt luimerm voor
LUILEKKER, bijv., lui en lekker (overal).
in den zin van : sluimeren. Luim ,
LUIM·, m., daad van luimen : op zijnen
voor inval, behoort ook tot : slui-.
luim tigge11, op zijnen loer liggen
meren, in welken toestand men aller(Antw. ). Z. luimen.
lei invallen krijgt. De s is een voorLUIAlEN, ~luren , afspieden, afkijken,
voegsel als in : slinks van links.
neerstig beschouwen: op iets luimen,
Z. Tuinman's Fakkel.
op iets in heimelijke verwachting
LUINSCH. Z. luunsch.
zijn dat men dit iets zal bekomen.
LUIS, v. Ee11 vreemde tuis voor : een
Bij 1\il. bel. luymeu : met het hoofd
vreemdeling; arme tuis, arme duivel
naar de aar·de gebogen voortgaan,
( Br. ). Men zegt in Vl. luis leeg, luis
gelijk bespieder·s doen ', ook 't I. obarm, voor : zeer laag, zeer arm;
servare, insidiari, en : met schuinelders, h. v. in Br. en Antw. :zoo
scho en bespiedende oogcn bezien.
al'm als eeue luis. llij wordt va11 de
Plant. verfr. luymm oft toeren door:
luize11 opgeëtet1, hij is dood arm. llij
lort1er, rcgarder ou guigner quelque
cllose comme te cilal faictla soul'r4,
I. specutart, cap/are, enz. Vanhier :
/uimer of loerdel', fr.lorneur; en luimiuge, locring; afluimen. Het wordt

zat nog van de tuizen opgeëten worden, hij zal bloedig arm worden.
Yan wijn drinke11 krijgt, men Luizen, wordt men arm. Hij heeft meer
l1tizen als geld, hij heeft meer ar-

hier en daar nog gehoord ; maar in
llr. en Anlw. zegl men : tuimeren.
Tuinman brengt het tot het I. timus,
schuinsch , dwarsch, « I. timis oculis intueri, overdwers aanzien en
beloeren," en meent dat Luimm hetzelfde w. is als : luipen , vanwaar'
stuipen en van dit: slieper. Z. luwen.
LUiblER, m., in VL een die alles stilzwijgend afluistert en beloert, afloeder,
bespieder, fr. guetteur : ik betrouw

moede dan weelde ( Br., Antw. en
elders). Luizett hebben,, schulden
hebben ( Kortrijk ) . Twee luizen op
eenm kam bet. te Antw. hetzelfde
als in IIoll. : twee handen op eenen
buik. 't Is betereene luis in den pot
dan geeu vel, 't is beter iets dan niets
(hier en daar in Vl.). Hij komt vanzelfs, gelijk de luizen , hij komt
zonder genoodigd t!) zijn (Vl., Br.).
Z. luizen.
LUISAARD, LUIZIGAARD , m., luiszak,
luizekop , luishond , luizeknl , luize.

dien kerel niet : hij ziet er een eerste
tuiml!r uit. Tuinman heeft ergens :
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pook, luisbosch, enz. (Vl. en elders).
LUISAI\M. Z. luis.
LUISKUL ,'m., luiszak, Iuisbosch, luize- ·
kop, enz. (Vl.); in Br. en Antw. is
'L: luizekop . .

LUISLEEG. Z. luis.
LUIT, v., sloester of groene bast van
noten : de noten zijn al uit de tuit.
Vanhier 'tb. w. tuiler1: de ruut luiten,
den bast van de noten doen ( Limb.);
in llr. en Antw. sloeslerel,. Bij Kil.
staat: luyte, luydte vert. niet slechts
door: lyra, cilliara, maar eerst door:
chely.ç ,· testudo, d. i. schildpad. Nu
't I. tesludo bet. ook : liChelp eener
schildpad en welfsel, fr. !JOÛle, en, bij
Vitruvius, zelfs : zaal en voorplaats.
lilagelijk dat vandaar de bt'leekenis
van bast, aan tuil liegeven, voort·
komt. Bij Kil. bet. luea ook : schelp.
LUITE komt in Vl., b. v. in 't Meetjesl.,
voor in : boeJ'eluile, kofTieluite , genevertuile; een zalle tuile. z. leute en
Jut.
LUITEN. Z. luit ..
LUIWAGEN, m., spinockop met zuer lange
poolen ( N.·Limb. ). Men zegt in dat
landschap ook huiwayeu ( hooiwagen). Z. luiwagen in de Woordenboeken.
'
LUIZEKUL, m.Z. luiskul en lml (blz. 308).
LUIZEN, mv., zaad van vijgen ( Br.,
Antw. en elders); het vijgenzaad
wordt aldus genoemd, zegt Adr. Junius, bij Kil., omdat hetkraakt als eene
geknakte luis. Men noemt in Oostvl.
nog luizen : de kleine scheutjes die
aan de tabaksstammen groeien, nadat
er de groote bladeren afgetrokken ·
zijn. z. 't vol&ende. .
LUIZEN, b. w., in gemeenzamen stijl :
vangen, vinden, opdoen :hij zaldaar
niet veel luizen ( Br., Kemp., Vl. en
elders); te Maastr. zegt men: tuse11 of
luschen, en dat bel. daar: ontvangen
bij verkooping, opdoen, verkoopen :
ich hub vandaag nog niks geluust.
t~doch hier zal lliseu wellicht het·

,
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zelfde zijn al.>, ·bij Kil.: loscri (Z. Jutsen). In Oostvl. wordtluizeil meest
gebr. voor: de Luizer1 or jonge en n>.~t
telooze scheutjes van de &abaks ..
stammen uitnijpen : W/JDTOn& tuist gij
uwen t4bak niet i' In 't L. v. Aalst
zegt men : den tabak dieven.
LUIZEPOKE, LUIZEPOOK, m., luizekop,
luiszak (Westvl.); te Eecloo en elders
zegt men : luispokke : o gi leelike Luuspokke. Bij Kil : luy~poke of luy~l.ack,
J. pedicttlOSIIS.

LUIZIGAARD, m., luisbol, luiszak (Westvl.).
LUIZIJDE. Op zijne luizijde liggen , luilijk , vadzig op zijne zijde liggen ,
in de zon liggen ( Br. ). ~- koekzijde.
LLJK, v., in Westvl.een nieuwjaarswafel;
zoo noemt men ooi>: eenc vermaarde
Kortrijksche wafel : ik ·verwacht van

u eenige.luks voor mijnen uieuwjtlar.
Ja, als ge ll wijs houdt, maar audt•rs
geen luksk.m. Het is licht voor : lukwa{et , lukt..oeke , als zijnde e~n koe/i.

dien men krijgt, omdat men , met
de jaarvernieuw in~:, alle geluk komt
wenschen.
LUKKEN, b. w., nieuwjaar wensc.hen :
of, ter gelegenheid van het nieuwe
jaar, iemand alle geluk loewenschcn
( Westvl. ). Z. luk.
LUKTHEM, m., luk, geluk, geval, toeval :
'l was tie luktitem, of : 'l was bij
lukthem dal ik kwame ( Oostvl. ).
LUL, m., flauwe praat; vandaar: lulleman (Dr., Anlw., Kemp., I.imb.);
in Hr. zegt men ook : gelul , o.
LULLEMAN, t• man die lult, frutselaar,
talmer, prulleman, voddem:~n : alto,
Lulleman , waar blijf de zoo La11g?

2• Ook degene die de lul van eer-.e
brandspuit bestiert (Dr., Antw. en
elders). z. het volcende.
LULLEN wordt in Brab. gebr. niei sleehLs
vooz· : laten of beuzelpraat vertellen,
maar oók voor : Junderen , sammelen, lanterfanten, semmelen, tafleIen of talmen , frutselen or futselen ,
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d. i. : traag aan iets bezig zijn. Z.
lallen , lollen , het voorgaande en 't
volgende.
LULLEN, pannekoeken f West.). " Lul,
zegt Bild. ( 11, !OI), wortel van : lullen ( thans verkeerdelijk lollen ) , het
geen allijd : warmen, lo·ël.tn, lo-eren
( luieren) plach te beteekenen, van :
to-e11 , waarvan nog : lollepot, d. i.
vuurpot , overig is. »
LULLEPOT, m., snapper, babbelaar (Vl.
en elders). Dit w. is gevormd evenals : grolpot , grompot, enz. ·
LUNKEN, mikken, aanleggen : /lij $Chiet
zonder lunlcen ( Westvl.), in Br.,
Oostvl. en Antw. zegt men :mieren.
Lunlcen is voor: lonken, loeren.
LUNS, v., komt in N.·Limb. voor in de
volgende spr. : hij loopt zich de lUII$
uit, d. i.: hij loopt zich buiten adem.
Ltms of letls is eene spie om 't rad
in de as te houden. Doch het zou
hier wel eene verbasterde uitspraak
van : toos (long) kunneo zijn. In 't ,
Hagel. bet lUII$ nog : de ketting
waarmeé men koeien of paarden aan
de krib bindt , maar hier is lu11s
gewis voor : lunskelling, d. i. eene
ketting die met eene luns vast is. Tosschen Th ien. en Landen zegt men ook:
tem&, in Westbr. : soep- of dienlepel.
LUNTER, m., voor : gelunter ( Br.); in
Antw. en de Kemp. : leunter. Z. lun.
Leren.
LUNTERAAR, m., die luntert, lulleman,
taffelaar of talmer , fi'ULSelaar : allo ,
tangelmlter of luntereer, spoed u
eens wat.

LUNTEUEN, o. w., 't zelfde als, bij Kil. :
Junderen en loteren, bet. in Hr.,
Antw., in welke laatste pr. men :
leunteren uitspreekt : zich met nutteloozen arbeid of met beuzelarij bezig
houden ; ook : Laftelen , talmen , en
ook: traagzaam handelen, uitstellen;
Lij l(il. in 't I. cw1Cla11ter agere,
morari, differre :wat luutert gij claar
.wo tau uaa11 l z. klcute1·eu (bi<~. 250 ).

LUI'SEN. Z. lepsen.
LURM, v., ·greb ( N.-Limb.). liet staat
misschien voor : slurm, dit voor :
stommer, en dit van : slim of stom
voor : krom , zoo als eene loopgraaf
veellijds is ( Z. Weil. en Bild. op :
stommer).

LURMEN, o. w., zacht spelen in het bolspel ( N.-Limb. ). Men vergelijke
hicrmeé : lummeten, dat bij IJiussé :
lalmen , Junderen en luren , luimen
en loeren beteekent.
·
LUSEN. Z. luizen en Jutsen.
LUSI'E, v., een die niets beteekent, een
deugniet ( Westvl. ). Bij Kil. is luspe
een 11eger~manneken, 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 do geringste waarde.
LUT, v., in 81·., Anlw. en elders steeds
van een vrouwmensch gezegd, gelijk
tobbe, smll en kut, altijd op manspersonen wordt toegepast en wel omtrent met dezelfde beteekenis; zoodateene tut of eer~e goeie tut zooveel
is als: een goeilijk, argeloos, onnoozel, sulachtig vrouwmensch , eene
sloor ( Z. ook kut, Llz. 309). Licht is
dit lul 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 'I enkel getal voor : meit genomen
wordt. " Nu meid bet. zooveel als :
maart, maacd, dienstbode, slavin.
Maar ·lul, leute of luit zou ofwel de
wortel van : toleren, leuterm , ofwel
cenc verbasterde uitspraak kunnen
zijn van loot, jonge scheut of jonge
spruit. z. Juts, Jutsen, lunteren.
LUTE, in Vl. voor: !uite, leute of lul.
LU'fER, m. ( lllaastl'. ). Z. leuter.
LUTJE, o., mal meisje (B1·., Antw.). Z.lut.
LUTS, m., goede vent, lobbe (hier en
daar in Vl.); 'L schijnt de worlel ,·au:
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tutsen, d.i.: Ioteren, te zijn. Zoodat
/ut zooveel bet. als : Junderaar, lulleman, prulleman, sukkelaar. Z. I ut
en Jutsen. Verders wordt luts gebr.
voor : lits, let~e en los. Z. Bild.
( 11 • 203 ).

LUTSEN, bij Kil. en thans .nog hier en
ginds in Vl. voor: loteren of leuteren
gebruikt in den zin van : schudden,
waggelen, ronken , tiJHelen, beven,
trillen : luts aan dien staak een weinigske om hem uit te krijgen. Laat
uw gebabbel, mijne oor/m tutsen ervan
( Westvl., Kortrijk). Het wordt ook
voor: !dutsen of klotsen, en, evenals
Jo teren, voor: traag zijn,IJ·aag te werk
gaan, gebruikt. Naar /tuis lulsen,
is : stillekeus naar huis trantelen.
LUTSEN wordt, omstr. U peren, met borgen v66r op, gezegd in den zin van :
lossen, afzetten of verkoopen, b.v. :
'k borg noch 'k en Lul$e aan u iemand.
Neem geld meê, ik wille niet dat gij
borgt·eututst. In dien winket borgen'
m lulsen ze aan Jan eu alleman.
Hij Kil. komt losm voor in den zin
van : verkOOP!Jn, uitgeven, afzetten,
I. evacuare, einillere, vendere, divell·
dere, eng!. Lose, to Loos, I. amittere,
perdere, verliezen. Losen schijnt ons
slechts eene andere uitspraak van :
Lossen, loslaten, I. la;rare, vacua re ;
in Westvl. : lusseu uitgespr.; bij
Maerl. komt luseen voor in den zin
van : zich versteken, nestelen, schuilen, en te Maastr. is lusm : verkoopen. Z. luizen en : Arel!. vr. Ned.
Taalk. 111, 37t.
LUTSEPOOTEN, o. w., met de twee beenen lesamen springen (Kortrijk).
Z. !uts, Jutsen, en verders de Woordenb. op : lit, lits of Iuts.
LUTTEL werd vroeger en wordt soms nog

LUW

gebruikt voor : klein, en veel voor :
weinig : zoo zegt men nog. : Lellet
lnghen ( Edinghen), in 't fr. Petit
Engllien (dorp in Hainegauw) : geef
maar, /we tutter datliet is, 't zat toch
batm. Luttel acliten voor : kleia
achten ( Drab.); vroeger was : leltet,
lillet , tutlel , veel voor : klein , en
lultelgoed voor: kleingoed in den zin
van : weinig, gebruik~ (Z. Taalk.
Mag. lil, W2 ).
LUTT~R, LITTER, in Hr. en Antw.; in
Oostvl. : letter voor : lullel; in 't oud
engl. luiher ( Z. Delf. 491 ).
LUTTEREN, o. w., zingen ( Limb.); in 't
L. v. Waas luidt het: loelereu.
LUUNSCII of LUINSCH, bijv. en bijw.,
vervaarlijk, buitengewoon, zeer, enz.
Hij is luunsch groot, luuusch gewassen. 'lis ne luzmsche kerel ( Limb. ).
Bij Kil. bet. toen :een stom , bot,
dwaas mensch. Z. Loenseli bij Weiland.
LUUSTEREN, luisteren : het wl'êr sleet te
luisteren, zeggen de Geldcrschen, als
het noch vriest noch dooit ( Z. Taalk.
Mag. I, 317 ).
LUUT, v., deugniet ( Maastr. ). Z. Jut.
LUWEN, o. w., den luiaard spelen :ga
voort, gij blijft daar Luwen met uw
werk ( omstr. IJ peren). In nr. en
Antw. zou men zeggen :spoed u wat,
wat zit gii .zoo laug te lullen of ook : te
tuierikken. Zoodat het etijmon schijnt
lui te zijn. Edoch in den Teuth. IJet.
tuwen hetzelfde als : lupen ( luipen
welk, volgens Tuinman, 't zelfde is
als: luimen of loeren) d.i.: zien, be·
zien, afzien , nazien, aanzien , aanschouwen, beschouwen , ook « myt
begeerte kycken , enz. " Bij Kil. is
't laveym ( V:lfwaar lauetse), I. vagare
otiose. Z. laten.

MAA
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M
lilA AG (lichamelijk deet\ in nr. en Holl.
v., is in Limb. m. Edoch men zegt te
1\laaslr. en omst. ook : maag voor :
maagd. z. dit woord.
1\lAAGD, v. ( uitgespr. maag), mv., mägd
of meegd en meeg, wordt in Limb.
nog voor: dienstmaagd of dienstmeid
gebruikt, ook vcrtalen vele Woor. denb. maagd door: servante (Limb.).
Men zegt daar nog : maat; in Br.
en Antw. : meid, meisse ( maasse)
voor dienstmeisje; elders , IJ. v. in
VL : maart, I. anciUa, ministra ,
enz., hgd. magd, engl. maid.
liJAAI, v., verbastering van : marbol,
marmereu knikker (Hagel.).
IIIAAIMEERSCH, v. en m., weide, beemd,
maailand , hooiland , f1·. pré à {aucller : 't is zeer 110odig in april het
overtollig water vau waaimeer.>chen
te l1't.kken Thouroutsch landbouwalmanak, 1851, blz. 27). De suike1· van
'l hooi wordt verlureu met de maaimeersellen 's winters te la11g onder
water te laten staan (Ibid. 1852,
blz. U). 't Is samengesteld uit :
meersch ( broek ) en maai , wortel
van : maaien , ofwel : made , van :
maeden, bij Kil. hetzelfde als :
maaien, in 't I. metere. blade, rnaede
bet. bij Kil. : slijk, drek. Dij Bild.
( 11, 209) bet. made ( bij ue Ouden
ook : mate , van : maaien ) beemd ,

't zij als wei- of bouwland; in N,-Br.
en Groningen bet. : made; in Fries!. :
mad eo miede ( meede); in N.- en
oud Fries!. : mltde of mede ; in
overijsel : maat ook : weiland; in
de pr. Drenthe : hooiland aan den
waterkant gelegen en dat veelal
ovel'loopt. In Gelderl. noemt men
marlt : eene weide met boomen omringJ ; is zij met elzen bezet, dun

wo1·dt ze : pas gelleeten (Z. Taalk.
Mag. 11, 424 en IV, 367; en ;/rch. VI".
Neder/. 1'aalk. I, 333); Hoeufft, 376;
Plant. heeft ook : moellandt oft maeytandt ; Kil. : maeyland voor : weide ,
I. pratum. Vanhier heeft men : madelieve of malelieve, en meezoet voor:
mede- of mate zoet, d. i. eigenlijk :
wei- of graslieve. - Bild. leidt maat
af van: maaien, en dit van : ma·en
(afsnijden), waa1·uit, zegt hij , het
engl. meodow , 't gene met ons puwe
(grond), samengesteld is , evenals
landouwe. Z. mat, bij Rild. ( 11, 120.)
f!IAAISCHIJTER, m., verkeerdelijk uitgespr.: manescllijter, groote vleesehvlieg die haar zaad op het vleesch
stort en alzoo daarin spoedig
bederf brengt (Vl.); te t:euv. heet
dit ongedierte : dol; in de Kemp. :
lol.

MAAISTEEK, bijv., van de maaien doorstoken : die appelen , pereu vatte11
af, omdat ze maaisteek zijn. Dit jaar
zijn er vele maaisteke hazelnootjes

( Br., Antw. ).
MAAL ( eene) is, omslr. Venlo en iq
Gelderl., eeue vaars of veers die nog
geen of wel maar één kalf gehad
heeft ( T. JI. 11 , 426); Weil. heeft :
male, eene tweejarige koe .als rijp
wordende om te paren.
MAAL , v., zak of tesch in een kleedingsstuk : b. v. : broeksmaat, kie/smaal.
Vanhier : inaalplag voor : zakdoek ,
neusdoek ( Belg.- en Holl.- Limb. ) ;
in 't L. v. Aalst heeft male ook de
beteeken is van : broektesch; in Westvl. is male een zal;je in eene vest
en ook een waarin de schoolkinderen
hun gerief en eten steken. Maal is in
de Holl. en andere Woordenb. verfr.
door: malle, vatise (reiszak}; in den
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Vos Reinarde ( v. 400 en 889) staat;

MAA
gen bet. hier en daar iri Vl. : kaal-

hoofdig zijn. Een kaalhoofd heet er
in de wandeling : maandrager or
op het woord.
.
maanlicht. De ronde borstel, genaamd
MAALUOI,,
bol waarmeê men maalt.
raagborstel , wo1·dt in vele streken
z. malen.
halfmaan geheeten. Bij Kil. heetcu
MAALDEH, m., molenaar, meikever (Br.,
de witte plekjes die op de vingerAu tw. en elders); te Leuv. : preêk·
heer en vliegvleugel; te Brussel :
nagelen te zien zijn, alsmede het
velleken op de oogen ook : maette.
preêklteer , koningsken en ook :
kreaaltfe, doch die laatste benaming
z. moon.
wordt aan den kever met rooden ·MAAND is in Limb. m., gelijk nwnate in
hals gegeven, licht omdat hij hier't hgd.
door eenige gelijkenis heeft met de · MAANLICHT. Maanticfit dragen, kaalhoofdig zijn (Somerghem). Z. maan.
krealen (koraal is de naam \'an de
lworknapen of misdieners), die een
MAANNEN. Z. mennen ( caul. Axel).
roodenkraag aan hun misdienersrok MAANSEKINDEHS voor : menschenkinders, in 't cant. Axel : eene uilroedragen. Hoor hoe 't Brusselseli ketje
ping die zooveel is als in Brab. en
(ga min l zijn gevangen ~ aalder toeelders : mensellen Gods I lieve hemel!
zingt:
wet hee1·e I enz.
Vliege, vliegc, vculekc!
MAAR, v., marter, m., hgd.marder, f1·.
No 't meuleke,
martre ( Limb. ).
No 't lant fa looik
No de beire s.trooik (ook rneulestrooïk),
MAAR, v., nachtmerrie, fr. eauciternar:
male voor : maag. Z. Weil. en Bild.

m:,

Over de blokken
Over de stokken (ook zo/; keu)
Over onse lieve vra van 'l kerckhof.

Z. averulle (blz., 22), eekronker
(blz. H3), lootenhulle (blz. 351) en
maalluinker.
lilAALKANTEN, o. w., den maalkant van
de randen eens molensteens scherpen. Boomeu (blz. 60 J heet men
den anderen diepereu kant uithalen
(Kemp., Geel).
MAALKBOCHT, JIIELKUOCHT, m., de
plaats waar men, in de weiden , de
koeien bijeendrijft, om ze te.melken
(cant .. Axel). Men spreekt daar maalk
voor: met/i, uit.
MAALLAADJE, MAALLAAI~ MAALLAGIE,
MAALLOl ofMAALLOOD. Z. malage,
enz.
MAALLVINKEH, MALVINKER of MALRONKER, m., meike\'er ( Zele ).
MAALPLAG, v., neus- of zakdoek (Limb.).
z. maal (te3ch) en plag.
MAAN, v., soort van visch ( Limb. ); een
geba.k ( Kemp. ). niaan- of manedin-

van de ·maar berede11 worden, de

nachtmerrie hebben of: door de na eh!merrie overvallen worden (Oost.- en
Westvl., Ur., Antw., Kemp;, LHnb. ).
Van die, 's avonds of 's nachts, hunnen weg niet mee1· kunnen vinden
en van pompoenen , enz. die mist..omen of slecht gegroeid zijn, zegt men
ook, hier en daar in Westvl. :·dat ze
vau de mare bereën zijn. Z. Gorr.
Bec.; bij Kil. op: maere, nacht-mel'ic.
J(aar , vanwaar : me1·rie of meer,
beteekent paard , het zij hengst of
merrie. Z. Bild. en Weil. op : maar
en merrie.
MAARLEN, MARLEN, o. w., wordt hier
en ginds in Vl. gezegd wanneer twee
boeren, elk een paard in den wagen,
de ploeg of de egge samenspannen.
Z. mariCA en morlen bij ··Wéilaml.
MAART, v., voor :maat of meid, d. i. :
dienstmeid ( Vl. en elders ). Maarte,
zegt Bild. ( 11 , 207), eertijds voor:
huismeid gebr. en ook weleens !Jij
wijze van spotternij op eene huisl;at
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toegepast, is de naam MarLila, enz.
Ook Kil. leidt het af van Martha
(zuster van S. Maria van Magdalon ).
MAAS. Hij is met dert prins over de JIJaas
bet. : hij is uit een ongeluk gered ,
zinspelende op de vlucht van den
prins van Oranje en het onheil, aan
Egmont en Iloroe ten tijde van Alva
overkomen ( Limb. ).
1\IAASCH en MASCHEN, zoo luidt in Westvl. : maas en 't w. mazen, in 't fr.
remailter.

1\IAASHOUT, o., verfr. Sleeckx door: éra·
. bte; bij Kil. : rnaes-hout, maeserenhout, macshouten boom, I. acer.
1\IAASKOE, in 't'Hagel. voor : Manskoe.
MAASTRICHT. Het spreekw. : ik plant u
de star van JIJaastricht in 't aangezicht wil zeggen : ik zal u met mijne
vijf vingeren 't aangezicht ten bloede
krabben. Het wapen van Maastricht
is eene zilveren star van vijf punten
in een veld van keel.
MAAT en STUUKSTOK komt voor in :er
blijft veel aan maat en strijkstok, d. i.
er zijn veel verloren kosten : in een
sterfhuis blijft e1· altoos veel aau maat
e11 strijkstok ha11geu (hier en daar in
Dr. en Vl.); omstr. Kortrijk zegt
men : 't vergaat al il1 maten eu strijkstokkm, d. i. daar komt geen einde
aan, 't vergaat al in verloren kosten,
beuzelarijen, in kijven en lirakeelen.
1\IAATJE, o., kunst, lmnstgreep, fr.tour
d'adresse, d'habilele', de force. Knapen ondereen stellen malkanderen
moeilijkheden voor : b. v. wie van
hen het hardst, het langst, het verst
kan loopen , het wijdst springen,
het meest hefl'en of dragen , enz., en
dat heet men : iemand maatje stellen of maatjes doen , maatjes leggen,
maatjes geven (Oost.- en WesLvl. ).
z. blz. t61 gram maatjes, waarmeé het
in vcrband sch1jnt 1 en bteuntje stellen, blz. 60.
•
MACH EL, visch, die ecnige gelijkenis
heeft met den brasem en zich in vaar-
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ten enz., ophoudt; maa1· ze verlaat
op vaste tijdstippen om te rogen
( KI.-Ur., Willebr. ). Dit is gewis dezelfde visch, dien and1lren makel of
makelaar; de Hollanders: makreelor
· makereel heeten 1 in 't fr. macquereau, I. scombrus, eng!. mackereit.
&lACH IEL (houten), m., een magere
mensch (in 't L.v. Waas) .Z.'t volgende.
lilACHOCH EL, v._, in vele Belgische provincien gebr. voor : dik, vet, onbeschaafd, slordig vrouwmenseh.
Sleeckx schrijft : rnasjoffel en vcrl'r. :
dikke mosjolfel door : grosse gagui .
In 't Arch. vr. Ned. Taalk.. (11, t73),
staat magogget, dik en log mensch.
Waarschijnlijk is machoeitel 't zelfde
als : mokkel of maggel, een dik, vet
kind of wijf. Volgens Kil. is : machache, machachel, een zot, slordig
en mismaakt wijf; ital. magagna ,
macchia ( plel\, smet).
MADDER, bijv., weekachtig, slap, papachtig, fr. molasse. Het is afgeleid
van : made, maede , in den Teuth. :
modde, drek, slijk of modder.
MAF, m.en v.,iemand die rnafis; ma{zak,
dikzak, dik en t1·aag ,.persoon ( Br.,
Antw.).
MAFKOE, v., maf vrouwspersoon, eene
zog, fr. {emme avachiée.
MAGED , in 't Z. veel gebruikt voor :
maagd.
MAG EH. Zoo mager als eene tuis, als eenea
germ, als een slijpslçen, als eert stekskeu , als een graat , ook : zoo mager
dat-men brandt, dat men uil eene lees
zou drinken , dat me11 enze geit lusschen hare horens zou kussen zijn

alle hier en daar in België gebruikte
spreekwijzen, die : zeer mager of,
gelijk in Holl. : zoo mager als hout
betlied en.
MAGERDAG, dag waarop de Katholieke
Kerk verbiedt vleesch te eten (o'veral).
1\IAGERIGHEID, magerheid (Dr., Antw.).
MAGOGGEL. Z. machochel.
1\IAHOI\IET, m., een vogelschrik, moolik,
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fr. épouvantait, chènevière, ook
stmoiman ; te Brussel : waaier
l Drab.).
MAK, &lAKKE, v., in Westvl. en Oostvl.
langs de Polders veel gebr. voor :
herdersschop, kleine schup met lan·
gen steel , boom genoemd , waarmeé
de boeren hunne akkers omgaan en
't water uil de voren laten. Mak het.
te Sint·Nicolaas en Eecloo : slag :
iemand eenen mak geve11.

MAKAGE, v., making, Jr. tegs ( Antw. ).
!IAKANST,le 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
meerde1·e verzekering tegen dieven.
Dit w. wordt meest gebr. in 't N. van
Vl., b. v. langs Zeeland heen. Te
Brugge beet men makelaa1·: den paal
waarop de twee vleugels eener dubbele deur sluiten. Z. Belg. Mus.
( t8U, blz. 186), en 'tw. : makelen
bij Weil. In Groning. bet. : maketer:
een dik stuk hout boven recht uit het
dak komende om de schuinsche wolfdaken bijeen te houdcn.-ln 't Brem.
Nieder. JY(Jrterb. en in 't llolsl. ldiot.
var1 Scllütze is mäke/er, makter,
makter : de paal eens wendeliraps
aan welken de trappen gevestigd zijn,
en ook : de balk aan den top eens
gevels. " ( z. Taalk. M. IV, 680 ).
MAKEN, dat in Westvl. en de Kemp. zijn
imperf.: miek heeft, wordt veel gebr.
voor : doen : ik weettoch niet wal gij
qltijd maakt (Vl. en elders) ; 2• in.
Westvl. voor : nest timmeren : die
vogel heeft in dien ftruik gemaakt;

:;o in den zin van breken : dit kind
zal zoo tang met die glazen •pelen tot
dat ze zullen gemaakt zijn (Hagel. ).
Hier is 'tw. : kapot of : in stukken

onder verstaan.
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MAKKE, m., vpor: mak, tamme of maffe
kerel (Dr., Antw. ). Z. verders: mak.
MAKKEN, vanwaar: makker, beL omstr.
Kortrijk : vriendmaken. Het is een
andere ui Is praalt van maken, dat Kil.
vert. door : transigere, pacisci, com·
ponere en concitiare.
MAKKETENTE voor: marketenter.
MALAADJE, MALAGIE, &IALOOD, ook
uitgespr.: mallaai, maloi, v., maal·
se I, bakzak, d. i. zooveel als men in
eens naar den molen doet, baksel ,
~;emalen graan :onze leste matagie is
op den molen. MoUder, wit de gij o11ze
maloi eer~s mee r1emetJ ( 'fhien. en

Hagel.)? Z. malen.
MALBROEK of MALBROEKWAGEN, m.,
een groote vrachtwagen, bijzooder in
gebruik bij de Walen, om vrachten te
vervoeren. Waar komt het woord
van daan? Men zou denken , bij heL
Ilooren dezes, aan de zware vervoer·
wagens der Engelsehen , die in onze
streken veel moeten te zien geweest
zijn tijdens de oorlogen van veldheer
Marlborough legen de Fransehen in
de 2d• helft der XVII• eeuw ( Br. ).
MALEN, o. w. (rolbaan-term), zachtjes
aan uiLS(Ielen. Vauhier : maal/Jol
( Waas). lflaler~ is, bij Weil. : rond·
draaien, zich heen en weér bewegen.
MALEN, o. w., zagen (iemand) door ge·
zaag of herhaling lastig maken, afmallen. Vanhier (iemand l afmalen,
d. i. afzagen; malerij, zagerij ( Br.,
Antw. ).
MALEN, b. w., het graan met den kaf,
molen zuiverep. Vanhier : opmalen,
doormalen , het graan nog eens malen om het stof er uit te jagen . .lflalen
wordt ook voor : knauwen , vaneen
bijLen gebruikt ( Br., Antw. ). Vandaar : maliander, maaltijd.
MALINGE, v., gemaald graan ( Westvl~);
in Br.: meel; omstl'. Thien.: malagie,
mataai.

MALK , voor : ieder , elk : verdeelt flel
zoo dal matk er even veel van krijg I
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( Li111b.); Kil. : matck, sax. fris. h()!l.
unusq!lisque-.
MALKAAR, voor malkalider , is van da-

gelijk<>eb gebruik geheel België door,

en wanneer men het laatste bezigt,
is men zelfs g·ewoon het te verbuigen : bemint malkanderen. Blijft bij
malkanderen. Die verbuiging is alles' zin11 wettig en gegrond, al zegt Weil.
dat het w. verbuiglijk is alleen in
~enit. : malkanders.
MALPAAl, m., slecht betaalder : hij is
een rechte malpaai. Ik wu niet
· geerne met matpaaien te doen /i ebben
(Hagel.). Het is van het waalsch: mat
(slecht ) en payer (betalen).
MAI.UINKER. Z. maallninker.
MA?!IBREDI-:. Wanneer eene buitengewone zaak gedaan wordt, zegt men
wel eens : dat is em sterk stuk, zegt
Mam brede. - Mambrede was lid van
den /laad der 500 voor het departement van Neder-Maas, wanneer deze
door Napoleon I werd uiteen gedreven. Hij was i'1" gouverneur van
Antwerpen ( 1\taastr. ).
MAlilEER, v.,.van 't fr.mère voor: moe. der : mijne m'1.1neer is dood (bijna
. overal).
MAM ME, uiér der dieren (cant. Axel ).
MAMMELOKKEN , 't zelfde als : lokkeil
(zuigen). Vanhier : mammelokker,
echel, in het fr. têta1·d ( Westvl.,
Kortrijk),
MAN. ran zijuen 111an maken bet. in
Westvl. : 't zelfde als in Br. :van zij·
nm neus, d. i. beslag, maken. Zijnen
man staan, Lelnvaam zijn om zich te
verdedigen ingeval men wordt aan·
gerand, het vol houden (Dr. en elders).
MAND. Door de mand vallen, dat in de
Holl, Woordenb. bet. : tot bekentenis komen, fr ... avoue1', co11{esse1', is
in Vl. in ongerijmdheid vallen ; in
Br., Anlw., Vl. en Limb.: niet gelukken, niet slagen, mislukken : hij
meende die plaats te hebben , maar
hij is door de mand gevatten.
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MAND EL, v., voor: mand. Vanhier, man·
delema/Cer. Maar men zegt voor dit
laatste doorgaans : korver ( o als ö)
( Limb. ) Mandel is ooi\ : eene zekere
~;raanmaat. Z. bij Hoeufft : ma/der.
MANDEL, m., graanhoop in het veld 1 hoop
van tien tot vijftien tegen elkanderen rechtstaande schooven: zoo haast
het graan gepikt en opgebonden is,
zet men het in maudels, om het
goed te laten droogen. Op die plek
staan 24 mandels (Hagel. en elders);
in 't hgd. is het ook: maildel; in Br. ;
hoop; omstr. Gent :mangel; en elders in Vl. ook : maggel en mantel

uitgesproken. Dij Kil. : mandele, 1.
marlipulus , duo (asces straminei ; et
mergetes duodecim , vulgo mandula.

MANEN, b. w., vcrmanen, verwittigen;
te Kortrijk gezegd voor : te lijk roepen : ik waan u dat tle begraving om
ll ureu .tal plaatse hebben. In den Vos
Reinarde bet. uwnen ook : toespreken, bidden. Z. verders de Woor·
denboe ken.
MANESCHIJN. 'lis maneschijn, er staat
geen haar meer op zijne kruin
( 1\Ieetjcsl., Antw. ).
MANESCIIIJTER. Z. maaischijter.
MANGEL (tuig), in Holl. m.; in Limb. v.
Z. ook mande!.
MANKEimEN wordt veel gebruil\t in denzelfden zin als 't fr. 11W1Hf1ter, ontbreken, missen, schelen, onpaslijk zijn,
enz. Kil. heeft: mar.ckéren en maneken , I. de{icere, deësse, carere; ilal.
mancare. Z. 't volgende.
MANKELIEK, bijv., gebrekkelijk, slap:
de oorlog maakt vele mensellen mankeliek. Vader is nog heet ma11keliek
van 't flerecijn. Jlanketiekm dienen
niet ·voor soldaat ( Hagel. ).
MANKEN, mank caan : hij mankt ( Br.,
An tw. en elders); lW. : maneken ,
in 'tI. claudicare.

MANKEPOOT, bij Kil. : mancke pied,
1. claudus, fr. boîleux ( Qveral ).
MANNEKENPEK , MOONTJEPEK , ook
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Heintjepek, bet zwart manneken of
de duivel ( Br., Antw. ).
1\IANNEKENS (gemaakte), gemaakte manieren, geveinsdheid, grimmaatje!l
(Dr., Autw. ).
MANNEN, b. w., uvermanneu, overwinnen, meester geraken, kunnen binnen
spelen : ik zal die schotel wel manner1
( Ur., Antw. ).
MANNOKKE, v., in vlaamsch Benegauw
en de bijliggende dorpen van Urab.,
eene ronde of bolvormige mand
zouder planen of vaststaanden bodem. Het is een waalsebaciltig woord,
dat duidelijk van het vlaamsch :
malideken (manneken1 verbadterd is.
MANSELEN, o. w., traag en lui gaan: hij
komt naar huis gemanseld (hier en
daar in Vl.).
MANSKEREL voor: man3per:>oon (Limb.,
nr., Antw. en elders).
MANSKOE, 1\IANSEKOEI, hetzelfde, in de
Kemp., als: guste koe; in nr.: muntige of toopse/ie koe; omtr. Thien. en
in Limb. : mauskoe; bij Kil. : mansche koe, mousche koe, mausche koe,
manskoc, I. vacca tactaria a lauro rton
i11i~a. Z. mau!\cb en gust, blz. ·t69.
MANSLIE, MANSLUl (ui klinkt als tt, uitgenomen Lc Maastr., waar men den
. ui-klank hoort) voor: mansliel.len of
manspersonen , evenals : Vl'ouwtui
voor : vrouwluiden of vrouwlieden
(overal).
MANSUUI..TE, soort van peer, ook koUieroos genoemd (Brugge).
)IANTELINE, de mantel der boerin11en,
in 't fr. mrwteli11 (cant. Axel); in
Ur. : mantiL
MANTIL, m., katoenen vrouwenmantel
( Dr , Antw., llagel. ). Oe Idem valt
op de laatste silbe : til. Mantilleken,
maudilleken is bij Kil. een krijgsmantel, I. tu.nica mililaris.
MARABOE, koiliepol, theeketel . fr. ma·
rabortt ( Ur., Vl. en e:ders ).
lilARDELAANTJE, o., krickepmimken,
ld1~ine roode pruim, fr. cérisette (SI.).

l.'tiAR

MARCOEN ( SINTE), o., of: Si11te Marcoenskwaal . .Al zoo noemt men in Drab.·
en Limb.'!koningszeerofde-schrofulen, omdat de H. lilarcoen ( Marcuipilus} :voor die kwaal bijzonderlijk
aanroepen wordt.
MARE. Meo ze&l in Anlw., Oost.- en Westvl. : door of van de mare bere~n wordell. Z. MAar, ook de Schoot- en
Letterbode, ~· jaarg. blz. 7.
MAllELLEN, mv. van rnarel, v., ook :
morellekerzen , soort van roode
zure kerzen ( Limb.); Kil. heefL :
marelle, ~n Pomey : amarelle·kers,
I. eerasurn aproniamnn , eerasurn
amari sive ariai sapore, vulgó amarinum. Kil. op : kriecke vert. roode
kriecke door : cerasum aprotliat~um, .
en swerte kriecke of mo01·eUe door :
eerasurn actium, eeraso actia11a ; ook

in Br. cp A11tw. verstaan wij door
marellen of morellen : l.le :t.warte,
vleesacbliGC en zoete kcrzen. Zij worden aldus in 't dictsch genoemd, zegt
Kil., omdat zij zwart zijn en de han·
den , de landen en de lippen zwart·
kleurig maken.
MAREN, altoos -maar zeggen : wat zit gij

daar altoos te mare11. Zwijg met uw
gemaar (overal) .
MARETS, o. Z. moeras.
MARIAZEN, het kaartspel, in 't fr. ma·
riage genoemd , spelen (overal).
MARKT. De markt afrijden, vertrekken :
toa, rüct de marktnuwr af, Jllaakt u
maar weg (hier en ginds in Vl.). Ya11
alle markten weêrgekomen zijn, doortr·apl zijn, van alle kwade zaken on·
dervinding hebben (Dr., Antw.). Jl'an
eerte kale merkt komen, een slechten,
beschamenden uiLslag van iels bekomen , straf van iets Ie wachten hebben :jou gen, als men t'huis weel wat

gij bekuist hebt, zult g1i van ee11e kale
merkt komen ( Anlw., Br. ).
ltSAll KT EN ( mer!rm uilgespr.), op de
mar!{ I iets saan koopcn: Lis, wat gade
merkten? (U mil., Leuv. en elders.)
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MARMITTENGOUO. Zoo noemt men uit
kortswijl het koper, waarvan de marmilten meest gemaakt worden(Brab.,
Antw.).
MARODE, MAROTE, MERODE, v. Op merode gaan bet. bij Blussé : gaan
stroopen, in 't fr. marauder, courir
à la picorée, à la pelile guerre ; bij
Sleeckx : cou1·ir la prélentaine ; te
Antw. en t.e Brussel bet. : op ma1·ode
gaan , rinkelrooien , op zwier gaan ,
op zwadder gaan, fr. bambocher. In 't
cant·. Axel wordt : op zen marole gezegd van een paard en bediedt er :
op zijnen gang.
1\IAROEILJE, MARULJE voor: rnarol : de
marutje zit e1· in, het slinkt zeer
( Westvl. ). In deze spreult wordt gezinspeeld op den rnarollenkaas , die
zeer sterk riekt. Z. blz. H3.
IliAROL. De mar·ollen zijn zeker kwartier van Brussel, door de geringste
volksklas bewoond, en waar men een
mengeltaal van waalsch en vlaamsch
spreekt, nlarolscll of nwrollen fran~ch
genaamd. Zie hier een staalken: <<Ah!
liské, ti siftlais, qui dit 'I formi; ehben! t'as qu'à faire des flikkers asteur
poutt t'échauffer, puisque t'as pas fait
un spaurpot pour l'hiver." lilarollenkaas is kaas door de rnarollen uitgevent. Z. kaasrnarol , blz. 213.
1\lAROTE. Z. marode.
lilARS, 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.
l\IARSCH MAKEN, iemand de waarheid
zeggen, kastijden ( N.·Limb. ).
lilARSRANK, m., afval van iets , iets wat
niet deugt, fr. déchet ( Maastr.). z. bij
Dild. ( 11, t 18 en 401 ) : mars en rank.
li!ARTEEL, 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. Delf.

MAR

(blz. 87, i• noot) zegt dat marteet
omstr. IJ peren nog gebr. wordt (en
wij voegen er bij, bijna in heel Vl.);
om disselnagel te beteekenen. Kil.
heeft,: marteel, I. malleus ferreus;
vulgo martellus, fr. marteau, ital.

marlello. Teutonice proprie dicilur
malleus (erreus temonis quem vulgatins diesselhamer vocamus. Men
denke hier aan Karel Martel. Z. Amatitea unomaslica. Lugduni, t66.1.
MARTEKO of MARTIKO, m., aap, sim ,
ook Hguurlijk : ge zijt juist als ne
merleko (Dr., Antw., Vl.); bij Kil. :
ma1·tin, holl. marle, I. simiua.
MAR1'ELAAH, eenc wafel die stuksgewijze uit het ijzer komt (Poperinge).
MARTELEN, o. w., niet uit den weg, of
niet voort kunnen , niet voorts of
voorwaarts lmnnen (Dr., Antw. en
Limb.); sultl\elcn ( Br. en Antw.):
zij martelt fel met dat ziekelijll. kind-

Ook : ziekelijk zijn : hij marlelt al
zes weken. Vanhier : martelaar, sukkelaar; marteling; gemartel; afmartelen , aftobben, afmatten : /tij heeft
zijn peerd afgemarteld ( 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 u der helle vruchten ,,
gaat met eene zekere plechtigheid
gepaard; de wagen. is dit maal << stik
ende 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 luid·
ruchlig /leida! Dada! Joech! hunne
geburen het einde van den arbeid
bekend ; de wagen prijkt ·met een en
stevigen dennen mei, versierd met
vaantjes van pgpier en klatergoud.
Weldra is de wagen ingeschuurd, 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
zeiven van den laatsten oogst de gans
gesmeten en op den naastvol~enden
zondag opgedisclll. Vandaar kreeg
het oollstfeest den naam van mar·
telgans. Het hier te lande nog voort·
levend gebruik van de martelgans te
smijlett bestaat hieriu : 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 én
is koning van het feest. llij de martel·
ga11s bellooren steeds vladen van
nieuwe tarwe ( Limb.). Z. mei : dm
mei inhalen.

MARTEN, MEUTEN. Zijnen h1arten onl·
binden of spelen , gerucht maken ,
lmaadwillig zijn : hij heefZ daar zijn
marten gespeeld ( Meetjesl. ). De pijp
aan merten geven bet. in Dr. en
Antw. : iets laten varen , het opgeven , den moed laten zinken , alle
hoop verloren geven : ik geef de pijp
aan mertett, ik wacht niet meer.
S. Marlens vuur stoken: rond de feest
van den_ H. 1\lartinus maken de jongelingen in het veld's avonds vuren
waarin zij versteken al wat z1j op het
veld vinden of anderszins bijeen ver·
zamelen, en dit noemt men: S. bier·
teke11s vuur stoken ( Brab., Antw.,
Limb. ).
MAli TINGAALSTOK, m., stok of ijzeren
staaf, op de zeeschepen te midden
van de boegspriet geplaatst, en aan
welken al de touwen dte tot de boeg·
spriet bellooren, vast zijn ( Antw. ).
l\IARULL.IE. Z. maroeilje.
liiASAN!.lEN (Poperinge). Z. mishanden.
1\IASJOFFEL. Z. machochel.
IliAS KEN, verkleinw. van maas, fr. maille.
1\IASSCHEL, MASSCHEH, MASSEL, t• het
zwart van den ketel, van de schouw,
van den rook; 2• zwarte aren in het

graan : er is dit jallr veet masset in
de gerst , de haver , de tarwe ; in

Westvl. spreekt men : masscher; in
Br.: massel; vandaar het w. : masseletl. lil. heeft : rnaschel, mascher,
en ook : masche in den zin van plek,
I. macuta, labes, hgd. mase (vlek).
biasehel, mascher was bij hem ook
een soort van kleur waarmeé men
zich bestreek voordat de masl\ers ,
bij hem ook : masc/1e, mascke, uitgevonden waren. Voor masscher
(zwarte aar) zie grimau:t , braTIdauw, enz. liet w. maze/eu of mazerm, fr. peli/es vérutes, hgd. masern, maseln, en, i u sommige ~treken
van Nederla11d, ooi\ me6se/s uitgesproken, en het engl. meastes zijn hiermede verwant. Z. masselen.
MASSCHELAAR, m., 't zelfde als : herpel
(185) of elper (Z. blz. t 17) (Westvl.).
Z. bij Kil. : rnaschelen (vlekken,
vuilmaken).
MASSCHEIL Z. masschel.
MASSCIIIEN, b1jw., voor : magseMen,
waarvoor men thans misschien bezigt ( Br., Antw. en elders); te
St-Anna· ter Mui de, een dorp in
Zeeuwseli Vl., hoort men nog : magsckien (Z. Taalk. Mag. lil, 518).

M. Stoke en andere oude schrijvers
gebr. : mach ghcscien, machscien,
magschien, enz. (Z.T . .'II. I, 46 ). In 't
oud hgd. treft men : mach-scellen ,
magkeihe aan voor: mag geschieden,
het fr. peut-i!tre, in 't hgd. vietleichl,
uederd. vee/licht, wellicltt,misscltim.
Z. Delf. blz. 277. De TeuLh. heeft:
mach.çchyert , bij avmture ; Ruysbroeck: machghesciert en lltachlicht.
MASSEL. Z. masschel.
MASSELEN, b. w., door massel zich zwart
maken ( Ur.); zich bekruizen (zegt
men in de Kemp.); zich bevlekken of
vuilmaken door het zwart \·au ketels,
van schouwen, graanaren , enz. Kil.
heeft : maschelen, lilascheren, tnae·
schel! , I. macutare , obungere (uti-

. MAT

giue. alramento, enz.
MAST, rn., fr. n~asse, v. hetgeen de sol·
datcn moeten hetalen voor kleederen,
enz.. eer ze mogen den krijgsdienst
vcrlaten (veel in België).
MAST, m., den, dennen hoorn. Vanhier
mastenhout, mastenbosch, masten·
top, de vrucht van den rnastenboom

( Hr., Anti\',).

MAT

voor zwak gebr., beteekende vroeger:
overwo11nen , overheerd. Zoo zong
lilacriant ( Spieghet hist. l, blz. 272 ).
Die in cortere tijt die slat
Onder dcde ende maecle mal.

En in de Qudvl. Geáichten, ui tg. door
Blommaerl (blz. 3-i, v. 2856):
1\leaeghcn heltben vire ar ghesteken
Die daer dool bleef orte mat.

.

MASTASJOI.LEN, een Mechelsch gebak
Bij M. Stoke en anderen bet. mal· I
(Mechelen).
·
ten : bedwingen, tenonder brengen.
MAST.EL,.v. (met den ~lem O!l de laatste
Z. mats.
s1lbe), zeker klem , rond en plat ·
MAT wordt te Antw. als nw. gebr. en
· broodgepak. Van de gewone mas·
· bet. : kiezelin~en of saàmgeronrwn
telteu maakt Weil. melding op het
decJen van gekabbeld melk : een zuiw. masteluin. Edoch th:ms zijn er
gend kind, dat hel zuur heeft, spouwt
van alle soorten van ma~teilen, grootc
louter matten ( Antw. ). z. mallen ,
en grove wa,çtetlell en ldeinc, fijne
mattig.
maslellekeus. &ten heeft Bl'ltsselsclle,
MATEN en STRIJKSTOKKEN .. Z. maat en
lilechelse/te en allerlei andere mastels Lr ijkstok.
teil. Hel woord is overal in het
MAn:n,
MA TEREN. Z. mouter, mouleren.
Zuiden gebruikt. Kil. heeft: mor stelle,
MATEHI E, v., etter : er komt veel materie
morsteUeken, dat ons vcrwant schijnt
uit de wmtd (Dr.).
met: morzelen, schoon Bild. (11, 121)
aan ma.~teleiu de eigenlijke betee- MATERNEST, m. Z. mouternest.
~fATS, OOI\ mots uitgespr., v., slag, klets,
ltenis van gemmgeld Lockent en
oorveeg : stil of ik geef u eene mats
lloeufft (blz. 580) op: masteluin, gist
orn de ooren (Dr., 1\1.-Br. ). Vanhier
dat het bij Kil. voorhanden zijnde
matsen, doodslaan , oulings, maten,
miselitetuin , misteluiÎ1 , I. fal'l·ago ,
I. mactare. z. bij Weil. heL bijv. :
enz., de ware naam is van dit gebali
mat, dat eertijds ook dood beteekend
en dat dit afgeleid is van het hgd.
heeft ( Z. Taalk. lllag. IV, 77 ). Men
misfchm, bij Kil. ook nog : mis·
denke hier aan 'L fr. bijv .. : mat (doof,
scllel~n , lat. miscue, gr. p.crrA.WI 1
glansloos, doodsch). Jllen zie medebij
rr. meier, angl. lo mixe. Naai' de masWeil.: motsen (kno.tten) dat bij Von·
tel spri11gen of bijÛ11, armoede hebdel nedersabelen bet. Z. mat.
ben ( Leuv. en omstr. ).
MASTELUIN , een mengsel van te saàm l\IATTE l'tiELK. Z. mattig.
gezaaide tarwe en rogge, fr. épeautre. l'tiATTEN, o.w., ronnen, scheiden, kabbelen, wordt in Brab. van melk ge·
Hiervan : mastelui1lenb1'ood ( Antw.,
zegd : het melk is gemat.
KI.·Brab. ). Z. mastel.
1\IASTKLJltiMING, v.,mastklimme11, mast· MATTEN. Zijne matten opi'Olte'l , Cr. plier
bagrtges:
jeklimmeu , o. (spel) , klautermast,
Franscbe rallen,
fr.jeu de mat de cocagne (Dr., Vl. en
Rolt uw mallen
elders).
Hier al spoedig op.
IIIASTPHUIM, v., voor damastpruim.
(Dr., Antw. ).
liiASTSPEll, in Vl. v., mastboom. Sper of
lllATTIG, bijv., uitgesproken mettie, is
spar is in Dr. m.
omstr. Leuven van tlagclijksch geMAT, bijv., in 'L hgd.matll, en in 'L Hagel.
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bruik en wordt gezegd van melk dat
geronnen is : het melk is matte. De

sière verl. is door : mur ·de cl(iture.

meid bracht mattemelk voor mijnen
koffie. liet v. znw. mat voor: geron-

maziergat.

nen melk, heb ik nooit in llrab. uit
iemands mond hooren komen.
MAUSCH, MOUSCH, bijv., ledig: de beurs
is mausch. !liet mausche beurs kan
men u iet veel koopen ( Hagel. ) ; bij
Kil. treft men aan: maus-koe, mansekoe als een Kempisch woord, een
mauschkoe is dus eene ledige koe,

eene koe die geen kalf in heeft'. Z.gust,
blz. tG!) en manskoe.
MAUSCHKOE·, helzelfde als manskoe
( Limb. ). Z. mausch.
MAUTEH. Z. mouter.
MAZEGAT. Z. mpzegat.
MAZ~:N, b. w., fr. remailler.
JIIAZER~:N voor : mazelen, fr. rougeales
( llr. ).
1\lAZIELEGAT. Z. maziergat.
JIIAZmRGAT, MAZUURGAT, MUZUURGAT,
MAIZIEHGAT, een meest c.Jrij-ofvijfhockig gat, gaping, kapelleken of nis,
ln zeer vele bocreuhuizen te zien
naastden haard in den muur gemetst,
en waarin men pijpen, -tondeldoosjes,
solferstekken, speelkaarten en andere kleinigheden legt (Dr., Antw.,
Kemp. waar men rnazielgat uitspr.);
te l.euv. noemt men: mazielegat, de
schop, kapelleken of df"ijhoekige holte
die lllen in gemetste scheidsmuren bemerkt , en welke aanduidt
dat de muur gemeen is. Kil. heeft :
masier-, mosier- of metsicrgat, I. riscus, {enestrella imperviu i11 muro·,
pariele aut {oco, capsu/a i11tra parietem apparata , vulgil boëta , gal. masure, fr. trou de masure.- D'Arsy:
tme fenêtre Olt trou qui n'P.sl poiut
percée outre en un mur ou en une
cheminée . ....: Màsyère, maisière (van
hel lat. maceria en dit van macio,

metser ) is eigenlijk een gemetste
muur. Z. Ducange, IV, col. 302-3 en
C:irpentier, Gtoss. {ranç. alwaar mai-

Men noemt soms een kijkcal ook :
ME, voornw. voor: wij, we: me gaau tlat
doen (Dr., AnLw. en elders·),
MECHELEN, o. en b. w., in sommi{:e
schaion en collcsies van Oostvl. gebr.
voor : in de composities .:eureo, of:
bedrog doen ( Z. zeuren). Het is
lichteene voortd. w. van : mikkm of
maken.

1\lEDARHE komt voor in : 't is at moortel
eu medarre. Met zegt he(, wanneer
heL zeer vuil is ( Wcstvl. ). 1lledarre
is samengesteld uit med of met ( vet)
en aarde; het bet. dus zooveel als .~
velle aarde of slijk. Z. Uild. op : met,
made en, bij ons, maaimeersch en
mlille.

1\lEDEDEEFELEN, MEI>EDWEEFELEN,
b. w., medelokken: iemaud me4 dee(elm naar ballen en comedies jol zijll
verqer{. Onze buurma11 heeft gisterm
een half dozijr1 mam1e11 mei! 11aar de
{oor gedwee{etd ( Wcstvl. ).

MEDEllOEN, b. w., medenemen, mede·
pakken : hij heeft eene goei vrar:ht
meêgedaar1. llij doel alles met wat
onder zijn ha11de1& valt ( ür., Antw.

en Vl.).
MEDEENEN, med-emet: met
deneeuen,bijw.,terstond, aanstonds,
seffens (Dr., Antw.); te Brugge :

M~D-E~~N,

zoo met eens.

MEDEGAAN. Z. medevallen.
MEDEGANG, ME~GANG, m., in 't kaart·
spel gebr. voor : kunnen meé doen :
ik heb eenm meêgaug, d. i. ik' kan
meégaan ( Antw., Oostvl. ).
ME.DEKEN. Z. mcedeken.
MEDEPAARTEN, o. en b. w., bijo& overal
voor : zijn aandeel krijgen of gevcu :
ik zat

u metepaarlen.

MEDEVALLEN, o.w., {;'unstig zijn, een
geluk zijn : tJie koop is mij wel meê
gevatten ( Br., Antw.); Sleeckx verfr.
heL door : réussir; in denzelfden zin
zeg~ men ook : mefgaan : dal gaat u
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meé dat gij maclllige · vriendeu hebt
( Br., Antw. ).
MEÈ, v., voor meken, meetje : een oud
wijf,lmorrig wijf (veel in 't Zuiden),
MEÈBOTTEN voor : met botten, bijw.,
somtijds. Z. bot of botte, blz. 71.
MEEDEKEN, o., een kind, vooral een
jong meisje met wiLLe kleed eren, met
een krans om 't ·hoofd of anderszins
opgeschikt, dat in processies meégaat
of eeue andere plechtigheid opluistert (Anlw., Brussel, Leuv. en Diest).
Dan nog volgt er eene rei van mee. dekens, {ris.sche gezichtjes, allen in
't wil met een ko!'fje in de haud waar
ze bloemen uit strooien ( J. Van Beers,
De bestedeling ). Vanhier te Brussel
de: Meedekeus-stmat, fr. rue des Vierges, MeMeken slaat voor: meegdekeu,
en dit voor: maagdeken, jong meisje;
bij Kil. is : meegd, maegd en ook :
med, in 't sax. maegd; de Teulh.

heeft: meiken, meeken, madeken. Te
in Duilschl., heet men:
mädeken , een meisje van onder de
t2 jaren, terwijl de oudere meiken
of meidje genoemd worden. Meid,
eng!. maid, is eigenlijk maagd. z.
Bild. ( 11, 228), Weil. en Tuinman
op : maagd en meid.
1\IEEDEN, b. w. uit~espr. meejen: huren:
eeue dim~lmeid 111eeden ( Limb. ).
Meedeli bet. eigenlijk : als meid nemen. Vanhier : meèpeuuiug of gods·
permiug, een penning dien men aan
dienstboden geeft wanneer men ze in
huur neemt. Kil. geeft: meden, meeden, mieden, mieten (en de Teuth.)
myeden op als hgd. saks. geld. holl.
en vl. voor : huren , l. conducere
en arrhabone dato devincire. Vanhier: vermyeden ( Teu.lh. ), verhuren.
Z. bij Weil. :meed en miede.
MEEK, v., vrouwspersoon die zich altijd
ziekelijk verbeeldt ( Limb.); 't is misschien eene verbasterde uitspraak
van muik, dal bij Kil. : zacht, teede~,
murw, in 't eng!. meek, beteekent
Hartzgebeq~h,
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MEI1:KEN, MEKEN, MEETJE, o. (met
zware en ook met z~chtl. e uitgespr.),
grootmoeder; ook oud wijfje : mijn
peken en meken heb ik maar nauwel-ijks gekeud. Die vrouw is al een
mekengeworden (Br.,Anlw., Kemp.).
Het is voor: mee(re)ketl, moederken,

vro!Jwken, of wel : een diminutief
van : meid (maagd). Z. ook meédeken.
MEEL , m., mv. meten , kort planksken
van hard hout, plalgeschaafd, om
daarmcé pikl1en en zeisens te wettm
of te scherpen. Een lompen ldnkel
heet men ook een en meet (Kemp. ).
Maet beteekende oulings: maat (Kil.).
MEEL))ER, voor : meerle, merle; zoo
zegt men ook : Heelder (dorp) voor :
Jleerlen ( Limb. ).
MEELSTANDE, v., in Vl. bijna altoos
gebr. voor : meelkuip, meeltob. Z.
stand.
MEELZOETE. Zoo spreel1t men te Diest
meêzoet ( rnadel ief of liersouw) uit.
MEENENS ( uitgespr. : meines), gen. der
onbepaalde wijs, als bijw. gebr. voor:
wel gemeend, waarachtig, ernstig :
is dat meiileus wat ge daar zegt? Ja
zeker meines ( Limb., !Ir., Antw. ) ..

MEEPENNING. Z. meeden en, bij Weil. :
meed, miede.
MEER. Z. mameer.
MEERDEKI~N, o , 'I zelfde al~ : meMeken
( r. Thienen ).
MEÈREKEN of MEIREKEN bet. in West·
br. hetzelfde als: méêdekeu (blz. 350).
In de omstr. van Assche en Merchtem
vervormt de a zich nog al dikwijls
tot r ..
MEER EST, MEERIS, v ., het overschot, wat
overhlijft, rest. : de meeris. Dit is
zeker voor : wat meer is ( Limb. ).
MEERKEN DUIVELS, v.• ( met zware è ),
eene oude heks ( Westvl. ).
MEERLAAN of MERLAAN, m., in Vl. hetzelfde als : meerle, mérel of merle,
fr. merle, spaansch mieria, ital.
mer/a, I. merula (Kil.).
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MEERSCH, MERSCH, v. (afgeleid van :
meer, van ouds door het volk v. gebruikt), wordt veel meer in Vlaand.
gehoord dan in Br., Antw. en Kemp.
waar men daarvoor : weide, beemd,
broek , driesch zegt. Te Ninove
bet. het : vetweide. Maerlant gebr.
maersch of mersch voor : moeras of
drassig land ; deze beteekenis heeft
meersche, maersc/1e ook bij Kil., die
het vert. door: palus, en Plant. door:
palus en praturn palustre ; in Vl. en
bij Weil. heert.meersch nog den zin
van: beemddie 's winters veel overwaterd is. In 't eng!. is het: meadow, in
het oud eng!. marrhes en mersch.
Vanhier: meerschage, broekwei den,
moerassige of drassige beemden of
gronden. Z. meersch bij Weil. en
bij ons : maaimeersch (blz. 358 ).
MEERSCHROOI, o., hooigras van meerschen, in tegenoverstelling van : klaverhooi ( Vl. ).
· MEERSEN (veel meesen uitgespr.), in
vele plaatsen van West.- en Oostvl.
voor : vermeerderen, fr. croîlre, augmenter. Beginnen te meesen zegt
men, evenals verliezen, voor : verlieren; naarsen voor: naderen; bij Kil. :
meersen, flandr. meerderen, :I. augere , in 't angelsaks. mrersen, oud
hgd. mt1ran (Delf. blz. 281 ).
MEERVOUD. In Westvl. wordt het mv.
der éénsilbige woorden dikwijls gevormd door bijvoeging ecner s in
plaats van en; zoo zegt men : arms
( fr. bras ) voor : armen ; keuns ( konijnen), voor: kennen; wu{s (wijfs)
voor : wijven.
_rMEESTENS, bijw., meestendeels, meestentijds (Dr., Antw. en Limb. ).
MEESTER KUNNEN (iets, iemand), over·
meesteren , overwinnen ( overal ).
Gelijk de meester is, zoo betrouwt
hij zijne gasten , een wantrouwige,
een deugniet betrouwt anderen niet
( Br, ).
MEESTEREN, o. w., een genees- of heel-
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meester gebruiken ( llr., Antw. ).
ME,ESTERSE wordt in Br., Antw., Kemp.
en N.·B. bijna altoos voor : p1eesleres gehoord ( Z. Hoeufft, 381 ). Hier
valt op te merken dat de HoU. uitgang res of ster, in gemelde landstreken weinig gehoord wordt en daat·
is: rs, rse, mv. rsen, b. v. naaier,
naaiers of ttaaierse ; kleermaker ,
kteermakerse ; stichter , stichterse ,
enz. Dit hebben de Holl. van ons oud
en huidig gebruik behouden in : die7zares, mim~ares, mv. mirmaressen.
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.
MEET BOEK, m., cadastraalboek ( Limb.);
in Vl. : ligger; in Dr. en 1Jlders :
cadaster, cadasterboek genoemd.
MEETEN ( scherpl. ee), o. w., de voren
tusschen de graanbedden ( ruggen ) ,
met de schup schuins uitsteken of
uitschieten als het graan gezaaid is
( Kl.-Br., Antw. pr. ).
MEETJE, o., 't zelfde als : mekm, grootmoeder, oud vrouwken. Mette is bij
Kil. een holl. en fries. w. en bet. :
meter, pete.
MEETJELAP. z. meterlap of lappeter,
blz. 326.
MEETJESLAND, eene zeer bevolkte land·
streek in Oostvl. , vroçger het burg·
graafschap van Gent genoemd ; Somerghem is er de hoofdplaats van.
MEEUWEN, o. w., pinken, pinkoOgiJn
( S)eeckx ).
MEEZENVANGER, IIIEEZER, m., vogelvanger ( Antw. ).
MEEZOEK. Z. meézoet.
MEEZOET, v., madelief of matelief, fr.
marguérile , en bij anderen ook :
paquerette; in Br. en Kemp. uitgespr. : met1zuut; in Limb. :' meizeutje; te Maastr. : me~utsche;
vroeger schreef men : meesoete, mee8Uyte. De Teuth. heeft: medesuete oC

marienbloem, I. ~otsequium, etiolro47
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pum. Ditbloemken wordtaldus ook in
Gelderl. geheeten; te Leuv. kersouw
(blz. ~35 ). Mei is eene verkoning
van mede, hetzelfde w. als : made of
mate in modelief, waarvan men de
beteekenis nazie op : maaimeersch.
Zoet is hetzelfde als lief, ten ware het
eene verbastering ware van : wek
( meêzoek) i omdat dit bloemken de
natte weiden of het gras zoekt en
mint. z. Bild. op : madelief.
lltEÈZUUT. Z. meézoel.
MEI.iGEREN, o. w., sukkelen, knoeien,
talmen (Kemp.). liet schijnt verwant
met het oude mangeren 1 ook : mangelen, heen en weêr bewegen. Z. Kil.
en Weil. op : mangelen.
MEI, m., versche of gebladerde lak, ook:
.het laatste in te halen graan, dat op het
veld te droogen staal. Den mei iuhalen, het laatste graan naar de schuur
halen : u uw m~i at binuent De korenmei, ja ; maar die van de ter{ rwg
tliet ( Br. ). Wanneer men het laatste

graan inoogst, steekt men gewoonlijk
een met bloemen en geschilderd papier versierden meitak op de vracht,
en de kinderen, soms met meikans in
de hand, zitten op de kar, den wagen,
al schreeuwende: hoe,joeg, vivat dm
mei! z. martelgans. Mei, voor : gebladerde tak, is veel in 'I Zuiden gebr.
Eenen mei hebbm , krijgen : in den
nacht van den 1""0 mei gaan de jon·
gens ,. builen , op de huizen waar
schoone meiskens wonen, en planten
oenen jongen groenen boom of, een en
dikken tak op de nok van het dak. Hel
is eene soort van hulde. 's Anderen
daags hoort men het dorp rond :
u Mieken N ... heefleenen mei gehad."
Het gebeurt ook bij meiskens , wier
gedrag niet· ganseh onberispelijk is,
dat men eenen strooman op het dak
or op een naburigen boom stelt i dit
is natuurlijkeene schimp ( Br. ).
MEIBLOEMKEN, MEIDLOEMPTJE. Hierdoor verstaat men in Limb. en elders
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verschillende bloemen, p., a. de seringe, fr. lilas; Kil. vert. : meibloem
door : titium vernum.
MEIBOOM, m., een sparren- of ander
boom wiens stam geblekt is, wiens
kruintakken versierd zijn en die
voor hel huis van pastors, burgemeesters, enz. geplant wordt in 't
begin der meimaand i in 't fr. mai
( Br·., Antw., Limb. en elders).
MEIDEKEN. Z. meédeken.
MEIDJE. Z. meisje.
MElEL ( mijël ). Het Hol!. spreekw. : dat
is eme mijl op zeverr , of : van mijt
op zevm 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. : hel is mijl op zeve11 1 om
te beduiden dat men een grooten
omweg doet of ook, fig. dat men
zich gansch nullelooze moeite geeft.
Jn Limb. zegt men mee~tal : het is
Meiët op Sevenum. Inderdaad de weg.
welke deze twee Limburgsche dor·
pen van elkander scheidt, is zeer
moeilijk, loopt door heiden , peelen turfgronden en maakt door zijne
kronkels den afstand grooter.
MEIKEN, o., tuiltje, ruiker ( Limb.);
Pomcy heeft ook meyken voor :
tuylken, I. serturn, en Kil. meldt het
in dien zin als Leuvensch en Brus·
selsch. Mei is bij Weil. : bloembondel.
MEII\EDIG, bijv., nattig ( r. Heerlen).
MEISJE, MEISKEN, o., wordt te Maastr.:
meitske uitgespr., elders in Limb. :
mêstje, métje en mêske; in Belg.·
Limb. en r. St-Truiden : metske en
meske, mesken , welke beide laatste
men ook omstr. Breda, in de Kemp.
en Br. hoort i doch in Br., omstr.
Leuv. ook : mesken; te. Antw. :
masken. Maassen en meissen wor·
den veel voor: dienstmeid genomen,
in welken zin Kil. ook meydsen en
mey~se heeft , in 't engI. maid , dat
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eigenlijk maagd bet., en voor welk
maagd, rr. vierge, men in Dr. ook
nog veel : maged hoort. Metze bet. in
het hgd. meisje en ook : hoer of ontuchtig vrouwmensch.
MEISKEN, soort van peer (Brugge).
MEISSEJON.G, meisjedochter. Meissejougens, kinderen van 'L vrouwelijk geslacht ( Westvl. ).
MEISSEN. Z. meisje.
!'tiEITSKE. Z. meisken.
MEIZEUTJE. Z. mellzoel.
!\lEKEN.'!.. meêken.
MEKKEN (zich), zich mijden : mek u dal
de steen niet op uw hoofd valle (Westvl. en L. v. Aalst); bij Maerlant bet.
meckm : acht geven , staat maken ,
in 't I. vert. uoor : vitare , evilare,
{ugere, enz.
MEKKEII, rn. 't mv. mekkers noemt men:
de boerenjongens die des zondags bij
de boerenmeisjes komen thee drinken en vrijen; 2° die zijn deeg bij de
bakkers draagt om laten te bakken
(cant. Axel).
IIIELEN, o. w., afgeleid van meet, wordt
gezegd van aardappels die,- als zij
gezoden zijn, vaneen vallen en meelachtig zijn : die patallers meten gceá
(Vl., Br. en Limb. ). Z. bloemen,
bl1.. 6f.

MELGER, v., is in Limb. de uitspraak
van: melker, d. i. hommerdof milter (van visch ).
MELK, MELKE. Melk (wit vochtder lliers)
is in Br. en Antw. o., elders en bij
Bild., v. Doch melk, in Vl. : melke,
milt of mannelijk zaad van visschen,
is in Oostvl. v., doch o. bij Uild., die
(11, 23f) schrijft" dat melk eigenlijk
malkis of maUijk, d.i. mannelijk, zoo
voorden homdervisschen, als voorde
mannelijkheid der vogelen. Hiervan
de naam van : duiven- en hoelidermelker, d. i. : lubber, kapoeuer. •
Hier·van ook : melker, gelijk milter
van mil/. Kil. heeft: melcker, melc"erlinc" , mille van dm visch. In
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Gron. heel de mill : weekkuit. z.
kieL, kit of kuiL.
MELKBAGSKEN ( uitgespr. melksbä~seh
ke), melk- of speenvarken ( Limb, ).
z. bag, blz. 26.
'
MELKBOERSMESDAG, naam _aan aschwoensdag en goeden-vrijdag gegeven
( omstr. Kortrijk ). Z. mesdag.
MELKIHSTEL, DAUWDISTEL, in Br.,
Antw., Oostvl. helzelfde als in Westvl. : melknetel; in Oostvl.: melkwied;
te Eecloo : duivelsmelk , in 't engl.
mitkthislle, fr. chardoa, maric, lilhymale, /aileron épiueux; bij Dlanc.
ook : hazeu-tatouw , hazen-salaad,
hazen-struik , konij11en-l.ruid, ganr.eu·tli&lel, melkwei, l. souchus , ~;c

noemd. z. melkwied.
MELKJ<:N, b. w., in Br .. en elders voor :
Lestellen of yerzorgcn , b. v. : de
koeien melken. Men zegt ook : de
bieën melken ( Z. bicmelke1·, blz. 52 ).
lileiken wordt in Vl. gebruikt voor :
aftrekken, afhalen, binnenpalmen,
aftroggèleu. Kil. geeft ook deze betçckenis en vert. : iemanden metckeu door: emulgere aliquem argento;
fraude etc. aticui elicere pecuui4S; en
soms ook voor : krijschcn.
MELKEN, o. w., wordt te Antw. gezegd
van kevers (molenaars) die, alvorens
zij opvliegen, de vleugels op en ueér
bewegen : de meutdenaar melkt.
Voorts wordt het ook toegepast op
personen die lang sammelen oer zij
met een we~k, dat zij te yerrichten
hebben , aanvangen : zie hem daar
wet11• staan mel"en, die sammelaar I

MELKER, m., milter, welk laatste in 't
nedersaks. en in 't eng!. ook : miller,
in nr. : meiler is. z. melk. Melker
bet. in Ooslvl. ook : krijscher.
MELK GEI<:SELEN, -blauwen, -doopen,
melk mei de pint halm, er water bij
gieten ( Br., Antw. en elders).
MI<:LKIGGE, v., melkboerin, melkverkoopster (Brugge).
MELKNETEL. Z. melkdJSLél.
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MELKRING, trouwring ( Westvl. ).
MELKSTOEL, m.,laag stoelken, met drij
or 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. heen : melck·eemer, i.
metcktobbe, Pomey : melk·emmer,
melkstoop, melktobbe, 1. mulctrate.
MELKWIED, o. JYied, bij Weil. hetgeen
men uitwiedt, onkruid, engl. weed,
hgd. unkraut , is de wortel van het
neérd. :wieden (in 't eng[ to weed,
fr. sareter) , vanwaar : wieder, engI.
weeeter, en is nog bewaard in melk·
wied, waardoor de Vlamingen : melkkruid , melkdistels, dauwdistels ver·
staan , in 't engl. mükthistte. Z.
Delf. blz. 31·3i, 4• noot, en melk·
distel.
MELLEKATOEN, perzik (Brugge); te
Antw. : merkaton. ·
MELTER, m., milter, d. i. : melker of
bommerd (Br.). Z. Weil. op: melker.
&IELUW, bijw., rijp, murw : die peren
zijn al te meluwe ( Vl. ) ; te IJ per.
zegt men vàn vruchten : murw voor:
rijp ; doch in OostvL hoort men
bijna nooit: murw, dat meest gebr.
wordt in Br., Limb. en Antw., waar't
mlJrg klinkt. De Teuth. heeft : moru
ook in den zin van: rijp, zacht, I. te·
ner, hgd. mürbe , oud hgd. marwe ,
engl. mellow, angelsaks. mearw. Mo·
ruwen is murweu, zacht worden.
MELUW, v., t• houtwormken of eerder
houtluis, helzelfde als : molm of mè·
mei ; !• een klein tam diertje, 't zij
wiL, groen or zwart, dat op 't loover
van vlier, moerbezen en moeskrui·
den zit; in Drab. : milver, milwer,
mul(er geheeten. Kil. heeft: metuwe,
milwe ; elders vindt men ooi\ : miluwe; d.i.: een maaike, mot, worm·
ken , in 'I I. acarus, Linea, teredo,
midas, fr. mite. Het w. meluwe" bet.

.MEN

bij Kil. : van de meluwen, moLten or
dergelijke dierkensopgeëten worden,
I. ab acaris sive teredine exedi. In
Oostvl. vermeluwd vopr het Drab. :
vermemeld. Z. memel en, bij Bilt!.
( 11, 247), mottem en moude.
MEM, v., in Limb. en elders : moeder,
bOr$1; in Br., Antw. en elders: borst:
de mem geven; en ook eene voedster
die bij rijken dient om dezer kinderen te zuigen te geven. Z. ba.
MEMEL, m. en v.,in Br. enAntw. st. enpr.,
een molm, een dierken, wel aan eene
hoofdluis gelijkend, doch veel snel·
Ier te poot, dat in droog hout komt :
die stoel is verduurá, hij zitvol meme·
te71. Men zegt ook overdr.van iemand,
wiens geesteskracht verzwakt is : de
memel zit er in. Vanhier heeft men :
ve1'111emeten , vermolmen : verme·
meld hout; memelig en memelach tig,
welke men alleen in de Holl. Woordenb. in 't fr. vert. : poudreux, plein
de mites , aantreft. De memel verschilt teenernaai van de kaasmaai en
van de mot, die slechts een schitter
met vleugels is. In 't hgd. is het ook :
memel; te Gent en in Oostvl. zegt
men: meluw. Z. dit w. als ook : milver of mulver.
MEN wordt in België bij het volk weinig
of niet gebruikt ; men belligt daarvoor: er of daar met het verl. dw.
van 't werkw. : er ·wordt gezegá,
daar wordt gebelá, of wel den 3°8 persoon mv. : zij, ze: ze· beUen voor :
men zegt : men belt, of ook : de
2• persoon : ge zoudt zeggen dat hii
sc/luw is. Dit zelfde heeft ook in andere talen plaats, fr. vous diriez, in 't
I. (erunt en (ertur.
MENDEUR. Z. mennen.
MENGELSOEN, mastel, masteluin of mis·
teluin, fr. mtteil (Poperinge); elders
in Westvl.zegt men : misseljoen, hel·
zelfde als in Br. : witgraan, in Antw.
en Kl.-Dr. masteluin. Z. bij Kil.
mischteluin of !IZistetuyn en soen.
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MENIGSTE, uitgespr. in Limb. : mennigste, wordt in Limb. en Brab. voor :
hoeveelste gebr. ; de haemenigste is.
het vandaag 1 Ik weetniet den mmig·
~ten keer hij dit deed. Pomey vert. :
hoemenig~te door : quota$.

MER

( Westvl. ). lel}lantt mensch maketb
bet. in Br., Antw. en elders: iemand
beschaven , mensch of beleef4 , beschaafd, slim dl)en. worden. Geen
mensch meer zijn verfr. Sleech
door: avoir perau /leal'coup. Meli&CII·
lief of mensch Gods is in Of. ee~e
uitroeping die beantwoordt aan :
lieve hemel.
MENSCHACHTJG, bijv .. het tegenovergestelde van : menschschuwenct 1 wordt
gezegd van dieren llie geerne bij de
mensellen zijn : ct ie hond. is {el
meuschachlig ( Br., Hagel.).
MENSJE, van 't l'r. mention, bet. te Meenenen in 't z. van Vl.: tee ken, schijn 1
fr. apparence, $igne : mensie maken
van te vertrekkm. In Limb. 1 omstr.
Thieo. en langs de waalsche grenzen
zegt men : IIICIISiug maker1 voor :
schijnen, den schijn aannemen, leeken doen, apparentie maken van :

MENNEGAT, o., ingang zonder poortje op
een stuk land, weide, enz. ( KI.·Br.
en elders). Z ..mennen.
MENNt:N, b. w., eigenlijk voeren, vervoeren, I. ducere, veilere , schoon het
thans in de Woordenb. maar voor :
leiden, fr.men er, I. mirwre aangestipt
staat; in Vl. en Zeeland en 't N. van
Oostvl. wordt het gebruikt om het
vervoer van goederen te beduiden
en, bepaaldèlijk, voor : het invoeren
of inoogsten van het graan naar de
schuur: b. v. : de tarwe inmennen,
d. i. in Br. : de tarme in~alen. Vanhier: menrtewagen, wagen dienende
om 't graan uit het veld in de schuur
te voeren ( Vl. ) ; mendeur, v., de
zoo gauw ik mijn stok 11eem en mengroote schuurdeur langs waar het
sing maak van uil te gaan 1 staalmijn
graan wordt ingevoerd (Vl.). Menner
Ilonetje gereed om meê te loopen.
bet. bij Kil. hetzelfde als : wageman · MENSING. mensie.
of voerman. Mennegat of mermi11g is MENTE, v., wordt in Vl. gezegd voor :
in Vl., Br.,Antw., Kemp. en N.-Br.: de
munt 1 fr. mmthe, I. mentha, eng I.
opening of toegang door eeneo dam,
mint, ital. menta.
houtkant of over eeoe gracht, langs MEN ZEGTS, in 't fr.les on-dit, komt nog
waar men van de baan op de weide,
al veel in de nieuwsw"i,ieren voor.
op 't land of in het bosch rijdt of gaat; MERBOL, m., en ook : erbu•· marmeren
het wordt zoo genoemd, zegt Jioeufft,
.bol waarmeö de kinderen S.IJ~Ieu.
blz. 58t , omdat door. dezelve het
't Is ejlne verbastering van : marmegraan of hooi of hout gemend
ren bol ( Br. 1 Kemp.).
wordt. Jo de Kemp. heet het holgat MERGEN, morgen, morgend (Br., Kemp.).
( uitgat?) ( Z. blz. t96 ), in Holl. veel :
Ruysbroeck schreef : 111ergileustont
heul.
·
1 voor : morgendstond, ook : des mergheus, I, blz. t57 en t82. In 't angelMENNEWAGEN. z. mennen.
saks. ook.: mergelt ( Delf. 494 ).
MENNING, in Vl. en de pr. Antw., hetMERK, stuiver, fr. sou ( r. Heerlen iu
zelfde als : mennegat.
Limb. ). Z. mark bij Kil.
MENSCH. Noch God noch mensch, niemand (Vl. en elders). Jlleuschen geldt MERKATON, v. 1 perzik. Men zegt ook :
voor : ons : wij kum1er1 mensellen
naakte merll.aton voor : de vrucht
wier pel niet donzig maar glad is (in
daar niet achter toapen, we kunnen
wij ons dat alles niet -aantrekken.
llr. : brignvol); wanneer ze met dons
of wol bedekt is , heet ze : per.~
Meu zou e mensch moe 1naken is zoo·
( Antw. ).
veel als 't fr. : on naus {atigucrait

z.
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MERKT. Z. markt, laehmcrkl (blz. 32'!)
en loopmerkt (blz. 349), en bij Kil.:
marckt sive merckt.
!IERLAAN. Z. meerle (Kortrijk).
!lERLOEN, de borstwering tusschen twee
schieLIJa&én ( Antw. ).
llERREK, te Hasselt voor: merkt.
!IEHSCH. Z. meersch. '
MERT ( uitgespr.: met) 1 muts ( Limb. ).
Z. kaboes, blz. 2U.
MERTE, MERTEKE, MARTE, MARTEKO,
m., in 81'., Antw. en elders van ouds
voor: aap, fr. singe, gebruikt.
!IERTEN. De pijp· aan merter' geven en
S. .llertekem; vuur stukeu. Z. marlen.
MERVELEER, m. voor: morbelaar, knik·
ker ( L.imb. ). z. huif en huur.
MERVEN,eeneverbastering, te Poperinge,
van 't werkw. murwen, bet. aldaar:
met eene bijzit leven. Murven , vroeger morweu, in den Theuth. : moru·
wen, is in 't I. motlire. liet I. tnollitia
( morwte of murwte ) bet. ook : ver·
wijfdheid, wulpschheid.
MÈS, rug : op de mès /langen (Kemp.,
Gheel ). Is 't misschien hetzelfde 1
doch verbasterd, als bij Kil. : meersse
of meers· kOT'/, een rug- of marktkorf?
·
11 ~;s voor: mest. Vanhier: meshaak voor:
mesthaak; mesput of messeput voor:
mestput· (hier en daar in Dr. en
Kemp.);doch men zegt er·: mestkar,
mesthoop. Van}Jier nog : messing I
messie en in Maerl• Rijmb. v. 32870,
messine. Kil. geeft mes voor : mest
als Vlaandersch op en bij Ruysbr. en
Maerl. bet. mes : ook mest en drek.
filESDAG {misdag), feestdag, kermis
(Oost.· en Westvl.). Hoe ztj raesden!
Hoe zij tierden ! Hoe zij hoenders
mesdag vierden ( G. Gez. blz. 91 ). In
't L. v. Waas zegt men : gij moet uwe
woorden geen mesdag geven, d. i. :

ge moet niet rusten , niet stil staan
terwijl gij klapt, maar voort werken.
,Jfesdag bet. ook: taak: zijnen mesdag
tiue11. Bij Maerlaut· wordt mesdach
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voor : reestdag gebruikt; in 't oud
engl. is het: me11eday; ijsl2nds. :messadayr (Delf. 282). Bij Kil. is misse:
feest, plechtigheid, I. solemnia. Vanhier : baa(mis , kersmis , ker(k)mis ,
enz. en misdag is in 't. i. dies (eslus, dies

solemr~is.

MÉSIIANDEN , mishanden : 't mèsen ni,
het komt er niet op aan (cant. Axel).
MESSCHIEN voor: misschien; ook masschien, mescien {Taalk. Mag. 111, t7).
MESSELJJK {Vl.). Z. misselijk.
MESSEN or MESTEN I 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 Bild. is metsen : moorden , en
hiervan : mets·tuig; het IJGd. metzgm

bet. slachten, dat veel met een mes
ceschicdt. z. bij Weil. : mee en mat·
sen, dat in KI.·Br. :slaan bet. van :
mats, slag. Z. blz. 366.
MESSIAS· MIS. Zoo noemt men te I{ ortrijk
de Guldenmis , die op den kwatertemperwoensdag vóór Kerstmis gedaan wordt; te Meeoen heet die mis :
duivekeudaal-mis.

MESSIE. Z. messing.
MESSINE. Z. messing.
MESSING, m., is geen mestl\oop of niestput in '&algemeen, maar, bepaaldelijk.
deopene plaats, 't zij put of poel, bij,
achter of vóór een huis, bestemd om
er 't mest uit den stal or andere
vuilnis te leggen. Meslboopen or
mestputten op het veld worden geene
messi11gen genoemd. De binnenplaats.
vóór de woning, de stallingen en de
- schuur eeoer boerderij, in 't fr~basse- cour, worden in·de Kemp. : messie,
elders, in Br. : messing genoemd.
schoon zij voor mestplaats niet meer
dienen. Kil. en Plant. geven : messie
of missie ook.op voor: mestput, mest·
hoop , I. fi.met.um; omstr. Breda, in
heel Vl. en Dr. heeft messing ge·
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melde beteekenis. In de vtaamsche
dorpen van Hainegauw zegt men :
messine. Delf. (blz. 286 en 496) heeft:
" missinne, bij Boyer is 't in 't eng I.
(ew-mishing, midrling, dungh1ll; cc
dernier mot signitie littéralement :
mesthoop , en fr. la~ de {umier, en
allem. misthau(en. ,, Zoodat het oud
eng I. mishing ons vlaamsch messing,
oulings müsinne (mesthoop) is. Kil.
gccfL mes~ingh op als Vlaandersch
voor : messie, en Weil zegt achter
messiug , v. (geel koper) , dat messing (missing) een verouderd (het
wordt iu Belgill dagelijks gcbruil\t)
woord is, dat mest bet. In dezen zin
heeft bet Jan d ~ Urune en in Westvl.
is messingput hetzelfde als messmg
of mestput. Tc Thien. en in Wcstvl.
noemt men een sterfput, waar het
vuil water in loopt en meu alle vuilnis inwerpt, ook messiug. Dit mt'&·
sing wordt in Westvl.nog gezcid van
een snuiver die zeeren onder den
neus heeft. Z. mesthof.
MEST, m Holl. m., is in Br., Antw. en
Limb., o. Z. Weil. op : mest en mes.
en bij oos : messinc.
MESTBOER, m., die op de straten bet
mest, slijk of vuilnis op zijne mestkar schept en wegvoert, gewoonlijk
voor den mestpachter ( die bet mest
van de stad gepJcht heeft) ( Leuv. ).
MESTDAG. Z. mesdag, enz. (Vl.).
MESTHAAK, twee- of drijtandige haak
om het mest mede uit den stal te
trekken {Dr., Antw., Kemp., Limb. ).
MESTHEM of MESTEM, m., in Limb. het-(
zelfde als 't volgende.
MESTHOF, m., plaats waar degenen, die
beesten hebben, het mest zetten, in
't .hgd. misthau(en {Hagel.); in Br. :
messing; in het Groningsch dialect
heet die plaats : mestdobbe. Dobbe
bet. graft, kuil, poel ( Z. Taalk. bf.
IV, 680 en Wassenberg's, ldiot. Fris.
blz. 25 ). z. mestpoel en messing.
MESTPOEL, 't zelfde als : messing. Van-
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hier: matpoelwater,, water dat naa!lt
het mest in den put is èn waar meé
men het bij zomertiJd overhoost ( llr.
en elders). Z. aalpoel , blz. ~.
MESTSTIK , MESSTIK, groote en breede
schup om lang mest meé door te steken en kort te maken, Dit geschiedt
volgenderwijze: men zet dit snijmes
op het mest, waar men het door slaat
bij middel van een bouten hamer; ook
steekt men die stikschup er door.
Stzk van $leken ( r. Lier).
MET, MET DAT, 1° zoo hailst, zoodra
als, te gelijk als : met dat hij vertlfokken was ; 2° aangr.zien , dewijl : met
of met dat hij mij niet helpen kan ,
moet ik mij elders voorzien (Vl.,

cant. Axel en ook in l.lr.) (Taalk.
M. IV, 369 ). Z. mete1m.
METEEN, METEENEN ,·bijw., van ouds
en bijna overal in 't Z. gebr. voor :
terstond , binnen een oog en blik, <la.
delijk, straks : zwijg of meteert
krijg de slaag. In Limb. klinkt het :
!liitein; in 8r., Antw.: metteen.,mêdemen; In Vl. ca nL. Axel. : medeen.
In Maori. bot. : meteer1 , metien, ter
zelfder tijde, en in den f' m· Reinaerde,
V, 709, metlien ook : terstond. z. met·
dat en achloreen, blz. 6, en bedeenen.
METERLAP ook MEETJELAP, v , eene die
als meter of pete , eone andere vcrvangt. Met is, volgens Kil., boll. en
bet. : peter; metle is boll. en frieli.
en bet. : meter of pete.
MI':TJE. Z. meisken.
METSEN .zegt men in Br. en Antw. altoos
voor : metselen ; zoo ook : metser
voor: metselaar, hetwelk slethts gezegd wordt van een lid der vrijmetselarij. Z. bij Weil.: metsen.
METSKE of MI':TSKE. Z. meisken.
METTE. Z. mölten.
METTEKO., MARTEKO, m., sim, l!ap
(overal).
METTEN. De spreekw.: met iemand korte
metten 1nakeu bet. : iemand gezwmd
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weghelpen ( Limb. en elders). bietten
van 't I. matutinae.
METTEN EENEN, 'tzelrdc als : meteen
( Br. ).
METVRETER. Z. metworm.
1\IÉTWORM , m., wórm 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 : metvrete1" (Maastr. Z. Arch. vr. Ned. Taalk.
111 , 372 J, Kil. vert. : met, mette,
sax. sicamb., door : pulpa suil/a,
cames porcinae delic_atiores. biet bet.
bij Weil. : gehakt vleesch, bijzonder
rouw varkenvleesch; bij Bild. : meet
of met, eigenlijk vet, en hiervan leidt
hij af: mest, dat eigenlik metse, medse,
d. i. mesting of vetmaking is. Met,
mede, in 't oud fries. mat, mete,
meyte, oud hgd. met, zweeds. mal,
eng!. meat, bet. in 't neérd.: spijs,
voedsel. Z. Delf. 282 en vanhier heen.
de Teuth. : mettziglier voor : vlcyshouwer, hgd. metzger, {leischer. Ten·
kale leidtmelafvan: meien, moesog.:
mailan (snijden), dat verwant is
met: mes, mest en mat. Z. ook maaimcersch.
MEU. z. motten.
MEUBELEN, b. w., met huisraad voorzien , stolfeeren , ook : meubeleeren,
fr. meubler ( Br., l..imb. en elders).
MEUG, m., smaak, goe:;te. Z. muug.
MEUGELMOORD, m., sluipmoord ( Limb.,
Valkenberg ). Van 't hgd. meuchel·

mord.
MEUGEN, mogen (Vl., Br., Antw., Kemp;
en N.• Br. ). Het lijdend deelw. klinkt
veel gemogen, doch ook : gemoc/it.
MEUK. Z. muik.
MEUKEN, verkorting van : meutteken. z.
ook : moken en muiken, verwant
met : smeuken or smoken.
MEUKEN; o., zekere graanmaat, in Br.
drij vierden van een halster doende;
zoodat, b. v. een zak tarwe van
tOO kilo's rond de 5 t/3 meukens in·
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houdt. Kil. vert. : meucken , mokm
door : modiotus.
MEULEN, o. w., smeulen ( Gelderl. Z.

Taalk. Mag. I, 318 ).
MEULEN. Z. molen, enz.
MEULEKENSNOOT, v., aartszottin :zoo
. zul als eene meutekensnoot , als eene
drilnoot, als een meulen, als eene
musch. Z. Sleeckx.
1\IEULENEN, met den kafmolen het graan
zuiveren , malen (Vl. ).
MEULHOEK. Z. mulhoek.
MEUN, MEUM, v., moei, fr. tante ( N.Limb. ). Kil. geeft muyne, mueme,
moeme, mome, mume op als een Geldersch, saksisch en hgd. w. met de
bet . van : moei langs vaders en moeders kant, doch in Saksen bet. hèt
ook : nicht.
MEUREN, MUREN. Z. moeren.
MEUR~I. Z. murm.
MEURRIG·, MORRIG. Z. morg.
MEURZEN (met korte ~u-klank). z.· mörzcn.
MEUS, MEUZE, v., groote mugge ( Br.,
Brussel). Z. meuzie.
MEUTTE, MEUTTEl'l. Z. motten.
MEUZIE, MEUZE, MEzlE, v., mugge,
groote mugge, sleekmugge, zomervlieg, fr. cousin. In Maerlants Rijmb.
V, 356, komt mesie reeds voor in
de betcekenis welke het thans in
Westvl. nog heeft :
Zoeter als de klokkegalmen,
Die, vermenglende in 't getuit
Van de meziegolven, walmen
's Avonds als het avond luidt;
,
(G. Gezelle, blz. 89.)

Bij Sleeckx Is meuze : eene modder·
vlieg. Bij Kil.: meusie, mosie, i.mugghe, I. culex. Meuzie is verwant met
het fr. mouche, en 't I. mu.sca.
:MEZIE. Z. meuzie. ·
MlCH, MlCHKWARTIER, r. Thien., Diest,
in 't Hagel., verdersin Limb. en naar
Duitschl. op ze11t men : ich., mich,
ooch : ich kan atleet~ niet, wilde mich
helpen? De landstreek, omstr. Thie-
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nen , enz. heeten de andersspreMIERSTEEN, m., paal, eindpaal, scheid·
kende streken : het micllkwartier.
steen (langs 't Westen y. Brussel}.
MIEDAUW, m., soort van wissen of twij- .
z. mieren.
gen ( Meetjesl. ).
MIESELEN. Z. miezelen.
MIEK voor : maakte (Vl. en Kemp.).
MIET, MIETEN. Z. mijt en meeden.
lillEKMAK (Vl. ). Z. mikmak.
MIEZ.ELEN, liliJZELEN, freq. van : mijMIELAND, o., plaats in de schuur waar
zen: t• ais:b. w., morzelen, waarmeê
het nauw verwant is, brijzelen, wrij·
men het uitgedorschen stroo legt
ven, tot briezeis maken, b. v. drooge
(Hagel. en hier en daar ill Br. ). Het
eerste deel des woords schijntie zijn:
aardkloeten , gezoden aardappels ,
brood, enz. : mijzet de kiekskens wat
miet, mijt (tas) of mul \'OOr : stroogemul, d. i. : kort stroo.
brood voor ( •reetjes I. en elders). Van.
hier : miezeting, briezel; 2• als o. w.
IIllER , m., hekel, pik, afkeer, tegenzin ,
hinder : eeuen mier aan iemand of
bet .. : miezelen of mieseten in 't alge·
meen, in 't fr. etre of faire menu, en
aan iets hebbeTI zegt men , onder den
geringen stand, in Zuid-Holl., Gel·
wordt gezegd van: stofregen, fijnen
derl., N.·Limb., in de pr. Antw. en 't
hallel of sneeuw, enz. In 't bijzoncant. Axel voor : een tegenzin aan
der : zachtjes rogenen, Rtofregeneu;
iemand of iets hebben, hinder , last
bij Sleeckx : miggele" : het mieselde
aan iemand of iets hebben. Bij Kil.
den heelen dag. Vanhier miezelregtri ,
bet. : de mieren , I. (ormicatio , eene
stofregen, ge:r.ebber ( Oostvl., West·
zeer lastige en vuile huidziekte, ook
br., Dr., Groning.), in welk laatste
gewest men : miesregen en miezerig
venusziekte. z. Taatk. Mag. (I, 318,
.weer zegt voor: stillen regen, en nat,
330; 11, HO, 47t, en Arch. 11, t74 ).
nevelig weér. Kil. geeft : miesele71 op
Vanhier, in 't cant. Axel : mierm,
als Holl. en Fries., 't zelfdeals misten,
kwaad, nijdig over iets zijn: en mierig, kwaad, nijdig. Bij Sleecll.x is :
I. rorare tenuem pluviam en Plant.
verfr. het door : plouviner, faire une
eene mieri ge koe, eene koe die bloed
pluye mer~ue; mieselinghe, holl. fris.;
pist.
MIEREKNEUKEL, m., iets dat zeer klein
bij Kil. : mist· (nevel); bij Plant. :
is ( r. Audenaarde ).
sLofregen , I. tenuis pluvia. In Limb.
MIEREN, o. w., eene zekere tinteling of
zegt men : mozelen en mozel. z. mij·
zen, mijzei en zebberen.
kitteling voelen al:; liepen er mieren
over, tintelen of, gelijk men in BJ',
MIEZELING, 1\liJZELING, v., iets wat gezegt , sitigeten of zeflgeter~ , b. v. van
miezeld of gemij~eld is, fr. ce qui est
koude , van ergens tegen te slaan
met&U of réduit er1 mietles, b. v. :
hel broodsuiker in miezelingen wrijof te vallen : mijne voeten mieren
·ven voor den koftle ; klein stukje ,
van koude. Ik sloeg mijne hand zoo
briezel, brijzeling, morzeling (Vl.);
hard tegen de ptar~k dat mijn vinge·
in Br. en Limb .. (waar men mozel
ren ervan mierden (hier en ginds
zegt) en elders : stofregen , natte nein Vl.). Z. mier ..
vel, fijne hagel of sneeuw. In Brab.
MIEREN, o. w., mikken , op iets doelen
zegt men voor : stofregen ook : gemet eene schieting, aanleggen, fr.
zebber of zebbering. Z. misel.
mirer : hij mierde met zijn geweer
zoo juist dat de haas daar neer tui- MIEZER, bijv., bet. zooveel als heL fr. ché·
lif, en kan van 'I lal. mi1er zijq, doch:
melde ( Br., Antw., Oos~vl.). Vanhier
hij ziel er zoo miezer of mieurke11s
licht : miet·steen.
)IIERIG. Z. mier.
uil bet. juist 'L zelfde als :hij ziet
48
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er zoo mijterig of mijterachtig ( zoo
ongezond) uit ( Br., Aotw. en elders).
MIGGELEN, o.w., stof regenen (Sleeckx).
Z. miezelen.
!'tiiJ DE, bijv., vreesachtig, bang, fr.timide:
gij moet zoomijdeniet ziju (Westvl.).
Het is 't zelfde als : mijdet, bij Kil. een
Vlaand. w., in 'L l. vitat1s, 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.
Mijken en smijken zegt men, hier en
daar in Westvl., voor :eten. 't Is licht
voor: muiken (meuken) en smuiken,
hetzelfde als elders : koken eu smoken.

MIK

MIJNSTEE, MIJNSTEEN. Z. mijtsteé.
MIJT, v., in sommige streken uitgespr.
miet, bet. eigenlijk: hoop; stapel, tr:amas de quetque chose, tas, b. v. :
hooimijt, houtmijt, stroomijt, graanmijt, enz. (Br., Hagel., Antw., Kemp.,

Limb., N.-Br.). Men zegt- in Limb.
ook : miet mest voor : hoop mest.
Hoeutft leidt het af van 'L lat. meta,
dat : eindpaal, meet, stapel of hoop
bet.; zeker is heL daar meé verwant.
Vanhier: gemijt,yemijt graan, graan
in mijt liggende.
MIJT, lil IET. Zekere oude munt, bij Plant.
in 't I. meta, obolus, en bij Kil. : oboti
vilissimi geuus. Het mv. mieten bet.~
geld: áie kerelzit met mieten (Limb.).
Z. bij Kil. : mijt, mie te of miente.
MIJTSTEE, uitgespr.: mijtsteen en mijnsteen, plaats waar de stuiken gestaan
hebben :de mij(steen oogsten (Westvl.). Van :stee (plaats) en mijt.
MIJZELEN. Z. miezelen en mijzen.
MIJZEN, MIEZEN, b. w., breken, brijzelen, morzelen, hgd. meischen, fr.

MIJN, v., de plaats waar 4e aangekomen
visch uitgemijnd, dat is, in kleine
verdeelingen geveild wordt ( Br.,
Antw., Vl. en elders) : die vischmijn
heet te Gent: minke; het is in 'Lfr. ook
minque. lllijn staat voor : utijnstede
of mijtiplaats. Z. 't w. mijneu bij
rompre : toe , mijs de kiekens eens
Weil. of elders.
wat brood (L. v. Aalst); in 't Meetjesl.
!'tiiJNDER, m., afgel. van :mijnen, een die
zegt men : mijzeten. Men denke hier
uitmijnt, bepaaldelijk : een peperaan 'tI. mica. z. miezelen.
koekverkooper {Vl. ).
MIJNEN, b. w., t• is door" mijn n te roe- MIK, v., eigenlijk tweetandige vork die
dient voor iets wat er over gelegd
pen, visch koopen op de vischmijn;
wordt: laat de berrie va11 áe'kar op de
2• mijf1en wordt ook voor : uilmijnen
mik rusten; tweespleet aan het uitgebr., d. I. al den aangekomen visch
einde van een stok, stang of pijl, in 't
in kleine hoeveelheden ter verkoofr. coche: tusschen een miksken vatping oproepen : is de visch al geteu. De mik van mijnen pijl is afgemijnd? Vanhier: mijniug :de mijning
broken. Laat er dan een beenen
heeft plaats om 8 uren. Bij Sleeckx
miksken aati zetten.Mik is ook de gafkomt mijnen ook voor in den zin van:
fel een er wip op welke men de groote
graan in de schuur voeren, maar dan
houten vogels steekt ; bij Kil. :
is dit w. eene verbastering van menmicke , I. furca.
nen. Z. dil woord.
MIJNERGOEJE, MIJNVERGOE (uitroeping MIK, v., dat in de HolL Woordenb. bloem
van roggen- aftarwenmeel bet. en in
van bevestiging) in den zin van : ·
Gelderl. een brood is van fijn roggenwaarachtig, waarlijk , ik maak het
meel gemaakt, bet. in Uoll. en Belg.goed : 't is hij die dat gestolen
Limb., in 't Hagel. en elders nog :
heeft, mijnvergoeie ( hier en ginds in
helzelfde alskraammik (Z. blz. 286),
Westvl. ).
d. i. fijn tarwen brood, wittebrood,
!'tliJNEREN, b. w., fr. min er ( Sleeckx ).
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eu is ook m. : eet1 korenten mik. Een
mikken boterham. Een miksken is
te Dies( : een klein wiLlebroodje, te
Brussel en Antw. pistolet genoemd.
Mik wordt in N.-Br. zoowel van rogge
als van tarwe gebakken. Z. Hoeutft,
blz. 387. In de omstr. v. Brussel verstaat men soms door mik : een bo·
terham ' door de boeren aldaar ook :
kant geheeten. Mik is in 't engl.
miehes, oud engl. milche; het fr. de
la miche (wittebrood ) wordt ook
door Chateaubriand gebezigd in
zijne : Mémoire3 d'outre·lombe. Z.
weg of wei te. z. Delf. 284.
MIKKEN, pinkoogen ( Westvl. ).
MIKMAK, soms ook 1\liSMAS, m. en o.,
mengelmoes, mengelman gel; voorts:
iets wat in 't geheim overlegd en gekonkel!! wordt, konkel(uis, fr.tripolage : daar is mikmak lu~schen. Uit
al dien miki11ak kat1 ik 11iet wijs worden ( Limb., Hagel., Br., Vl., Anwt. ).
Daar is mikmak (oneenigheid, ruzie)
in dal huis (Maastr.). Daar hebt ge al
uwen mikmak, daar is al hetgerief dat
gij noodig hebt ( Westvl. ). Mikmak
is eene verbasteringvan: mingmang,

wortel van mengen ; 't is in 't enbl.
mish-mash, in 't hgd. mischmasch,
wortel van missclten, hgd. en neêrd.,
I. miseere, gr. p.iaxerv, mengelen,
fr. mélanger. Z. Delf. 406.
1\I.IL, MILLE, MILLIE, Y., gierst of geers,
een graangewas , welks zaad men
aan kanarie- en au,dere vogelkeus
geeft ( Br. en elders); in Groning.
heet dit gewas : heers, hee1·se; bij
Kil. : milie of hirs, hirse, hers, in 'I
hgd. hirsen , eng I. htrse en millet,
I. milium, fr. mil, millet, ilal. migtio,
sp. milho. Vanhier : 1nilzaad. Wij
hebben in Br. nog eene plant :mil
en soms ook : J;amil ( Z. blz. ~f8)
geheeten, die men in de patattenvoren of slechts op kleine beddekens
zaait en van wier stroo, dat de lengte
heeft van twee voel.~ men llj oe be-
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zems bindt, genoemd mitbessems.
Deze plant behoort geenszins toL de
kamil- orde geersfamilie.
MILBESSEM. Z. mil.
MILT, m., 'L manneken van den haring,
nederd. mUter, in 't engL mill of
milter.

MILVER, m. en v., wormken or liever :
dierken bijna gelijk aan eene hoofdluis , dat in het hout zil : de müvel'
zit in de plaukm. Vanhier : vermil·
veren : de milver heeft die stoelen
tJermilverd ( Maastr., Belg.-Limb.,

Hagel., Br.); Le Leuv., AnLw. en
elders zegt men ook: memel, vermemeld; te Gent en elders in Vl. : meluwe, vermetuwd. Milver, uilgespr.
mulver en mul{er, bet. in llr. de
zwarte, gele of gro!!ne gevleugelde
luisjes welke op moeskruiden , op
jonge vlierscheuten en ander loover
zillen : die savooikooien slaan heet
vermut(erd. De bladers zijn door den
pwl(er verdroogd (Lcuv .). Kil. heeft :
metuwe, milwe, mijte, mol, enz.,
fr. mite. Z. molm, vermolmd , mul

(stof), malen , olm.
,
MIMER of MIEMEL, v., aalbes (N.-Limb.).
Z. aardbei.
MIN of MINNEKENPOES, v., de kat. Wanneer men de kaL roept, zegt men :
min, min, min ( Br., Antw.); in 'L
Hagel. : ming , ming; in Limb. :
miem, miemke!

MINDER. Iemand em mar~ mindermaken ( Br. en elders); in Westvl. :
iemand een hoo(á minder makeu ,

iemand kapotmaken , dooden. Z.
minçlereu.
MINDERACHTIG, iets wat niet zeer goed
is, wat niet wel genoeg is, gemeen,
middelmatig : uw ha11delwij& isminderachlig ( Westvl., Popering. ).
MINDEREN, o. w., :mders zijn, veranderen, missen : gii wordt bekuord,
maar hoe kau dat mi11deren, ge duet
alles verkeerd? fr. conti/ietil peut-il
en être autrement? Dat kan niet min-
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der or ttiet minderen' dat kan niet
anders zijn ( Br. ).
MINDER of MAAT, of is voor: dan, in de
uitdrukking : wal die man twodig
heeft om van te leven is minder of
maal, welk of maal onzeggelijk bet.
(hier en daat· in Brab. ).
1\IINGELIEMANGELIE, 't zelfde als : mikmak . : 'l is at mittgetiçmattgetie ,
't is al dooreen verward (Oost.- en
Westvl. ).
1tiiNKE, v., visehmijn, fr. miuque (Gent).
z.. mijn.
1t!INNE, v.,.bakcr, wat men te Antw. :
baket; te I.euv. : verwares noemt
( cant .. Axel); elders bet. minne
't zelfde als mem, en minnm, in Holl.
en N.·Br. : tot mem dienen, maar in
't cant. Axel is mirmen voor: baker uitgaan; in Br. : uit verwaren gaan;
te Antw :uit baketen gaan. z. Hoeutl'l
en Weiland.
1\IINNEKENPOES, v., kat ( Br., AnLw. en
elders).
liiiNNEKENS, de wille of gele fluweelachtige bolten die op zel1ere gewassen komen ( Br., Antw.). Z. kallekeus
of kattelen , blz. 226.
1\liNNEN. Z. minne.
1tiiNNINGE. Te mitminge gaau, uit vrijen
gaan ( Westvl. ).
MINUTEBLEEK ,o., het pleeksel van het
lijnwaad met chlorure, zoo genoemd
omdat het slechts eenige stonden
in het c.lllorure ligt (VI,),
MIRKEN, o.w., loeren, scherp, piet lOekijken : ik moet vandeeg mirkeu om
:wo tten kteinett druk te k~Jnnen leze11
( Br., Kl.-Dr.). 't kan eene verandering
zijn van 'tw. :merken oc'marken,
considérer, of lievereene versterking
van : miereil (mikken) , zooals horken van : hooren , enz.
NIS voor: mest. Missen voor: mesten,
bemesten : miswage11, mestwagen
(cant. Axel ). Kil. en anderen hebben ook: mesch, mist voor.: mest,
hgd. mist, saks. mess, in 't oud eng!. .

MIS

bet. rnishing, mesthoop. Z. messing.
MISBILLIGEN, b. w., niet billig achten,
misduiden, afkeuren: mett zat mijne
woorden nietmisbiUigen. (J. Ferguut's
1\lakamen, blz. 41 ). z. billig, blz. 1111.
MISCHAIASCH voor : mikmak ( L.imb. ).
MISDAG, m., uitgespr. mesdag en mestdag , feestdag , heiligdag : zondag,
mestdag, altijd is /lij op trol (Vl. i;
in 't Land v. Waas zegt men : zijne
woordeu mesdag geven, voor: rusten,
s.tilstaan terwijl men klapt. Misdag
bet. te PoperinGen : taak : es ulder

mesdag af?
MISDEELD ZIJN (uiet), kennissen, verstand of begaafdheden hebben : die

jongeling is il1 't geheet niet misdeeld,
/tij zal tot groote dingen komen
(overal).
MISDRAGING , misdracht, misval ( Kortrijk).·
MIS EL, MIS EL TJE, een \veinig :een misettje vum· (cant. Axel); in Br. zegt
men een : mozzet ( o als korte eu)
een mazzelkeu brovd. Het is hetzelfde.
w. als boveu mitizelitlg en verwant
'met morzelen (dat in Br. als mlizteten klinkt). Z. miezelen en mijzen.
MISERERE, m., is in 't Zuiden, vooral in
Br., nog gebr. voor 't fr. passiott itiaque of miserere, cene pijneliJ kC kwaal,
ook : omgekeerdett ttarm , krortket,

darmkt·ing, drekbrakeu , taukeuvel,
enz. geheeten.
MISERIE GAAN, alleengaan in 't whist· en
botson-spel om geenen slag te hebben ( bijnll overal).
1\llSHAND, MISHANDE, hinder, verhindering, letsel : er is geen: mishauá
aan ( Antw. ) : daar en es gee11e mi.shande dat ti kome ( Westvl. ). Vanhier : mishanclett, waarover Weil.
MISJIANDEN. Z. handen, blz. t7ä.
MISJE, o., miskraam ( Antw. ).
ltiiSKANSEN, o.w., eene miskans of mis·
lukking hebben (Dr.). Miskaus, ongeval , slechtè uitval, is in 't eng!.
mischattc~.

I

MIS

( 381

'MISKOMEN, o. w., in Westvl. voor: verhinderen; in Br. en Antw. voor: iets
kwaads overkomen : mid.omt er iets

aan het rad, wij kunnen niet voort ,
d. i. komt er een ongeval aan. Mesquame bet. bij Ruysbroeck ( 11, 77) :
gebrek , letsl!l. ' .
MISKOMMODEEREN, Q. w., miBhanden ,
fr. i11comnwder, géuer ( Wcstvl. ).
MISKOTEREN, MISKEUTEREN, 't zelfde
als : mispeuteren ( r. Antw. ). z. bekeuteren, blz. 39.
MISKWAPBEREN, o.w., mislukkeu (Br.,
Antw. ).
ltllSLEZER, m., een priester zonder plaats
of vaste bediening (overal).
MISLUIDING, v., misluidcndheid (Kortrijk).
MiSMAAKSEL, o., een mismaakt schepsel
of ding ( overal).
MISNIETEN, b. w., het tegenovergcstelde van ·~enieten , beteekent : derven, ontberen, eraan toele~gen : gij
zult het moeten misnieteu (Kemp.,
Limb.).
MISPAKKEN, eigenlijk: in 't pakken niet
vatten : llij heeft den bat mispakt.
liet mispakken, kwalijk treffen, ongeluk hebben : hij heeft het met die
dochter mispakt, hij is mistrouwd.
llii heeft het mispakt, hetzelfde als :
miskanst (nr. en elders) ..
MISPEL, v., wordt in N.-Limb. verkeerd
gebr. voor : wesp, en~l. wasp, fr.
guêpe, I. vespa. Mispet (vrucht), in
de Woordenb. m., is in Br. ook v.
Mispet hoort men soms ook voor :

oorveeg : hij kreeg eene mispet om
zijn ooren.
1\IISPEUTEREN, b. w., misdoen, mispiklwlen : vast hebt ge weer wat mispeuterd, dat ge zoo effeuaf ziet ( Br.,
Anlw.); bij Kil. :mispeuteren, flan dr.
is ve1·peutereu, I. deliuquere.
&liSPIKKELEN, b. w., 't zelfde als : mis·
peuteren, miskoteren, bekcuteren ;
uitzetten : wat llebt yij mispikkeld
dat ue zoo vertegeu stqat? (Br., Autw.,
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VI.) .. Van mis en. pikkelen (een kinderspel van meisjes); doch het kan
ook een freq. zijn van : mispikken.
MISSCHIENS, voor : misschiep ( Br.,
Antw., N.-Br., Limb. ).
MISSE, v., misslag ( Westvl. ).
MISSELIJK, lastig, on verduldig (Vl.).
MISSELJOEN, MKSSELJOE!Ij, misseljoenen-brood ( Wcstvl.). z. mengelsoen,
blz. 37:! en masteluin, blz. 366.
MISSEN, o. w., wordt dagelijks gebr.
voor : afwezig zijn, on~brekcn :
daar was maar eeu, die miste ( Br.,
Antw. en elders). lllisseu; zot worden : die man tnist (:t w. versta11d is
hier onder verstaliD ).. Die nooit ge-

mist heeft, heeft nooit iet& gedaan
( Br. en elders).
MISSERKES MISSE, ook Zenderkensmis,
of Gulden mis ( Westvl. ).
MISS! Ei M!SS!NE. Z. messing.
MIST voor : mest. Vanhier : misteu ,
mistpoet, misthaak, mistwaler, enz.
De Teuth. heeft : mijtsstede, mestplaats.
MISVAREN, o.w., dat eigenlijk. misvallen,
mislukken i kwalijk uitvallen bet. :

hij meende dat hij veel getd zou .opgedaan hebbeu, maar hij voer mis;
bepaaldelijk bet. het in. Vl. en ook
bij Kil. : een misval hebben. MisvaTeli wordt in Vl. ook als o. znw.
gebr. voor : miskraam : die vrouw

heeft een misvaren gehad.
MISVERSTAAN, o., misverstand (overal).
MISZIT, o., iets dat ontbreekt, iets dat
niet wel veegt, dat afsteekt, dat misstaat, Lcletsel, tegenheid, gebrek, fr.

contrariété, empêchement: ons huis
is wel , maar fut heeft een miszit dat
er geen achterplekje aan is. Dronkenschap is eert groot miszet ( Westvl. ).
Kil. geeft missitten als Vlaandersch
op voor :misstaan. Bij Delf. .!96 heeft
men, in het oud eng!. m~se-satte; in
Vl. : miszat van : miszitten, eng!. to
dinurm, to disfigure, fr. dé{iglirer,
séoir mat, vanwaar: malséant.
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.MITER voor : mijte, groote houtmaai
(Westvl.).
Ml'fJE of BITJE; een beetje, een mondsvol, een weinigsken (Axel J. Het is
hetzelfde als :mijt.
MITJE, v., meter, petemoei (cant. Axel).
MITS voor: vermils, overmits, dewijl,
fr. puisque ( Br., Kemp., N.-Br.).
!IITSELEN. Z. mutselen.
liJ lTS EN, kaartspel {Leuv., Thien., Diest).
1\IITZEN. Z. mitsen.
MOCH! hetzelfde als: och, een tusschenwerpsel dat tegenzin te kennen geeft:
· moch! laat mij gerust met al die /Jeuzelingeu { Br., KI.· Br. ).
&IOCHT, MOECHT, imperf. van :mogen, te

Leuv., Diest en elders gebr. voor :
moest. Z. mogen en moeten.

ltiODDEL, bijw., drukkend, benauwd :
het is moddel warm ( Limb. ). Mot
wordt in Gelderl. ook gebr. als bijw.
iri den zin van : zeer, geheel : mot
slecht. Wij denken dat mot en moddet
verwant zijn met mottig en moede,
vanwaar : vermoeien. In den Teuth.
hetzelfd~ als : malt , vanwaar : tnattm, thans: afmatten. Z. mot.
1\IODDELEN ( Antw.) freq. van: modden.
1\lODDEN, b. w., tusschen of in oude papieren, vodden, enz. zoeken : wat
zijt ge daar weér in mijne kas aan
't modden! {Kemp.). Kil., dieook het
freq. moddelen heeft, vert. het door:
11erscrutari. Z. Weil. op 't woord.
JIIODDEREN, o. w., tot modder maken,

baggeren, in 't modder wroeten ( Br.,
Antw. ). Plant. vert. moddetm door:
(ouitler en cherchant quelque chose ,
I. perquirere. Z. roodden.
.

MODDER WEÊR. Wanneer de lucht zee.r
laf is en dik betrokken door nevels,
en dat ·hel drijgl te regenen , zegt
men , omstr. Brussel : wat modder
weêr of modderachlig weder, d. i.
mottig weder, omdat zulk weder
modder veroorzaakt : 't is gemodder
tufêt', 't is vuil onder de voeten.
MODEPIIINTJE, o., pronkerken, mode-
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heerken, modezot, modepop { Br.,
Antw.). Dit laatste meest van meisjes
gezegd.
MOE, MOEDE en oulings ook muede, bijv.,
wordt in Limb. : meug; in Br., Autw.
en Kemp. : muug uitgesPf. Vanhier
heeft men nog : vermeugen , vermugen, vermuugd, voor : vermoeien,
vermoeid.
MOEDER wordt in 't z. zeer veel voor 't
fr. matrice gebr. Weil. heeft de
spreekw. : dat ligt op eene kwade
moer, daar zal niet veel goeds vaq
komen. In Br. bestaat, onder 't gemeen volk, eenc andere sprcekw. :
dat zal op geene goede' moeier a{luopen, dat zal niet lukken, dat zal niet
wel alloopen of uitvallen. Moeder,
moeier of moer, beteek. t• onder
ander : de koningin der bielln ; 2• de
bus waarin de spil van eene schroef
loopt, fr. écrou de vis; in Gelderl. en
elders klinkt het muier, dat eigenlijk:
muider is, zegt Bild. {11, 245).1mmers
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, cene zalf zoo genoemd omdat
de pakjes op kluppelkeus treilken ,
en die men goed acht voor alle wonden en kwetsingen. Moederkenszalf
geldt bijna overal.
MOEDERKOREN (moeierkoren), 't zelfde,
in Belg. en Hoii·Limb. als elders :
/Jeerenlanden, wolventandm, in 't fr.
ergot, seigte ergoté, 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 bij het vrouwvolk :moe·
der of moer; " bij Kil. en anderen :
moeder of moederwee, l. colicus dotor,
coli inleslini mor/Jus.
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MOEDERMENSCH ALLEEN, 'l zelfde als :
moederziel of als te Antw. en in
Limb. : moederzielig alleen ( Br.,
Antw. en elders).
MOEHERRIOOL ( moeierriool ), de onderaardsche hoofdriool waar de zijderiolen' zich in ontlasten, fr. égout
collecteur ( Anlw. st.).
MOIWERSKIND (één ). liet is één moederskind ( moeiers • , moeres- of
muierskind) bel., op vele plaatsen :
'l 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. moorzeet alle in) :
daar en was geen moederzeet.

MOEDSTEKEN ( uilgespr. moodsteken),
sterven, liapolgaan : van die zaak
zal hij de (of den ) mood steken
( Br. ). Men deelde ons uit verscheidene plaatsen van Vl. : de moord
~tekm mede voor : sterven. Mood
(met zachtlange o) kan eene verbastering zijn van : moed of moet, I. animus of otium, hgd. musze, als ware
tien moect steke11 zooveel als : den
moed laten steken of zinken, of: geen
lust meer hebben toL 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 1lekm, voor : ter
moude gaan , d. i. sterven. ZÖo zegt
de priester OfJ kruiskeusdag : gij zijt
stof ( moude) en zull tot stof vergaan.
MOEDWILLIGAARD, m., een die moed·
willig is, een kwaadaardige (Vl. ).
MOEF. Z. mof.
MOEFELEN. Z. moffelen, enz.
MOEFEN. Z. moffen.
MOEIER of MOf:R, v., uilspr., in Br.,
Antw., van ; moeder. Z. dil woord.
MOEILIJ KAARD, m., een die moeilijk, die
koppig is (Vl. ).
MOEITE. Z, moelc.
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MOEKEN, o.w., met niet vergezeld, bet.:
zich niet laten omklappen, verteederen of vermurwen : de gendarmen
moeken niet, wa11neà zij dieven verrassen. Komeik hem alteen tegen, ik
zal hem ktoppeu, ik zal niet moe km

(Hagel). 't Is hetzelfde als in Dr. :
muiken; in Holl. : meuken.

MOEKEN, o.w., in Limb. 't zelfde als, in
Br. en Anlw.: monken en moffen; in
Vl.: pronke11, muilen, elders pruilen,
ontevreden zijn zonder er veel over
·
Ie zeggen. z. monken.
MOEL, v., uilspr. van : muil, in Limb.
gebr. zoowel voor :gezicht als voor :
mond : houd uw moet ( N .-Limb.) ;
in Br., Anlw. : lloud uwen snwet,
bek , bakkes ( toe ) .

MOEL, MOElLLE, MOELIE, MOELDE,
MUL1 MULLE, MULD, v., is, de eene
vorm hier de andere ginds, van da~·e
lijksch gebruik in Vl., Br., Antw.,
Kemp., Limb. om aan te duiden den
baktrog of den hak waarin men hel
brood beslaat en kneedt om bet in
den oven te steken; in 'l hgd. is het
111ulde, in fr. huche, I. mactra, atveus
pistorius. j.;en zonk tusschen twee
heuvels, een bergkloof, iu 't fr. ràvin,
wordt , om zijne gelijkenis met den
baktrog, omstr. Brussel, ook moeille
of mulle genoemd. Bild. ( 11, 24221>8) zegt dat hel v. is, omdat er bak
onder verstaan wordt (doch bak is in
Br., Antw. en elders m. ). Op moelie,
zegt hij« dat hel denkelijk is van het
fr. mouiller, het bereiden der deeg,
dat in het kleinzen , d. i. doorkneden met water, bestaat. HeL hgd.
multer verbindt dit w. met ons
moude of mout , " en op : moud ,
houten bak, voegt hij er bij : u 't is
eigenlijk moudbak, d. i. aard- of
gruis- of meelbak, hgd. molde. "
Maar 't is waarschijnlijker dat moelitl
behoort lot den klankverwisselenden
stam van moel, oud imperfect. van :
malen, waarvan ook , moten, meel ,
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mul, mol.l molm, memel , metuw,
enz. Moelie, wordt in qmb. : moola,
moolctj, moolj uilgespr.; en 't imperf. vim malen is· er nog : moot
( oo voor oe ).
MOEILLE· of MULLEVRIJER, m., tafelschuimer; een die schijnt te komen
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. do.or : ona, gr~ ö~rrYJ, alle stuk,
brokje of hompje vleesch, brood of
andere spijze. Dil moelie is ook duidelijk verwant met·moud, ·muld.
MOEL Tl!: U, bijv., mollig, malsch, dat
licht lot· mul of stof ovcrgaa~ : dal
land ligt · moelter ( L. v. Aalst), z.
mouter, dat hetzelfde w. is.
MOELTElt ( uitspr. : moolljer), is in
Lirnb.' 't zestiende deel van een vat,
'lgeen niet moet verward worden
met malder ( uitspr. mar1er), maat
van zes vaten. Z. molster.
·
MOELVECHTEN of liever: muitvechten,
twisten ( Limb. ).
MOEl\. z. moor.
MOER, dat in deWoordenb.: moerassi~;en
grond, broekgrond en waar men kan
turf steken bet., is in Limb. : slijk,
modder,· bagger. Dit beteekende bij
Kil. ook: modder, moder, moyer en
more ( thans rnoos ). · Jlloer bet. te
Leuv. :gemalen eikenschors, die, na
dat ze van de buidevelters gebruikt
is geweest , nog gemaakt wordt toL
turf, genaamd lwivetlerstor{. Moer is
een samentreksel van: modder; bij de
ouden : modere, moder, heteeen
eigenlijk een adjectief is van: modde
(slijk), of, volgens Blid. ( 11, 241),
" van nioude even als mo-et en mo-er;
alles verwant met 'tI. mollis en 't
fr. mou·, oo~ met ons : meuken .
(weeken, broeien). Z. moude of mol.
MOEU, ·m. en ·v., 't zelfde in Br. als:
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muur, muurkruid, fr. mouron, I. al·
;"
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
weiaan 'l moeren. Z. moer.
MOERIG, bijv., los: de gro11d is moerig,
de grond is los , mul ( cant. Axel ).
Bij Friesman vindt men : moerig in
den zin van : slijkig, moel'assig : in
'l moerig broeitlalzet neergeuten (Van
J,ennep ). Elders in Vl. zegt men
· voor moerig : moelter, mulzlg ; in
Br. : mul (mol) , I. moltis.
MOERSDOOD, 'I zelfde als : morsdood
( Limb. ).
,
MOEHZEIK, in· de Kllmp. 't zelfde al~, bij
Kil. : mier-seycke , pismiere, 1. (orniica (mier). Z. inuurzijker.
MOES ( uilgespr. moos) , o., wordt in
Limb. veel voor: kool (plant), hgd.
kuhl, gebezigd. De TeuLh. heeft: mois,
coil. Het w. is licht verkort van : ·
moeskoot. Moes bet. eigenlijk : hak~
sel, kapsel, van : mo•erz 1 pletten of
snijden, korL en klein maken, en zoo
ook inzOnderheid : kappen, hakken.
Bilt!. (IJ, 24.3 ). Verders bet. moes
(oud hgd. muas, mose, mil.se, engl.
meal, fr. mets); atle spijs ; voedsel;
vooral van hofvruchten •. Vanhier
heeft men in Groning. : mousker,
mouskerske, een or eene die groenten
verkoopt; bij Kil. : moesnia11 , I. otitor. Moes is met moos (modder) één
woord en volgens Weil. ·uit eene bron
met moer, moeras. z. Delf. op :moes
en moesen, blz. !!86-7 ).
MOESEGAT ( Westbr. ). z. mozegat.
MOESELEN. z. moezelen.
MOESEN, MOESSEN, MOSSEN, b. w., in
'I Meetjes I. '1 zelfde als: morzen, morzelen. z.moezelen, moossen en moe~.
sine, enz.
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MOESEN, MOEZEN { uitgespr . moosm),
o. w., snoepen of ter sluiks eten :
wat kan die kleine moesen I (Maastr.).
Vanhier het voortd. w. : moezelen,
bij Kil. : meusetetl. Het komt van
moes, oud hgd. muas, vanwaar :
nmasen , hgd. speisen, nederd. voeden.' z. moosen of moozen.
MOESKENSMAKEN. Z. moezen maken.
MOESKOP, MOEZEKOP, m., pruiler, afgeleid van: moe.un (Kemp., Brab. ).
1\IOESKOPPEN, o. w., afgeleid van moeskop; 't zelfde als : moezen, IDO<lken,
pruilen ( !lrab., Kemp.).
MOEST. Z. moeten en mogen.
MOETE (ook moeite), in Westvl. : tijd :
hebiti moete om met mi mel te gaan!

Hetbet. eigenlijk: gelegenheid, iedi~e
lijd,; fr. loisir, I. otium, hgd. musze
( Z. Weil. op : moet; in den Teuth. :
mo't4se, moite, I. tempus, opportunitas ;"bij Plant. : staeye, wijle, fr. loisir, I. otium, vacalio.
MOETEN, behaoren :gij haddet moeter1
zeggen , gij behoordel te zeggen.
Moeten schijnt dikwijls als overtollig:
moeste hij komen, kwame hij (West-

vl. ). Edoch alsdan drukt het imperfectum moesl eene vrees, een verlangen , een verzoek uit : ge moest
dezen brief voor mij eens mei! naai'
de post nemeu (Dr., Antw.), en het
staat alsdan gelijk met 't hgd. ihr
mtJchtet. Te Leuv. en meer te Diest
en omstr. zegt men voor dit moest:
moecht or mocht : ge moecht eeus
niet komeu. Ze moechteu 011s eens
betrappen.
MOETIG, bijv., fier, trotsch: wat is die
dochter moetig op heur kleederen !
Wat moetige jongen is dat I ( Br.,
Antw.); 'tw. is afgeleid van : moed,
moet. Kil. vert. : mutligh, moetigh,
muetigh door : otiosus, vacuus (ijdel),
en Plant. door : animosus, alacer,
hila ris.

MOETSEN, o.w., in L.imb. 't zelfde als in
de Kemp. : rnoezer.; als te Antw. en
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in Hr. : mo11k.en of monen f pruiler:).
Vanhier : moetskop of molskop. Z.
mocskop.
MOETSKOP , MOTSKOP, m., pruiler
( Limb. ). Z. moetsen of mc.nken.
MOEZEGAT. Z. mozegat.
MOEZELEIN, v., porselein, fr. pourpier
( L. van Aalst).
MOEZELEN, MOESELEN, b. w., door
stampen , pletten , hakken, tot moes
brengen : moezet de aardappels , de
kooien eens wat. Dit woord, in gebr.
in Oostvl. waar men, in denzelfden
zin, oog : smoelen; smuisteren of
smeistereu zegt, schijnt verwant
met morzeLtm. Doch heL is een freq.
van : moesen of moezen, later muizen
gezegd, dat eigenlijk : hal;ken , klein
maken en, overdrachtelijk : kauwen,
eten bet. { Z. Bild. 11, 243 ). Moezelen
bet. in de Kemp. 't zelfde als : meuzelell , en dit vert. Kil. door : a:ruscare, pitissare, ligurire , ergens heimeiijk en luttelijk aan proeven. Z.
moes , bij Bild. ( 11 , 2-'3 ).
MOEZEN 't zelfde als : monken. Z. dit w.
MOEZEN MAKEN, moeilijkheden of complimenten maken : wat wilde toch
altoos moe1kens maken? Ik ben met
uwe moezen niet gediend ( hier en
daar in Vl.); te Leuv. zeilt men
daarvoor soms : gemaakte mermekeus. Te Antw. : moesjes maken;
gemaakte moesjes. lfloes~ens maken

wordt in Vl. ook gezegd voor : muilen n•aken of pruilen.
MOl!' ( 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, m.
MOF ( o als korte oe ) , m., een die rooft,
een mofler of pruiler, fr. boudeur :
'l is tien eerste mof, hij loopt heele
dagen zonder spreken (Antw ., Kemp.,

Limb., Br. ). In Hol!. is mo{ een
scheldnaam aan de Westphaalsche
grasmaaiers gegeven.
MOFACHTIG, bijv., tot molfen genegen,
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stuursat) ( Br ., Antw. ) .
MOFFELEN, b. w., knabbelen: wat moffelt dat kind. daar alweer 7 (Meetjesl.).
Dit schijnt ons 't zelfde w. te zijn als
bij Kil. : maffeten, moffelen, I. balbtl·
lire, buccas movere, d. i. stamelen,
mommelen ; 't hol der wangen bewegen, gelijk men doet terwijl men eet.
Mofl"elen is een freq. van : moffen
(pruilen), dewijl de pruilers gewoonlifk nogal mompelen of in sLilte
tegen grommelen af bommelen. In 't
gemeenzaam leven zegt men nog: iets
opmoffelen ; hgd. muffeten , engl. to
mumble, muflle, moflle. Z. moffen bij
Hoeufft, en, bij ons, mompelen.
MOFFEN ( o als korte oe), o.w., pruilen,
monken , pratten : om het minste
hard woord mo{t zij heelder dagen.

Vanhier : mof. moffer, mo{sler, ge·
mof, mafferij ( Br., Antw., Kemp.,
Hagel., Maa.str. ). To muflle heet, bij
de Engelsehen : het aangezicht bedekken , zich vermommen. Z. Weil.
op : moffelen en, bij ons, monken.
MOGEN. Het imperf. mocht drukt eene
vrees, een verlangen uit in de spreek·
wijzen als volgt :ik zou wel uitgaan,
maar mijn meeste1· mocht of moecllt
intu&schen eens komen ( Br., Hagel.,
Diest, enz ..). Men zegt voor moecht
ook: moest.
MOKKEDAUW, mokkel, moggel. z. mokke,
dat bij Kil. evenals thans modde :
een vuil, slordig, ontuchtig wijf bet.
MOKSKEN, o. (voor: motsken of moots·
ket~), stuksken, plel\je, weinigsken :
een moksken grond ( Westvl. ). Het
is een verkleinw. van : mook, bij
Sleeckx hetzelfde als : moot , afgesneden deel 'Van : mo-en. Hiervan is
ook 't fr. moitié, en motte, afgestoken
aardklomp (in Br. en Antw.: rusch,
groes , schadde ) afgeleid. z. Bild.
( 11 , ~50) op mot, in 't fr. motte.
MOL, m., werktuig vooraan met ijzer.
beslagen, eenigszins eene wan gelijkende en dienende om oneffene vel·
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den gelijk" te maken. Vanhier : mol·
ten , ongelijken grond effen maken
( L. van Waas ).
MOL, bijv., dood, fr.mort: iemand molspeten , fr. dévaliser. z. inot.
MOLEN, m., overdrachtelijk in Br,, Antw.
en elders; 1° ieinand die niet lan
sLil blijven , maar gedurig in bewe·
ging is: zit stil, gij meuten; ~o iemand
die veranderlij I• is : ge ku11t op hem
geen staat maken, hij draait en veran·
dert gelijk ne meuten. Ge zijl ne
meuten, nu wilde dit, dan weer dat ;
bij Kil. : molen , I. maltaera , homo
qut variis phantasmatibus et áelil'iil
agilatur.

MOLEN, m., klein ijzeren radje of rolleken , waarmeé de schoenmakers het
fatsoen _geven aan de zijkanten der
schoenen ( Leuv. ).
·
MOLENEINDE '· MOLENENDE, ~v. : mo·
teneneLens en motetlenden; in Vl. :
mptenveêr of ·vleugel; in de Kemp. :
de balken of planken waarvan men
molens en vooral motenwieke11 maakt.
Z. ende, blz. tt 7.
MOLENPESTEL, kruis aan de as, waar de
vier moleneodens aan vast zijn (Oost.·
en Westvl. ).
MOLENSTAAK, m., boom waar de molen
·op rust, molenstander ( Westvl. ).
IIIOLENVAT, 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 halster ook : meutenvat; Kil., die
het zeer wel vertaalde , heeft : Lov.
genus minaris mensurae {rumentariae ; in Limb. ook : molenvat , uit·
gesproken : meutevat.

MOLENVEJ!:R., v., is in Dr. en Antw. het·
~elfde als , in Limb. : mote11vteuget
of .110ms ook meutenlaup , m., als in
Vl. : molenentte, en in HoU. : mo·
ter~wiek,

moleru·.wengel, molenroede.

MOLENWAL, m., molenberg, molenheu·
vel, molenwerf (hier en daar in Vl.).
MOLENZEIL," o., het doek da~ als. zeil aan
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de molenwiek dient (Br., Antw., Vl.).
MOU'TER, m.Z. molster.
MOLLEDRACHT, valsche zwangerschap :
die vrouw heeft eene molled!·acht gehad ( Antw. st. en pr. ).

M<?J-LEMAN, ronde aarden pot, in de
Kemp. gebr.' om er eten in naar de
werklieden te dragen.
MOLLEN, b. w., met den mol of't molijzer
heL land gelijk of elfen maken (Waas).
Z. mol.·
MOLLENIJZER, o., een ijzer om mollen
· te vangen, mollenJal (veel in Belg.).
z. ook mol en mollen.
MOLLEPOOT, m., gebruikelijk in deze
spreuk : hij heeft een mollepoot in
zijnen zak J alles slaat hem meé ' hij
is gelukkig ( Oostvl. ).
MOLLESALAAD, v., bet. in Oostvl. het in
molhoopen wit geworden loover van
het kruid, in 'L fr. pissenlil , laitisoll,
1. taraxicurn genoemd , en dat in
Neder!. verschillige namen voert, als:
in Br. : wilde suikerij, ketBilplant ;
elders : papenkruid, peerdenbloem,
llengslbloem, ka71ke1·btoemm, schlJr{l·
bloemen, en;,;.

MOLLEVEL, o., broekstof (Vl.).
MOLRAT, v.: in Limb.: mol, 't zij voor:
aardral, 't zij voor : wroetral : want
mol bet. aarde en 't werkw. : molleu,
becravcn, wroeten, en, hier en daar,
ook : de aarde bewerken, omspitten,
graven , delven. Z. Dild. op : mol
( 11' 248 ).

MOLSTER, m., maalprijs, scheploon of
de hocveelheid meel die de maal·
ders uit de zakken scheppen voor
hun loon · ( Brab., Antw., Kemp.,
Oostvl.); in VI. is molster, v., doch
omstr. Leuv. o. en alhie•· verstaat
men er door : eene kleine houten
maat, waarmeé de winkeliers zout
geriefden. In Limb. ;,;egt men voor
molster ofwel : molter, molfter, m.,
in den Teuth. ook : molfter of molter vert. door : emotumentum , en
bij Kil. door : prelium molarium ,
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enz. In N.·Br. zegt men :. mouter,
molfert, en Hocuft't (393) acht dit
eene verbastering of omzetting van
molfier. Molder 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 Fransehen dus genoemd naar
de Schotsche stad Aberdee11, vanwaar
hij hun toegebracht werd. Moluwe
zallicht cene verbasterinG zijn van 't
fr. morue ( kabiljauw ).
MOMBAKKES, o., momcezicht, momaangezicht, fr. masque ( Limb., Br.,
Antw., Oostvl. ). Te Ronsse noemt
men een mom : bommelhoofd, en een
vermomde wordt Cl' : bommet geilceten. Bakkes staat hier voor: bak/luis,
en dit voor: aangezicht.
•
MOMELEN, o. w., mommeien of mompc·
!en ( Limb. ).
MOMER, m., in Limb. voor: mombaar
of momber, voogd.
MOMPELEN, IC Maastr. niet slechts :
mommelen of pruttelen , d. i. lusschen de tanden spreken, maar ook:
in 't geheim eten ; en : wegstoppen,
waarvoor men ook : megmompeten
zegt. Z. Arch. vr. Nede1·t. T. (lll,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 de11 mo11d eu twg kofl hi; niet ant·
woorden. Geen monct va1i sprekeu
hebbe11, geen reden tol klagen hebben

( Br., Limb.); te Gent bel. dit laatste:
uil het kaartspel niet mogen spre·
ken. Den moud stoppen is in Delg.
't zelfde als : den mond siwerm. Ju
den mond brengen, maken dat iets
besproken wordt ( Br. en elders).
Iemand een n1011dje geven , iemand
een kus of een zoentje geven, kussen:
geefmoeder een mot1dje ( Dclg.-Hoii.Limb. en elders). Dat mo11deken aat/·
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leggen bet. bij Plant. ook : kussen :
zij71 mondje vot gepist zijn, overbluft

zijn ( Westvr. ).
1\IONDEKEN,MONDJE, MUNDJE. Z. mond.
MONDELINGS, bijw., mondelingsch, bijv.,
mondeling, mondelijk: een monde·
litlgschamwoord(Br., Antw., Limb.).
MONDEUVEL , o., euvel of kwaal der
kleine kinderkeus , hierin bestaande
dat hun mond geheel vol blaaskens
of bobbelkans komt, zoodanig dat ze
eten noch drinken kunnen ( Oostvl.);
te Antw. heet diL: het schuit.
MONDROOVEN, onderbr~l1en. Vandaar 1
mondroover , nwndroo{ster, een of
eene die onderbreekt, en mourooverij, onderbreking ( pr. Antw. ).
MONK voor : manker, pruilend . kind
( Meetjes I.). Z. monken.
!\ION KEFOOI EN, o.w., aanhoudend prui·
Jen ( Antw. ). Z. fooien , blz. t52 en
monkelen.
1\JONKELEN, o. w., crimlacllen van geuoegen , monkelplooien, mompelen
( Westvl. ).
liet schip landt aen : de rykdom staet
En vraegt den jongeling waer hy gaet;
lle weelde monkelt : waer gaet gy heen?
Waer gaet BY? zoo gallemt, vqor by
[ gereen , enz.
( G. Gez., blz. 7•.)

1\len zegt ook : nwr~kerm ( omslr.
Kortrijk); Kil. heeft : monckelen en
molleken hetzelfde als : mompelen ,
I. susurrare, en mor1ckelr·oyen bet.
bij hem ook : grimlachen , I. s11bri·
dere, ook : vulliL composilo et severo
ridere; G. Gez.leidt monketen af van:
mond, mondke, mottdkeleu, vandaar
ook : mondpe , mompe , I. buccella ,
en niondpelen. Z. G. Gez• vl. Dichtoe·
{enir1ge11, blz. 203. MU!Iktltl bet. in
't hgd. : stil van iemand spreken.
MONKEN, o. l"·• pruilen, pratten, mop·
pen, moffen , moezen, zuur zien ,
ontevreden en zonder spreken loopcn, er l•waad of vertoornd uit zien,

f•··

bouder : die vrouw nwuh.t lleele
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dagen ( uostvl., Hr., Antw., Kemp.,

Limb.); in Limb. zegt men daarvoor
ook : moeketl , bronken , moetsen ; te
Antw.: moffen, de tip laten hangm; Le
Brussel :smoelen; in de Kemp. : moezen; in Vl. : pl'OIIk~; in N.-Br. :
mokken, d. i. zegt Hoeufft (blz. 593)
inwendig vertoornd zijn. In 't nedersaks. heeft mukken ook de beteekenis van : zijne verstoordheid laten
merken.Ons dunktdat hetw. verwant
is met ~ijlt Drab. : muiken r meuken
(wecken). Vanhier: gemonk,.monker,
monkerij, monkeren , enz. Kil. vert.
moncken door : obnubitare vultum,
induere vult1tm severum , ttubilare,

enz. De Teuth. heeft moetele11 ( proettelen, croenen, murmuren) en dit
heeft eenig betrek met monken en
moetsen. Z. moeken (582), ·moetseu
(385) , moezen en bronk.
MONKEREN of MONKELEN, lachen : hij
zatuwttkereu van tevredetlheid; ook
pruilen: wat zit gij daar te mankeren?
( Westvl. ). Z. monken.
MONPEER, m., veel in 't Z. gezegd voor:
vader : mijrte mompeer is al lar~g
dood. Zoo zegt men ook : mamee1·
voor : moeder; maseur voor : zuster;
111011{reer voor : broeder.
&IONSH:R, MUNSTER; zoo heet men· te
Roermond de hoofdkerk. De Duitschers heeteneene hoofdkerk : miin·
ster, de Engelsehen min~ter. Maerlant
noemt Salomons teiJlpel ook : mollstel', z. Delf. blz. 286-7 en Weil. op :
monster.
MONTJE· of PITJEPEK, m., de duivel
(Vl., Br. ). Z. moontjepek.
·
MOODSTEKEN. Z. moedsteken (385) of
moudsteken.
1\IOOIEJ\ en MOOR, in Limb. bij 'I gemeen
volk voor : moei er of moer (moeder);
bij KiJ. is moor , morre : eene zeug
of zog.
MOOK, v. en m., dat lichaamsdeel der
dier·eu waar het voedsel in zit eer het
in den grootendarm gaat; bij Kil. en
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Pomey: moocke, mooctc-:;ack, I. ven·
ter animali'um, ventriculus; llij Plant.
is het een soort van velle o~sen- of
schapenpens, I. {atiscu:;, scrotum ,
als eeue koe i opgeloopeu is, moet men
ze steken en SOlliS het voeder uit den
mook halen (Hagel., 8r. ). Te Antw.
is mook 'I zelfde als : moot , sneé,
schijf : snij dim liA.biljauw eens in
mooieen;, in N.·Limll. is mook eene
andere uitspraak van 't B1·ab. : muik
en 't Hol!. : meuk, en heeft er den
zin van : voorraad : de specht maakt
zic/1 een mook.
MOOKERHEIDE, v. Loop naar de mookerheibet., omstr. Veil.loo: loop naar
den blik&em, elders in Limb. : loop
naar eten heksenberg. Men weetdat de
mookerheide zekere vermaarde heide

is tusscben Nijmegeen Mook, een dorp
in 't hertogdom van Kleef : ik wou
dat hij op de nwokerhei stollel, d. i.
dat hij ver uit mjjn gezicht was
(Halma); te Antw. zegt men daarvoor : ik wou dat hij op de llvbooksche hei zat.

l!IOON, m., een visch ( Limb. ). De Teuth.
schrijft : moyue (eyn visch). z. maan,
blz. 3SO.
MOONKENPEK, het pekmanneken, de
zwarte ( llr., Antw. en elders). Mo011
bet. duivel, I. doemon, en: mooukenpeck vert. Kil. door: piceus doemon,
cacoduemon, niger, dis ater.

MOOR ( scheqilang ), m., bolvormige kctel waarin men doorgaans het water voor koffie of thee kq,okt, in 't fr.
coquemar; in Vl. ook lauwer; elders
licht : koffie- of theeketel genoemd
(Vl., Br., Antw., Kemp., Limb. ). In
Gelderl. is moor ~C moriaa~J : een
groote ketel die, door langdurig over
't vuur te hangen of te staan , zwart
fiCworden is en vandaar zijn naam
ontleend heeft, zegt het Taatk. Mag.
( I, 318 ). Doch het Archief VI'. Ned.
T. ( 111 , 373) legt het uit als volgt :
" die moor wordt zoo genoemd, te
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omdat vroeger ·die pollen
uit moer of aarde gebakkP.n werden
of omdat het water erin 1iemocrd ,
d.i. troebel gemaal"·• wordt."
MOOR, v., uitgespr. moer, mv. moren,
wortel, pecwortcl, in 'L rr. carol.lr :
de hollandsche moren r,ijn korter en
rooder als de veldpeën ( Limb. ) ; bij
Kil. is moore, een saksisch eu get ..
dersch w., 't zelfde als : paslirtake.
Meyer heeft : '' pastinaca, peen, wor-

tel , karoote, pinksternakie, Lamme
mooren. »
MOOR (zachLianc ), v., slijk, modder. Be
moormar1s :(.ijn te llrussel : degenen
die het slijk van de stralen weghalen
met de moorkeèr ( modJcrli.ar ). Vanhier : mooter, mootel ( mortel) ; Kil.
geeft more op als een Vl. w., 'I zelfde
als : moer, moor, modder. liloor of
moer is ook: eene veen daar men tor{
graaft, l. palus ubi cespil es (odiuntur
( Plant. palus bituminusa et 11igra ,
angl. 111oore ( Kil.). z. moos.
MOORACHTIG, slijkachtig, modderachtig
(Dr., AnLw. ).
MOOUD STEKEN (de), in vele streken
vari Vl. voor : sterven. Zie moud of
den moed- of moet stcl;cu, blz. 383.
MOORZEEL, bijw., moederziel : hij is
moorzeet allein ( Limb. ). Z. 't volgende.
MOOUZIELIG, in Limb. als bijw. gebr.
voor : gansch , geheel , zeer : uwor-

i

:::.eelig aUeeu; movrzeeliy gauw; moorzeelig groot, klein , enz. Vroeger
schreef mon ook : moerlijk alleen
Z. Arch. vr. Nedert. T. ( 111, 5n ).
Z. moederziel in de Woortlcul.L en
boven blz. 382 en 5M3, moeáergods,
of -mmsch alleeu , en moederzalig
a/Leeu.

MOOS, v., achterplaaLs, in de boerenwoningen, waar het huisgerief staat,
het keukengerief afgewasschen wordt
en waar men het vuil werk, als moes·
kruiden kuisehen, verrichl; in llr. ·
wa~cllltuis genoemd. Van den hof
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komt· men gewoonlijk in de moos en
vandaar in huis ot' in de keuken
( Antw., Keinp. ). Voor'N.-Drab. zegt
Hoeufft van« moos, een vuilnishok,
voor die aan de keuken grenzende
plaats welke men elders vaalhok
noemt;» bij Kil. heeft: mose de verschillende beteekenissen hier boven
opgegeven, in 'ti. locus u/Ji vasa escaria eluuulur, ook: lavatrina, aqua1'iwn : umarium, coquinae {usorium.

Vandaar : moosbank, steeoen bank
waarop men het huisgerief afwascht;
mozegal, opening door den muur
langswaar het vuil water en het sfijk
naar buiten in den sterfput afloopt,
I. lavalrinae foramen ; ook : mosejaucken, zoo Kil. het schrijft; bij Weil:
en anderen : moesjanken. Vanwaar :
moesjat1ker, dat llild. kwalijk, volgens ons, uitlegt door : mulsjatlker,
d~ i. licfdejankCf', van: mutse, liefde.
Z: den uitleg bij Weiland op het w.
moos, of bij Kil. op : mose, I. coenum
platearum. Te Diest, in 't Hagel.,
omstr. Leuv. en in Westvl. bet.: moos
thans nog hetzelfde als: slijk, modder:
hij bleef met zijn blokken in de movs
stekeu. Vanhier ·heeft meu: moosboer
of moospachter, degene die gelast is

met den slijk op te scheppen of die
het metit gepacht heeft ( Leuv.); te
Autw.en in N.·llr. zegtmen hiervoor:
moosmeie1·, de opperste dergenen die
het straatvuil r·uimen en zijne onderhoorigen. Alovskar, kar waar men de
moos meé weghaalt; movsbak, enz.
1/oos schijnt ons ééneo oorspron.g
met moes te hebben. Volgens Hoeufft
( 39~·5) is moos verwant met het
wallisch mws, dat Boxhorn ( Lexi.
Ant. Britan.) vcrtaalt door: {oelidtts,
pulidus, vapibus. Vanhier nog bemeuzelen, bevuilen. Z. bemozen ,
hlz. 42, en bij Hoeufft (394) moozemeijer.
MOOSllO~;R, m., te Brussel : moorboer.
Z. muos.

MOP

MOOSCHEN. Z; moossen.
MOOSGAT of MOOSKOT. Z. moos.
MOOSHEM, moossem voor : moeshem,
q. i. moeshor ( Limb. ).
MOOSKAR, v., modderkar; te Brussel :
moorbak ( Leuv., Thien.); te Thien.
zegt men van iemand die zich alles
laat wijs maken of lichtgeloovig is :
't is een moo~kar, 't is een sukkelaar
die alles opneemt of gelooft. z. moos.
· MOOSSEGEN, in 't L. v. Waas voor :
moossen.
MOOSSEN, ook mosen, in Vl. veel : mooschen, en ookmosschen uitges prollen,
o. w., morsen, prossen, wroeten,
kwisten, kwistig, onachtzaam, ruw
met iets te werk gaan : dit kind zit
gedurig in de vuiligheid te moossen of
mosen. Als gij zoo met uw kleed
uwost, zat het spoedig vuil zijn ( Vl.,
Br., Antw. ). In Vl. wordt mooschm

veel gebr. voor: kwisten, verkwisten, fr. ditapider: gij moost met uw
geld, en ook: slecht aan iets werken,
niets goeds doen. Vandaar : moosser, wroeter, knoeier, fr. tripoteur;
mooschbrood, fr. gaspilleur (Gent);
vermoossen, uitgesproken in 't L. v.
Aalst: vermeeuzegen, nutteloos uitgcveu•, verkwisten, bederven, fr. gt%le1·, abtmer, dilapider. De wortel is
moos of moor, slijk, modder, vuiligheid , dat ooi• met maze; mazel ver·
want is. Z. bij Weiland : moos.
MOOSSERIGGE, v., verlfwisterse, knoeister, eene die alles slecht of slordig
doet (Vl.).
MOOT (zacht!. o). Als men iemand een
lmnstje voordoet en deze kan het
niet nadoen, dan zegt men : ik heb 11
eene moot gegeven. Zie dit woord
bij llild. 11, 257 ( Kl.·Brab., Willebroek).
l'llOP, v., dat in de Woordenb. : t• baksteen; 2• een zeker lwekgebak is, bet.
in Limb. :slag, stoot, en het daarvan
afgeleide w.: moppen, slaan, slooien:
iemaud eene mop ( eene oorveeg ) ~e-
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ven. Opmerkenswaard is heLdal stootmuts in Dr. eene pruilster beL., terwijl
mopmuts, van : moppeu, pruilen,

cene vrouwennachtmu~s beduidt.
MOPPEN, b. w., 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.
MOR~;, MORRE, in Oostvl. 't zel~de als in
Br. en Antw.: moos, en in Vl.: moze,
modder, slijk.
MOREL, v., dat in 't algemeon : 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 Dr., waar men ook marèt uitspreekt : de zwarte , vaste en knarsende vleeschkers die de lippen en
den mond zwart maakt, en dit verstond Kil. ook door : mooret1e1~,
I. cerasa actia. Z. ma rel.
MOREN {ook uitgespr. morren), o. w.,
modderachtig worden : 't begint op
dezen weg te morren ( L. v. Aalst).
Z. Bild. op : morgen of mergen ( 11 ,
blz. 252 ) , alwaar moren , moeren,
in den zin van : wroeten , zwoegen ,
voorlwmt, en ook het freq. : moreten
of morrelen.
MORG, ook m6rg of murg, m6rrig, bijv.,
is in Dr., Antw., Kemp. en Limb.
ecne andere uitspr. van : murw en
bet. er: malsch, rijp, <)florrijp, genoeg gezoden , weck : zijn die peren
at m6rg? liet vteesch is morg , d. i.
doorzoden : de aardappels zijn mtJrg.
Vanhier: mörgen , meuken : taal die
appels nog wat mlirge11 ; mlirgheid
en mlJrrigheid ( Limb. ) : murwheid.
De Teuth. vert. : morwe ( weeck)
door : molLis , en morwen of maruwen door : mollire, molli{acere.
Ruysbroeck heeft moruhertech voor:
week- of teerhertig. M6rg, murg is
in 't hgd. mürbe. oud hgd. marwe;
ensl. mettow, angls. mearu, en dat
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bet.' in 'L Vl. : zacht, rijp (van vruchten gezegd). z. Delf. 2118.
MORGEN, o. w., murwen ( Br.,.Antw. ).
z. morg.
MORGEN (land) o. in Holl., is m. in
Limb. waar men: mörgen; in Dr. :
mergen zegt. z. Bild. op : morgen oe
m~rgen als : maat lands.
MORGEN en MORGEND ( uitgespr. pzergen en mergend ) versebillen in het
Z. zeer van elkander, schoon men in
't N. geen morgend schijnt te kennen.
6forgm is een adverbiaal w. en bet.
den volgenden dag, fr. aemai11; in
't I. cras ( van c1·escere , groeien ,
vermeeren) : ik zat morgen komm.
Morgena wordt als m. (bij Bild. o. ),
znw. gebruikt voor : voormiltdag,
fr. ma tin, I. ma11e :ik ontbijt 's morgeuds om 7 uren. Die schoolkna1JCIJ
wo01ten atle morgmaeu de Mis bij.

lleide zijn vcrbiale vormen ; 'teerste
is een inllnitief ~au een werkw. dat
Grimm vermoedt : morgan, aanbreken , geweest te zijn ; bij Bild. :
morgen, mergen, van : meeren als :
meerená, Locnemend , in tegenstelling van avond. Het tweed~ is bet
tegenw. deelw.; dus is morgend zooveel als de morgende , betgeen men
ook in oude schrift en le~st , zegt
llild. ( 11, 2!H ), d. i. de aanbrekende,
de toenemende dag.
MORGENSUllOOD {uitspr. m.tJrgesbrood ),
o., morgendeten, morgendmaal, ontbijt ( Limb.); Kil. geeft morgenbrood op áls hgd. en saks. Men treft
in den Teuth. : morgmbroit aan , in
't I. jentacutum.
MOBGENST AH ( o als ü ), v., I. narcis
(bloem) ( Limb. ).
MOUIAAN. Z. moor.
MORKELEN, MURKELEN, o. w., morren,
murmureeren {omstr. Kortrijk); Kil.
heeft : morkelen en morren.
MORKEN (op iets), inwendig op iets
broeien, langzaam en heimelijk iets
bij zichzetven beramen ( Antw. st.).
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't Is eene andere uitspr. van : marken , i. meute , animo cousiderare ,
observare (Kil.).
MORLEN, o. w., eenc andere uitspraak
van : morren , grollen, grommen
( Westvl. passim). Z. morkelen of
murkelen.
MORRE, v., Gentscha uitspr. van : moor
(modder). Z. moren.
MORS DOOD ( Br., Limb. ). Z. kiksdood
en bij Weil. :mors.
MORTEL, m., wordt in Br. ook gebr. om
leem of klei 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:
morteethaak , co bij Plant. : mortetlzauweel, tuig om mortel meé te
maken. z. mortel hij Weil.
MOSBIE, v., horzel, hommel, groote wesp
die in 't mos nestelt, fr. {relon ( Br.,
Antw.).
MOSELEN. Z. moezelen.
lllOSSEL, v., dat overdrachtelijk voor :
vuil, slordig wijf gebr. wordt, komt
voor in : mossets roepm , eer ze aan
tatfd zijn, van iets spreken alsof
men het had, eer men volle zekerheld heefl dat men hel hebben zal.
Men roept zoo taug mosseteutot dat ze
aankant komen, menspreekt zoo lang

van iets tot dat het eindelijk gebeurt
(overal); te Antw. zegt men : kraaïen
voor: roepen.
MOSSELEN, o. w., rochelen. Vanhier :
rnosselaar, mosselpot, rochetpot(bijna

overal).
MOSSELHENGST, m., mosselschuit (Ostende ).
MOSSELKENS, o. mv. (kruid), saffraan·
bloem, krocusbloem, in 't fr. crocus
( Antw. ).
MOSSEN voor : morsen en bemorsen.
Z. moossen.
MOSTAARD, lllOSTERD. Mostaardbat ( Br.
en elders); in Limb. : mosterdsko-

MOT
gel, ijzeren bal om den mostcru meé
in een ketel te verbrijzelen. Mosterdsmeet-, -pap, ·plaaster ( Limb.). Mostaard eten bet. in Westvl. : den aan-

geboden prijs voor eene waar niet
meer krijgen, moelen minder ver·
koopen : als ge uw appels niet laat ,
zul de moeten mostaard eten.

MOT, bijv., bel. 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., Vl.). z. mot·
berd en mop.
MOT, .MOTTE, v., licht voor: motvlinder,
nachtvlinder, nachtkapel, een dikke,
mottige vlinder die '11 avonds vliegt,
in 't l'r.· phalène ( Br., Vl.); in Vl. :
mottevLinder; te St-Nicol. zegt men :
mottevijver (mottevrijer?) Bild. meent
dat men hiervau de 's avonds. uil·
gaande lichte vrouwen motte11 en
een hoerenhuis, mothuis heet. Zeker
staat mots , motse of smots met mot
(hoer) in verbant!.
MOT, v., stuk, stomp hout die op een
strunk blijft staan nadat deze gekapt
is, het zij dat die stomp verdroogd is
' of niet : qie mot is te ou(t, ze kan
geen scheuten meer geven , ook het
onderste gedeelte van den stam eens
booms dicht aan de wortelen, in 'I fr.
collel ·d'al'bre, collel de-racine, wor·
telhals, wortelkroon; in Br.: aardsgat
(5); in de Kemp.: eerseinde (i U);; in
Limb. : boks (67) (Vl., Kl.-Br. en elders). Vanhier : motten kloppen ,
drooge stukken takken van den stam
slaan om te branden ( Kl.-Br. ). Het
w. is hetzelfde als moot, verwant
met moets, I. mutilatus, en het fr.
motte.

MOT, MOTTE, v., zooveel als het fr. motte,
petit tertre, pelite étévation de terre,
butte, éminence isotée {aite de mains
d'homme ou par la nature ( Z. Dict.
des Dicl. v. butle, motte). vanhier de .
familienaam : /Jetmouè; in Oo~>tvl.,
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'I Hagel. on elders vindt· men vele
zulke plaatsen , waar vroeger een
kasteel of klooster stond en die wor·
den alom motte~~ genoemd. ·Men
groef eene cirkelvormige gracht,
men hoopte de uilgeschoten aarde in
't midden opeen en op dien heuvel
bouwde men in de middeneeuwen
sterke torens of burchten. Bild.
( 11, 251) leidt het engl. moat, gracht
die eene stad , burcht of grondvlakte
van het omliggende land afsnijdt, af
van : moot, afgesneden stuk. Edoch
dil cngl. moat schijnt ons meer in
vcrband te staan met het w. :moet·
sen, mulser• , afknouen, afsnijden.
z. in de mot hebben.
MOT, v. en m. In de mot hebbm (iemand,
iets) is eene spreckwijzll die niet
slechts in 'I Z. maar ook in N.·Br.,
Gelderl., Overijsel gehoord wordt en
bet. : gewáar worden, geraden heb·
ben, gepakt of vast of gevat hebben,
in 't zicht of beet hebben , het in de
buis, of gaten , of 'I oog hebben
(zoo men ook in Drab. zegt) voor :
in den zin hebben , iemands doel of
inzicht doorgronden : gij meent mij
te bedriegen, maar ik heb u in rJ.e mot.
Hij had in de mot van mij te on·
der kruipen, maar ik was hem te fijn.
In het Taalk. Mag. (I, 3t9) wordt
gezegd dat mot wel 't zelfde zou kun·
oen zijn als: mou , mouw in de sp1·.:
in den mouw hebbeu , alwaar mouw
de beteeken is heeft van : muite ( hol,
nest, gevangenis). Hoeufft (blz. 396)
op : ill de mol krijgen , vraagt of
dit mot het oud~ mot, moet, ge-·
moet, tegenkomst, zoude zijn? En
van waar: ontmoeten, tegemoet, in 't
gemoed gaan. 'I Zou wel kunnen zijn.
Bild. (IJ, ~U) zegt op: moete, meete,
dat dit verwant is met ons met (I. si·
mul), gelijk 't deenschook mod heeft
voor : tegen. ,tleet bet. ook : kerf,

eindpaal.
MOT BERD, o., houten paard of ezel waarop

MOT

men in de schuur 't graan uitslaat,
zwingel berd, slagberd (Kemp.). Mot
schijnt ons verwant mot den wortel
van : molsen en moetsen , welk niet .
slechts bet gedacht van a(k11oUen
. (korter, kleiner maken), maar ook
ecni~szios dat van slaan uitdrukt, en
daarom gewis bet. mot en mots :
kaakslag, oorveeg. Z. mol en matsen.
MOTBUSSEL , bussel kort stroo of ander
gemot (Kemp. ). Z. motsen.
MOTKR en motereu, of mouter, mouleren. Z. muiken en mater.
MOTS, v., slag, klets, oorveeg : 1-wijg, of
ge krijgt eene mots om uw ovreT&

(Kemp. ). z. mot en mop.
MOTSIG, bijv., mottig, morsig ( A.xel ) ;
in 't hgd. schmutzig.
MOTTE. Z. mot en 't vQigendc.
MOTTE, MOTTEN, HUTTEN, MUITEN ( o
of u &Is kort eu oe lJ uitgcspr.), m.,
kalf, overdr. : maffe of makke kerel,
dwazerik, dommerik, soul : die jor~ge
is zoo wztd als eer~ mullen. Vanhier : milttenstuischer, mollemkoop·
man , enz. Dil woord is bijna overal
gebr., in 'I Hagel. zegt men: me" en
meuken, meutte, mellm; in Br. en
Anlw. als aangeduid is; in Vl. : mutt
of muilen en muttm. Wat mag dit
woord eigenlijk beduiden? Is het niet
verwant met mot, dat iets vel, illts
vuil, iet;i vraatzuchtig is; of is het
voor : muiterdier , omdat een kalf
zoo woelig en d·waas is; of voor :
motdier, van: motter1, fr.l11·e capri·
cieux1 of: metdier, metsáier, omdat
dit dier dient om gemest en geslacht
te worden, van : metsm, materz of
matsen ( doodeo ). Z. Bild. (IJ) op :
mets, mUs (maat, made, mot, motse)?
Of is het voor : moetdier of matáier,
omdat een kalf, een lui, vadzig diet·
i&, of muildier, omdat het gedurig in
zijn kot zit en niet meé ter weide
gaat? Of is motten · vcrwant met
motte en mutte , dal bij KiL en
andereoudeachrijvers: zog, zeug, cu
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overdr. : hoer, in 't hgd. metse , bij
ons :mots of smots, of met :met, mette, metteker1, dateen lui wijf bet.? Men
denke hier nog aan modde, eigenlijk
slijk, en made of mot, beide dierkeus
die, evenals een kalf, zeer wraatzucht.ig zijn.
MOTTEVIJVER, m., vlinder (St-Niko!. ).
MOTTIG, bijv., wordt in Vl. gebr. voor:
moeilijk, lastig, gemelijk: die vent is
toch eeu mottige kerel , daar is niets
goed voor hem. Vanhier : mottigaard.. In Br., Antw., Kemp., Diest,
bel. mottig :onpasselijk, ongesteld,
genegen om te braken : ik gtt wat
onder de tocht, ik ben zoo mollig. Mottig bet. daar ook : walgelijk, slordig,
vuil, waarvoor men in Br. : muttig
en onnuttig hoort. Z. dit laatste.

MOTTIGAARD, m., koppige man (Vl.).
·MOTTIGHEID, v., OD(lasselijkheid ( Br.,
Antw., Hagel.),
MOU, MOUDE, v., in de holl. Woordenb.:
fijne aarde, fr. terrefine, beL.in Limb.:
stof, hgd. staub, stöp, Cr. poussière;
in Vl. en ( vroeger) bij Maerl. is mul
of mulle en moude, in Br. : gemut
ook: stof of fijne aarde. Oudtijds beteekende : mou , moude , molde :
aarde, mulle of .molle aarde , in 't
eng!. muulá; angelsaks. mola; goth.
mulda. Vanhier : moutheuvel voor :
aardheuvel of molhoop. Moude, licht
voor : moudtC1Jl of moláeteil, bet. bij
({il.: metkleit, teil van aarde gebakken. Men zegt in Br.: de moodsteken
en , zoo 't ons werd opgegeven , in
Vl. : de moordsteken voor : sterven.
Wij denken dat dit eene Terbasterde
uitspraak is van : te of termoud stekeu. Men zegt immers ook : ter
moude gaan voor : sterven : ook :
opsteken voor : vertrekken, naar den
ander~m wereld verhuizen.
l'tiOU, MOUD, MOUW, v., houten bak om
deeg in te kneden, meelbak (Hagel.);
in Br. en AuLw. zegt men: moel,
moete, moelie. Bild. (I, 2ä8) heeft

MOU
t< moud, ook: mout, v., van ouds als
wordende /Jak daaronder verstaan. 't
Is eigenlijk ; neoud/Jak, d. i. aard· of
gruis- of meelbak, in 't hgd. moltle."
·Kil. geeft : moude op als een Hol!.

en Friesch w. voor : tiouten bak,
I. lignum excavatum aá condimda
salsamen/a; hij verstaat ermeé ook:
melk teil.
MOUEN, o. w., stuiven, k. faire de la
poussièrc : hel mout erg vandQag

( Limb. ). Dit w. is afgeleid van :
moud, stof of molle aarde.

MOUTER, m., 't zelfde als boven: molster.
Vanhier : moutere11, meel nemeu om
zichzeiven te betalen (Oost.- en
vooral Westvl. ),
MOUTER (moter), hijv., 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 toldat ze rrwuter zijn ,
d. i. : genoeg gemuikt. Eene mo!Jtere
peer is verfrisschend (Dr., Westbr.,

Land van Aalst) ; doch in dit laatste
gewest bet. mouter ook : malsen
gesklgen : sta dm appel eenige keeren
tegen den muw· en hij zal wel mater
zijn. Men hoort hier ook : moelter
voor : murw, mollig, fr. meuble, van

droogeen licht liggende aarde gezegd.
In Limb. wordt mouter gebr. in den
zin van : frisch, gezond : houd u mouter. Vanhier heeft men : mouteren.
Kil., Plant.,deTeuth. gevenook: mouter op in den zin van: murw, doorrijp,
malsch, zacht, week, De fransche en
lat. vertaling , mou en mollis, milis, malurus zijn uit ééne bron met
mouter ontsproten. Weil. meent dat
mout, fr. dréche , tot het geslacht
van 't I. mollis , 't fr. mou, week,
zacht, enz. behoort. Maar Bild. wil dat
het eigenlijk : gest., ookwel : maalset
(van 't fransch mouldre of't duitsche
mullen) beteekenl. Wij achten het
verwant met óns: mouter, met'l oude
made of modcle (slijk, drek ) , 't I.
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made(at'lus, rnace1'atus (doorweekt).

De Teuth. heeft: mails, rnallsch in
de beteekenis van : zacht, week, en·
van breekbaar; rnatt1clte~d, I. {ragililas. Hier en daar 'ln Limb. is het
motlter, hgd. munter.
MOUTEREN ( moteren ), o.w., mouter,
rijp, murw worden, murwen, muiken of meuken (Dr., Westbr., L. v.
Aalst); Kil. geeft het niet slechts in
gemelde beteeken is op, maar heL bed.
bij hem nog : verzachten, kocsteren,verwarmen. In KI.·Br. bet. het :
morzelen, heL ijs aan stukken loopen.
Vanhier : mouter?leat. Z. moutér.
MOUTERNEST, m., plaats waar men het
fruit laat mouteren; ook :het gemou·
terd fruit (Westbr. en elders); omstr.
Leuv. : muik. Z. dit woord.
MOUTHEUVEL beL. in Limb., Maastr. en
omstr. : mollwop, en ook : mol. z.
Arclt. vr. Ned. Taalk. ( Hl, 374),

, ook: moutrof en moude.
MOUTRAPSVAL, v., mollcval ( l,.imb. ).
Z. moutrof.
lilOUTHOF, ook: moutrap of molrat, v.,
mol,· eng!. mole, hgd. maulwur{;
Kil. heeft: mol·WOI'p, mul-worp (q. d.
muyl·worp of muyl·werp, I. quod
terram rostro fodiat et l"eiiciat) ; de
Teuth. : malt-worm, muill-wurm en
goere. Te Maastr. zegt men ook :
mout-heuvel. Moutro(is samengesteld
uit : mout , aarde , en ro(, vcrwant
met : roovt11 , hgd. rauben , engl. to
roove, oud eng I. reve; omdat diL dier
de aarde al wroeten'de rooft, berooft.
Of zou het uit mout en terb zijn?
Z. mou.
MOUW, v. Zich i11 de hemda;nouwell
zetten, zich moeiLe geve1i , al zijne
krachten inspannen (Hagel.). Zich
iets op de mortw laten speten , in 't
Zuiden voor: spelden, d. i. : licht gelooven. Ik zat dat in mijtie mouw
steken of houde11, ik zal dat onthouden , geheugen , ik zal u dal betaalt!
zetten (overal in 't z. ). 171 de mouw
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geraken , iemands gunst winnen
( Westvl.) : de mouw vagen or strijktil of tekken, vleien, streelen. ·Vanhier : mouwstrijker, mouwveger,
vleier, pluimstrijker. Hel in of achte1·
mouw hebben , geslepen zijn , den
schijnheilige spelen ( Br., Antw.,
Vl.).
MOUWLEKKER, m., mouwvager ( J(ortrijk en elders). Z. mouw.
MOUWSTRIJKER of MOUWVEGER, m.,
vleier. ·z. mouw.
MOZE, v., in Wcstvl. 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 wasehhuizen, kamers,
enz. langs waar het vuil water aftoopt
EBr., Kl.-Dr., Antw., Kemp.); Ie Diest
zegt men: moosgal; in Westbr. en het
L. v. Aalst: rnoesegat of moezegal;
omstr. Vilvoorde ·: muzekot: stop /tee
muzekottoe of er komen te nacht rat.·
teu door. Bij Plant. bet. : rnose{lat

ook de opening niet sleehls van
waschhuizen, maar ook van de riolen
der 1itad11straten, I. fommm ctoacae.
Bild. ( 11, 258) geeft : mo:l.ier, van
muze, op als een verouderd w. in den
zin van : goot, en moziergat voor :
gootgat.
·
IIOZEKOM, v., eigenlijk: moosbak, mooskcJl, moosput, doch te Diest en omstr.
.bet. het wat wij boven door moos
hebben aangeduld, d. i. een waschhuis.
MOZEKOT. Z. mozegat.
MOZEL, m., stofregen, motregen. Vanhier: mouten ( Limb., .Kemp.); in ür.
Hagel., pr. Antl't'., N.-Br. : gezebber.
MOZELEN, o.w., stofregenen, motregenen ( Limb., Kemp. ) ; in Vl. : miezeltil; in Dr. en Antw. eu N.-Br.
zebberen of zabberen.
MOZIE, meuzie, mezie (mug).
MOZIK of MOEZIK, vloeibare meststoll'en
( N.·Br., Meierij); Z. messinG.
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MUF, m., döf, veest (blz. 97). Vanhier:
muffen, nwffer, gemu{voor: veesten, veester, geveest: eene11 muftalen,
, een döfken laten ( hier en daar in
Vl.).
MUGGELEN, o~ w,, blijven haperen, ook:
iets traag weg doen : is dat muggelen! ( Oostvl. )
MUGJE. Z. meuzie, mug (Kortrijk).
MUI , ook : moet voor : moei, b. v. : mie·
moetofmie-mui (omstr. Eindhoven).
MUIEREN, in N.·Limb. uilgespr.: muje·
ren, b. w., bet. aldaar: onklaar maken : 't is 't zelfde als : muiereu, vermengen, of: muren, moeren, roeren.
MUIK, MUIKEN. Muik is eigenlijk een
bijv. dat, bij onzen weet, niet meer
in gebruik is, maar: zacht, week, en,
op fruit toegepast , hetzelrde beteekende als : mouter, d. i. : murw,
malsch, doorrijp en juist goed om
geëten te worden ; io 't eng I. bestaat
het nog, te weten : meek (zacht), verwant met mak ; meekly bet. in die
taal :· zachtaardiglijk, en rneekness :
zachtheid. Van dit muik is afgeleid 't
werkw. : muiken, in Br., Antw.,
Kemp. en elders : hetzelfde als in
N.·Br. : muken, en als in HoU. :
meuken, en bij Halma : mooken, d.i.
zacht, week, murw worden, door
liggen of bewaarQis rijpen, murwen,
waarvoor men hier en daar in Dr. :
materen; in Vl. : meuleJ'etl of mo~t·
teren zegt : die appels zijn nog te
ll.ard, en áe peren nog te knars en
wrang, we zullen ze nog laten muiken.
Muiken is verwant met : smeuken of
1meulen, d. i. : broeien, en wordt er
voor gebr. : daar muikt iets, daar
broeit iets. Daar muikt iets in die
wonde , daar zit iets te eLieren of

te broeien in die wond ( Br. ), Ook
voor: ~itstaan, rusten, beter liggen :
laat die zaak 11og wat beter muiken.

Te Antw. en Leuv. zegt men ook :
lletlijnwaac~ of andergoed laten muiken, d. i. :het ecnigen tijd ingcsprin·.
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keld Jolen liggen, eer men het strijkt,
·in 't fr. mitomzer. Als bedr. w. bet.
muiken : zacht, weekmaken of te
muik leggen. llf1,1ik diè peren eens;
en overdr. : bewaren, sparen :die
knecht muikt zijtz geld ( hier en daar
in Br. en Oostvl. ). Naast muiken heeft
men het znw. : muik, muuk, meuk,
mook, dat v. en in Br. en Antw. veel
m. gebr. wordt, en bet.: 1° de plaats
waar het fruit te muiken ligt ; bij
Kil. ook-: muydick gespeld en vert.
door : loèus ubi poma colzseruautur.
Die plaats is builen nogal veel in het
stroo v~n het bed, alwaar de kinde.ren de afgevallen appelen bijeen leggen en laten muiken of murwen. Dil
gebruik schijnt zeer oud en zeer algemeen geweest. te zijn : trouwens de
Tcuth. heeft: muycken als die perde
( pc re) an den voeten : i4 heb mijnen muik in mijn bed gemaakt ( Br.
Antw.); 2° muik bet. in Br., Antw.
en in N.-Drab. : muuk: eene zekere
hoeveelheid fruit die te muiken ligt
of gelegen heeft : jongen,· bewaak
mijuen bogaard e11 ik .wl t1 een goeden
muik appelen gevtm. Muikappeletl

zijn genlUik te appelen; te Gent beteekcut: muik, uitgesproken : muiuk,
een spaarpot : hij heet~ een goede
muink gemaakt; te Venloo verstaat
men door mook ( meuk ) : voorraad,
voorzien ziju van iels : de aamzeik
heeft ll.eur mook voor den winter.
Jlleukofmuik, mouter, hetengl. meek,
het fr. mou, het I. mollis, bij ons mot,

enz. spruiten allen uit ééne bron.
Z. Kil., Hoeuft't (blz. 38.1 en 397) en
Weil. op: meuk, meuken ofmuyken.
MUIL, MUlLE, v. en m., in de lage taal
voor : mond ( overal ) , zoo zegt men
in 't Hagel. : op :t.ijtzen muil niet gevalleu zijn; (in Br. : op zijn bakkes
t1iet gevallen zijn ) , rap ter tale
zijn. In Vl. beteekent : muite, grimats, van 't fr. grimace: een vieze
muite l1'ekken of maken is daar zoo-

MUI

( 397

MUI

de peel of koord te trekken van hun·
nen boog. Des Roehes heeft: muisleer
of ·leder der schoenmakers. Ook heet
smoelen; bakkezen maken, fr.faire ·
verder muiseling de ijzeren of kope·
des grimaces. Yeêt muilen hebben
ren .omslag, .de band .or punt van
bet. hier en daar in Oosl\'1. : veel
~enen sLok : eeu stok met ijzeren
klaps hebben. Vanhier : muilpeer;
muisetirlg ( Westbr. ). Z. muisel.
bij Kil. ook : muylbeer, oorvec~;,
MUITEN, in Vl. meest mulen uitgespr.,
kaakslag.
wordt aldaar niet slechts voor : rui·
MUILDER, moerbes (Limb.).
den of ruiven, fr. muer, I. muta1·e,
MUILEMENT, o., voor: muil.
maar ook voor: laten muiten gebr.:
1\lyn laetste lettergreep, heb ik maer goé
de.
vogels muiten , d. i. de vogels in
[memorie,
de muite zetten opdat zij zouden
Wordt menigmasl vernoemd in 't oude
ruiven. Het wordt overdracht. ook
[testament.
gezegd van heL yeranderen van sLem
Hel was, meldt ons de Joodscbe historie,
Nen afgod met een lrot~ch en aerdig muibij de jongelingen van rond de t5 tot
[lement.
t8 jaren (Vl.).
(TIIourhout&cll blad, ~G april!H57.)
.MUIZEKOT wordt gezeid v.an de plaats
MUILEN, o. w., heeft in Vl. evenals bij
waar iemand het ontvangen fruit, ·
Kil., Plant. en Halma, de bcteekenis
noten, enz. verbergt, opdat hel van
van c pruilen, pronken , knorren ,
anderen niet zon gevonden worden :
monken, molfen, fr. bouder. liet
ik heb mijn muizekot in mijJt bed
bel. eigenlijk : een muil of smoel op
( Westvl. ). 't Is zooveel als in nr. :
' iemand m!!J;.en, fr. faire la moue.
muik.
MUILGEVECHf, twist, ruzie (Hagel.).
MUIZELEN, b. w., eten, zachljes opeten ,
MUILKEN ( moelken ), mondje, zoentje :
wreten, knauwen : me~ozet dat op.
geef l/l(leder een muitkeu ( Liinb. ).
JYat zit gij daaraan zoo tang te ktlauMUILVECHTEN (ui in Limb. als oe uitweten of te muizelen. Z. muilbangespr. ), o.w., twi:>tcu, redekavelen:
den, in 'L fr. museter { \Vestvl.); Kil.
die jougen will allijd muilvechten
heeft : meuselen. Z. knuizeli!n en
(Hagel., Belg.- en lloii.-Limb. ).
neuzelen.
i'fiUILWERP voor : mol ( Geldei"sch"). MUIZEN, o. w., naar iels zoeken ( Limb.);
Z. montrof.
bij Kil. : muysen , I. abdila magno
MUINK. Z. muik.
silentio inquirere ( Dec. ) , en.: I. : Lo
!lUIS ( fiG".), me: de muis spelen, eene
muse, I. cogitare, in welken zin de
schoone gelegenheid laten voorbij
Woordenb. muizen ook hebben.
gaan {IJ peren ).
MUIZENBREIDELS, m., bandschoenen
MUISEL, m., beslag van eenen stok,
aan linten \'ast die over den hals
van den hecht van een mes (KL-Dr.).
gaan (Huize).
· Z. muntsel.
MUIZENNES'fEN, moeilijkheden, ruzie,
MUISELING, m., een omslag van de eene
beuzelarij : hij zit met muüe1mes- '
of andere stof, als lijnwaad of leder,
len in Nijt1 hoofd wordt gezegd van
gemaakt, waar men zich van bedient
iemand die in slechte zaken zit; aller·
om handen of vingers Ie bewaren,
hande uitvluchtseis tot zijne ver·
voor vuil of kwetsen, in zekere wer·
schooniug bijb1·en.:t. Jlluizen11e.steu
ken of spelen, b. v. de handboog·
zoekm ( llr., Antw. ); men ze~t ook:
neste11 zoeke11.
schutters hebben lederen muizeiingeil aan de toppen der vingeren om
MUIZf:NTRAP. Twee strool1jcs papieraltijd
veel als in Br. : een scheevm

smoel of

scheef gezicht lrekkett ,
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heen en weêr op elkander gevouwen
zoodat deze den vorm van een trap·
ken aanbieden, noemen de kinderen
te Antw. : l'elle/1 muiumtrap.
MUKKEN, o. w., andere uitspraak, in
Westvl., van: monken ( Br., Antw.).
MUL, MULLE, ~nz. z. moel, enz.
MUL, eigenlijk en bij de ouden: stof, zand,
stuivende aarde, tot gruis gebrachte
aarde, en, evenals en oude ( molde ,
mul), ook : aarde. Kil. vert. mul,
ghemut door : stof; de Teuth. heeft:
mul , stubbe , stoft'. Op de aanteekening van Kil. staat dat mul niet meer
overig is dan alleen in de uitdrukking
tur{mul; maar te Gent heet men het
steenkoolgruis ook : mul; in Br. en
Antw. zegt men : hou/gemul, stroogemul, enz. en men noemt ergemul al
wat kort en klein verbrokkeld, verbriezeld of vermorzeld is ( z. Delf.
288·289 ). Mul, als bijv., is in Holl. :
mol. Mul bet. in Vl. : alle stof of brijzetingen van iets, overschot van iets,
fr. rësidu d'uue chose; in de Kemp.
heeft mul ook deze beteeken is : zoo
noemt men daar mul : het overschot
· van verteerde schors in de huiden·
vetterijs; in Westbr. bet. mul: fijn
stof en bepaaldelijk : het stof of zand
der straten. Vanhier : iu mul slaan,
verbrijzelen. Daar is mul, daar is
gereed geld; mulhoek (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.,
Vl. en elders). Hoeufft op : mulder
voor : molenaar, acht het zooveel te
zijn als: meuler, mttelder, van : meuten of molen. Wij zeggen dat het een·
voudig eene verbasterde uitspr. is
\'an : maler of maalder, van : malen
.
(brijzelen).
liULUEHIN, hetzelfde a's : meulenarin,
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molenarin ( Oostvl. ).
MULHOEK, m., boek waar men het mul
(stof) te samen keert en waar de bes·
sems en andere voorwerpen staan :
in den mulhoek ~taan, achter den
bezem staan, niet geacht worden,
overmeesterd zijn, b. v. door zijne
vrouw ( Vl. ). z. mul.
MULK, gekarnde melk ( omstr. Eindbo.ven ).
MULKER, en., mannetjesvisch in tegen·
stelling van zaaier, dat bet wijfje
beteekent. Z. meiler.
MULLE. Z. mul.
MULLEN, b. w., een schip dicht maken
bij middel van lijn zand of fijn kaf
(Kl.-Br., Willebr.). Z. mul. In Oostvl.
wordt: mullen, o. gebr. voor: smulten : smakelijk eten : die verlt kan
goed mullen. Zou multen hier niet
staan voor : maten? In N.-Br. bet.
mullen hetzelfdé als in Vl. : moossen ,

d. i. bemoffelen , onlleschikt hanteeren. Hoeufft (398) acht dat mullen
hier eigenlijk tot mui maken beduidt
en zegt dat mullen in 't platduitseh
ook gebruikt wordt en : tot mul wor·
.
den beteekent~
MULLEVRIJER. Z. moeillevrijer.
ltlULLIG or ~lUL, bijv.,los, licht: mullige
g1·oud (c. Axel); in Oost.· en Westvl.:
mutzig; in Br. : mul, en iets wat los
ligt heet men : gemoltig. Vanhier :
mulligheid. Z. blz. UO.
MUL'fUM, m., wordt in 't Hagel. gebr.
voor : mertigte : er is een multurn
vatt vLiegen in dezen stat. Het is niets
anders dan 't I. muU~,tm, veel.
1tiULZIG, bijv., los, licht, gezegd van
aarde : die grond ligt mulzig (Vl., L.
v. Aalst); in 't c. Axel : muftig en
mul; in Br. ook : mut.
MUNSTER. Z. monster ..
MUNT ( heeren-), gouden geld (hier en
daar in Vl.).
MUNT of MUNTE, vaars ( Sleeckx ).
MUNTEL, m., muilband: ei11e kaojer~ hond
doet men de lllttnlet op ( Limb. ).

MUR

MUNTIG, bijv., ledig, ijdel, niet vo,J, niet
bezwangerd; hoewel men in 't Hagel.
ook zegt : eene muntige beurs; mijn
beurs is muntig , wordt muntig nog·
tans meest van koeien gezegd die
niet vol zijn , die niet bezwangerd
meer geraken: doch In Br. en elders
bet. het ook : tochtig : de koei staat
muntig ( Br., Oostvl., Kemp., Hagel.,
N.·llr. ). Kil. vert. : muntighe koe
door : vacca tactaria a tauro non
inita. Hoeutft (blz. 398) leidt het van
murtd af, dat voorheen in 't hgd.
mou beteekende ; doch wij achten
_het eene verbastering van : nruetigh
( Teuth.} of moetig!I, d.i. : ledig, bij
Ki I. vert. door : otiosus , vacuus ,
vacans, en dit van : moele, ledige
tijd, hgd. musse. Weil. schijnt: mun·
tig van munten ( beoogen } af te lei·
den. Z. guste koe en mutsig.
MUNTSI<;L(munsel, minsel), beslag, 't ijzer
of koper van een gaanstok ( Vl. } ; in
Br. en Limb. is 't: beslag en beslagei~
stok. Bild. zegt dat .munt voor : slag
en slag voor : munt (geld) gebruikt
werd, en dat muitcl' oudtijds ge·
bruikeiijk was als ,het metalen beslag
van de lederen banden der boeken,
van het oude : moten , moeter1, mui·
ten, stoten, en dus als stootkant te
verstaan. Z. muisel.
&lUREN ( uitgespr.: meuren), b. w., het·
zelfde als: moereu, bet. te Maastr. :
den wijn schudden, zoodat de moer
er zich meé mengt.
&IURG, MURGEN, in llr., Antw. de Kemp.
en Limb.voor: murw, murwen. Plant.
heeft : murwe, morw, mouter : datvleesch is murwe of murwkens gezoden , fr. la eh air est biert tendre.
Murw, in 't hgd. lliÜI'be, oud hgd.
marwe, eng!. mellow, angelsaks.
mearn. z. mouter en murm.
MURKELEN. Z. morkelen en ribbelen.
MURKEN, muur, muurkruid, fr. mouron.
MURM, bijv., voor : murw of morw
( Weslvl.); in Br., Antw. en Limb. :
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mörg, mürg . .
MURW, bijv., r. IJper. altoos voor : rijp
gebezigd.
MUSCH, v. Musch spreekt men dikwijls
voor: mees uit in de samenstellingen
als : kaasmusch , plaatmusch , kool·
-musch voor : kaasmees, enz. Zoo
noemt men gerin~;a en weini~; ge·
zochte boeken , in 't fr. vieux bou·
quins :de helft mijner boeken bestaat
uit musschen (Mechelen ).
MUSCHKEJAGEN, o.w., ergens aanbellen
en tlan wegloopen ( N.·Limb.); te
Antw.: eert beeldeken plukkert.
MUSKEN HESP (een}, eene portie brood
met hesp; ook : een muskeu konijr~
(Brussel). Muskeu voor : morzelken
of voor 't fr. morceau.
MUSSCHENSTOF ( o als oo), m'":', voor :musschenhagel ( L'imb. }.
MUSTERD, m., voor: mutsaard, mutscru
(c. Axel}.
MUTEN (cant. Axel). Z. muiten.
MUTJE, MEUTJE, moei ( N.·Br. }.
MUTS,v., algerneene naam van een hoofll·
deksel van mans en yrouwen, is te
Diest, Aarschot en elders alleen voor:
vrouweQmuts in gebruik. Die van tie
mans heet er : klak, ook te Antw. en
elders.
Die geen geld beeft voor nen lwed,
Koopt e lólaksken, dat es goed.
Voor den regen en de zoo,
Zyn de klal.skcns goed en bon.

Z. kap en klak.
MUTSELEN ( mitscleu), moetselen, b. w.,
klein en korter maken, tot stuks·
kens slaan of brengen, vermorzelen
(Vl.). 't Is eene voor td. van : mutsen
of moetsen, bij Weil. : motseu, af·
knolten, afkappen , afsnijden , enz.
Van dit mutsen komt : mutsaard.
z. mulsig.
MUTSEMALEN, fr. combir1er, arrangel' :
ze /tebben dat te gaar gemutsemaatd,
om mij itl den zak te steker! (IJ per.}.
z. hakkeleeren bi. 28.
MUTSlG, heet, tochtig, gezegd van som·
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mige dieren ( Westvl. )i Bild. zegt op: ·
ja'!J.ne ( Limb. ). z. groffiaat (t67).
mutsaart, dat mutse11 : branden be·
MUURZIJKER, zekere mier, die veel lusteekenL. z. muntig.
schen steeoen vloeren en dorpels
MUUG, bijv., voor: moede: ik ben muug
gevonden wordt (Drab., Antw., st.
van de reis. Vanhier : vermugen : ik
en pr.); in N.-Br. : murenzijker
ben heel· vermuugd ( Br., Antw.,.
( Hoeufft, 599 ).
·
Limb.) i doch in dit Jaàtste klinkt het MUZIEKEN, muziek maken.
meug; bij Kil. ook : muede.
'k Hoor lasleren en vloeken
MUURBREKER, m., voor : kloeke vent
Of zingen en muzieken, en~.
( Kortrijk ).
. ( Volkst. blz. '13.)
MUURKEN, o., dim. van : moer, worMuzieken wordt veel gezeid te Brugge.
teltje: Hollaudsclle muurkes (Limb.).
Jodelle en J .•J. Rousscan hebben
Z. moor.
eerst musiquer gebruiltt voor hetgeen
MUURVIOOL (ui tg. moerfiool )., v., muurwij : IllUZieken ot' muziken , eu de
bloem of gele violier, in 't fr. giro{Ue
duitsehers : musiciren noemen.

N
N
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N. Deze letter valt op het einue eens
woords achter toonlooze klanken
veelal in de uitspraak weg. Zij ver·
wisselt zich soms met m : zoo zegt
men : kaan, bekaanset voor : kaam,
bekaamsel (Z. on). In Westvl.wordt ze
als m uitgesproken. Op blz. 259 ziet
men dat kn en kt en soms kr zich
verwisselen : zoo heeft men : kluppel
voor : knuppel i vastetavond, middeleeuwen, regelm, enz. voor : vastenavond, middeneeuwen, regenen.
En op blz. 503, op· kruiidwij, ziet
men dat ze in Limb. wordt ingeschoyen als in reengen voor : regen,
enz. Zoo is zij dat in : kr1auwen
voor : kauwen ; knibbelen voor :
kibbelen; knabbeteu is verwant met :
kabbelen , kna'ppen , hakken , enz.
Zoo is in ons ldiot. : knippetl het·
zelfde als hippen. In 't Archief vr.
N eáert. Taalk. ( I, 98 ) kan men lezen
hoe de letter 11 in vele woorden in·
komt als in: det1ken, dacht; dunken,
docht ; brengen, bracht 1 wankelen ,
waggelen; glinsteren, bij Kil.: gliste·

ren, engl. to glister; gans, oulings :
gooze, goes , engl. goos; kinh.hoest,
kikhoest ; zingen , zijgen ; krenken ,
kreuken, enz. Zoo wordt nog de tl in
vele met klinkers beginnende ww.
voorop geplaa!Jit als in : nere , er~ ;
~negge, egge; nirken , hirken ; nuk,
nukken, oul. : nicken, huk, hukken;
noekerer1, hoekeren, woekeren; nees,
't zelfde als 'neêr (voedsel) voor :
ces of aas; r~ikker (bij Bild. 11, 278 ),
ikker; na vond, avond ; noom, oom ;
nonk, onkel ; nokkenoot, okkenoot ;
netteren, etteren ( Limb. en elders):
11eur, eur, uder, uil!r; noest, oest;
noost, in Vries!. voor : ast of knoest ;
niespen-boom, espenboom; nuveren,
uveren (eischen); norck, orck (Kil.);
nokken, hokken (N.-Br.). Z. over den,
't Taatk. Mag. 111,116, en IV, iOf.tlO
op : ecg, ecge, egge, 11egge, enz.
NA, NAAR. In de volkstaal worden na en
naar voor elkander gebruikt; zoo
zegt men : · naardie11 voor : nadien
( sedert) ; lllidemaat voor : naarde·
maal i navenant voor: naarvenant or
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-advenant; 11aarvolgen voor : navol·
gen, enz.
NAALD, v.Iets van 't naaldeken tot draai·
keu verteUen, verhalen, enz., iets van
't begin tot beteinde of: wijden breed
vertellen , enz. ( Dr ,, Antw ., H3gel.
· en elders). Door de oog eener naald
kJ'Uipen, beteek. : een groot gevaar
ontkomen (Dr., Antw., Vl.).
NAALDENKOKER, m., waterbrems, watervlieg , fr. demoiselle, libelluie; te
Dies~; /Jegijner~baard (blz. 37); te Kort·
rijk: akkernaald (blz. U); te Antw.
en hier en daar in Dr. : wasscherse.
NAAIS1'ERIGGE, ook uilgespr. ttaaisle·
ringe, v., naaister { Westvl. ). Hier
valt op te merken dat de uilgang
van vrouwelijke znww., afgeleid van
werkww.,. die in Hol I. meestal ster
is : 11aaister, en in Brab. en Limb. :
ers, erse: naaierse, in Westvl. :egge,
iggB is, b. v. : spinstrigge, spinster,
/Jakkegge, enz. Edoch in 'I holl. heeft
men ook diefegge of dievegge.
NAAR. Z. na.
.
NAAR IETS STAAN, b.v.: naar een ambt,
iets of naar iets verlangen, e·en ambt,
enz. zoeken te vertv'ijgen (Br., Antw.
en elders).
NAARSEN, uilgespr. zonder,.: naassen,
nase" en nazen, o.w., naderen, genaken : toer1s de hond naasde , verschrikte ik (Vl. ) ; Kil. heeft : naerse"
als oud Vl., I. propinquare; bij Meyer
ook : naarren : 't peerdevalek van den

Aoninck nae$de eerst de vijanden
( Oorsprongh van den Tuyndagh te
Ypet·en door Adriaén van Schriek,
t6t0 ). Het angelsaks. is : geneosian , ·
in den Teuth. en 't hgd. 11ahe11, van
na{1e ( naar) , oud hgd. nahian, oud
eng!. neigl1et1. z. Delf. ~oen meer·

setJ , bi. 369.

'

NAARHUISGANGER, m., soldaat die met
.verlof naar huis gaat , verlofganger
( Kort~ijk. en l)mstr. ).
NAARVENA NT, ook : navenant, bijw.,
voor : Jtaaraávenant. wordt veel in

NAC

Dr., Antw., VI·. en Limb. gebr:voor:
volRens , volgens dat , naar mate ,
naar evenredigheid, Cr. selon, à pro-

portion : ik ZIJl morgen komen, vroeg
of laat nave11ant dat ik lijct lleb.
NA~S, v., voor: neus ( m.) : temanet een
stokje voor áe naas steken , iemand
beletten of hinderen ( Limb. ). Verkleinw. : .geef moetter een rtasken
nlsken ornaesken. Het !Jgd.,deTeutb.,
Kil. en Anna Dijns hebbeo ook :

nase : u lt1 liefke71s nase en mach niet
stiucken. »(Belg. Mus. t840, blz. 87).
Z. naken en aaike.
NABEET, v., naaras, naweide (Hagel.),
NACHTBREKER, m. , ruststoorder die
's nal.lhts te huis komt ( Br., Aohv. ).
NACHTEGAAL , BLEKSTEltRT , vogel
(bier en daar in westvl. ),
.
NACHTERGAAL, uitspraak van : nachte·
gaat (in Br. en elders), in 'tdeensch:
nattergal, in 't zweedsch: 11actergat.
NACHTJUPON. Z. 't volgende.
NACHTKEREL, m. , slaap,rokje, slaapja·
pon (Kortrijk), Z. JJelg. Mus. t846,
blz. 321S. Men noemt ook: nachtkerel:
iemand die 's avonds ·eene aalmoes
g~at vraaen, daar hij bij klaren dage
beschaamd is (Vl.). Despars gebr.
naclltkeerle ook voor : uachtrok.
NACHTSOLDAAT, m., stadssoldaaL,Iltadswachter, pompier, fr. garde de vi/Ie
( Leuv. ).
NACHTUIL, m., in overdracbtelijken zin :
iemand die '11 nauhts gewoonlijk uit·
blijft, die 's avonds laat in de herberg
blijft zitten. Vanhier : t~ach.luiten ,
's nachts veel in de herberg blijven
zitten, oachtloopen ( Westvl. ), NACHTUILEN. Z. nachtuil.
NACHTZWALUWE of GEITENMELKER,
m., een vogel in Europa zeldzaam
voorkomende , doch in America treft
men er wel een twelflal verschilleildc
soorteo.aan: ~ij heeten in 'tI. capri·
mulgus, Cr. We-ch~vre, .hgd. müch·
sauger, gootsucker; eng!. goatsucher,
( G. Gezel., Bond de Heera, ~867 ),
51
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NADATUM, bijw., na dien dag, nader~
hand ;daarna (overal in Br., Antw.
en elders). 't Is samengesteld uil r1a
en datum, latijnsch w. dat: gegevm,
en alhier: gedagteekend of dagteeke·
ning beteekent.
~ADEMAAL, voor : naardernaai, dewijl
(bijna overal).
NADER, met at voorop, wordt omstr. Gent
gebezigd in zegwijzen als volgt : dat
is alnadertliet waar, dat is in 't
geheel niet waar. Verre van mee te
gaan, z.ull gij t'ltuis blijue.n et1 van
uw kamer 11iet komen , dat is alnader, dat is wat anders , he? De deur
nader doen, stooten is : de deur nader toe of half toe doen : de deur
stond maar nader, de de.ur was maar

half toe (Br., Antw. Limb. en elders).
Men zegt ook 1111 voor: naar, samen·
trekking van : nader , waarvoor de
oude schrijvers, als Ruysbroeck ;
uaerre zegden.
NADIEN, bijw, van Lijd, daarna, naderhand , na dezen : gij z.utt het u nog
25 jaar nadieu geheugen (overal).
't Staat voor : na dien dag of tijd.
NAKEN, b. w., raken, aanraken, ook : naderen : c11 naakt mij 11iet aau. Als
o. znw., bet. het : kinderkusje of
zoentje : poesje, geeft moeder ee11
nake (Vl.). Z. aaike, blz. f. Vanhier:
genaken, in den Teuth. : geneke11;
bij Ruysbr. : tieeken (nabij komen):
ende der tijt ontltoegdeu ende der
ewecheil neekeu.

NALEESSIG (Limb.) Z. nalicssig.
NALEN, uitgespr. naolen, dat bij oude
schrijvers voorkomt in den zin van :
naken of naderen, hgd. naheu , bet.
te Maaslr.·en·omstr.: langzaam zijn,
dralen, talmen, wachten. Het schijnt
gevormd van 't bijw. na ( Z. Arc/I.
vr.Nedert. Taalk.lll, 574). Z. neuten.
NALIK, bijw., bijkans, bijna, ongeveer
( Westvl. ).
NALIESSIG, bijv., hetzelfde als : nalatig,
op zijn duitsch uitgespr., onachtzaam

NAT

( Maastr. ).
NASEN. Z. naarsen.
NASKEN. Z. naas.
NASSCHEN, NASSEN, o.
vau varkens gezegd,
eten dat men hun
voorgestrooid heeft

en b. w., wordt
die. 't graan opop den grond
: geef de varkens wat korm te nasschen ( Hagel.
en elders); in Br. heeft men 't frcq. :
nasselen in denzelfden zin : laat de
val"kms de krinsen opnasselen. l:leide
ww. drukken het knarsend geluid
uit, dat die nasschcnde dieren laten
hooren. Kil. heeft :. uasscllen niet
maar wel : nasscher, dat hij vert.
door: cupidus (naar iets verlangend).
Iu den Teuth. staat : nasschen voor :
ghijlm, bedeleu ; bij Weil. in den ziu
van : uit snoeplust aan eenc verboden spijs eten ; Sleeckx verfr. : nasschen door : gotîter. Nasselen kan
staan voor : twz.e/ett, nez.elen, frcq.
van: 11ez.eu, ezeu (van: nees of11eer,
voedzei) voor : az.en, of voor : twzelen (van na as) voor : neuzelen (van
neus). Z. neuzelen en nezen. Men
herionere zich hier : knaspelen.
NASSELEN. Z. nasschen.
NAT!~, v., genootschap, cilde of corporatie, wier leden hetzelfde handwerk
verrichten, of die zich uitsluitelijk
met zeker werk gelasten :de buildragersnatie, de boicmalie, enz. leder
verschillende natie heeft haar eigen
reglement, en degene die aan 't hoofd
staat, wordt uatiebaas genoemd, en
de leden : natiegasteu. Men hoort
ook wel zeggen : hij is vau áe lijkbiáderstlalie , van de z.ilversmidsnatie,

enz. Doch dat beduidt alleen dat hij
lijkbidder, zilversmid is. Oorspronkelijk bet. natie : de werklieden die
uitsluitelijk werkten voor de kooplieden die tot eene andere natie of
volk bchoorden (Antw. st.). Kil. vert.
natie door : sodalitas, societas, collegium. Te Brussel waren in de voorledene eeuw nog de ambachten in
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negen naties verdeeld. Tc Leuven
heeft men het koftiehuis « de YierNaties. •• Natiè bet. dus eigenlijk :.
vereeniging , bondschap , genootschap van lieden van 't zelfde ambacht of van een ander dat er min of
meerbetrek ophad en te klein in getal
was om alleen eenc natie of corporatie uiL te maken. l!:erw. heer De
Ridder en ook Wouters, in zijn 1/ist.
de Bruxelles, meenen da(ttatie oorspronkelijk : wijk beteekende.
NATIEBAAS, NATIEGAST. Z. natje.
NATIG, bijv., voor: natachtig, nat, vochtig ( Limb.), 't zeifile als in· Br. :
nesch. Vanhier : natigheid.
NATTE, v., natheid, nattigheid (Vl., Br.).
NATTIG, voor: nat.
NATUUR, m. en v., bij Plant. vert. door:
natura, sperma, fr. sperme, semertce
d'lwmme. In deze beteekenis wordt
het nog dagelijks gebr. Lij de landlieden van Br., Kemp. en elders.
Natuur wordtin de Kemp., N.-Br. en,
elders ook gebezigd voor : kracht,
groeikracht : daar is nog geen na-

tuur in die plant.
NAUW, bijw., kwalijk : iets nauw ttetnen,
Jichlgestoord zijn (WestvL en elders).
NAUWERS, voor : niewers ( OoslvL ) ; bij
Kil. : 11auwers, fland. : 11erghens.
NAVENANT. Z. naarvenant.
NA WERELD, v., van 't hgd. uachlwell,
leest men soms in vertalingen; doch
het is l!ij het volk niet in gebruik.
NAZEN ( Westvl. ). z. naarsen.
NE, m. lidw., voor: een : tie mense/i, ne
man, ne kater, enz. Doch, als 't m.
znw. met b, d, r, t, meteenenklinker .
of met h begint, zegt men altoos

nen: nen boek, nen dooru, tzen toren,
ne11 hond, t~en uit, tien reep (overal).
z. en, op blz. tt7.
NEDDE. Z. nette.
NEDERFLOKKEN, NEI1:RVLOKKEN, o.w.,
met vlokken nedervallen ( Vl. ).
De sneeuw valt in grove vlokken
Uyt d'open schoot der zwangre wolk

NEE
En komt zich, ~arlend, nedçrRokken
Op borg en dal, op rota en kolk.
( C. Duvillers, Yolkdiedje~, blz. 63.)

Ook: op den huk gaan zitLen. Bij Kil.
is vloeken 't zelfde als : sneeuwen.
NEDERHOI<'. Z. neerhof.
NEDERWAARTS. Pandentasnederwaarts
leven , er van leven tot dat het op is
(Kemp.).
NEEF. 1\len zegt bijna overal in 't Z. en
N.-Br. :heer 11ee{ tot de priesters die
maagschap zijn. Dal is ook nee{ gezeid bet. in de Meierij : dat is raak,
dat is op u gemeend, dat moogt gij u
aantrekken.
NEELE. Doctor Neele (of Nelle, van :
Peternell4 1 ) wordt te Gent spotsgewijs gezegd van ecne vrouw die den
doctor speelt ; te Os Lende zegt men : ·

docto1' ronahcmd. ·
NEI1:LT, NEI1:LTEN. Z. helt, belten. blz, t85.
NEENWEL, wel neen , in 't geheel niet ,
geenszins ( Br., Kemp., N.-Br.), het
tegenovergcstelde van :ja wel.
NEER. Z. nere.
NEER (met zware e, of neur), m., doch
bij Weil. v., de beweging van het
water achter een varend schip : hel

boolie kwam in det1 neur va11 áen
drijmasler en sloeg om (Willebroek
en elders). Neer bet. hier en daar in
't z. en bij Weil. die 't uit t•ede1'
doet ontslaan : draaikolk; en neer of
nere ook bij Bild., die zegt dat bet w.
bij Huygens voorkomt voor: deining,
en er eigenlijk neri11g of nerring va u
maakt, van : nerre11, narren ( benauwen }, eu ook (als : erren, arren } Ïtl
het ro11d draaien. Het Taalk. Mag.
(I, t99) zegt dat neer geen draaikolk
bet., maar wel : ~e tegenstroom welke
in omgekeerde richting langs den
wal loopt.
NEERHOF, o., is in Vl. de pachthoer,
bij een kasteel ~;elcgen, .alwaar de
kasteelgasten boter, kaas,. 11elk ,
eieren,· enz. kunnen krijgen. Wt>il.
en andere Woordenb. vcrstaan door:
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11eèrho( of tteder/wf: helzelfde als 'I
fr. basse-cour, voorhof. Doch in 'I
Arc/1. vr. Nedert. Taalk. (IV 1 t1 ) 1
staat dat : basse-cour kwalijk do01· :
nederhof vert. wordt • maar dal het
eer werf rs , in zijne aloude betee·
ken is , of acllterplaats , keukenliof
of iets dergelijk11 moet zijn. Wat er
hiervan ook zij , men kan Hoeutrt
(blz. 404) nazien op neerhuis, dal in
N.·Br. helzelfde bet. als : neer/tof,
wat men in Br. hoveniershoef heet.
Wij opperen de vraag of fleerhof en
11eerhuis hier niet zouden kunnen sa·
mengesteld zijn uit: hof, huis, en neer
of 11ere, voedsel, vanwaar 'I w. : ne·
ren, generetr, hgd. twh.ren, voeden,
onderhouden, I. nutrire !
NEÈI\LEGGEN, b. w., voor : neérschie·
ten : hoe veel hazet1 hebt gij neêr

yetegd 1 Slechts eene11, maar gislet'etl
Legde ik twee /lazen .e!l zes palrijzm
neèr (Dr.).
l'IEERNST. Z. uernst.
NEES is, in de kioderspraak, zooveel als
&llneesmiddel : " ons kindje heeft
hem (zich) gesteken ! kom, vade1· zal
er wal nees aandoer1, "en vader doet
wat speeksel aan de bezeerde plaats
( Brab. ). Nees (met zware è), voed·
sel, van : ees of aas, I. esca. Vanhier:
t~ezeu, voeden ; te Antw. zegt men :
genees. Z. letter n.
NEET, NETE, v., iemand die niet veel
beteekeut, die nijdig en wraakzuch·
tig is. Dat is eene nete var1 een wij(,
daL is een gierig mensch, of eene
die nauw en dicht is als eene net
waar niets door kan maar alles be·
houdt.
NEETERT, m., d~bbelzinnig persoon
( Limb.), het staat voor : nietaard.
z. neet.
NEG. Z. nijg.
NEGEN. In de goei negen of in de kwaai
pegen zitten of gelogeerd zij11 bet.
overal : zich in goeden of slechten
toestand bevinden. Deze zegwijze is
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aan het ganskeusspel onlleend.
NEGENHOEILEN, o. w., een spel in VJ.,
Br. en Antw. goed gekend en hierin
bestaande : men maakt een vierhoek,
dien men met twee lijnen in vier
gelijke boeken verdeelt; hij die drij
centen of wat anders op ééne lijn kan
gelegd krijgen, wint.
NEGENMANNEK EN, het negende deel van
eenen stuiver : dat is geen 'negen·
menneken tvelrá I enz. ( Br., Antw.,
Kemp. en N.·Br.). Z. Hoeutrt, blz. 405;
bij Kil: neghen-manneken,l. sextans.

duo elialei, triens.
NEGENMERGEND voor: dezen morgend
( Leuv, ).
jliEGENWEKEN (Vl. en Br.); doch in Br.,
ook : negenwekemans of neget~we·
ll.emannen, vroege witte aardappels;
in Limb. zegt men : negenweeksche.
NEGENWEKENMANS, mv. Z. voorgaande.
NEGGE, v., 1° scherpe boord; ~o het
scherp van een snijtuig ( Westvl. en
elders), vandaar ook bij Van Hoogstraaten : spleet, enz.; 3°, zelfkant.
Men zie 11egge bij Weil. die vandaar
op egge verwijst. Waarschijnlijk moet
egge tot het oude eg, eek (-hoek ) gebracht worden; ook vert. Kil. egghe
door : a11gu/us en extremitas, hgd.
eek. eng!. edge, zweeds. egg, I. acies.
Men raadplege nog 't Taalk. Mag. (IV,
blz. tOt en volgende). Over het bij·
voegen der steunlelter n zie boven.
Negge, dwergpaard, eng!. nagghe.
fr. bidet, is misschien van één oor·
sprong met hecht ( blz. 179) en het
lat. equus.
NEl, bijv. en bijw., voor: nauw, en heeft
dezelfde beteekenis : ter neier tiOOá.

Het komt·er zoo nei niet op aan. Jllet
gier en 11ei te zijn wordt men rijker. Ze
zijn zich nei, d. i. zeer verwant. Men
zegt ook neier voor: nauwer, bijna :
't wasnei genoeg. Nei is verwant met:
na, naar, in 'L hgd. nahe, vanwaar:
nahe11, bij ons: naderen (van nade·
ren), oud engl. neighen ( Limb. ).
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mensellen tot dorschvloer, ook tot
Z. alleoei , blz. tä. Tuinman acht
naaier~ (naden) , dat veel in l.imb.,
plaats voor 't voeder; vroegerdiende
:~.ij en dient nog heden voor: neringHagel. en elder~ : neim wordt uitgesproken , verwant met nauw.
plaats or winkel, en daarom wordt
NEl, v., metalen pinneken, draad or ring
ze bij Kil. vert. door : taberna, offi·
cina. Deze 'taatste betcekenis heefL
die de deelen van een Jnc$ bijeennere nog heden in llelg.-Limb. en
drukt en het lemmer vasthoudt; of
't Hagel. ; 11ere is dus aldaar : de
eene soort van nagel , meest om metaal, ij'zer of koper saàm Ie verbinden
plaals voor heL neer ( voeder, \'Oeden dien men erom klopt, in 'L fr.
sel) of tol de nering. Ne1·en of r~ee
heet het: revers. Vanhier het b. w. :
rm of generezl, hgd. nahre11, IJel.
r1eie11 (neide, geneid), iets met neien
voeden en ook : nering drijven , en
( fr. revers) vastnagelen. z. 'L voorvanhier : nering. In den Teutb. u IIC·
gaande en 'L hgd. 11allen (naderen)
ren, voeden en wyunen (winnen) ,
en 'l oud engl. t~eigller1 ( Delf. l'i03)
werven; nering, voedyug, wynnyn~:
( Limb. ). Dit 11ei schijnt ons verwant
of comanscap." In Gel.terl. hccflllering nog heden de boteckeuis ,·an :
met flagel, engl. nayl of met t~auw.
Z. nauw.
voedsel, evenals bij lil., die het w.
NEl EN, b. w. Z. nei.
vert. door : victus, alimtutum, enz.
NEIG. Z. nijg.
NERNST, NE~~IINST, als bijv. voor: ernsNEISEL voor : naaisel, naaiwerk of ook :
tig, gcmeend : 'I is neen1st ( Popede plailts waar twee of meer stukken
ring.); Kil. heeft : rzeemol, 11eerst,
aan elkander vastgenaaid zijn. Van :
door eep metal11esiu : ernst, h~d.
rzeim voor : 11aaitm ( Maastr. ).
. emsl , I. sedulitas , sllldi"m : si vasNEK. Dm 11ek k1·ake11, 't zelfde als :den
ten , si waecten e11 beden uach ,:,,
nacht met groten 11emste (ijver)
nek br·eken : dal peerd is dm nek
gekraakt of Vtmleien ( llr., Anlw. ). ( Ruysbroeck, V, t70 ). Vanhier :
lemat~á in de11 t~ek &citoppm , met
tltl'nstigh, neer&ligh (thans in Holl. :
iemand spoucn ( Meetjesl. ). Zich in
'zaarslig ) neernslighlzeyu , ncersligden uek laten schoppen , zich laten
heyd, neerstighlyk (Kil.).
honen door die men goed gedaan NERIG, bijv., içverig, naarstig of neersheeft (Vl.). Iemand i11 den 11ek zien,
tig, met welk laatste het samenhangt
iemand bedriegen ( Antw., Br. ).
of ook met 'lering ( Gelderl. ) ; Kil.
NEKKEN, b. w., heeft, behalve de beteel\e•
vert. : neerigh , neerachtigh door :
nissen door de Woordenboeken opalumnus, almus, quaestuosus. z.
gegeven , nog die van : eene zware
7'aalk. Mag. ( 111, 1>2 en 297 ), ook :
vrachtdragen , smokkelen (Kemp.).
neerst en neer.
NEKKER, m., 'L zelfde als: nikker (water- NES, NESCH of NIS, NISCH, bijv., in
spook).
HoU. volgens Dild. en Weil. ,·crou ·
NERE, NEER of ERE, I. area, bet. nog
derd, doch hier en daar in Delgili nog
heden in Vl., Dr. en Kemp.: vloer,
dagelijks &;cbr. : zoo zegt IJICll nog
dorschvloer, ook : de voorplaats, I.
Ie veler steden : een 11esch ei; eerze
anterior pars domus (Kil.) (I. imb.),
11isse ei, enz. voor : een ei dat zacht
namelijk die plaats w:~ar meu in
gl.'kookt is, in Q.r.: eenlacht ei, elders:
komt, wannee1· men in een huis
een verse/I of Jllal ei , fr. wu{ mol/I'/ ;
treedt alvorens in de keuken of in
bij Kil. 't I. ovum motie of molti/er
eenen stal te komtm, in 't fr. ve&licvclum. 'lis nesch weèr, en : helzue,!r
bule. Die pla:lls dient bij geringe
is lillil daag zoo 11e11 (omstr. Hrusscl),
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voor : 't is nat, vochtig , verseh
weder. Te St·Nieol. zegt men van
iemand of iets dat nog verseh, jong
of onnoozel is : ltij is tiOg te nisch,
enz. Sleeekx zegt dat tze• : moerassige grond, en Meyèr: waterleegte,
zijp bet. Kil. .vert. : tzesch weder
door : aer humidus; tiCSCh brood is bij
hem : vergoten brood, dat te nat opgemaakt en te plat gebakken is, en
nescheyd of 11eschiglteyd vert. hij
door: ltumor,maávr. In Gron. (Taatk.
;Vag. VI, 6HI) is 11atsk weBr: nattig,
vochtig, regenachti& weder. Nesch is
verwant met het hgd. nas.s, vochtig;
met het oud engl. 11es/l, eogl. soft
(zacht, Cr. tendre ). Z. Delf. f:iOL
NEST, o., in Dr., Antw. en Vl. m. Zijue
lla11d op een ijdelen nest leggen, niets
vangen of opdoen ( Br. ). Gij moet de
eiers in eenlilt nest (of paander) niet
leggm, d.i. gij moogt al uwe moeite
of geld niet aan eene enkele zaak
besteden (Vl. ). Op 't kmtlje van detl
nest rijden , op 't springen staan of
op 't punt zijn van arm te worden
(Gent). Te mst gaan , achteruit
gaan, arm worden :indien onze buur-

.mau zoo blijft drinken, zat hij athaast
te nest gaa11 (Hagel. ). In Dr. en Vl.
bet. het mv. nesteil ook moeilijkheid , verlegenheid : tiesten zoeken,
moeilijkheden zoeken. In nesten ûtten, in vez·legenheid verkeeren, t"r.
être dans la gêne of daus t'embarras.
lk trok mijn vrieuá uit de nesten
waar hij inzat, wegetls zijne schutden. llij zit in nesletl, d. i. in schul·
den of hij weet niet wat doen ..
NESTELGAT, o., onrustig kind, vuilgat
( Meetjesl. ). 't Is lichL voor: nestegat.
Men denke hier aan 'tw. kakenestje,
blz. 2Hi.
NESTHAAR , 't zelfde als : duivelshaar
(blz. t 10 ).
NESTJEN DRAAIEN, zeker kaartspel
(Drab.).
NJ<;T. Door alle netten gevtogeu zijt!, loos,
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fijn en doorslepen zijn, of : van alle
merkten t'huis gekomen zijn ( Br.,
Antw., Kemp. en elders). De Teuth.
schrijft : nete, welk ook de uitspraak
van 11et in VI, is.
~E'l'E. Z. neet.
NETELKOORTS, purperkoorts ( Dr.,
Antw. st. en pr. ). Z. Weil. op :

11etel.
NETTE ( uilgespr. nedde ), v., in 't Hagel.
en Belg.-Limb. : dauw, nattigheid ,
naltc nevel : 't graan is heet vvclltig
11at1 de 11ette. Vanhier 't w. ttelletl ,
dauwen : /lel heeft te uaciJl zeer
genet. Nt~tlen bet. ook. bij de oudsic
schrijvers : natmal~en, doopen (doppen); zoo zegt J. Ruysbroeck (11, 2-l)':

doe nette Moyses sinen virzgller in dat
bloet. Verders bet. het ook : was·
schen, netmaken; Kil. zegtdal een nel
· ( visehnet) aldus van : netten genoemd wordt , omdat ze zoo dikmaals genet of nal gemaakt wordt.
Doch Bild. leidt net af van : nijen,
knoopen , of : ne-en , binden 1 met
tla-en verwant. Blijkbaar is net, netten verwant met : nat, natten oC nat·
maken. Z. nei.
NETTEN. Z. nette.
NETTER EN, o.w., citeren, fr. suppurer:
de zweer 11ettert al ( Limb. ).
NETVLIES, o., vlies waar de darmen ge·
deellelijk mede omgeven zijn , en
dat men doorgaans darmnet heet
(Hagel., Br. en elders); bij Plant. :

het net des it~gewattts, I. omentum,
fr.la tage qui couvre les entraüles.
NETZAK, m., gebreide zak om kiekens,
enz. in te dragen (bijna overal).
NEUK, v. Eene neuk werpen geschiedt in
'L 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 neuk
van u bet. in Limb. : iL. geef den blik·
sem of den brui van u. Z. neuken.
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of .fe/tra/Jade : ik heb Item un neuNEUKEN, b. w., verneuken of bedriegen,
king meê gegeveu. z. neuken.
foppen, vastkrijgen, vastpakken : gij
zult mij ui el heuken, kerel; als o.w.:
NEULEN, b. w., talmen, iets lan~zaam
knoeien, duiknekken ( Z. 109): gij
doen ( Limb.); men zegt te Maastr.
blijft daar zoo tang 11euh,en? (Kl.-nr.,
ook : naten ( naolea ). In de WoorBr., Antw. ). De scheepmakers zeg~ ·
denb. bel. 11euten : over alles on,·crgen te Oostende : neukt u aan dm
gcnoegd zijn en gedurig -knorren.
kant of ge krijgt de touwe op uwe
Bild. ( 11 , 275-6 en 280 op : nol) leidt
verdoemmeMe. Dit neuken is mis11eul , worlel van : neuten (draaien ,
schien wel 't zelfde w. als : nekken,
talmen) af van 't lat. noto (ik wil
doch in ecne mindere bcteekenis.
niet) en zegt dat een noto in 't monNeeken bel., in 't hgd. :·plagen,
niken lat. : een onwillige was. Zoovergen, iemand boos maken , betlatueule bet. : een trage uit onwillachen , beschimpen, in 't 90tl engl.
li~,;hcid. Het deensch heeft : 110/e, als
to nick ( Weil.). Nucke heeft bij Kil.
werkw. voor : talmen, toeven , li~jd.
onder andere beleekenissen, die, in
zandem. z. neuzelen.
Gelderl. en Fries!. van 't I. aslutia ,
NEUNEN, het traagzaam stenen van cene
Bilt.!. ( 11) zegt op : neuk daL het een
koe ( Wcstvl., G. liez. ). Z. o.
dialectverschil is van : nok of knok,
NEUPEN, b. w., heimelijk wegnemen,
en voor vingerstoot of vingerdruk
zi..:h iets ten onrechte toeei1;cnen
en ook vingerknok gebr. is. Nok,
( omstr. Venlo). liet w. is \OOr :
verouderd w., is de wortel van :
nopen , of licht : nuppeu , en b duinokkeu (buigen), waarvan geuvkkeu,
delijk vcrwant met : nijpen, kllljpcn,
nu knokkeu (of lmeuken cu knikken)
knippen. z. Weil. op deze laatste
.en waarvan knokkets der vingeren,
en verder n ij feren.
en 'L oude nocke ( fr. nuque), hel NEUR. Z. neer.
uekbeen ; en zoo ook wanneer men
NEUS. llij is in tijds gekomeu ton1 de
hel voor keep, inbuiging , inkerving
ueuzelt werdm uitgedeeld, ze~:t men
van pijl of koordkerf gebruikt. Z.
van iemand die een grooten neus
llild. ( 11 , 230 ). lenumd r.euken is
heeft. Die glilzigaarct zou iema11ds
dus : iemand nokcn, nokken of nukruus e11 oore11 afeten , hij zou alles
ken (bukken, hul\ken ), doen buigen,
opeten. Zijuer1neus op iets uitsteken,
iemand ter neêr krijgen, iemand ten
een vies gezicht om iets trekken.
gronde brengen. Of zou diL neuke11
Uw neus is gem kap~ tok , er uwet
vcrwant zijn met: nukken oJ hokken,
niet alles aangehangen worde11 , gij
dat bij Hoeutfl : graaniloopen bel. :
moet niet alles weten. Tegen ofueve11
en ltukkeu, in Iloopen zetten, en overuwen ueus af, dat gaat uwen ucus
drachtelijk : iemand te droogeu zetvoorbij, fr. vuus n'en aurez riert.
ten? Of is neuken voor : he uken, en
lemattd iets up den Tleus geve11, hem
dit voor: haken, vastkrijgen met een
iets onder den neus wrijven. Die
haak. De Teuth. heeft het woord :
zaak is door deu rteus geboord, die
zaak is overlc~:d of heimelijk geklon11aggen, taggen (Cr. taquiner?) voor:
tergen, creytzen (krétcn ). Z. bij ons:
ken; te Antw. zegt men: 't varken is
door den neus geboord. Ook)n Oostvl.
nok.
NEUKING, v., duwing aan den hals :
bedronken. Yan zij11e11 rteus maleen,
iemand eene neuking geven , duwen
beslag maken, fr.fairede l'em/J11rms:
( We~tvl.); omstr. Antw. wordLIICUals gij wal veel va11 uweuueus uw u kt,
kmg celJr.voor cçne stratl'e bckijving
viiegde !Juiteu. De11 ueus kro/lelt, be-

,,.w.
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schaamd, beteuterd staan. Iemands
neus doen krollen, iemand beschamen

neuzelen 't zelfde als bij Weil. : mu·
seletl, d. i. : nutteloaze kleinigheden

(Hagel.), in Drab. : iemand verbil·
leren. Uw 11eus krolt bet. le Antw. :
gij zijt hoogst verheugd : zijtie neus

verrichten, zijn lijd met beuzelarijen doorbrengen, klein werk doen,
zich met kleinigheden bezig houden.
In 't Brems. Niedersaks. Wörtenb.
staat daarvoor : nlJseln, nüsselen ,
nlJtetn en 11lJlen, 't zelfde als : freuzelen of futzelen. Z. Nieuw. Arch. 439.
In N.-Br. gebruikt men tiellieten
voor : zich met beuzelingen ophouden ( Hoeufft, 406); bij 'Kil. : I. fri·
vola agere. Vanhier : neuzelaar,
neuzelwerk , beuzelwerk ; geneuzel,
enz. In Kl.·Br. en Antw. bet.11e1lzelen
ook: peuzelen, met beetjes en smake·
lijk eten : nassellen, overal aanzitten
ofaanproe\'en; dit is misschien voor:
nulselefl van nutset (voedsel), freq.
van : nutten ( eten). Ons dunkt dat
tteus het. wortelwoord is. z. eeusel ,
blz. tt~.
NEUZEL.DUUP, 't zelfde als : oasdrup ,
ooseldrop , hoosdrop , het zooge·
naamde jusstillicidii (Kemp., N.-Br.).
Z. bij Hoeufft, 406 : neuscidrop, bij
ons : oosdru p , en blz. t20 euze,
eusel , en heuze, blz. t87.
NEUZELWI!:RK, beuzelwerk. Z. neuzelen.
NEVEL., bijw. voor : evel en dit voor :
ever, eventwel : 'l is nevel 11e keer
schoou weder (hier en daar in Vl.).
De Teuth. heeft : aver, ever voor :
echter, anderwerf. Z. alever, blz. U.
NEVEL., NEVEL.KAR. De nevel zal hem
bezijken , de nevel zal tot regen
overgaan ( Br. ). Met de 11evetkar
optrekken , in Br. hetzei fde als bij
Kil. : d.e ttevelkarre drijven : met de

krolt als llii_ meet1l dat llij eerst zat
zijll. Jfet den neus in 'I vet zitten of
liggen, goede dagen hebben. Doorden
neus zifn, bedronken zijn ( Westvl. ).
J/et neus eu tiiOild uileen doen , alles

neerstiglijlist en duidelijkst uitleggen. Jets in detl neus hebben, ook:
iets in de gale?l hebben of in den snuf
hebben bet., op vele plaatsen : iets
gewaar worden , iets vermoeden of
ophebben.
NEUSDOt:K, m., is zoowel de hals· als
de zakdoek; in Dr., Hagel. en elders.
In 't Hagel. heet men nog neu.sdoek :
een deel vet dal als den vorm van
eenen neusdoek heeft en aan de dar·
men der varkens vast zit. Z. netvlies.
NEUSEL.KN, NEUSEL.WERK. Z. neuze·
len, enz.
NEUSFL.OK of NEUSVLOK is in 't mv.
meestallijd gebr. om de neusgaten,
bijzonderlijk van groote dieren, als
peerden, enz. aan te duiden (Ronse).
NEUT, NEUTJE, een stuk, end van kaar·
sen : en 11eulje keers , een endje of
stukje kaars (cant. Axel). Z. verders:
noot.
•
NEUTELEER, neuten ( te veler steden in
't Zuiden). z. notelaar, noten.
NI!:U'fEL.JJ K, bijv.,moeilijk,la~tig(L.irnb.).
NEUZELEN, o. w., t" zachtjes en onverstaanbaar spreken ( Westvl. ) , bijna
zooveel als bij Weil. : neure11; Kil.
vert.: neuselen, hgd. nusseln, nuseln,
door : mutire , mussilare; 2• te
lllaastr. en omstr. bet. neu::.eten of
tmlen ( naolen ) : 't zelfde als bij
Weil. : neutelen, d. i. langzaam zijn,
dralen , talmen , iets wat men doet
wannee1· men tteuzelt , d. i. als men
zijnen neus overal insteekt, en iets
n:1uw besnuffelt, naziet en opzoekt.
In Oostvl., Kl.·Br., Br., Antw. bet. :

nevelkarre et1 iTI 't d.oneker vertreeken, e11 mymen, d. i.: in 't donker of

heimelijk en gewoonlijk zonder te
betalen vertrekken.
NEWAAU, NIEWAAU, voor: niet waar?
(Dr. en elders), te Leuv. : nau, noe.
NEVELSKAP, v., kinderslaapmuts(Limb.).
NEZEN en EZKN (met zware e) , b. w.,
voeden, voedsel geven, wordt gezegd
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van jonge vogels die door hunne
oakens of door een mensch gevoederd worden, fr. engaver, embecqueter; KiI. vert. es en of uesen door :
escam ingerere, nutrire; Pomey
eeum , aczen door : cibare , enz.
Nezeu oT genezen staat in verband
met : neren, genereu (voeden) evenals : verliezen met vertieren, keus en
keur, en bet. : ~;ezond worden en gezond maken. Z. Taalk. Mag. (l·, 74·5).
NICHI<:L, m., onkruid in de rogge; Kil.
schrijft : nigelle , I. uigella, melanthium (van 't gr. p.iÀa~. zwart, en
à11fh~, bloem). ilal. tlieud, spaansch
neguiLta. Plant. heeft" negetbloemen,
fr. de La niette, I. nigeLLa, melan·
thium, papaver uigrum, gith; en

nicheten, fr. une sorte de gra.in noir
et 1'ond croissant parmi Ie seigle, semence de nie/Le ayant/a {arine blanche, enz." Dit is dus hetzelfde kruid
als : nardus, dat men hier of ginds
ook : zwarte kumyn, juffertje in 't
groen, bloewptjes in 't haar, hgd.
schwartzer kuhmmet, ochwartzer coriander heet.
NIGHI<:LEN wordt door Kil. als een oud
Leuvenseli w. opgeileven voor : na·
ghelen ; In den Teuth. : neghelen.
NJGO.LAAS (een Sint) is een geschenk,
meestal bestaande 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 bcloonen. Hebhen de kinderen stout geweest, dan brengt St· Ni·
colaas ook wel eenc roede ( Lcuv. en
elders). Elders in llrab. en Antw. is
het de Graaf van halfvasten, dien de
kinderen een korfje, blok of schoen
zetten met wat eten in voor zijn
peerd.
NIDIG, bijv., nijdig, moedig : i eit een
nidig erle, hij heeft een moedig hert
(cant. Axel). 'l. uijlg.
NIEENZIE voor : niet een ziel', niets

NIE
( Dr.), waar men ook veel hoo1·t :

niemendalle, .niemendate, niksmendalle , nikskemendale , enz. voor :
niets met allen, of: niets vap alles,
fr. rien au tout.
NIEMENDALLE, NIEMENDALE, niets met
al, niets, volstrekt niets (Dr., Antw.,
Vl. ) ; men hoort hier en daar in Vl.
ook : niemetalle:
NIETS, als ook 't voorgaande bijw. gebr.
voor 't fr. nullemenl, absolumentpas:
't i~ van daag niets of ook niksken
koud, niets {raai, enz. ( Br., Antw.,
Kemp., N.-Br. en licht elders).
NIEUW. Naar iels nieuw ztjn, bij Weil. :
naar iets nieuwsgierig zijn, doch in
Westvl. bet. het : naar iets begerig
zijn.
NIEUWE RIJKE of NIEUWRIJKE, m., is
hetzelfde als 't fr. un parvenu : 't is
een nieuwrijke (Vl., Dr., Antw.,
Limb. ).
NIEUWJAARSMAAND, januarij of louwmaand (overal).
NIEUW LOOPTE, bijv., wisselvallig, wis·
pelturig ( hier en daar in Vl. ).
NIEUWMAli KT. Te Ronselare ligt ecnc
straat, genaamd : de Nieuwmarkt,
bijna uitsluilclijk doo1· vissellers of
vischverkoopcrs bewoond. Deze lie·
den onderscheiden zich van 't overir;e der boq;erij door eigene zeden ,
gebruiken en uitdrukkingen : zoo ,
b. v, heel de grootmoeder er : groot·
vrouwe; de grootvader : grooteheere;
de moeder : nenne, enz.
NIEVERANDS , NIEVERANS , NIEVERHANDS , bijw., niewers, nergens
( Z. niever~ en ieverands ). Nieverands kan voor : nievers anders
staan ; trouwens het heeft er de bcteekenis van, in 'tI. nutlibi, in 't fr.

nuUe part ailleurs.
NIEVERS, NIEWERS, NAUWERS, bijv.,
de een~ of andere dezer 'VOrmen
wordt in 't Z. gebr. voor : nergens, dat het volk nooit of zelden
zegt. Te Kortrijk hoort men ook :
52
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nievers ; elders in Vl. : nauwers of
niewers; te Goes, in Zeeland, doorgaans : ievers, nievers, doch dil
zegt men telden te Middelburg; in 't
cant. Axel : nivèrs; in Brab., Anlw.,
Waas, de Kemp. vèel : ievers, nievers; in N.-Br. hoort men ook: ievers
en nievers, doch minder dan in Gelder!., zegt Hoeuilt ( 268 en 408 ) ,
maar ergend en nergend zijn er meer
in gebr. Bij Ruysbroeck vindt men
ook : nergllent voor : nergens. Kil.
heeft : niewers, niewaers. ook :
nieuwerinck , nie1~werincks, welke
laatste vo'fmen beiden bij Ruysbroeck
voorkomen , alsmede : nyewerincs,
nyegherincs : want nu die mensche
nader sielen van nieute (niet ) gescapen is dat God niewe1'incs nam ,
daeromme is l!i den niete naghevotghl dat niewerincs is (V, 225 ).
Plan~. heeft : nieuwers oft nieuwaerls, nergens; .Macrlant: nieuwers,
niewe1·s en nieweren; in 't eng!. is
het: nowhere. Men zegt in Br.,Antw.,
Kemp., N.-Br. ook: nieverands, niewerl!ands , nieverands niet voor :
nergens. Z. lloculfL, blz. 408, die
ook : nerge1•hands heeft (405). Z. bij
ous : ievers en ieverands, blz. 202.
In Limb. zegt men : nerges, nirges,
nw·ges.
NIEWEI!:RD, m., een die niets weerd is,
een deugniet of luiaard ( Westvl.,
Veurne ). Z. niksnotzer.
NIEWERS. Z. nievers.
NIEZEN, veeste·n (Vl. en elders). Nyesen
het. in den Teuth. en bij de oude
schrijvers ook : hoesten.
NlG hoort men 'te Kortrijk en omstr.
voor: ziet, fr. t!ens. Wij vcrmoeden
dat dit woordje de worlel is van :
nighen, nyghen, neyghen, nijekm,
celijk de Ouden het schreven, thans :
neigen, en 't welk in ve,rband staat
met het angelsaks. neighen, neérd.
naderen, hgd. nallen, cngl.. to neigh
en nigll, van 't hgd.voorzetsel na/1e,

NIJG

angelsaks. nygh , in 'I neérd. : naar
( Z. Delf. 501 en 2 ).
NIGGEL. Z. niche!, in 't fr.ook : nigelte.
NUFEREN, niets kunnen gQrust laten,
altijd met iets bezig zijn, met een
mes snipperen, enz. Dit w. schijnt
vcrwant met : nij(elen; dat bij Weil.
bed. : eene kleinigheid bedektelijk
wegnemen; van : nijpen, knijpen.
- Vanhier : nij(eraar ( Westvl. ).
Z. neupcn.
NIJG, NIJIG (of neig?) bijw., zeer, hard,
fel , vandeeg, geweldig, driftig :
hij was nijg kwaad. Ge moet maar
nijg Loopeli, wm1t het regerlt nijg
(Hr., Kl.-Br. en elders); te Aalst en
elders in Oostvl. spreekt men neg
uit : dal peerd ka u 11eg toopen. Neg
roepert , hard roepen. Te Gent : 11ijig
of tlijdig voor : driftig : gi meugt
wo nijig niet werken. In N.-Br. heeft
men ook : nijig of nijdig , in denzelfden zin ; zoo zegt men omstr.
Breda : nijig koud. Nijig waaien ,
voor : hevig koud , hard waaien. In
Gelderland hoort men : noks arbei
den voor : driftig arbeiden. Wij
meenden 11eig te schrijven, van
neigen ; immers Uuysbrocck heeft
meermaa Is : t~eychtic of neyghelic
voor : geneigd, I. pronus , proclivis.
lilaar het schijnt ons zeker nijg lc
moelen zijn voor: nijig en dit voor:
nijdig, van nijd, dat vroeger ook :
ijver, godsdienstige aandacht, innige
begeerte beduidde. Zoo zegt men in
Vl. uit nijd vechtell voor: hevig, of:
voorgoed vechten. Jan van Hcclu in
zijnen slacll van IVoe1·onc ( \Voeringen) heeft :
Knapen, ridderen en heren
Daden daer als die vroede
En onllinghe met eetmoede ,
Al meest als kerstine liede,
Dat hoghe Sacrament met niede,
Daer hi waerlike es binoen ,
Den Here , daer ane sleet 'l verwinnen.

Zij ootfingen het H. Sacrament" met
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ootmoed en tevens met niede, '' d. i.
met innige gretigheid, I. cum tervore
animt, zegt Bild. {11, 2i7). Niet komt
in den Yos Reinaerde voor in den zin
van : niede, d. i. genegenheid, en
Ruysbroeck heeft {I, 52), niedecheil in
de beteeken is van : begeerte, gretig·
heid : met eweghen hongere ende
met ghelosteger niedecheit, I. appetitione, vert. Surius. Zoodat nijg zooveel is als : met groote begeerte,
iever, drift, en dus : sterk, geweldig, zeer.
NIJNAGEL voor : nijdnagel {bijna
overal).
NIJPJ<:N, als b. w., in Br. en Antw. voor: te
veel doen betalen : ik koop in dien
winket niet meer , ze kuunm daar
iemaud 11ijpen. In Oostvl. ab o. w.,
voor : sparen, zuinig, gierig zijn :
Ge moogt niet te veel nijpen
Als 'I er niet op aan en komt.
( C. Du

Viller~,

Nieuwe liedjes.}

Vanhier : nijper, een die al te veel
spaal't, schrafelaar, gicriga~rd, fr.
ladre.
NIJPER, m., bril dien men op den neus
nijpt: dat meken zette haartlijperken
op om te tezen ( llr., Antw., Vl. en
elderH ). DiL slach van bril wordt in
Br. ook fokker en te Antw. {ok genoemd.
·
NIKS, NIKSKEN, niets, niet een zier of
zierken {overal in 't Z. ). Het Bcrlijnsch volkje zegt ook : niks voor :
nichts (niets). Men vindt dit niks,
voor 11ichts, hgd., in 't vlaamsch:
niks of niets, ook opgegeven in 't
Brem. Niedersaks. Wörterb. (111, 240),
en bij Schütze in zijn llvlsteinsch
ldiot. { 111, 149) :voor nicht {niet),
zegt men daar: 11ig en vandaar: nigs
en niks voor : niets { Taalk. Mag.
111 , 439 ). Niks hoort men ook in
N.-Nederl. Z. Hoeull'l, 400, die zegt
"dat nix platduitsch is, van 't
h~;d. nichs. " Voor niet gebruikten
onw oude schrijvers : nicht, nychl;

NIP

voor rdels veel : tlicllls , nychts.
Vanhier : vl'rnychten voor : veruie·
tigen. Niks is niets anders dan tlichts
met wegvalling der t. Plant. heeft
tlicht, nichtes voor : niets, dat in 't
angelsaks. naht, in 't eng!. nothing is.
NIKSMENOALLE, NIKSMENOALE voor:
niks or niets met al, volstrekt niets :
ik geef u nikskenmeudaUe. { Br.,
Antw., Kemp., Vl.).
NIKSNOTZER, NIKSNUTZER, m., een die
tot niets deugt, een ondeugende jongen { Limb.); in Belg-Limb. gebr.
men het w. niksmtlser bijna in den
zin van heL fr. cuistre. Niksnutzer is
samengesteld uit niks {niets) en
nutzer, van het w. notzen, verwant
met nuttig, hgd. nutzig. Z. dit w. en
uieweerd.
NIKSNUTZEII, ook in de Meierij gebr.
Z. niksnotzer.
NIMMEliSTIL , 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 t1ip of
op het nipken gezet, het zou kuunm
valle~t , d. i. zoo dicht op den boord
dat het gemakkelijk zou kunnen omvallen { Br., Kl.-Br., Antw., Kemp.).
Op het nipken komert, op den uitersten oogenblik komen ( Br., Antw. ).
Op de nip vert. Blussé door : sur te
point. Z. bij ons : hippen, blz. t89.
NIPPELING, m., klein gedeelte, snip·
pering : met t1ippeli11gen, met kleine
stukjes ( Somerghem); het w. is af·
geleid van tlippeten, voortd. 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. Giereu ,
het tegenovergcstelde van tlippen ,
is :de zeilen \\ederom opcnsp~IJilen.
Vanhier het spreckw : 111m 11wd

NOE
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kunneu tlippen m giel'e/1 , d. i. men
winneu hij heeft Item genoekeld,
moet ·zijnen molen kunnen schikken
overwonnen ( N.-Limb. ). Z. nekken,
nokken en nukken, neuken, waarv~n
naar alle winden, men moet ~:ich
naar alles kunnen schikken , men
't een freq. schijnt, of ten minste
moet ~:ich kunnen streng houden of
meé verwant is. z. nokkelen.
toege~en naar gelegenheid (KI.· Br. ).
NO EKEREN, o. w., 't zelfde als: hoekeren
Nippen is verwant met nijpen, en
(blz. i90) en verwant met woekeren,
gieren schijnt hetzelfde als geeren,
bet. hier en daar in Vl. en elders :
aanwinnen, zich vermenigvuldigen,
den wind in 't zeil vergeeren, vergaderen.
zich voortzetten : liet or1kruid noeNlPPENS, bijw., 't zelfde als: nip: die pot
kert overal. De aardbezien uoekerm
gemakkeliik voorl. 't Noekert als de
staal daar zoo nippens ( Br. ). Z. nip.
mieren.
NI PS, bijw., 'tzelfde als: nip of nippens
(Waas).
NOELBOKS, v., iemand die zich kinderachtig ~;edraalo(t (Limb.). Z. neulen.
NlltGES, nergens ( Limb. ).
NOELEN, o.w., zich kinderachtig gedraNIHKEN, herkauwen : de koe tlir"l de
gen. Z. nalen en neulen, die met rwekruiden die zij eet (Kemp., Limb.);
len hetzeilde zijn.
men zegt in Limb. ook : tierken en
11eeringen ; te Lier : h.crken ; in NOEN, m., middag, noenmaal, middagmaal : Ik lieb mijuen uoeu at binuen
Oostvl. : hoorikken; te Aalst : he u(overal). De 'J'euth. vert. : 1/UIUII ook
•
rikken.
door : praudium : rwe11 overat , of
NIS, NISCH (Waas en elders). Z. nes,
ook: rwen over lijrl werkeu, weg bliJ·
nesch, dat in Gelder I. natsch is.
veu , enz., is werken, enz. , zonder
NISSELEN , sprold;.elen, hout rapen
naar huis te keeren om te noenm~len
( Limb. ).
(Br., .\ntw. en elders). Nven komt
NIVBRS (met den klemtoon op èrs) voor:
van 't I. rw11ae. Z. Weil. , Bild.,
niewers of niewaarts ( c. Axel).
Hoeufrt en anderen op het w. noen.
NOBRELING, v., het grofste van 't vlas,
NOENEKE:-i, 't volgende.
dieneude om zakken, enz. van te maNO ENEN, het geluid geven der kinderen
ken (Kemp. en Hagel.). Het w. is
O(J eenen kam, bijzonderlijk een ,\·everwant met : knobbeling.
vers kam , waarvoor zij een papier
!'i OE voor : uau, verkorting van : niet
plaatsen; dit tuig heet dan een rwe·
waar ( Leuv. ). Het is gevormd als
uekw. De stem, erin opgevat, krij~:t
volgt: nau, naur, omvaar, niet waar.
denzelfden klank als in de rietfluit·
z. verders : nu, nui.
jes ( fr. mirlitous ).
NOEINT, NOINT, bijw., nooit (hier en
daar in Vl. en ook nog al te Leuv., NOENEN, o. w., in llr. en hier en daar in
Vl. : noenschoft houden , het noenDiest en elders) : twint of uoint zat
maal nemen : in 't L. v. Aalst: 't zelfde
ik liet doen. Dij Kil. n01JI, noynt ; bij
als in \'1. : noeustunden.
Planlijn : noyt, nuwerle, uy; in drn
NOENSLAAP, slaap na den noen, of: de
Vos Reinaerde: noinl; in den Teuth.:
tijd wanneer men dien slaap neemt
t•ye, nie ( hgd. uie); bij Ruyshr. ook:
(bijna overal in 't Zuiden ).
tlie, nye; doch die vermaarde Mys·
ticus heeft uie ook atlirm. voor : NOENSPEL, o., ooi\ uoeuspeel, m., de
speeltijd der l\intkren na den noen.
ooit : alsoe ocllte wi nie di~1r ·{ll'.lifll
Vanhier : uoeu.IJ1elm, o. w., na den
lladde noc/1 gelloert ( Gltceslätlim ta·
noen spelen ( VI. en elders).
beru. I, 26 of I d. ). Z. Delf. bit.. ~U.!.
NOENSTONil, 111., 1\0I"li.L in Vl. en Br.
NOEiiEU:N, b. w., liefkozen, ook: ovn·
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hel saAm getrokken, meeslalten antwoord gebr. in den zin van 't fr.
qu'imporle, d. i. : 't 1s gelijk, om het
even. Ik ga uit. - .Jlaar 'l zal regenen. - Nu{l! (Zeel., Vl., Kl.·Br.
en Br. ).
NOK, knoop , knoop in eene koord ( hier
en daar in \'1. ). Vanhier : rwkkm, in
knoopen vlechten of lcg11en , met
knoopen breien, enz., in 't fr. rt.JUer,
tresser : hel haar uukken. Eene nel
nokkeu ( Oostvl. ). Yij{ en tuoi11tig
pezewevers nokk.m luimeiijk strik
erl strop ( Gentseli rosken t8.17 ).
Om noenstond te gaan bouden.
( Sr1oeck& ti lrnauak, t856.)
Nokken, volgens een inzender uit
Westvl., is ook : trillen, beven,
In dit voorbeeld beL. het: noenrust,
daveren, iets wat als met hikken of
uoenslaap. In Br. neemt men ook :
schokken ceschicdt. Bij Kilia.m staat
uueustoud voor : noenmaal of mid·
r~ocke11 als een oud Saks., Gelders.
dagmaal, evenals avu11dstond voor:
en Holl. w. aangeLeekend in den
avondmaal. Vanhier : uoeustuudeu.
NOENSTONDEN, o. w., noeustond houzin vari : snoeken , ltickC71. Men zie
bij Weiland : rwk en rwkken , en
den, d. i. den noenstond op de ecne
bij Kil. : uocke; Bild. ( 11, 2110) heeft
of andere wijze, 't zij met rusten of
slapen , 't zij met ldappcn of ~pelen
"uok verouderd w., wortel van: rwkoverbrengen. Zoodat het : middagke" (buigen), waaf\'an : ge11ok/Lm,
slaap houden of noenslapen of
nu knukkerl • waarvan de knokkels
der vincers en 't oud uuk, waarvan 't
.'snoenes uitrusten of spelen, enz. IJediedt. 't Is dan niet juist hetzelfde
fr. nuque ( nekbeen); bij Kil. ook :
als 't fr.faire la mél'idieune; in 't L.
ruggraat. "Z. nog Bild. ( 11 , 9.1) op:
v. Aalst zegt men : noe11ert.
knoop en knop. In N.-Br. bet. rwk,
NOESCH, NUUSCH, in Vl. uuesclte, bijv.,
'L zelfde als hok, mv. hokken, hoop
is geen verouderd w., zooals Weil.
van Ie veld staande graan (lloeuft't).
zegt, maar in Br., Vl., Anlw., Kemp.
NOKKELAAR, voor : notelaar ( Br. ). Z.
en N.-Br. dagelijks gebr. voor :
nokken.
schuinsch, dwars over : die ma11
NOKKELEN, den draad met zeer kleine en
woont nuusclt over mij. Die ,çlo{moet
rasse trekjes uit den spinrok trekken
IIUIJsch gesncdeu wurdeu.N uusch over
stil en ncerslig spinnen, stillckens
is in 't fr. vis·à·vis. Nuesch (neusch)
voortgaan : ik heb altijd stilleke111
en /wees (dwars) bet., in Wcstvl. :
aan, of: voort genokkeld (Kortrijksch
dwars door al, langs alle kanten. Te
gewest). HeL is een freq. van :
noesche toe, dwars door al. Jets te
nokkm, of misschien met 11euken
rwesclle dueu , iets niet heel recht,
(knoeien, futselen ) verwant. z. nockelen.
niet volmaakt, maar zoo maar tenNOKKt:N voor : 1wlkm, verkort van :
halve doeu (hier en ginds in Vl.).
uoutk.eu. \'auhier: uokkclaar, ofuol.·
!lij Kil. : 11oesch, uuescll, I. obliquus;
bij lllcyer: uuesd1, ueusch, schuin,
keusboom \·oor : nolclaJI' of notcu·
scheer. Men zegt ook : te nusch.
boom ( llr. J.
NOFT, tutischcnwcrpscl, gewiJ \'an : eu vf NOKI\t:N. 'l. nok cu ueukcu.
cnkelv. gebr. De Woordenb. hebben
'1 w. in 't mv. en verstaan erdoor:
de middaguren van elf uren tot één,
in '1 fr. heures de l'après·dinée, aprèsdi11ée. Het bèl., en \'OOJ'al in Vl.: den
tijd van twelf tot rond do twee uren,
wanneer men eet of rust, of slaapt of
speelt: bi11sl den rweusloud slapen de
knechle11, de werktiede/I roolien hu1111e
pijp, de meisjts zillen te praten , de
kinderen spelen e11 de koeiwachters
gaan vogels zoeken ( C. Du Villers).
Ik klom gisteren mynen zolder op
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NOKKENOOT, NOKKERNOOT voor : okkernoot, fr. grosse noix. Vanhier
ook : nokkenotenboom ( Br. ).
NOKKENSBOOM, ook : nokkenshoecht,
twkkensstruik , nokkmshout , enz.
voor : notenboom ' notenstruik ' no' tenhout, enz. ( Hr., Antw., Kemp.).
NOKS, bijw., hevig, vurig : hi hèt ook
noks evrijd ( N.-Limb. en Gelderl.);
het bet. bijna '1 zelfde als : nijg.
NOMMER, nummer, o. in Holl., is m. in
Limb., Br., Antw. en elders. z.
Bild. ( 11, 280 ).
NON, v., groote draaitol met eene ijzeren
· pin : met de non spelen of nmmen,
o. w.; kapnon, waarmeê men bovenarmelings op de andere kapt (in
Drab. : llewien of llonm genoemd);
klostwn, waar men een steenken of
geldstuk met! voort klost ( Z. blz. 257)
{ Antw. en St-Nicol. ). In Dr. noemt
men die non : dop, en ermeê spelen :
doppeil (Z. blz. t92); Kil. heeft: nonne,
top, tol; Weil. melllt dat non in
Gelderl. ook : gedraaiden arm van
een spinnewiel beteekent.
NONK, in Limb. dagelijks gebr. voor :
oom : 11011k is schielijk overleden ; in
Hr. en elders hoort men ooli: nonkel;
menzegtin Limb.en eldersook: miert
11011k; in Br. : mi,in nonket en zelfs :
mijn muilonkel; 't Iwmt van 't fr. mon
tJIICle, en dit van 't l. avu11culus (oom).
Voor de bijkomende n zie leLLer n.
Zoo zegt men ook, in dezelfde gewesten : matante, mijn matanle.
NONKEL. Z. nonk.
NONNEN, o. w., met de IIOtl spelen (L. V.
Waas).
NOODE. Noode woont me~. zegt men, te
Kortrijk, van een vuil huishouden.
I/ij woortt met noode , hij is vuil en
morzig. In Br. hoort men daarvoor :
mollig, uitgespr. : mullig : 't is een
mullig meüje , en ook : een vuil en
Uil/lUllig meisje. Z. nood en noest bij
Weil. Noo gedaan is ook gedaan,
zc~Lmcn in Br. en te Antw., en Nuoi
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was ook een groote heilige, om te be-

duiden dat men, hoewel ongraag, het
toch moet doen.
NOOIT ftiENSCH, ooit geen enkel mensch
(Br. ).
NOOM, m., nog al gebr. voor : oom (in
l:lr., pr. Antw. en N.-Br.). Z. u.
NOORDE. De wind komt uit deu noordeu
of: 't is vandaag noorde wind, zegt
men· van iemand die er kwaad uitziet
( Br., Antw. en elders). z. noorsch. •
NOORSCII, bijv., zonderling, fr. bizarre:
wat rworsche kerel is dal { Antw.
st. en pr. ). 't Is 't zelfde w. als bij
Kil. : 11oor~ch ( uoordl>antsch), fier,
trotsch, grammoedig, en ook: mooi,
enz. l. bellus , bellulus, en als Lij
Weil. : norsch (uit éóne bron met
noord en daarom ook : nourdsch ,
twrdsch en IIOOI'SC!t ge!ichreven ,
stuursch,barsch, woest). Van iemand,
die er zuur of stuursch of gestoord
uitziet, zegt men :de wind is noords eh
of de wind komt uit de11 noorden.
NOOSELIJK, NOOSLIJK, bijv., sul>kelachtig, wordt gezegd van iemand die
een sukkelachtig voorkomen heeft en
medelijden verwekt {Antw. pr., Dr.).
In N.·Ur. bet. nus~elig, nusseliik:
nietig, ommttig ( Z. lloeutl't, 4U) ;
Weil. gist dat : twosselijk (schrik. keiijk, afschuwelijk) wel met nooim
( bij Kil. : nocyen ) of ttOozen kan
verwant zijn; wij meeoen met :
nosselen. Dan, noozel, 110ozelijk bet.
eigenlijk : schadelijk, van : twoze,
noiu of noose, schade. Noozen en
tweyen, schadigen, en in 'L engl. to
mmoy, fr. r~uire, l. 11ocere.
NOOT. Alleen de noot kraken, iets alleen
doen en er 't voortlcel of nadeel van
hebben . .rfls de twot gekraakt wordt,
is /lij twoit daar, op 't oogenblik als 't
er op aan komt, fr. au lilUilWit décisi(, au. li!OIIIertt critique { Westvl. ).
Notm met gaatjes, slcct.te noten, en,
overdrachtelijk : slechte praat (hier
en daar in Vl. ).

NOT

NOOT, v. Z.not.
NOOTI!:LIJK ( uitgespr. neutelik), !Jijv.,
lastig, moeilijk : wanneer men oud
wordt, worttimen noolelijk ( Limb. ).
De Teuth. : noillick, wunderlick, ghemelick. Z. garetig, en !Jij Weil.: nood.
NOPPKRTJE, o., manneken, knaapje:
nopperlje, wilt ge mij eens den weg
wijzett? ( Westvl. ). Nop is licht verwant met: knop. Z. dopke, blz. i02.

NOSTANS veel in UralJ., en te Thienen :
nostanskes, voor: nog lans.
NOSTER, m., in de kindertaal voor : pa·
tcmoster, fr. chapelet.
NOT, m., 1wot, v., gewrichten of samenIJindin~ der gebeenderen, fr. articulatiou, staal gelijk met: naeu, in den
zin waarin Kil. dit w. ~ebr., in 'Lt.
sutura, junctura, commissura ; 't

wordt alleen toegepast op het ontwrichten van een lichaamsdeel : hij
is zijuen arm uit den 1wl gevallelt
( Ur.); in Vl. : noot, 1wte: een led uit
de 1101e. Mijn vinger is uil de 7WOI.

Z. bij Uild. : noot of noodstecn, van
't ital. 11odo, fr. na:uu. !!:doch wij

denken dat twt, m., hier staat voor :
hol, worlel van : hotteiL Z. dit w. bij
ons, blz. tiJ(! en bij J{il.
NOTE, v., is in Westvl. dagelijks gebr.
voor : akkervrucht of: al wat de aklwrbouw tot voedsel van rnenschen
en vee opbrengt. Nvte komt bij
Maerl. ook voor in den zin van: teelt,
van : eerstelingen , I. primiliae : de
eerste twle bet. : eerste teelt. z. J. David, Glvss. op !Jlaerlanlö. Wjmbijbel,
blz. 478. Z. ook Delf. op : uod, uot,
noet, blz. 2QO. Edoch voor 't gene
daar staat en behalve dit, zeggen
wij dat het Vlaandcrsch w. : twle
't zelfde is als het elders gcbruil1te
!lUl, van : nieten (genieten ), I. (rui.
Nu dit nul vert. Kil., onder anderen,
door : commodum, emotumeutum ,
(ructus. Nole schijnt in 'l cant. Axel,
ook de gesteldheid of de aurd vun
den grond te zijn. Hier willen wij
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nog opgemerkt de vcrwantschapping van de woorden : noot, 110/e,
nol, nut, en 'L I. tiUX, 't fr. noix,
hgd. 11ulz en nusz, 'I nedersaks. nut,
't deensch t!Odd , 't zweedscll 11011 ,
't eugl. nut, het oud hgd. noz (vee),
het oud Fries. nad, twt, nael, en 't
eng I. neal ( vee). liet neêrd. nultig,
hgd. IIÜtlich, bet. in 'l ancelsuks.
uyt. Uij onze oude schrijvers bet.
uuUe11 :genieten en gebruiken, 111tl·
ling : genot en vruchtgeLruik; tllll
enuutticheil voor: baal; u uilig voor:
ba tic, voordeclig; 11ulscap of uutscep voor : nut, voordeel. In der
Naturen bloeme van Maerl. komt 't
w. uoten voor in den zin van: paren.
NOTELAAR, m., notenboom (Hr., Anlw.,
Kemp.). Men maakt de geweerkolven
vau notetareil hout. Vroeger zeide
meu ook : twtelleer, en vandaar,
omstr. Lier : de familienaam : !\'u·
lelleirs.

NOTELUIT, v., notenbolster. Z. luit,
blz. 3titi.

NOTEN, bijv., voor : nolciaren of notenbaomen : notmilout (veel in de
Ncderl. en België).
NOTEN. Yele noten op zijnen .zaug heb·
/Jeu, veel beslag of veel beschar maken, lancdradig zijn, veel tegenpreu•
telen (bijna overal).
NOTENKRAKER, o., nolenkrakertje, eek-,
eik- of inkhoron, eekhorentje ( omstr.
Kortrijk); te Antw. noemt men ook
nolenkraker een die zij nc tauden
verloren heeft en daardoor den mond
dicht opeen nijpt.
NOTENSLOESTEU, rn. en v., notenbols ter,
fr. b1·ou de noix ( Ur., Antw. ). l'lant.
heeft : uotebovsteu, twtsloester.
NOTZEN, o. w., helpen, Laten : het
uotsl hem niet ( Lirub.), hetzelfde
woord als: uullm, bij Kil. vert., onder anderen, door : {ructum capere ,
nuttig zijn. De wortel is : nut, baat,
geniel, voordeel, enz., bij Kil. in 'tl.
utililas, commodum, (mcluo. Z. nil•s·

NUF
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notzer.
NOUWERS, nievers of nergens (Westvl.).
NOZEL, m. of geneuzel, o.,'getalm, getaft'el, gefrutsel of gefutsel ( Limb.,
Ur.). Z. nozelen, waarvan 't het zake·
lijk. deel is.
NOZELEN, o.w., in 't·Limb. 't zelfde als
in Br. en Antw. : tleuzelm, d. i. :
nusselen , talmwerk doen : frutselen
(in Limb. : (reuzelen), futselen.
Vanhier: uözeleer, futzelaar; in Ur.:
taffeleer; in Limb. : {reuzeleer; uoul,
geuosel, gefrutzel; Weil. gist dat !lUS·
selen misschien verwant is met :
. knutselen; of, door verwisseling van
teLLer, met : uuflen (bij de Gelder·
schen : twffen, van nuf), talmen en
zegt dat het eng I. w. nifle, eene beuzeling bet. Doch ons komt het voor
dat rwzeten ook. wel in verband kan
staan met het oude Vlaanderstil :
nooze, I. rw:ta, kwaad, schade, van·
waar : noozen , fr. nuire, I. nocere ,
en ormoozet, fr. imwceut, en ook
met : nose (neus) , vanwaar : ueu·
zelen J den neus overal oversteken.
NU, NUl, NOE, enz. VOO!' : rtieuw ( lloll.
en llelg.-Limb. ). JYat 11uuts ( Limb.),
wat uuils (Maas Lr. ) voor : wat
nieuws.
NU, NUm', NUVE voor: nieuw :iemand
in 't nu stekeu of: iemand in 't 71UII{
stelten. Jlij llee{t eene splinter rwve
jas aan ( Ur., llrussel, Antw. ). In de
oude schrijvers treft men aan : 11uwe,
11ew, nuw, 11i'ih, en vanhier : vemijhen (vernieuwen).
NUCHTERMAN, m., koopman van nuch·
tere of platte lialveren (Hagel.).
NUCHTING, m., voor: ochtend: 's rwch·
tiugs vroeg, d. i. 's morgeilliS vroeg
(Ronse en omstr. ).
NUF. Z. de Woordenb. en bij ons : knuf,
blz. 26R.
Nm'FELEN, o.w., stofregenen~ het vallen van zeer fijnen regen: het rr{JI'IIl
nog niet, /1et nuffeit maar een wl'i·
uig (Hagel.). Z. miezelen, blz. :>77.

NUU

NUGGER , ook : snugger, bijv., heeft, behalve de door Weil. en anderen opgegeven beteekenissen, in Ur. nog die
van : frisch en gezond : houd u rwg·
ger. Ik beu vandaag r1iet al te snug·
ger. Omst. Thien. verstaat men 'tw.
ook in een kwaden zin. z. verdors
Weil. op : mwer.
,
NUIF, zekere soort van brandstof, welke
eenige overeenkomsL heeft met den
baggert, törf, moer of verduurd hout,
,;emecnlijk. in de schrale heiden de1·
Kempen gevonden en als gewone
brandstof door de inwoners dezer
:>treek gebruikt. Het ligt met lagen
als desteenkolen in den grond (Diesl).
NUK. Z. 'nuklten.
NUKKEN, o. w., een kwalijk antwoord
geven ( N.TLimb. ). Z. nuk., dat bij
Weil. bet. : kwade gemoedsgesteldheid, schaikheid, loos bedrijf; Kil.
vert. nucke door : astutia. Men
hoort in Vl. en elders ook : nukken
voor: hukken en nuk, m., voor: huk.
Op zijnen nuk (huk of hurlt) zitteil:
zoo zegt men, b.v. in Vl.: op zijnm
nuk yaw1 zitte11 0111 't onkruid uit te
wieden. z. ook : neuken, nok. ken en
noeliclcn.
NUHGES, nergens ( Limb. ).
NUS. z. nuu~ch.
NUSCII, te nrussel voor: nescil of nisch
(zacht). Nu~ch is ook. de llrab. uitspr.
van : uuusch of 110esch. Nusch ove1·
de deur. llierrwschkens over (Leuv.).
NUT, bijv., onnut, leelijk, vies (Maastr.).
z. bij Hocufft : nusselijk ( nietig,
onnut).
NUUF, voor :·nieuw ( llr. en elders).
NUUS voor : nieuws (nr., Antw. en elders); te Antw. : nus: wat nus is er?
Uij Ruysbroeck. en anderen : nuwes;
van rwwes, op nieuw, l. denuo, de
IIOVO.

NUUSCH ( Drab., KI.-Br.) : hij woont
nuusch over mij. Z. nocsch.
NIJUTS. 'l. nu , nui.
Nl!VJ•: voor: nieuwe ( Ur. ).
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Noord-Nederland en Duitselaland waren Vlaamsch Belgie vet· vooruit
in de studie der overal gesp1·okme dietsche taal. Sints langen tijû
hadden gelem·de taalvorschers hunne aandacht gevestigd op de eigenaat·digheid der gewestspraken, en gaven nu en dan de merkweerdige
vruchten hunner studie in het licht onder den naam Tan Jdioticon's,
wom·d dat, over een veertigtal jaren, bij de meeste der Vlaamschc
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 breedm·c
en diepere kennis van de algemeene volkstaal. Trouwens J. A. Snellaert,
J. F. Willems, J. David en een ige anderen leverden nu en dan een ige
artikels als staalkeus of als eerste vrucht hunner aanteekenin~eu op
het gebied der gewestspraken. Ja, t·eeds op het taalcongt·es \au
Amsterdam, in 1850 gehouden, wees J. David op de noodzakelijkheid
om afzonderlijke lijsten van gewestwoorden en eigenaardige uitdrukkingen op te stellen; daar soortgelijke verzamelingen hoogst nuttig
zouden zijn tot het verveerdigen van het Algemeen Woordenboek dt'l'
Nedel'landsche taal, dat men ging bewerken.
Door zulke overtuiging bewogen en, willende immermeer de studie
der rijke moedertaal bevot·deren, zond hij den volgenden omzendbrief
uit, namens het Studenten-Genootschap Met Tijd e1t l'l!j;, waarvan hij
de Desteudit;e Voorzittet·, het leven en de glorie was :
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KATIIOLYJ\E HOOGESCHOOL VAN l.WVEl\.

TAEL- EN LETTERLIEVEND GENOOTSCHAP
ONDEI\ DE ZINSPHEUK

TYD EN VL YT.

~lE1.,

PRYSKAMP.
ll!'l Tacl- CU Lellerlicvend Genootschap, onder ue zinspreuk met Tytl IJlt V!yt,
oplleri11t by de Katholyke Hoogeschool van Leuven, nooliigt alle Taelkundigen uit
tot ltet opstellen van Lysten van 11ewestelyke woorden, spreekwyzen of benamingen, gelJruikelyk, het zy in llelgisch en llollandsch Limburg, het zy in de !Jeld•J
Vlaeudcren, of In de provinciën van Brabant en Antwcr·pen, en welke in de be·
,
. strwudo Wvordenboel,en niet opgmiomen zyu.
Deze Woordenlysten zullen. liiene11 als Hydrasen lot het samenstellen vuu een
·
ri.lgemecn Vlaemsclt hHO'fiCON.
. IJe woorueri zulJen moeten op(leteekentl zyu in alphoiJCtisch~ ot·ue, 01et hyvoegint:
der spreel\wp.en waer 't)' ~ewoonlyk in voorkomen, en vergezeld van ue noodil!e
'
inliL'htingen.
· Aen de rykste en uauwl>eurit~sle vcrzameling zal een prys loe~Jewezen wonJeu
·
van 200 franken.
liet Genootschap zat eer~c Commissie benoemen van drie. Leden, om de ingezou·
tien stukken to beoortleelen.
l11dion het groot ~:~etal of de byzunuero waenle tier Dyura~en het wenschelyk
uwkcn, zal tic Corumissie .een tweeden prys van IUO franken toekennen.
fn een ander Hevul, zul zy ool•·lwnnrn besluiten tol het niet toewr:.~èn van den
·
uitgeloofden prys.
De int~ezontlcu stuld>cn worden het ei~;cuJom <lel! t:enoolt~choptl, hetwelk, in
geval van llun:sligen uitslall' des ptyskamps, tie \'erschillcntle Hydragen tot een
enkel gefreel. zal brengen.
Dit. werk zal onde,r den, naem Lier metlewerkers en hy inscl~ryving uit~egeven
worden, en elke mededinger· zal er een afdruksel kosteloos van ontvangen.
De meliellingende stukl,eu, voorzien \'an eene ·kenEpreuk (te herbuien in een
gesloten hriefje des schry vers naem inhoudende), moeten voor uen 1• 1•" October 18ti0
\'l'aehtvry ingezonden wonJeu ueu den besleudi~;eu voop;itlcr• des ,Genootsclwps.
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Deze oproep werd gunstig aanhoot·d en kwam het bewijs levereil -dat
·
·
Vlaan1sch Belgie nog. er'nstige taalvot·schersbczit. · /
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Negeutien min of meer uitgebt·eide en mct·kweerdige Bijdt·agen
werden ingezonden, waarvan zestien aan den pt·ijskamp deel namen.
De aangestelde rechters, l\IM. E. Dart, advokaat Alph. De Prins, en
D• H. Collaes, brachten hunne verslagen te voorschijn in de buitengewone zitting van 12 l\lei 186'1. Hieruit bleek dat leeraar J. van Beers,
van Antwerpen, en K. Stallaert, leeraar te BI'Ussel, samen den eersteil
prijs behaalden, en E~rw. K. Du Villers, pastoor te Woubrechteghem,
den tweeden pt•ijs. De Eerw. heer Jespers te Hoegaarde, L. W. Schum·mans, te Loven, Eerw. K. L. Rogiers, leeraar te Meeoen, J. B. Sivré,
van Roermonde; de hoofdonderwijzers Rulten en G. Lefèvre bekwamen ect·volle meldingen (1). De andere Bijdt·agen bevatteden ook
\
zeer veel goeds.
De uitreiking dct· pt·ijzen werd uitgesteld tot op den eersten van
Wintet·maand -1861, waneer het Genootschap zijn vijf en twintigjarig
bestaan luisterlijk vieren zou. Het was op deze buitengewone plechtigheid dat Eerw. heet· David de volgende redevoel'ing uitsprak. Wij
deelen ze hier letterlijk mede, en hopen dal ze 's Mans vereerders des te
meer welkom zal wezen, dewijl zij nergends elders gedt·ukt wm·d (2).
;\fy:o;p; llp;p;np;:o;,

Hot Oenootschap Met Tyd en Vl!lt, dat heden het feest viert van zyn vyf on twin·
tigjarig uestaen, hoeft, van het begin af tot heden toe, immer den loflyksten yver
ilen den dag gelegd voor het beoefenen van vaderlandscha tael en vaderlandscho
let!et·en. Alhoewel nagenoeg uitsluitelyk bestaende uit studenten, die geen duerzaem
verblyf te Leuven hotuien en overigens hunnen tyd urstcden moeten aen ernstige
werkzaemheden, heeft niettemin het Oenootschap hykans altyd een aenzienlyk getal
"Van leden gehad, en zyne veertiendaegsche zit.tingen telkens niet alleen wel byge·
woond gezien, maet· ook vereerd met voorlezingen van merkweerdigo dichtstukkeu
of verhandelingen van onderwerpen, ontleen• I uit allerlei vakken van wetenschap en
geleerdheid. Het hePJl aldus, een en atulerrnael, de Nederduitsche Litteratuer mogen
Yerryken n1et verdicnstelyke bundels in rym en ~nrym, en zou dat nog meer hebben
güdaeu, ware het niet.. wederhouden geweest t!oor de grootheid tier onkosten en 1lc
geringheid van het tlehiet. Trouwens, werkell v;..n geen algemeen nut, ,·an geen
alledaegsch gebruik, als die zyn welke de letter.kundige maetschappyen, ja tk
Koninklyke Akademie zelf, gewoon zyn voort te brengen, vinden weinig aftrek op
· eene vry nauw beperkte markt als die van België, waer 1.y dan nog te worstel~n
(1) Zie Verslag van met Tijd en Vlijt. Schooljaar 18liC-Ii1.
{2) Zie verslog van md Tijd c11 Vlijt. Schooljaar 181il-f:o2.
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hebben met'' de veelsoot·ttge voortbrengsels onzer zuidelyke naburen. Het overwigt
dier groote natie zal, ten allen tyd, een sterk beletsel wezen voor de ontwikkeling
onzer nederlandscha letteren, even als, onder vele andere betrekkingen, dat zelfde
overwigt drukken IJIOet en drukt. op den toestand van België;
Dit echter 'llietA~enstaende, blyft het onloochenbaer dat wy, even als in andere.
Yakken .van bedryf, ook in het Ietterkundige op korte jaren aenzienlyke vordertogen
hebben gemaakt. Wat was, vóór de omwenteling van 1830, onze taal en onze litteratuer.l D~tt weten zy· allen die toen reeds den rypen ouderdom bereikt., en ·uit de
beoefetnng der classieke oudheid begrippen van styl en welluidendheid meëgebl'àgt
hadden. 1\ly heugt dat, weinige jaren vroeger, een niet ongelétterd geestelyke de
vraeg opperde of het vlaemsch eene spraakkunst had, dan, even als het waelseh,
slechts in den mond des volks voorUeefde, zonder regels of vaste vormen.
Deze vraeg, Myne Heeren, zou heden belachelyk wezen, of liever zy kan niemand
in het hoofd meer komen, daer het voor iedereen ten klaarste blykt ~at niet alleen
onze moedertaal haren eigen aert, hare onwrikbare gronden, hare byzondere wetten
hezit, maer in volmaaktheid voor geene andere Europascha spraak moet. onderdoen,
ja zelfs de meeste verre te boven gaet. Het zal hier wel niet moeten bewezen worden
tlat een der voornaamste en der· schoonste hoedanigheden eener tael daarin gelegen
is, dat zy door haer zelve redens geeft van haer zelve, ei\ in geene vreemde woordèn·
boeken moet gaen zoeken wat hare eigen )VOOrden beteekenen, gelyk de Engelsehen
gedurig, de Fransehen dagelyks, de Duitsehers zelf somtyds behooren te doen, maer
wy zelden of nooit. Neon, het oorspronkelyk Nederduitsch leeft van zyne eigen
beginselen, het ontwikkelt zich àoor zyne eigen kracht en het wyzigt en vernieuwt
zich naer zynen eigen natuer, het gact voort met de beschaafdheid, maar stapt in
zyn .eigen spoor, en put uit eigen schatten; het vindt in zyn' eigen voorraed alles wat
noorlig is tot ontelbare nieuwe uitdrukkingen en samenstellingen, wier kracht en
betcokenis door hare bestanddeelan of wortels zelf opgemaakt èn verklaard wordt.
Het Nederduitsch is een van de oudste, misschien de alleroudste der levende talen
,·an het westen. Eene duitscha vertaling der Psalmen, opklimmende tot den tyd der
Karolingers, derhalve tot de achtste of negende eeuw, is, vergeleken met het huidige
hoog- en nederduitsch , het een noch het ander; doch dieper ingezien heeft de
,·ortaling ongelyk meer botrekking met onze spraek dan met die onzer Over·Rhynsche
naburen, en het is .z~ker niet zonder reden dat de geleerde Von der Hagen, uitgevet·
van het duizendjarig schrift, er den titel heeft aen gegeven van Ni~türcüut1ch~.
Psalnum.
't. Is waer, daer en in andere middeleeuw~ohe schriften, in onze apraek opgeatéld,
c•ntmoct men. vele woorclen die sedert lang uit het Nederduitsch zyn weggevallen:
doch men treft er ook eene menigte aen, die wel in de hedendaegsche gescbreven
lael niet meer voorkomen, maer echter in den mond des volks nog immer voortleven,
en dagelyks gehoord worden, het zy zuiver en onveranderd, het zy gewyzigd door
den tongval. Sommigen zyn in Vlaanderen, anderen in Brabant, in het Limburgscha
of de Kempen in gebruik gebleven; maer allen bobooren niet te min tot de Belgische
of Nederduitscha spraak, en verdienen uit dien hoofde, de acodacht aller taellief·
hebbers. Wie van ons zou raden dat het woord aert of aet (met uitlating der liquida)
door nagenoeg heel de Kempen nog immer gang heeft in zyne aloude beteekenis van
veld of bouwland, het laLyt1.sehe terra arabilis r Het is evenwel echt nederduitsch,
afgeleid van het thans vergeten eren, of hm·en, herién, dat by Maerlant en elder~
gelezen wordt en gelyk staet. met het latynscbe arm·e, ploegen. Het heet dan dil
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··uo1·ste, de achtaste, de ltooge ae1·t, enz. en te Gent zelf~ de lwren·aert, waervóor meu
thans ook de kOI'el!markt zegt.
'Vio is niet getroffen, wanneer hij, in uitgebreide streken, hoort zeggen : het
brood is del'(, om aml te duiden dat het vast, deegachtig of niet wel is opgegaen, niet
Lehoorlyk gerezen'/ Het woord is echter zoo oud als de tael,1en het ongedeesemd
brood der Joden heet ook by Kiliaen derf brood, vertaehl door panis. a.:rymus, 1101'
fiwmentatus.
Lamen, verbum neutrum, verminderen, afnemen, b. v. de aerdappelen·roormed
begint te lamen, of reflexief gebruikt laem u van 't vum·, wacht er u van, waer vindt

men dat nog geschreven 1 Nergens voorzeker; maer gesproken hoort mou hot nog
dagelyks in onze Kempen, en by Kiliaen ~taet het geboekt in bei,Jo zyntJ beteeke·
nissen. Daer insgelyks vindt men lztihtm, sluiten, by velen nog van stoelen g<Jzegd,
deze stoel mnct gelztiht wo1·deu, waenoor men elrlers het werkwoord bie.:ren gebruikt,
ofschoon soms minder nauwkeurig; want een ontred1lerdo stoel, waer de zitter
tloorvalt, kan iesloten of pelohm worden i! oor latten of planken, waer tl us gcenc·
biezen by te pas komen.
\V ie onzer zou or zich aen verwachten om lwt woord [Jeloo( te outnwoten in tk
hoedanigheid van een adjectief en mot de beteeken is mn l'Ci'lltOcid l Zoo wordt he•!
nogtans gebruikt in hot Land van \\'aes, inzonderheid te Sint-Nikolacs, waer mc•u
"clagelyks hoort zoggen :ik ben geloof. ik ben vermoeid. Het woord is ocht. Eertycl,
zei mon ghelove; l\laerlant hcef't.1Jltclovech, in den zin nm uwt, t•m·owàd, rers/age11,
het fransoho aliatttt. liet komt voort van het nudo /ot•en, by Kiliaen lolt!Ot:ll, in ·,
latyn verbe1·aro, uwlctm·"· pwzire.
Ik zou lang wezen, l\lyne Hoeren, indien ik alles, wat voor dit onderworp aan de.•
hand ligt, wilde ophalen; maer ieder zal uit dit weinige reeds met my besluiten, dat
er eene menigte van echte, oorspronkolyk nederduitsche uitdrukkingen iu hot
vergetell1oek zyn geruekt, die allenzins uit de levende volksspraek verdienen opgo·
znmeld en in onzen nationalen woordenschat hersteld te worden. Hot was deZtJ
overtuiging die de loden van ons Genootschap aenzette om, door eenen pryskamp,
alle deskundigen uit te noodigen tot het oentoekenen van woorden, spreekwyzen en
benamingen in onze verschjllendo provinciën, steden of dorpen gebruikelyk, gronc.l
hebbende in de analogie en derhalve wettig, doch welke door de hedendaegschc
Lexicogt·aphen over 't algemeen worden voorbygezion. Deze oproep, gedacn door
eene kaert van 6 Novomber 185\l, hoeft in allo do gewesten van Belgiö con gunstig
gehoor verworven; veel gunstiger zelfs dan ons Genootschap had durven verhopen.
Uit alle de nedorduitsche provinciën· zyn ons min of moor talryke hydragen toege·
komen, zoodanig dat wy don arbeid ontvangen heliben van zestien yvcrige mede·
dinget•s, behalve hetgeen oenige leden van hot Genootschap, buiten den pryskamp,
hebben opgele\·erd. Hieruit blykt, Myno Heeren, !wo algemeou thans de lust is on•
mede te werken ter bevordering van onze nationalo tael· on lettm·kunt!o, en wat al
vruchten men van zulke dienstveordigheid voortaeu verwachten mag.
Wy hebbon alle de opgegeven woorden op afzonderlyke en golykvormige briefjon'
doen overschryven, welko vervolgens weêr in alphabetischo orde vorzumeltl zynd<',
het aenzienlyk getal boloopon van ruim lû,OOO. 't Is waor, in zulk eono groolc
menigte van hydragen is alles niet even goed en bruikbaer. Dewyl zy het werk zyu
van velen, kou het niet missen of sommige woorden moeston door meer dan óónou
mededinger aengeteekend zyu geworden : zoodat er reeds van dien knnt, by 't samenstellen van het Idioticon, een zeker aantal nootlwemliger wyze zul wegvallen. Andere.
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inzonderheid samengestelde woorden, zyn of wel in de p.natogie niet gegrond, of w~.>l
alleen door het volksgebruik ingevoerd, maer van te slecht gehalte om in onze'verzameling opgenwpen te worden. Do1e moeten dus ook ter zyde blyvcn, waardoor. d.c
\'oorraéd. wederom verminderen zal, macr toch zoodanig niet of wy zullen, by slot
· · • ·
van rekening, veel, zeer veel goeds overhouden.
Het komt er thans op aen alles wat· et• gezonden en ot•delyk afgeschreven is, oen
voor een na te zieQ, by te voegOJl wat ontbreekt, op te klaren wat in 't duister ligt,
kottorn tot den druk bereid te maken, een arbeid die, al11 ieder ligt beseffen kan, veel
tyds zallçosten, dikwerf 0p110ekingen vorderen, en niet telkens VOOl' ieder WOOrd Îll
't byzonder even' gelukkig uit zal vallen. Men ver)Vachte daq het Idioticon tliet :~;oo
haastig als de nieuwsgierigheid dor liefhebbers het mogt verlp.ngeti. Hiex·, even als
in vele andere dingen, geldt het oude spreekwoord sat sitb si sat benè; en alhoewel
wy voor het sat benè zelf niet durven insta.en, hopen wy echter dat de ver:.~ameling,
gelyk zy wezen zal, door het geleeyd publiek gunstiglyk.zal ontvangen worden. 't Is
waer, eei1 werk van zulken aort is, by zyne eerste verschyning, noodwendig O!lVOlmaekt en onvolledig; maer het zal den weg· banen en den lüst opwllkken om door
uiauwe na.vorschingeu, door nieuwe afluistering van pla!ltselyke of gewestely~e
wo01·dep. en spreelpvyzep, on~e.n reeds bestaenden schat van dag tot dag merkelyk lil
vermeerdereu : zoodat men veJ"trouweu mag dat, na oenige jaren tyds, het Vla~~mscl,
Idioticon, by eene tweede uitgave, aen dop weusch ~an ·allen die billang stellen in
den opbouw dox· vaderlandsclw tnel- en letterkunde, volkomen zal beaptwoot·don .

Sedert de Meizitting had de Zeer Eerw. Heer David, nan 'ft'ien de
n Vlaamsche Belgen de onderneming van het ldiotic01i en d€ln last van
>> diens uitgaaf verschuldigd zijn, ziéh onledig gehouden, met de ~ede~
n werking van den eersten secretaris ( H. COJ.LAEs) de ingeko~ene
>> bijdragen tot een .enkel geheel te b.rengen (1). Op dit oogenl}lik
» (1<• Dec. 1861) ligt alles reeds ip alphabetisch . orde en is de letter A
. .
» gedeeltelijk drukveerdig gemaakt (2).
De waarheid is dat David begonneq had de woorde·n. der letter A
oppervlakkig na te zien, en hier en daar eene verandering of aanmer:
king had bijgeschreven, maar het was ~r nog verre van af gedeelt~~ijk
dl'ltkv~erdig te zijn. Wij hebben bijna al de woorden, zeer weinig~ uitgezonderd, teeneroaal herwe1·kt.
Gewis, David had wetenschap, wil en iever genoeg om de be,verkiug
van het ldiotic01~ voorgoed aau te vatten. Ja. hij dacht zelfs daa1·toe ·de
geschiktste man te wezen. Maar hij was gedwongen van zijn voornemen
af le zien; want op dit oogenblik van zijn we1·kzaam leven, had hij
. <c

(1) Verslag van met Tijd en l'lijt. Schooljn11r 1Rii0-ül.
(2) Zie David1.1 redevoet·ing.
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volstt•ekt den tijd niet om den gewiclttigen last op zich te nemen. Vele
andere zware bezigheden eiscltten alle zijne stonden en al zijne studie.
Inderdaad, nauwelijks had hij het det·de en laatste deel Vdll Mael'iants
Rijmbijbel, met een glossal'ium van het heele werk in 1861 geëindigd, of
hjj was al druk bezig met, achtervolgens, het vim·de, vijfde en zesde deel
van Ruysbroecks wet·ken met glossat·ia uit te geven. Dan ook had, op
dit tijdstip, de Brusselsche Academie den werkzamen David meet·maals
verkoren om moeilijke vet·slagen op te stellen (1). Men voege hier nog bij
zijne ambts- en andere bezigheden, alsmede den staat zijner gezondheid, die reeds toen begon te vermindere!l, en men zal als genoeg
overtuigd zijn dat de reeds overlaste David zich genoodzaakt vond va11
het Idioticon af te zien. Ook zond hij in 't begin van 1862 het pak afgeschrevene woorden naat" Em. Van Straelen, te Ca pellen, met de hoop
dat deze vurige Vlaming de zaak wel tot een goed einde zou bt·engen.
Maar er kwam niets van : het woordenpak bleef er teenernaai als onaangeroerd liggen en misschien had de het kunnen verloren geraakt zijn, had
ik bij toeval, niet vernomen dat vt·iend Van Stt·aelen 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 I~oven met het
Idioticon? Wat mag er toch van die kostbare bijdragen geworden zijn?
Weinige leden vat1 met Tijd en Vlijt wisten er iets af, en konden daarop
geen antwoord geven. Ik schreef dan naar Cappellen om Van Straelen
tot meer werkzaamheid aan· te sporen. Maar hij antwoot•dde mij :
David heeft mij dien onwelkommen boel afgezonden, maar ik had en
heb noch tijd, noch goesting, noch de noodige boeken om eenen 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 werl• en zou 't Idioticon op
(i) Zie het Leven en de Werken van J. David, blz. 275-80, uitgave van het
Davidsfonds, n• 31.
(2) In de vlaamsche gazetten diens tijds.
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eigen kosten eu veranhyoordelijkheid hebben uitgegeven. Doch eenige
bestuurleden van 11/el T1jcl en Vlijt kwamen er goedjonstig tusscheu.
Immers de ingezondene bijdragen en de afschriften daar\•an, waren
het eigendom des Genootschaps, en het belang der onderneming waardeet·ende, dachten zij aan de eer en het voordeel die Met Tijd en Vlijt
er uit zou hebben kunnen halen. Wij maakteti dus een akkoord : ik
zou met den reeds begonnen arbeid voortgaan, en zou honderd afdruksels voor moeite hebben, en de Eerw. Heer P. Dubois,- onderpastoor, en de student J. Lambrechts zouden, als mijne toezichters aangesteld, mijne bewerking nazien. Ettelijke verslagen van Met Tijd en
Vlijt zijn duister en laten verstaan alsof beide vrienden mijne medewerkers geweest zijn in de redactie van het Algemeen Vlaàmsch Idiotiéon.
De Eerw.leeraar Van de Weghe ook geeft dit nog duidelijker te kennen.
Cuique suum, de echte waarheid is dat gemelde Heeren, medewerkers
zijn net zoo gelijk meer dan vijftig anderen die bouwstof hebben toegebracht, en dat zij, daarenboven, net zoo als de Heer Jitn Van Beers en
Kanonik De Ridder, de eerste drukproeven zorgvuldig hebben nagezien
en hier en daar wat uitgekrabd of wat bijgevoegd. Doch zeker is 't dat
wij allen, en dezen bijzonderlijk, den grootsten ·dank verschuldigd zijn
om .hunne diensten aan 't Idioticon en der taal bewezen. Wat den wel
Eerw. Heer J. David betl·eft, de Eerw. Heer Van de Weghe schrijft (1)
van ons Idioticon : ,, Dit zoo nuttig werk, dat Tijd en Vlijt altijd onder
» zijne verdienstelijkste voortbrengsels .zal mogen tellen, werd zoo
)) haast niet ondernomen of 't verkreeg de gunstige medewerking vail
» een aantal ieverige buitenleden. Zeker was Davids medewerking niet
)) gel'ing, en strekte niet luttel tot den buitengewonen bijval dien het
_l, werk verkreeg. Ongelukkiglijk moest Dàvids toezicht welhaast, doo1·
>l eene vroegtijdige dood, opgeschorscht worden. Hij echter had moe)) dige medewerkers bereid, die het uitgestt•ekt werk met zooveel ièver
)) als taalkunde tot nut der moedertaal zouden voortzetten.·))
Wij zeiden' hooger wat de wel Eerw. J. David eigenlijk.voor.'t AIQemeen Vlaamsch Jclioticon heeft gedaan, dat hij in 1861 begonnen was
(1) Het leven en de werken vnn J. B. David, uitgave van het David${onds,·ilL 224..
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gedeeltelijk· aan de lettm· A te werken. Maa1·, op het tijdstip, begin
van 1865, toen wij voor goed bezig waren m~t de bewe1·king van het
ldiotil:on 1 was de gezondheid eQ. het hoofd des afgematlens l\fans zoodanig verslapt dat wij hem met het toeziçht geenszins mochten lastig
vallen; pletlulijk werd hij nog 'geraadpleegd over den titel, het formaat
en het te drukken getal exemplaars van het /tlioticon. Waneer wij in
Juni 1.86ö' hem de eerste aflevering kwamen aanbieden en hij den titel
las, z.ei~e hij : Maar, M. Schuermans, gij h~bt daarop geschreven onder
mijn toe;icht, en ik heb er niets van gezien. De Eerw. Jac. J. Cras (1) was
juist David, zijn ouden boezemvriend, komen bezoeken, er1 hem begrijp~nde .al~. ook de . reden waarom wij ons onder Davids vleugelen
.
'
b~schermden, antwoordde hij ; Mij11heer de President, stoor u daar niet
in; ge kunt toch alles. niet doen! lle~de 'al fliet genoeg gewerkt r Laat
anderen ook al watt,loen. Ge ziet immers wel dat Mijnheel' de Onderpastoor
er wel ;at weg meê weten; laat hem maar betije~ cm bekommer er u niet meê.
'
.
'· Wij gingen dan moedig vooruit, en met zoo weergalaazen arbeid, dat
reeds de ~ijfde aflevering verscheen, karts na David., overlijden! Wij
plaatsten pp den. omslag hetvolge11de dood~boricht :
<f Hij, wien ons Idioticon zijn oorsprong en begin te danken. heeft i
hij, die over ruim 40 jat·en, de eerste met J ~ F. Willems, den standaard
der moedertaal opvatte 61\ hem tot zijn laatste einde moedig verheven
hield; hij, die zich een onsterfelijken naam in de Nederlandscbe taalen letterkunde verwierf, hij is niet meer onder ons: De zeer eerw.
J. B. DAviD, te Lier in 1801 geboren, eere-kanonik van Mechelen,
doctor in .wijsbegeerte en letteren, leera~t' van de Vaderlandschc
geschiedenis en de Nederlandscha letterkunde bij de Katholieke Hoogeschqol, te LE)uven, ridder der orde van Leopold en van den Nederlandsehen Leeuw, bestendige Voorzitter van ons Studenten-Genootschap
~( met 1ijcl en Vlijt, >> lid· der kpninklijke· Academie van België, van
't koni!l~lij~ Nederlandsen Instituut, der Maatschappij van Nederlandsch~ ·letterkunde, t~ Leiden, van 't Comité flamand de Ftance; tJnz.,
overleed in den avond van deu 24 Maart 1866. Zijne reine, deugd~ame
'

'

.....

'

(I) Hij stierf pas,loor van ::il-Antonius, ,te Antwerpen, 28 Oktober 187'l.
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ziel ruste eeuwig in vrede bij God. Wij, zijne leerlingen en trouwe
boezemvrienden, wij brengen onzen meester en vriend alhier onze
schuldige dankbaarheid toe. Ook het erkentelijk dietschspreken4· Nedel'land, de wat·e en warme taa~vrienden van Zuid en Noord, bevlijtigen
zich thans, om de groote diensten, door D.tvJo aan Taal en Vaderland
zoo bestendig bewezen~ aan het nageslacht te herinneren, met he~ een
marmeren borstbeeld' te laten maken, alsook me~ een hem waardig
praalgraf op te richten d'at,-te Pa1·k, bij Loven, 's Mans dierba1·e beenderen zal overdekken. Eere zij hun, en onzen Vlaamsehen DAVID eeuwige
eere en erkentenis, »
:Met voldoening ontvingen wij, uit Davids sterfhuis, d~ oorspronkelijke bijdragen, die tot den p~·ijskamp waren ingezonden, alsook Davids
bovenstaande redevoering. Dank aan deze stukken zou het Idioticon
nauwkeuriger worden; want 't was tot hiertoe meermaals gebeurd dat
wij het duitschachficr .,r"-' -- Jan den afscht•ijver r:1iet duidelijk konnen
lezen.
· Na~rmate wij vooruitgingeti, gt·oeiden steeds onze ievet· en vlijt. Bij
het ve1·schijnen van elke nieuwe aflevering, vernieuwden wij telkens
onzen oproep tot de minnaars der gesprokene volkstaal en met vreugde
zagen wij bijna wekelijks pakjes aankomen vol van gewestwoorden,
eigenaardige zegwijzen of aanteekening.en op het reeds gedrukte. De
versch toegebrachte voorraad g1·oeide in onze handen zoodanig aan, dat
hij dien, do01· M. E. Van Straelen terug gezonden, bijna evenaarden en
ru_im twee_ vijfden beslaat der stof in 't Algemeen Vlaamsch Idioticon
van 186!S-70 vervat. Het~een niet meei' dienen kQn, legden wij ter zijde,
voor· een lat~r uit te geven bijvoegsel.
_
De talrijke medewerkers, die in 't begin en later bijd1·agenïngeleverd
hadden en ons Idioticon ovel'iazen, zullen allicht vele van de door hen
i ngezonderie woorden nauwelijks herkend hebben. Gansch onnoodig
oordeelcn wij het, hiec te melden wat men vóór of tegen ons Vlaamsch
/Jiotit:cnz ~ezegd bll geschreven heeft. HeL kün gewis bet0r zij u,. wij
w0tcu het ~oo goed :d~ iem.mld; maar in onzen toestand w&s 't ü.oeilijk
er 1.1eer tijd en studie aan 'te be~:.teden. Kotmen wij liet no& n1ii<.l'
h0dJegi nqen ! Dan, !Jet i.:; do er onze standvasti~e liefde voor ~1~ PQG.,
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dertaal, het is door onzén moedigen iever dat het Algemeen Vlaamsch
Idioticon bestaat, en wij blijven overtuigd dat er zeer veel goeds inzit,
en dat wij erdoor dienst aan de taal en ·~Vaderland bewezen hebben.
Steeds met die zelfde vlijt bezield, ondernaroer } ook het Bijvoegsel
aan 't Idioticon; dat ,er een vervolg en de Yet·betering van is, en den
Heere zij lor, omdat wij het hebben kunneri voleindigen.
Dit Bijvoegsel is wel juist niet zoodanig uitgewerkt als zijn voot·ganger : 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 Westvlaamach Idioticon, 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 Vlaan-·
deren gehoord worden, andersdeels omdat, ons dunkens, velen die~·
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, niet omdat zij eigenlijk gewest.woorden
zijn, maar omdat zij, hoewel aan de algemeene taal toebehoorendc,
eventwel in de bestaande woordenboeken niet te vinden zijn! Het spijt
ons nu die ontbt•ekende woorden· van 't begin af niet te hebben opgenomen. Het spijt ons ook nog, en grootelijks, met Kiliaan niet te hebben
gedaan· als met het Westvlaamach Idioticon, uamelijk uit den taalschat
des beroemden Duffe.laars, al die goede oude WOO!'dcn, in de eene Of
andere streek als een verstroeid kruidje, nog levend en gebruikt, in ons
JdiotiçQJJ niet op nieuw burgerrecht te hebben ge~even. Hçt 011de immer$
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moet vernieuwd win·den; want het nieuweve•·oude•'l dagelijks en geraakt
ook eens versleten. Onze vlaamscha taal heeft een weergaloozen ·rijkdom; duizende woorden hebben, in den mond des sprekenden Volks
eu ·in de alledaagscha schriften, deugdelijke, ja allerbeste beteekenissen, overeenkomstig met den aard der taal, beteekenissen, welke
noch bij Kramers, noch in het gt•oot Woordenboek der Nede,·landsclle_ .
taal van De Vries, noch in eenig a·ndet• Nederduitsch of Vlaamsch
woordenboek geboek~ staan. Hier zij in ··t voorbijgaaQ aangestipt, en
iede•· Vlaming heeft het kunnen bemerkef\, dat de Noordsche t.aalbroeders (mze vlaamscha manier van schrijven, onze vlaamscha WOQrd-:
beteekenissen niet altijd juist weten te waardeeren. Deze :opmerking
geldt ook. voor hunnen uitleg. van de oude Vlaanderscl)e of Brabandscha
schrijvers. Dan, wij hebben in ons we•·k ettelijke zulker woor~en opgenomen en hopen dat men later ons voorbeeld zal volgen. Wij zijn
vaste meening dat woordenboekschrijve•·s geenszins gerechtigd zijn
uitsluitelijk vast te stellen welken ·zin eenig woord hebben mag en
welken' niet. Het innerlijk geweten van het verstandige volk voelt zulks
beter dan welke geleerden ook, die e~hter 't volk moeten voorlichten en
door het zelfde vel'licbt worden. En wat die woorden en zegwijzen
aangaat welke nu maar in zekere deelen van 't dietsche Vaderland gehoord
worde1~ en daarom gewestwoorden,idiotismen ofprovincialismen heeten,
wij .denken dat de taalgeleerden uiterst voorzichtig moeten zijq in 't ver-·
werpen zulker woorden en spreekwijzen. Immers men h~eft nu reeds
en, volgens ons gedacht, ten onrechte, zeer vele allerbeste zoogezegde
gewestwoorden achter wege gelaten, die men 't recht niet had te verwerpen, omdat zij in zich zoo deugdelijk zijn als welk~ ook, en aan
de algemeene taal onafsc.heidelijk toebehoorden (lil in. oude schri~en
ge\'onden worden. Omdat vroegere ;woordenboekmaket·s ze niet hebben
opgenomen? Maar deze kenden die woorden niet, omdat zij teenernaai
va\Jenad w~a·en aan i!Jt g[;,';est van 't dieLscl1e vaderland, alwaar die
'"'Oul'tlért in zwang ge~Jh .'-·~n ~ijn. Maar· is die onweteudhait! eene reden
van ve•·werpin;(r :l:d:_;r'!ji, lusschen het koren. is kaf; dit beken ik
A"ü:waH::; ik wil mnm· él'~~.:l":j!.- hewm·cn dat er in de gewestspraken en
Otd\ !n Ol!:l OH ltu~!f:l'C ~.!!..,1i,:ü:l:• 1lui~PJHIC goede WOOI'deti hCSl:l311, die

va•,

\
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van rechtswege aan de algemeene taal van oudsher toebehoorende, iu
de goede woordenboeken, voortaan burgert·echt moeten verkrijgen eu
die niemand het recht heeft uit de beschaafde taal gebannen te houden.
L. W. SCHUERMANS,

JViltsele, 14 December 1882.

PASTOOR • .

A
A, AA. In sommige streken van Limb. en
ook wel in andere g~we~leo gaat de
kort.e a over tot de lange a; zoo zegt
men : daak, gaat, glaa.f, slaag, kaat,
enz. voor dak, gat, !(las, slag, enz.
De lange a klinkt daar, alsook in de
Kemp., Drab. en elders, bijna 'als au
• or o in d11 rransche woorden, eaus~.
rose, nord, aur: Bandje, slachter, tangetje, jakje, gl;sosje, enz. spreekt men
in Limb. uil : benilje, jekskf., pekske,
&/echter, tengske. Ook in del{emp. en
Drab. zegt men : :::eliske, benk~ke,
peksktr, tengske, steger, kremer, A·ctteken, enz. voor : zakskeo, banksken,
pakje, tangske, slachter, kramer, katje,
enz. Voor de r klinkt de a, vooral de
lange a, bijna altijd uls eene zware e;
zoo b. v. lierir~g, keers, dweers, tleerstig, eerde,bede/eer, kricke/eer, werm,
!ferm, sper, enz. voor haring, enz.
A, AA, AADE, ADE, AY, EDE, EEDE,
\'Oorkomende in vele plaatsnamen,
schijnt po~ verwant mol 'tlal. aq11a,
water. ~~
den AB; het AB-boek, l'ablicédaire; ook
(!en Kruisk~n A, omdat de lelter A
voorargegaan is van een kruisken. De
kinders weten er 't volgend, min or
meer rijmend vers op :
A, D, Snol,
Bijl d•n kaler in zijn l10l;
Niet Ir." nijg "•
Dat dr kater niet f'll Lijf.

AAGE \VIE\'ER, grauwe erwten (Roermond). Ayhe is iu den Duytscblender
.vert. door fesluca (slroopijll.je, splinlerken).
AAIEN, b. w., zoenen, stroelen, Cr, caresser (Hasselt).
AAI.BEES. In Westvl. verslaat men door
aalbezen ook dezetr.Je vrucbt als het.
fr. groseilles noires. Aal beteekende
ook: drankorbier. \'roeger waren er in
Brab. brouwers, die de aalbezen or liet
hout ervan in hunne bieren kookten
om deze eene schoonere blauwachtige
kleur te j!even.
AALLIJI\., geheel, ganschelijk, in de Bar.
van Breda nog zeer gebruikt in testamenten, overdrachleu, enz., doch
meer nis bijw. dan al~ bijv. nw.
(lloeufTt, blz. •l. Jo da Meierij hoort
men dagelijksaling, uitgespr.: aoli11g,
ülin!J, voor : geheel, gebeelijk. Het. is
wel een zeer oud, doch niet, als We)l.
zegt, verouderd woord : in de llraband~che Jeesten komt het voor·:
Ende hrrlogl~e jan viln llraLant
Alinylu ~nde al nwt «"Orle •·oorden.
7• B. v. 830~.

In J.imb. spreekt men het uil: alik,
alek, aolik (Z. Vl. ldiot. hlz. Hen 45).
Het zal wel eeue verkorting en verbastering ziju v;m : aellmlick, algeheelijk, en de t1 in alin!J is er inl!f'scho,·en. Meyer beert ael voor uiterst,

AAN

alg'nck beteekent in den Duytschleoder: j[antz,~tentzPiiçk, heel, geheelick.
AALLIK en AALLING. Z. aallijk.
AAl..NET, AALZAI\. Schoon aal, voor paling, omstr. Loven niet gezegd wordt,
boort men noglans door visschers
hunne netten en zakken aalnet, aalsak noemen.
AANDLEKKEN, b. w., voor aanblikken,
starlings en met groote oogen bezien
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aangang, d. i. juist als fels begint.
Z. HoeufTt, bi. 6 op aangaan voor beginnen, engl. angan.
AANGEBRAND. Z. aanbranden.
AANGESCHOTEN, AANSCHIETEN. Z.
aanbranden, aanschieten, adjicere.
AANGESPANNEN. Z. in11espannen.
AANGRIJP, AANGRI.IPEN (ten),.wordt in
Brab. en 't Hagel., veel met komen
gebr. in den zin van : ten tijde ko(Wes~vl.).
men, er op aankomen, te pas of van
AANBRANDEN. Hii is aangebrand bet.
pas komen, moeten zijn : Ik :~al met
omstr. Tieoen : hij is door zijn ardie dieven wel een• ten aangriiP kobranden tot beteren staat gekomen,
men (Hagel.). Al11 het /en aangrijp,
en men leat er door verstaan dat de
aangrgpen of aangrij'pens komt, durft
afgebrande we!' zelf bet vuur kan
hij niet (Drab. en tllders).
hebben aangestoken, om er bij te AANHAALACIITIG, AANHAALLJJK. Z.
aan balend.
winnen. Hij is aangebrand en hij i11
aangeschoten wordt In de Meierij en AANIIALEND, AANHAJ.IG, AANHAALin meer andere streken gezegd 4• van
LIJK, AANHAALACHTIG, bijv., beiemand die dronken is i 1• van itlmand
smettelijk, aanlokkend (Rr., Antw. en
die aan 't syphilis ·lijdt.
elders). Z. aanbangen bij HotluiTt en
AANDOFFELEN, aankieeden : hij is dik
Weil. en aanhalen, !lanlokken, In 't
Taalk. Ma,lt'. I, 4116, en ons aanbalig(3).
aangedolftJld (Brab., Antw.).
AANEEN, AANEENAAN, uitgespr. annee AANHOEKEREN (3), aanwoekeren, aanen anniaan, alnesaan, bet. 'zoo veel
winnen : hb' hoekere altfid aan. Aanhoekering (Brah.).
als : op dit oogenblik, on, terstond;
bij Kil. in 't lat. sirnul : lVat doet ge· AANHOUDEN (met ·Iemand), verkeeren,
aanspannen, meédoende zijn. Aanannee ~ Het i& alnee bezig met regenen
houden is bij Kil. 'tzeJCde als : houden,
(Brab.).
111are c11m vel ab aliquo, Plant. verfr.
AANEEN~OKKELEN, koppelen, bijeenaanhouden door entretenir. Vgl. het
brenf{en : mokkel dat eens aaneen
fr. entretenue : dill jongen houdt aan
(Oostvl.). Heremans verfr. mokkelen.
met slecht volk, met een meisje dat
door: embrasser tendrement.
hem nist g~li;'kt, enz. (Drab., An'-f .).
AANEENSTUK, aan è stuk, achtereen,
Z. aanhouders.
zonder ophouden (Brab., Kemp.).
AANEENVAST, voor :achtereen, onafge- AANHOUDERS, van dieven, eigenlijk die
met dieven meê doen, doch In N.-Dr.
broken, zonder ophoudtln (Kemp.).
zijn bet degenen die gestolen goederen
AANGAAN, toebonren : die plaa/s gaat
koopen, en bij Kil.: zijn, 't die dieven,
mijn vadet aar& (Limh.). Iu N.-Brab.•
moordenaars of bun gestolene goewordt aa11gaan nog gebr. voor : bederen innemen en verbergen (Zie
~tinnen, bezil(eD : wanneer gaat de
Hoeufft, 6).
kerk aan t (HoeuO't, blz. 5). In deze
beide beteekenissen geeft 1\jl. aengaen AANKALKEN, in den zin door ons (blz. 3)
opgegeven, is in het bgd. : ankleien.
ook op Z. aanj!ang.
·
AANGANG, r-ijlijtl, schiettijd der visschon AANICJ.AI'PEN (ook In KI.- Dr. en Oostvl.).
(Waas). In N.-Drab. but. aang1111.'1 : AANKLEVEND, AANKLEVIG, bijv., besmettelijk (Drab., Aotw.) i bij Kil. :
begin, aanbegin : hij komt net op de11

AAN

aenkleven, agere contagia ; aenklevende sieckte, haelende zieckte.
AANKLOEKEN 1 kloeker worden (N.-Dr.).
AANKOMEN, ook in Oostvl. gebruikt.
AANLAADSEL, AANLADING, bet vet of
dik van vette of vochti!(e slotfen dat
aan pot, tlescb, enz. kleeft : kuisch
het aanlaadsel van uwe tanden (Br.).
Z. aanladen, aankleven (ldiot. 3).
AANLADEN, o. w., dat bij Heremans niet
voorkomt, wordt algemeen in Drab.,
Antw,, Kemp. gebruikt voor aankleven, zich vasthechten, vastplakken :
de w{jn laadt aan; de flesch is aangeladen, d. I. het dik des wijns is aan
den boord der tlesch vastgekleefd. Van
eenen zieke,' die eene vuile.,ong heeft,
zegt men : sijne (9ng i-t aangeladen,
ook : aangeladen tanden, aangeladen
moor, enz. In Vlaander. zegl men :
geladen : de zieke heeft ee1111 geladen
tong, ook : aanlasten : .Jifne tong is
aangelas,t;
AAN LASTEN, o.w., 'I zelf4e als aanladen
In Vl. Zie di~ woord.
AANLOKKELJJK. Z. bet volgende.
AANLOKKEN,o.w.,bosmetten :die ziekte
lokt aan; biervan aanlokkend, aalllokkelijk, besmettelijk, !lanballg, a~n
klevend :·de typhus is een aanlokkende of aanlokkelijke ziekte (Drab.;
Antw, Kempen).
AÁNMAAT, ultgespr. : a11ma1, at]lat, in
Westvl, 't zelfde als in Drab. : toe4maat; in Limb. : grlJmmet, fr~ regain.
AANMAKEN, b. w., iemand of er iemand
aa11make11; iemand in de boet slaan,
een proces-vcrbaal tegon bom opmaken (1lrab.):
AA NP AKKERS, roovers der openbare wegen (OostvL).
AANROEPEN, afhalen (Roermonde).
AANSCHEUT (ook in Antw. en Kemp.).
AANSCHIETEN. Z. noubranden en Hoeufft
(7) op : aanschieten.
AANSCHIJD en HAAMSCHfJD, in Westvl.
voor bet Brul!. : hangschif{, aamschier
of haamschier, haamhout.
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AANSCHIJF ot AANSCHIJN, verbasterde
uitspr. omstr. Leuv; ·van bangacbijf,
aamschier of baam,;chier (ldiot. 47~ en
05), in'VI. aanscllijd at haamschb'd.
AANSCHIJN (ldiot. ~),verbasterde uitspr.
van aanscbijf, aamschier of haamschier
(477).

AANSCHOUWER, m., lijkschouwer, dondenbeziender (Gent).
AANSPINDEREN, 'l ztllfde als: aanlpoeteren (Westvl. id. U). Z. spoeden.
AÜISTIERE~. b. ·w., van iets voorzien
· (Kemp.). Z. aansturen.
AANSTOOTEN, aankieeden, fr. accoutrer:
gij zijt zoo vies aanges1oote11 (Drab.,
Antw.). In N.-Brab. en elders: aan.schieten; In Westvl. : aansteken, aan·
loriele 'I.
AA NTA KI:;LEN (aantakl{elen). aankleeden,
· gekleed zijn : dat kind i1 aardig aan·
gelakkeld. Aantakeling, aankleeding,
kleedsel, fr. accoutrement (Antw. st.).
In ·de~en ziD zegt men te Loven :
~ange1toote11. Z. aantortelen en aansteken (Westvl. ldiot.).
AANTATEREN. b. w., door veel klaps
aanraden (Gent).
AANTREKKEI\, trekker, hoorn om schoenen aan te trekken (Limb.).
'
AANTUIEREN, o.w., zachtjes voort doen:
men moet er zoo al med aantuieren
(Drab., Kemp., N -Drab.).
AANVEESTEN, AANVIJSTEN, b. w.,
wordt ev~nals in Drab. : aanvüun,
in Vl. gebr. voor : wijsmaken, doen
gelooven.
AANVIJZEN, b. w., met vijzen vastma1-en; oyerdr. wijsmakeD (Dr.). ~- opv{jzeleTI (Vl. id. 43!1) en aan veesten.
AANZIENl.IJK '(ao11zeenelik), wie of wat
mag of verdient gezien te worden
(Maastr.).
AANZETTEN kaD in de Kemp., als Hoeufft
zegt, doch niet in llrab. den zin bebben van : vermeerderen, toenemen.
In West•!. bet. het : begilTDen te
jlaan, le rijden. ta loopeu, enz.: tue
voerman, zet aau.

AAll

AANZIJDS, van ter züde, fr. à·ct1/tl: aan-

zifds twee lichtdragers (Wes~vl.).
AANZIJN, in gang of begonoen zün : de

school, de les, de misse, 't sermoon is

aan (Overal In 't Zuiden).
AANZW AR TEN, zich of iets anders zwartmaken (Gent).
AAP. Den aap &cheren, poetsen maken
(Westvl.). zu·nen aap laten Beheren,
etre Ie dindon de la farce (Westvl.).
Aap voor: snul, domkop, uil (Br., Vl.).

Gij staat daar 111 zien (/Blijk een a~p
in een porceleinwinkel (Oostvl.).

AAR, uitgang, fo 't Zuiden altüd eer en er
uitgespr. b.v. sukkeler, enz.
AARD, AART, m., akkerplt!k, akkergrond,
bebouwd stuk lands. Velt! gclegs-, gebuchts- of plaatsoamen gaan uit op
aart als : Schoonaarde, Balderaert,

Ristenaarà, Schuààenaert, Meynaert,
Pelaert, Hauwaart, enz. Aart van
bet oude eren.
AARDBRAND, m., brand of zilt aan de
oogen of op bet aangezicht, die iu bet
bloed der familie zit en die alle leden
des buisgezios in hunne jeugd krügen
(Westbr.). Z. brand in de woordenb.
AARDDOL, aardmuis, daL te SL-'fruideo
jaodmaus klinkt. In de omstr. dier
stad boort men ook èiol voor mol.
AAI\DE. Dat brengt niet veel aarde aan
àen difk, dat helpt niet veel (Oostvl.).
Or1er aarde liggen, dood maar niet
begraven zün (Drab., Vl.).
AARDEBAK, m., stortkar, fr. tombereau
(Diest).
AA RDE({RUIPER (eerdekruper}, voor bas~lem (Gent).
AARDEWIN (aardewing en eerwirrg), 't
zelfde al~ : wel, we/Ie, fr. rou/eau
(Hageland).
AARDIGAARO, aardig, vies man, iemand
m3t wien men slecht voort kan
(Oostvl.).
AARI.AN, hitRig ventje (Nevele)~ Z1e in 't
Westvl. ldiol. 1i7, ar/all, dat juist bet
tegenovergestelde beteekeut.
AARSELEN, 't zelfJe als aarzelen, o.w.,
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in Vl. ook eerselen, erselen, esaelen,
.eiselen, eselen, uitgesproken, bet. in
Vl. deinzen, achteruitgaan, marchttr
à reculons, reculer, veel van peerden
gezegd. De Do beeft ook ein&elen en
hindselen in den zelfden zin. De wortel van 't w. is aars of eera, het achterste. Z. Dejagers Frequentalieven.
AAST, uilgt~spr.liat of 1Ja1, gebr. in Limb.,
omstr. Roermonde, voor knoest, en ook
om iets groots aan te duiden,
A n C, m., overal alsook a b boek.
ABÉPLEN({SKE. Du hebts een gellicht wie
, abéplenkske, gij hebt een gezicht van
oude lappen (Roermonde).
ABROI\, begin, eigenlük eene lijn op den
grond .getroJrkeo, en vanwaar men be·
gjnt te klitsen (knikkeren); vandaar :
van. abrok beginnen, van vooraf aan
begionen (St-Truideo).
ACADEMIE, v. bij De Vr~es, m. in Drab. en
o. te Gent.
ACCENT, m., overal.
ACHTERDUIMS, onder den duim. in bet
geheim (Vl.).
ACHTEREIN, bijw., meest achtrtrin, aanRtonds, terstond, dadelijk (Maastr. en
Limh.). Z. achtereen (ldiot. 8).
ACUTEREENAAN, 't zelrde als achtereen,
onafgebroken (Drab., Kemp.).
.\CHTERGAAN, o. w., afgaan, kRkkeo,
-zijn gevoeg m&ken : hij gaat goed
achter; achtergang, buikloop (Drab.,
Antw., Vl.).
ACHTERGAT. In 't achte1·gat ;;jjn of iitten, in verlegenbeid zijn : beteuterd zün : ik :Jit met die zaak in 't
achtttrgat (Drab., Vl.). (Zie Westvl.
ldiot. 49): Sleeckx vert. in het achlttr·
gat geraken jloor : aller en arri~re,
pff'dre, ook : ik ben er mei! in 't gat.
ACHTERHANDIG, bijv., steelacbUg, diefachtig ; achterhandig zifn , stelen
(Sleeckx).
ACHTERHANDS Qf ACHTER DE HAND,
onder hands, onder den duim, in 't
geheim, Cr. &ous main (Vl.): Ja, gij

weet het beter dan iemand a11der1, de

ACH

l'liariseërs, welke gij bewierookt ....
dooden achterhands de moedertaal
(Noord en Zuid, V. bi. 763).
ACIJTEI\MADE, toemaat, nagra~ (Weslvl.);
bij Plant. achtermade, el!;roen, naweyde, fr. du regain, Iu secoud fauchage, (renum cordum et .5eroti11um.
Zie bij onR (ldiot., 7) achtermaat en
boven : aanmaal.
ACUTEI\NAGELOOP, 't zelfde als : achtergeloop, moeite (Vl.).
ACIITEHNA ZITTEN , achterna loopeu
(Oostvl.). Z. achter:;itten
ACIITEI\SLAG, stuk bmds dat door weg
of dijk van 'L voorste of grootste gedeelte van 't zelve is afgescheiden en
als afgeslagen is (Dreda). Z. bij ons
tJoord~el (vordel, vüddel).
ACUTEHTALEN, nadoen, napreutelen ,
achterldap spreken (Weshl.).
ACHn.msn:L, o.en m. in het hrnband~ch.
ACIITEI\UI'f, m., achterplaats, fr. bas.çecour; overdracht. : een te verwachten
erfdeel (llrnb., 1\1.-llrHb., Autw., eu
J{emp.).
ACHTERUITBOEHEN, o. w., achteruilgaan : diB pachtt•· boert acilteruit
(Hrah.).
ACHTERWAARTSE!\, ACHTF:RWAHEGE
(Westvl.), achtcrwaarsterrgge, acl&terwares, Cr. garde-cortches. z. achterwaren (ldiot., 7) en 1\il..
ACIITERWAAI\TSOVER, achterover: aclaterwaartsover vallen, hangen, enz.
• (Drab.).
AtlffERZil'TEN, b. w., achtenol~:en,
vervolgen, bewake.u, iu de oog houden : zit er achter lot dat gij liet hebt
(Vl.). Daar zit iets achter, daar schuilt
iets achter; ook : die is rijk, dnar is
iets van te verwachten (Br., Antw.,
VI).
ACHTKANT, zegl men te Deinze en in
andere streken van \'I. ook aclltkante,
voor :canada boom, en ook voor lampaard of wa~ men elders een vierkante of vierkantige noemt (Z. ldiot.,
bi. 814).

AI'D

ACHTREE. Z. achtereen.
ADVOIUAT. Klappen gelijk ec11 adr~okaat,
gemakkelijk , welsprekend ~preken
(overal). llij snrli(l uil sijne adt·okatendoos, wordt ~e Antw. gezegd van
iemand die, geene snuifdoos hebbende, uit zijoe hand, tesch of een
papieren zakje snuift.
AFBIJTEN, afzien, verdragen, moeite
doen : de ouders hebben al veel a( te
bijten, eer de kinders groot zij11 (Oost- .
'Vl.); ieiB afbijten, iets voor iemand ·
afdoen (Br.).
AFBAIIBEI..EN, o. w., veel !.lappen en
snappen : hij kun wat a(babbelm.
Alkakelen; als b. w., door babbelen
iets verkrijgen : hij zal !lat wel afbabbelen (Brab., Vl.).
AFBLADEREN en AFBLAI{EREN, o.w.,
alschellerC'n : a(bladering, a{blakering, af~chelfering. Z. algeblaad en
afhlotlen (ldiot., R).
AFBLAUWEN. Z. nfgehlaad.
AFilLEI\1\EN, IJ. w., 't zelfde als, bij ons
(ldiot., 59), blekken, de tiChors afdoen
- VHn Eiken (Br., 1\emp.).
AI'BLII{J\EN (ufblieken) ol blieken, 'Lzolfde
in Vl. als afblekken. De ~chors vnu de
eiken hoornen doen. Doch in Ooslvl.
wordl he~ gebr. voor : he~ vel afdoen, ·
ten onder brengen, ombrengen : die
Napoleon 111 ::al nog wel een& gebliek! worden.
AFBONSTEI\I~N, AFIIOOTSEN, h. w .,
wegstooten. kwijtspelen (Oostvl.).
AFBOOTSEN (Oostvl.). Z. afbolsen, afbonstnren.
AI'BOSSEN of AF BOESEN (oe kort uitge~proken), in Brab. 'L zeilde als in Vl.
afbui~chen, het. alslaan, afro~en.
AF BOTSEN, o.w., 'Lzellde als afbollen (8),
af~pringcn, afvallen door het tegenbotsen (Dr.), ook (omstr. van Tienen)
het graan de aren of baarden alslaau.
AFBOTTELEN, freq. ,·an: afbollen, wordt,
evenals afboddelen, in Drab. gezegd
voor : afbuitelen, afvallen.
AF BROEIEN, b. w., afkoken, afziedeu.

AFf
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AFBRA~EN, b. w.,.de bramilD doen af-

baarden, fr. ébarder: metaal afbramen, er de bramen afvijlen. ·
AFBROmiEN, AFIIROEMEN, afschuimen
{pr. Drab. eo Antw.). Z. brom, bromset {blz. 80), I. &puma, en broemeo,
deSJIUmare.
AFDEELEN, afrekenen bij ~cbeiding en
deeliog (Kemp., N.-Br. Z. Hoeufft, 8).
AFDEERSCHEN. Z. afderschen.
AFDERSCHEN, h. w., voor: afdor~chen,
d.i. ten einde dorscben, de aren van
het stroo slaan, ook afslaan, afrossen
(Dr., Kemp., Vl.), doch in Limb. is
het : a{deerschen, a{deersching.
At'DJANGELEN, b. w., afdiugen (Antw.);
in Westvl. (ldiot., ~IS) a{dangelen. Z.
cljangelen (Vl. ld., 04), afprengelen,
arprenkelen; afdjangelen bet. in Oostvl. ook afrossen.
AFOOGGEN, 't zelfde in Limb. als in
Drab.: afdoppen (9), afdokken.
AFDONDEREN, o. w,, met veel gedruisch
vallen, afbuiteleo,aftuimelen (Limb.).
Z. Weiland.
afderschen.
AFOORSCHEN.
AFDRESSCHEN, AFDRESSEN, o.w., af'patten, met korrelkeus of klatskeos
wegspringen {Drab., Antw., Kemp.),
In Vl. zegt men a(drijtsen. Z. dresseo,
blz. ~OIS, eo afdretsen, dot ook in Vl.
en Drab. ~ebr. wordt.
AFDRJJTSEN. Z. afdresEchen.
AFDUIMEN, b. w.,afdokken, betalen (Vl.).
AFENTEN, en, omstr. Lov., meer : afgrelfelen, b. w., is eeu boomken of
lakken van een boom afsnijden eo er
enten of grelfels op steken : die vruchten deugen niet, ge moest den boom
afgre/felen met betere vruchten. (Br.).
Grotrelen wordt meer gezegd voor heL
fr. grelfer, en enten meer voor : inoculer' waarvan het bastaardwoord
okkuleeren.
AFFLANSEN. ti. w., baastig af~erken
(Br., \'1.).
AFFLEDDEREN, b. w., me~ den flecld••r
(Z. U6) bet stofafslaan (Drab., Aotw .).

z.
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AFFLEEMEN' arvll.'ion I vleiend aftruggelen (N.-Br.).
AFFLEISTEREN. b. w., afvleien (Vl.).
AFFLII\1\EN, baastig afdoen, slecht arwerken : gij hebt uw wtrk soo slordig
a{yt{likt (llr., Antw., Vl.). Z. Westvl.
luiot., 'lii). flikken, haastig doen.
AFFLODDEREN, b. w., afvleien (omstr.
van Loven).
AFFLONKEN, b. w., te Gent, ·~zelfde als
elders: afflansen, baastig afmaken; ook
door veel aandoenafdragen, alsionsen:
Ik :&al mijnenjas maar eerst a{flonke11.
AFFOOLEN, armalLen (omstr. van Breda).
AFGAAN, o. w., wordt in Brab. en elders
gezegd van hou~ wiens schors goed van
den stam of Lak afgaat : eiken hout,
wilgeil gaan in den Mei goed af.
AFGAFFELEN, b. w., met eene galfel afsteken of ootladen : het g1·aan of de
kar graan a(gaffelen (llrab., Kemp.).
AFGEBAKI{EN VET is vet, bruinachtig
van kleur, voortkomende nn in de
pao grbakken vleesch, voornl 11pek of
hesp (Drab.), en afgesmolten vet Is wit
vet, voortkomende van gesmolten verkeuslies (Drab. en l{emp.).
AFGEBLAAD voor : betaald, verelfend :
oom :al dat alwet!r afgeblaad hebben
(1{1.-Br.). Het schijnt het deelw. eer
van a(blaaien (afdoen), dan van
blauwen. Dit laatste beL. io 'L Westvl.
ldiot:, !IS) : de tolrechten door t~luik'
handel ontwijken.
AFGEilRQI{EN or AFGEZETTE heiligdag,
is een heiligdag, wiens strikte vierillg
door Mis te boorenen zich te oothouden van slafelijken arbeid, niet meer
verplichtend is (Br., Antw. en elder~).
AFGELATEN MELK, afgeroomd melk,
melk dat men onder den duim of vinger beeft laten afloopeo, om de zaan
tegen te houden (IJrab.); bij Kil. is :
vloternelek Geldersch, ph1td. : {Wiemelk; In Brem. Vocal. {ltten. Z. Arch.

al-
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APiïEI\ASPT, bijv., gemeen, zeer gekend,
flauw (Simich). ,
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AFGERENGELD, vermagerd, zeer tnager
(Sieeckx).
AFGEVEN. lel& wel, &lechl, eu. afgeven,
het goed of slecht, enz. doen : hij gaf
zifne redevoering te gauw af. H~ ga{
. wal a{ of aan, hij keef geweldig (Br.,
Antw ., Kemp.); bij floeum.ls afgetJen,
zich bemoeien, zich aan iets gelegen
laten.
AFGEZET. Z. afgebroken.
'AFGLETSEN, AFGUTSEN, afglijden, afglippen, afschuiven, fr. gli&ser (Vl.).
.
Z. gietsen [ldiot. 457).
AFGLIBBEREN, o. w., helzelfde al~ a{glipperen, glibberend afschuiven, afvallen (Br. en elders).
AFGREFFELEN. Z. afeoten.
AFBAGELEN, o.w., door den hagel afof uitgeslagen worden : hèt zaad i&
· afgehageld (overal).
AFHAKKELEN, hakkelende opzeggen,
voorzeg11en, uitgalmen : hfj heeft zfjne
Ie& maar a{gehakkeld (Br., Antw.,
Kemp. en elders).
AFHALEN, b. w., afeischen, afbedelen
(Br.,.VJ.), o.w., vermageren, Qfgaan:
die koe haalt fel af (Brab., Antw.).
AFBOOGEN, b. w., door ophooglog Iemand van het koopen.afzelten; ook:
lager maken, afvoeren : een he11vel
afhoogen (Brab.).
At'flORKEN, AFIIURKEN, b. w., afluis. Jufsteren (Vl.), Z. horken ( 1911).
AFHOUDELIJK met niet vergezeld, wordt
In Oostvl. · gebezigd voor : niet af te
houden; geerne bij zijn.
AFI{ALVEN, evenals afkalv~ren, In Au tw.
en Kemp. gebr. en, als rond Ló,·en,
afkalken (ld. 40) voor : van zeHs afvallen, afbrokkelen, afzakken.
AFKAMPEN (de speelkaart!'!n) afnemen,
·
·
fr. écarler (Limb.).
AFKARREN, AFKERREN', ultgespr. afJ.êten (met bietende e), b. w., met de
kar den grond van een stuk land ar':'
voeren (Br., Vl.). Z. afhoogen.
AFREGELEN, b. w., iemand In bet kegelt!pel overwinnen , ook : Iemand

AFK
ergens afwerpen of arstooien (IJrab.).
AFKEREN (zware e), b. w., met bessem
afvagen : kter den .;o/der af (Br.).
Z. keren (Vl. ldiot '!3,).
Af' KEUTEREN, AFKOTEREN, b. w., doen
afkomen, afdoen met. te ·koteren
(Drab., Kemp., Antw.).
AFKIEZEN. ,Zich van iet& a(kiezen, zich
iets .hlet aantrekken, er zich geene
moeite toe ~teven (Oostvl.).
APK LADDEREN, afkuiscbeo, afvagen; bü
Kil. : abatergere aorde& (Antw.).
AFKLAPPEN, veel klappen, b. w.,· iets
door klappen afkakeleu : ik zal die
zaak vnor 11 wel afklap]Jen (Vl., Dr.,
Antw.).
AFKLETSEN, b. w., met klets afslaan :
haaslig en slordig aftlan~en of afdoen
(Br., Antw., Vl.); iu Westvl. : afdjakken, en In Drab. ook a(slobbere11
en bij ons a(klctse11 (t 0) In deu ztn
aldaar opfllegeveo, In Drab. gebr.
AFKLEUTEREN, b. w., klauterend, traag. zaam afdoeu (Br., Antw.).
AFKLIPPELEN, AFKLIPPEREN. Z. afklupperen.
AFKLUPI'ELEN, AFKLUPPEREN, b. w.,
met kluppers afslaan of afwerpen :
noten afklupperen (overal).
AFKNAPPEN, aflappen of flikken, rap afmaken : wat hebt gij dien brief rap
afgeknapt (Gent) .
AFKNEUKELEN,AFKNOKKELEN, b. w.,
haastig, lomp en slordig afdoeu (omst.
v. St-Truid. en Hagel.). Z.. bij ons
k11eukel en kneukelen (~6t), vodden• · werk doen.
AFKOMEN wordt In den zin door ons
(ldiot, 40) opgegeven, ook in Drab.,
Antw. en Vl. gebruikt.
AFKOTEREN. Z. afkeuteren ..
AFKRABBELEN, AFKl\IBDELEN, o. en
b. w., het eerste in VI., het tweede
• In Brab, eu Antw. gebruikt voor :
haasLig eb 8lecbtofschrij ven : hij heeft
zoodanig gekribbeld, dat ik er niel
uil kan. Ik kan :.. ün gekribb11l niet
lezen.
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.U KRABDEN, . o. w., vertrekken, weggàab: krab maar af {Drab.); afkrablel, o., krab~el (Dr. en èlders).
AFKRAUWELEN en AFKRAUWtN, b.
w., afkrabben (Vl.).
AFiiUITEN, b. w., op sommige plaatsen
der Bar. van Breda gebr. voor: vleiend
afvragen, alfleemen: Z. aflèUnri, aflozen, alfleemen.
.
AFKWISPELEN, b. w., mel,èenen kwispel of iets anders bet stof afslaào (Br.
· en Vl.). in Bràb. ook •oor afrossen.
AFLAKKEN. Z:aftekkeo.
AFLATEN. Z. afgelaten.
AFLATERKE(N), o., afgelaten of vèrsleten
frak : geef uwen frak weg, 'l ii loch
maar etll aflaterke (Oostvl.). ·
AFLEGGEN, b. w., omzoomen, omboorden, een kleed met lint afleggen of
arieUeu (Dr., Oosh-1., Kl.-Dr.). Een
doodt afleggen, 't zelfde Iu Vl. als in
Drab. :lijken (ldiot., 370). Den baru,
den heer afleggen, den baas of meester
spelen (Maastr.); afleggen, jongen :.
men zegt het In Kl.-Drab. vooral van
gellen, ook Kil. heefL a{legghen voor :
kulnm, (oelare, (oetum edere . .
AFLEKKEN, b. w., aflikken (Drab.), te
Aotw. hoort men ook: à{làkken, bij
l'latlf. : afledcn, fr. ticher or lécher.
AF LEUZEN voor : afloozen, lillossen
(Kemp.}, bet bgd. a{liJzeil of aflossen
bet. ook : vervangen, evenals 'I holl.
aflosSen, in Limb. afleuzen.
AFLEZE!Il, b. w., voor lezen, Ir. lire: lee&
dat blad eens af (overal); in Westvl.
bij de metsers de sleeoen een 'oor
een van een muur afnemllo om dezen
te slodpen; en ook door bezweerings~
gebeden wegnemen.
AFLIEGE!Il, b. w., door liegen afstrijden
(overal).
AFLOEKSEN, b. w., andere uilspraak
un : aflokken, in den zin ván ootfutselen (Maa~trichi).
·
AFLOOCUENEN, b. w., al loochenend,
onikenoeo, af~trijden, Cr. nier, dénier,
(Br., Kemp., Vl.).
·

AFLOOPEN. JIJen zegt van eeoe pomp,
eeoeo vijver, eene gracht, enz., dat
zt a{gtloapen :rifn, om· te beduiden
dat het water er afgeioopeo is (overal
in 't Zuiden).
AFLUIZEN (ld., 11), ook in Autw. gebr.
A.FMALEN, b. w., uitpuLlen van krachten, alleogskens ten .onder brengen
of vernielen (Drab. en Vl.).
AFMARSCH, m. bij De Vries, v. overal in
't Zuiden.
,
AFMEUZELEN, b. w., traagzaam afpeu. telen, bijv. een beeoken. ·
AFOOGSTEN (Br.), A~"OEGSTEN (Vl.),
oogstende afrapen 1 afzanten : een
graanplek afoogsten, de achtergeblevene aren teeoernaai oprapen (Z. zant).
AFPAGGELEN, o. w., lastig en onbehendig afkomen (Westvl.),
AFPASSEN, van eene betaling door passen artrekken (Breda).
AFPEITSEN, b. w., afkloppen (Breda),
van het hgd. peitsche, roede, takje,
slo~jé, geeselroede, ruitersklets of
djak; peitschen, geeselen, afprlegelen,
in Vl. : a(djakken.
AFPELLEN, AFWINNEN, b. w., bij de
landbouwers :ondiep ploegen, akkeren, zoo dat er de pel, schel of ecbors
maar dun afgeploegd Is (Hogel., Aor~chot en elders). Omstr. Loven en
Mechelen zegt men : a;schellen en
schellen, hüv. een stoppelveld, den
groe1 a(sc/jellen. Z. Schel (Vl. Jd. IS83).
AFPENGELEN, te Maastr.•'tzelfde als in
Drab. : a(prenlcele11 (afpraogen), afdingen. Zie afpiokelen.
AFPIKKELEN, o. w., afloopen : hij kart
wat afpikkelen (Oostvl.). Z. pikkel
(Vl. Jdiot, 'i9).
AFPJN.l{ELEN, b. w., afdingen, minder
bieden (Limb.), 'tzelrde dus als in
Dr.: a(prengelen ot a(prtmkeÎm; iu
Anlw. : a(djangele11; in Vl. : afdartgelen; In Gelder I.: afpingelen; elders :
a{pegeltn (Taalk. Mag. I, !IS3).
AFPLOTTEN, afblotten (8), afpellen, af~chelferen : na den winter plot l1et
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(KI.-llr~b.).

AFPOGGEN, afsl._n, afranselen, afdroo~o~eu : ik zal h~m ee11s
goed a{poggm (Geut). A{poggelen (te
SL-Truideo), a(borsteleu (Br.), afpeil. schen (N.-Br.), a{priegelen (Brab. co
Limb.). Z. pag. p~g. pegge (t61S) dat
de wortel is van poygm.
AFPOOTEREN, heimelijk stelen, fr. ~scro
quer (Sieeckx). Om~tr. Lov. boort
meu lo dien :do soms afpeuteren, afpeuzelen.
AFPIIEKEN. Jemaml a{pr~•liken, door beter te prediken !'~u anderen predikant
achteruit zetten. Zich a{pr~ken, zich
door preken afmatten : llij is a{y~
pre~kl bet. ook oog: hij is uiigepreek I,
d. i. hij i_s versleten, hij wordt niet
geeroe meer geboord. Die stof is afg~preekl, ditJ stof is zoo dikmaals verhandeld, dat men er oiel.\1 nieuws meer
kan op :t:tJggeo en vervelend wordt
(Overal).
AF I' RENGELEN, 'I zelfde als. afpreokeleo,
a{prengelaar (Brab.).
AFPULKEN, b. w., met de vingers afpeu·
- ICJreo, afpellen : pulk die rap. 11iet a{
(Br. en Vl.). Pulkeu va u puckel, poekel, thans: pucbel, '!zelfde als: puist;
iu Vl. is 't : a{kruuwi!Jen.
AFRAMMELEN, afranselen, afrossuo (Br.,
Antw.).
AFRAZEN, b. w., 't zelfde als afbabbelen,
afkukelen (Br., Vl.).
AFREGELEN, b. w., aflijoen, Ir. lig11er
(Overal).
AFHENGELEN. Z. afrij•len.
AFREPELEN, freq. vuu afrepen.
AFliEPEN, 'tzelfde in Vl. als in Drab. af&tri!pen : liet, vlas afrepen, dat i~ : de
zaadbollen van de vlasbertJis aftrekkeu door de reep, repe (5lH). Dit is
dus een ander werkw, als : a{reepen,
met reepen afbauden, afscheuren, en
afrepelen.
,
AFR ETTEREN, 'tzellde als afreddelen (Vl.
ldiot. H ), in Vl. afrabbelen, afrebbeltJn, ufglijden (Kl.-Brab.J.

At'RIDDELEN (Vl.). Zie alreddelen.'
•
AFRIJDEN, b. w., in 't rijden iemand
overtreffen of hem VQOruitrijdeu
(Overal), ook afro;sen, afruuselen, afpriej!elen. afrengelen (Zuid. der prov.
Autw.J.
AFIIIJZEN, ook riizm allctlu, i11 v11n dag~;~lij~ch gebruik iu llrai.J. en bet.: naar
btmedcn rijzeu, schuiven of glijdeu.
Meyár geell afrijsBil op als oud voor
afvall~n; dezen zin heeH bel in llrab.
oog : de blaren rijztm in den nalumor. A{gere:otJn bladeren; de bjjnn
rijHII :,het graa11 ree• door de planken; a{rij;siug. Plant. verfr. afrij;eo :
&'ti~gliuer, delabi, pl'ulabi.
AFIUL, gemeeoo brug of doorsnede vau
eenlln dijk op Pen polderland (Meetjesland).
april (ldiot. 49), dat min
goed i11,
AFIUPl'ëN, b. w., afrukken met eeneu
rip 111 ruk aflrvUen : de btl afripp~"
(Urab.). Z. afribbelen (HJ. Kil. heeft
af- ruJI611, u.f-roopeu, voor afrucken,
avellere, de~lringerc.
AFRISPEN, b. w., 'tzelfde alti afrippen,
afstrippen (Westvl.).
Al'SCIIAFELEN, voortd. van af,;chaven,
'Lzelfde io Br. alo : af,;choO'eleo, afschuppelen (H ),· d, i. htlt bovenste,
de korst, de plll, duntjes afdoen.
AFSCHAREN, AFSCHARREN, A~SCHÈ
JIEN, met krabber, gntsd of haak
afkrabbeo (Overal). Dit laatste w. is
niet te vurwarren met a{~clu!rtsn
(zachtu e), met de scheer of schaar of
met het schaars afsnijden (Z. scliaren,
blz. 1i76). want het eerste •chare11,
acheerBil beteekent : verzamelen.
AFSC!IELLEN, b. w., de setJe! afsnijden;
afpelltin, de pel afdoen; schellen of
afocbellen wordt in llrab. ook ge7.egd
,-oor : ondiep omploegeu.
At'SCHIETEN, b. w., overdrachtelijk voor
betalen, afdokken (.Br., Vl. en elder~)·
At'SCHILFEREN I .HSCHELFEREN, b.
w., afsnippeleo (Kl.-Br.). ,
AFSCI:IIPPELEN. Z. ufscbuppeltJn.

z.
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AFSCUUPPELEN, met de scbup dunnekeus afsteken (Oostvl.); in Brab. : af&cholfe len.
AFSLAANDELIJK (met niet) : hij i1 er
niet afslaandeljjk, bij is er niet af te
Flaan (Vl.).
AFSLABBEN; AFSLAODEREN (afalobberen), b. w., al slabbende afdrinken
(Drab., Antw.).
AFSLIEREN, o.w., ar110hulven, àfglijden,
afslibberen (Vl.); bij Plant. abchijffelen, afglijden, fr. glisaer, I. praelabi
AFSPATTEN, wegspatten (Dr.).
AFSPENEN, bij Plant. vert. ablaclare,
'tzelfde nog als :spenen (Dr.) ..
AFSPIOENEN, b. w., afspieden (Wel!tvl.).
AFSTEKEN, o, w., geert 4• Sleeckl: op :
als nor ondencheiden voorkomen;
maar de echte -zin is dat van twee
zaken, de laatste veel slechter of onaangenamer is dan de' eerste. ~Van
koning kooiboer worden, dat ~leekt
ar • (dot vaart). • Bier naar wijn, 4at
&leekt af. • i• afsteken, van de broek
~tezegd, ze nederlatim zonder ze uit
Ie trekkeu; In Vl. aloud en algemAen.
De Vries (Midd. Ned. W.) vermeldt a).:.
leenlijk : 11inen caproen afsteken, de
muts afnemen. In Caonaart's Bifdragen lot het oude Blra(techt, bi. 99; vind
ik (als getrokken uit den gentsenen
Zoendiuc-Boek) : a Over 'd. mesgrijp
·en mesdoen, dat Jacob Van der Eist
mesdoen beert up Joes Scevael, iu ·~
ghueut dat dezelve Jacop zijn brouc
afstac, ende toeghde den voers. 'Joose
Scevael sinen eers; so sal de voors.
Jacop Van der Eist doen sijn pelgrlmagie .... te Coelne (Keulen), ten drien
Coningben ... » (A• HOIS).
AFSTEL, m. (Overal).
AFSTELLEN, afwinnen : hij .;al u al uwe
marbela a(&lellen (Oostvl.).
AFSTOFFEN, b. w., door stolfen of pochen; overtrefflln, afdoeu (Br.).
AFSTOKEN, in brand steken', zoodat het
huls, enz. door de vlammen teenernaai
afbraddt (Breda); af•token bet. lo Br.

AFT

ook : met stoken teeoernaai afzieden,
afkoken, b, v. : den koeihtel, detJ
drank afstokm.
AFSTOMPEN, b. w., voor afstampen, afstooteo (Drab.).
AFSTRAVEN, verbast.van ~fs.Lraft'eo (Vl.).
Z. &traven (68).
AFSTREPEN (met zware e), afllrt'f!Bn
(met ~cberpe e), b, w., ook a{Blreppen•
(met kortee iu Drab.), en af81rfpptm
(Vl.), 'u88Gbeo de tanden eener streep
(689) of tuascheu de vingeren doortrekken, aftrekken, afrippen.
AFSTREPPEN, verkorte uitspraak van q(·
strepen (Drab.).
AFSTRIJKEN, b. w., afrossen (Br.), van
strifk, slas.
AFSTRIPPEN. Z. afstrepen.
AFTAFFELEN, b. w., afrossen, een taffeJiog geven; a{lalfeling (Drab.). z. taffeJen (706), en aftakelen.
AFTAKELEN, b. w., afrossen (Vl.)•
.AFTAKKEN, b:w, voor takken, of iakken
van de boomen afsnijden of afkappen :
ge moet den boom wat 4f#4kken
AFTALEN,b. w.,afklappen (Vl.). Z. West·
vl. ldlot., bi: 37.
AFTELLING,'v., afrossing (Vl.). Z, artellen jn 't Weatvl. ldiot. 37.
AFTEUGELEN, b. w., met een teugel of
· let~~&ndersafrosseo (Omstr. van Leuv .).
z. aftobtassen (4i).
AFTOTTEREN; o. w,, afvallen, waggelend
of stootend afvalltm, met gedrulsch
afvallen (Br.). Z. totteren (ld. '739) eu
afboddelen (Jd. 8).
AFTREK, m. Z. aangelrek (Vl. Jd. 3).
AFTRIJPELEN of AFTREIFELEN, b.
'tzelfde als In Drab. : aftrafelen en iu
Vl. : aftw~Bfelen, aftrullen, afleu~Bn,
of in Aotw. : afluinn, d. 1. aftrugge·
len of aftroggelen. ·
APTR UFPELEN, 'tzelfde als aftreifelen of
afLroggelen.
AP.TRULLEN, b. w., aftroggelen (Vl.). Z.
artrijfeleQ.
AFTUIEREN zegt men, evenals afturen,
vlf'tuieren en afklouterm (Kl.-Br.).
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AFTWEEFELEN, b. w., afLroggelen. Z.
11ftrij Celen.
AFTWIJFELEN. Z. aftweefelen.
AFVIGGELEN, slecht en grof afsnijdlln,
afvellen (Oostvl.). Z. afveuren (Westvl.
ldiot. 39).
AFVLIEGEN, o. w., kwijt geraken, verliezen, afgezet worden : hij vloog er
af (Drab.), in dezen zin zegt m!ln daar
ook : a{stuivon.
,
AFVLIMMEN, de vlimmen of bladeren van
het te jeugdig groeiend koa·en afsnijden (L. van WllBs). Omstr. Loven
. heet dit : soppen, a{$oppm.
AFVOEREN, b. w., door voeren afmatten
(overlll); ook arkarren : 6tfl6 hoogttt
afvoeren (Br. en elders).
AFWEGEN, o. w., door de zwaarte of bet
gewicht afhangen, naar omlaag bangen (Dr. en Oostvl.). Sllllls boort mlln
in· dezen zin ook fl{zakken (omstr.
Loven).
AFWIJZEN, b. w., afkeuren, tegenzeggen : ik heb op ~ie zaak niets a{ le
wifzen, ik heb er niets op te·bedilleo
(Hr •.; Aotw., Kemp., N.-Br.) •.
AFWINDEN, AFWINNEN, 'tzelfde in 't
Hagel. als : a{pellttn, a{Bchellen. Af·
winnen, ·misschien 'tzelfde als wilmen,
land bebouwl'o, en winning, hoeve.
Z. ldiot., 866. In 't oud Vriescb en
Duitscb werd de mei geheeteo : win·
taemonat, wunnimanolh, wonnem1&·
nol, wunne111an, enz.,licbt van wirwe,
wunne, weide, pasturn en daar1•an
wingan, winnen, depascerë. Zie IC
Weiuol.J, die deutsclle monutraame.
AFWINNEN. Z. afwinden.
AFZAAIEN. Waoneer iemand huurland
moet hiteu liggen, mest bij bet op 't
laatst van zijne pacht niet meer; maar
hij zaait er eene vruébt op die· bet
land zeer uitmagert en dit heet men
a{zaaien (Br.).
AFZANTEN, b. w., afoogsten (Vl.).
AFZETTEN. b. w., afwinnen, met spelen:
hij httr{t mij al mfjll geld met de kaar·
ten u{guet (Oostvl.). Af:utten, pissen
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(Dr., Vl.); in Vl. bet. bet,;, ook bijna
'tzelfde als : afpellen, afscbllllen.
AFZETTER, m., slaapmuts (Hoogslr.).
AFZIJGEN. liet melk afzijgen, door de zijg
gil! ten. Z. afzien, en zien bij ons (ldiot.
43, en in 'I Westvl. ldiot.,
AFZIJN, voor afgemat, uitgeput, vermooid
zij u (Anlw ., Brab., L. van Aalst).
AFZINGEN, 'b. w., iemand a{zinge11, iemand Ol'erzingen, bem iu 't zingen
voor zijn, ook : bem van den toon hel·
pen : lli.i is a{guo1agen, bij is door 't
zingen versleten : zijtie stem is a{gezongen, zij is door bet zingen bedor·
ven; se11 a{gezongen lied; een oud,
vrrslelen lied (llr., Antw., Vl. en elders).

AFZWAI\KEN, b. w., omstr, Lov. voor
ufwllrpen, en zwakkun voor werpen :
zwak het stroo a(. In Westvl. bet.
bet: afzinken, afzakken. Z. :t.wukklln
(R07l.
AGOENS en EGOENS, voor nog eens'
waarvan bet gewis eene verbastering
. is, zegt men in 't westen van Drab.,
langs de leaotau van Ninove en Gcerls·
berge, voor bet Vl. agein, agtins, in
't engl. again. Z. bij ons age11 (i3) tlll
'I Wllstvl. ldiot., bi. 4-L
AKEN, uitgang van eenige plaatsnamen,
al$ Mouten-aken, Vi~seo-aken, Lunakllo, Gelden-aken (Judoigne), eu ,
is waaa·schijulijk bet lat. aqua (water),
waarvan de duitscbu stad Akeu ook
ha r<ln uaam heeft.
AKKERBILDJEN, AKI\ERHILJE, allerlei
~t!rief

of gereed~chap (Vl.).

AKKEHER\VTEN, de groeno erwten die
men droogt, in legeostelling van dil
zoogezegde peleru:tm (llrllda).
AL:. m. (Overal) •..
AL, van dagelijk~cb gebr. in 't Zuil!. voor ;
reeds en alreeds.: hebt gi,i dat al UBdt&all? liet is al bij vier urt'/1. Zill
albij.
ALARM, m. (OI·eral).
,\LBIJ, bijw., bijna, bijkans, omtrent
(Westvl.).

ALO

ALBUM, m. (Overal).
ALDAT, voor: al ware het dat (N.-Hr.).
ALEEN, ALEENLIJK. beter dan alleen,
alleenlijk.
ALEENS, te Gent en elders uilgtlspr.: alees,
alee111, van uiet gevolgd, bet. in Vl. :
leiCs, in well.;eu ~in wij, Brabanders,
ook alleen en alleentlijk bezigt>n : ik.
keu u aleetlB niet. Jk wist het alleenelijk niet. Deze woorden zijn iu 'L lat.
quidem, nequidem.
ALE ES, ALEEST. Z. aleens.
ALEVEL, hijw., evenwel (IJrab. en Vl.),
Z. alever (r voor I. bij ons bi. 43). De
Duyu;cblender heeft: aver, ever, eehter. Z. Archief IV, +21.
ALGEBRA, m. (Overal),
ALKAI\S, 'tze!Cde als : al&kak&, kwansuis
(Oostvl.).
ALING, ALINGE. Z. aallijk.
ALLEGATIE, v., in den zin van 't fr. embarras (Maastr.); te Leuven zegt men:
embras, b"char, bescheer, gesc.heer.
ALLENKEHBAND (klemtoon op lènk),
alleenkeus (h.·en d. in Oostvl.).
ALLERKINDEREN, ALLERKINDEREN·
DAG, ft!est der onnoozele kinderen,
. den 28 december (Drab.)~
ALLES END ALLES (de d wordt in de
uit~praak'verbonden aan alles), alles
te.samen, teenernaai alles : hij sloeg
11/les e11d alles in stukken. In Vl. zegt·
men : al men da/le voor : al med alle.
In oude schriften treft men ook : al/i
end al&, als en als, als aan als, bijw.
voor : geheel en al, geheelijk :
Dat hi scmder orloghe
l11ven soude als e11d als.
(Drab. Jeesten, 11, v. ~288)
Als is hier een gen. van al. In Kor-'
trijk zegt men : allu is er goed ~at
maar plaats vult, 't is ~el ijk met wien
men te doen heeft, als hij maar betaalt.
ALLOOI, m. le veler stede[l.
AL.METEENS, in Westvl. belzelfde als in
Br. ineens, algelijk, eensslags.
ALOË, m. O\'eral.
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ALPHABET, m. overal, bebah·en in Westvláander.
ALS, wordt dikwijls bijge,·oegd zonder dilt
het juist noodig is, b.v. zoohaast als,
zoo gauw als, zoodra als het noodig
is. Als boort men veel in N.• Br. bij
morgen, ~isteren tot versterking: liij
zou als morgen komen, zoo zegt mon
ook elders : als nu, als nog.
ALSTAANSWILLE, met de meenin~, met
bet gedacht, om te zien: iets alstaan~
wille doen (Omstr. van Loven).
ALTAAR of AUTAAR, m. overal.
ALTRA TIE. Ik schoot in altratie. Altriltie
iemand aandoen, verscbrikken (Oost•
vl.). Z. altereeren (16). '
ALUIN, m., overal.
ALWEG hoort men, omstr. Breda, voor:
altoos, t~estadiglijk, steeds : d11 zieke
was bet"., doch kloeg al weg van
dorst. Wachter, die het even als btlt
bgd. al/weg,. afleidt van toeg, in de
bet. van : tijd, zegt dat het 'tzelfde is
als 't eng!. always, dat bij Willeramuil
alliz, en in 'L middeneeuwach dui..,ch
alles is. In dezelfde bet. vindt men,
bij Spiegbel, atheen, 'tgeen ons aan 't
Lovenscb a/nee, aaneen,- aaneenaan
(alllaan) doet denken. 9ij de Vlamingen
)>et. alljjds aan, altijd aan : gedurig
voort : het regent altifds aan. Altijds
wordt omstr. Bru!(ge uitgespr. altiist,
altiiste11 (Westvl. ldiot., 49-50).
AL WIJL, ALWtJLS. Z. allewijl, gebr.. iu
Limb. voor : beden, tegenwoordig.
AME, AMEL, komt te JJperen en Poperinge voor in Blomme van ame of va11
amel en dit bet. ·dan ameldonk.
AMEN. Uit en amen wordt geiegd voor :
gedaan : gij zult thuis blijveil 1111 daar
meli uil e11 ar111m. Hel i& uit til amen,
bet is seffens gedaan (Overal).
AMEZEIKE, voor aamzeik, mier (l:loii.Limb.).
AMPER, bijv., omstr. Loven ook gebr.
• voor : ma~;er, armacbtig; en Plant.
'fert. amper door : rBVeche, aigTB, lat.
acidus, amaru&, (erus, welke bet. bet
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overal in 't oude Brab. nog heeft.
'I'Oorbij is (Drab., Antw., Kemp. en
AMPERKENS, bijw., verkleinw. van amMaastricht).
per, scherp, nau1\'elijks : cl~ w1r tca.ç ANKER is overal m. In Limb. bet. heL: 't
amp11rkens geslagen (Overal).
vierde van een wijn\'8t : ik heb em
AMPT, AMPTENAAR, vinden wij beter
gansehen anker kappuen (kabniskoodan : ambt, ambtenaar.
len) i11gemaakl (Onislr. van Venloo).
ANANAS, m.. en v. in Drab. en A:ntw.
A~'JiiEGAT, o., (hanttgat) ook voor traag
ANDEREN boot·t men omstreeks Breda
Pn sukkelachtig men~ch (Omstr. van
voor : antwoorden.
Loven).
ANDERWAT, klein slokjtl met twee pun- ANNEMARIE of ANNF.MIE, 't zeHde in
li!!e einden dat men bij middel van
Oostvl. als kalle, bonne, d.i. domkop,
eenen ~tok op doet ~pringen (Om~tr.
lomperd : ge zijt een annemi11. In Br.
van Brugge); in Brab. spino1je.
7.Pgt men Anntomie voor: Anna Maria.
ANOI.IVIE, m., dorh in Limb.' v.
Z. ~oo~. 8euze, ~ui, wuite.
ANEPIANE, stillekens, zachtjes aan (Vl.). ANNEWIJITE or hannewuiten, m.. roeANEWUITEN, ANNP.WUITEN. Z. bannetnard,· en overdr. : domkop (Rrab.,
wniten (roelaard).
1\emp. en Vl.). Z. anne (IS) of hanne
(li";} en wuile (R'a}.
ANG, v., voor : angel. straal van bie,
ANSJOVIS, m. (Overal}.
we~p, enz., ook het puntig gedeelte
van mes~en, beitels, ent., dat in den ANSKESTF.K. Z. banskeslek. Ansk,(n) is
in Vl. ook de eigennaam zoowel van
hecht steekt (Drab.). Z. angel in het
een jongen (Angelus), al~ van een
Westvl. ldiot.,ISJ, en, hij HoeuiTt, 48,
· ang voor· eng., d. i. smal en bijgemei~je (An~~:elal, du~ voor: angske.
ANTWERPSGil JAAR (een), een korte lijd,
volf{ : scherp.
ANGELSSPOELEN of VLIEMENSPOEh. v. PPD maand (OmstreeksAal'!'chol).
LEN. Op sommi~~:e dorpen der 1\emp. AONZEENEI.JI{. Z. aanzienlijk.
beslaat het gehr••ik dat, van 's zon- AI'F.NING. halve kluit, stok '·an IS een tiP·
daags, nadat de oog10t binnen i~. men,
men (Westvl.).
vooral de jeugd, zich in eene herberg APOSH:L. 't J,ç ren a post PI, ieverig godsdienstprediker (Overal), Een tragf.
gaat vermaken, en dat beet men, hier
apo.çfel, een luiaard ; een rlrooge apo.,de angels, p:inds de vliemtm spocl~n
of doorspoelen. Angel of vlieme ~an
tel, een die droog is of nooit lacht
(Oostvl).
graanaren in Br., bet.. in Vl. : assrls,
APPEL. Den schoon.çten allpel van dm
lat. arista.
boom afhalen, bet· mepste voordeel
ANGELUS of ANJELUS. Met den a11gelru
Prgpns uit trekken (Oostvl.). In rlen
1pelen is in Oo~tvl. hetzelfde kinderspel als in Westvl. : ,,pelen met dm
apprl bijten, iets duur moeten helalen
1\Vestvl.).
htlli-je (4831, als in 't land van Waas:
kal-Bpelen (216), als te Antw. : klin- APPI~L (brroep), m. bijna overal in 't Zuid,
kaardor klinkhoutspelen (2112). Anje- APPELBI\000, o., r;ebak van gesteven
lus, de j op zijn fransch uitgesproken,
appPlsap (Oostvl.); appelbroodje is te
is een stukje bout op beide punten
Antw. 't1.eiCde als : krolir.bol (29fl).
gesneden.
AI'PELDOMPEL, appel miltdeeg omgedaan
ANISETT~. m., overal.
en in kokend water gelpgd (h. en d.
in Westvl ). Z. dompel, de daad van
ANGSI\E. Z. anskeetek.
ANNA. In Sint Anna Ifchaprade (raai) ziJn
eens onder water te duikelen.
of ziltttl, wordt gezegd van dochter~. API'EI.DOR'ENS voor : kruisbeï!Sen (Zierikzee).
wier trouwtijd om zoo te zeggen al
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APPELEKOUW, abrikoos (MaasLr.). Z. appelkoos (49).
API'ELFLINK, ook uilgespr. appelvi11k,
haastige lap of Flag op de wang, oorveeg. ~meer (Omstr. van Turnhout).
APPEI.FRUT, betzetrde in KI.-Brab. als :
appelspijs of appelplammaai (t!J). Zie
frot (43'); te Antw: gebruikt.
APPEI.PAP, v.", is In Westvl.een kinderspel bestaande bierio! eerstlegter een
zijne band ergons op, dan legt er een
tweede de zijne op, dan des8elijks een
derde en een vierde. Deze, wiens band
de onderste lag, trekt zo uit en legt
ze weer maar boven op; eo zoo gaat bet
altijd maar voort tot dal dan elpdelijk
de bonden zoo gauw door elkander
gaan, dat het een mengelmoes wordt.
Zie verdors Westvl. ldiot. (56).
APPELPROL of APPEI.ENPROL, m., appelmoes (Kemp., Lier).
APPELENPRUT, stoofsel van appelen met
aardappelen (Omslr. van Venloo).
APPELTROT, appelmoes, appelbrij, appelstoofsel, appelsiroop (Oostvl.). Z. trot
blz. 74-9 en appelfrut.
APPELWIJF voor babbelarea : ge klapt
geljjk een appelwü'((Br.); elders bet.
l1el ook: krakeelster.
AP~ETIETÊLIJK, bijv., smakelijk, met
appetijt: appetietelijk eten (Limb.).
ARUAT; o., rond Tieoen gebr. om de jaarmarkt van hoornvee en verkans van
't waalscb stedeken Geldeoaken aan
te duiden: roi1d half September is het
arbat :e Geldenaken.
ARDUIN. Zie ordulo.
AREN ort IN AREN KOlEN beert Plantijn
voor aren krijgen, en In dezen zin
wordt bet nu nog gebr. in de prov.
Antw;. en Brab. : de rogge begint te
aren.·Arne,erne, oogst, en na-arne,
no-oogst bij Kiliaao.
ARGLIST, m., uitgen. in Limb., waar bet
vrouw:elijk is.
ARK, v., voor triomfboog (Brab., Oostvl.).
ARMEN, m., voor : bureel van lietdadigbeid, de goederen van de armen : op
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den armen sta.an; den armen trekktm,
van den armen trekken of geholpen
tVorden; bet. in Brab. 'lzetrde als in
Oo5tvl. :van de armenkamer trekken,
door he' bureel van liefdadigheid geholpen worden. Van den armen sijn,
nn bet armbesluur deet' makeu. Zie
beiliggecst.
ARMEROSE, 'Lzelfdealsarmóedje(Westvl.
ldiot 58), arm beestje (Kortrijk), iemand of iets dat armoedig or kaal is
(Waas).
ARMGOEUEREN, goederen defl armen
toebebooreode.
ARTIKEL, m., overal, behalve In Westvl.
waar 't ook o. is.•
ASCHOENSDAG voor: Aschwoensdllg, Cr.
jour d111 Cendres, eerste dog van den
veertiRdaagschen vasten (bijna overal).
ASJEI.KEN; Z. ba~jelke.
A$PERSIE, fr. a.,perge, meeslal m.
ASSCHEWIJF, wijfdat de ascbbakken van
hoeJie,·uron aan de buizen komt afhalen, om er de goede Jioolljes uit te
rapen (Oostvl.). ·
ASSCHEPOEZE; vrouw die sto'fen tin kacbels poetst (Westvl.), is eeoe verbasLorde uit.spr. van : asllchepo11tser6111,
ascbpoetster. Z. asschevijster (Westvl.
ldiot., 60).
ASSEL, m., 4• de vang van eonen wagen,
Cr. (rein; i• het blad vao dennen,
sperren, pijnboomen, lr. aigui1111 de
pin; 3• de bladjes van de vlasbereis ;
~· vlieme (ldiot. 8!1), van graanaren,
lr. barb11· od _pointe d'épi, ar~te, 1.
arista; hiervan : a111llauwe, aar met
assels, a11eltarwe, enz. Assel bet. dus
betzelfde als spèl (653) of naaide van
dennenhout, mastenboom or als baard
van graaoaren.
ASSE;LTARWE, soort van tarwe metlange
asscls ol vliemen (Vl.). Z. assel.
ASSENOOT (Limb.), alenoot (Brab.) voor
baze(l)noot, Cr. noiutte. Z. assel.
ASTELLE, v., kapmes om klein bout meê
te kappen· (Hagel.) : 't komt waarschijnlijk
't bgd. aai, bijl. rr.

van
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hache. Z. akA, aokse, hü Kiliaan a.,tia.
ASTRANT. bijv., stout, onbeschaamd 1 't
i8 een a8trante kerel. (Kemp., N.- Dr.
en Limb.).
ATA of ATTA, m., '!zelfde totiJasseH: als
elders In J,imb.: ete, grootvader: men
zegt In Limb. ti voor vader, 11111 of ata,
ale, groot•ader, t'n etete voor over~trootvader. Dij ten Ka te lee~t men :In
't :Voe11. Gotb. alla, In Oud- Fries.
haua, en nog In 't Land-Frles hei/I! en
lttyle, in 't Bi~caTscb aita. Hiervan licht
de plaal~naam Al/ettho~n. Atimrodtt.
ATE, o., wilde haver (Franscb Vl.).
ATSCAE I foei (Oostvl ).
ATSEL, oud w. dat ek~ter.beteekent, en
thans te Breda gebr. wordt voor :
pruik : een at8el opzetten.
ATTA. Z. ota.
ATTI\NIIOVE, een dorp in 't rr. Haccourt.
RaadPhove is Raccourt (Roucourt ?).
AU, AA IJ. z. OU.
AUGSIIERING, m., nieuwe baring (Roermonde).
AUVEI, of AVEL (ldiot., ~~), ~plering
(Roermond). Vlg. alv11, I. albu1, wit.
AUVELMANNEKENS, In Limh. belzelfde
al~ alvermanneken& (ldlot. bi. 47).
AVE en AVEN, In Westvl. ook gezegd
voor: avend of avond (Westvl. ldiot.,
6l). Hiervan averulle (H), averor~ker,
enz., in Westvl. gebr. voor avondronker of meikever; rullen bet. ronken.
Z. Westvl. ~dlot., 498.
AVENO, overal in 't Zuiden en zelfs in N.-

Brsh., Vriesland, Neder~aksen ~oor :
avond, dat min goed i~, vermfls, zegt
Wa~senbergb (ldiot. Fri~.). avend uaderbij het oor~pronkelijke is, aiR zijode
het w. afgeleid van: aven, hgd. aben,
I. deficere. Z. Lelpnitz., Coll. Etym.,
t'n Hoeufft, blz. ~l.
AVER, overal in 't Zuid. voor óuder : hij
Î8 a ver,' munt averB zjjn dood; van
avers tot a!Jers.
AVERECRTTS. In 't èverechts, lijk in 'I
rechts bet. te en omstr. Tienen : zoowel links als rechts. Z. kéeraa{scli
(~30), In We~tvl.j!ebr. voor: averecht.q.
I/ij iB averechts of liet is een everecllt8che, zej!;t men, in Drab. en elder~.
voor: hij is linhch, het I~ ren lillksche, ook voor :verkeerd : hij handelt
è11erechts (Drab.).
AVERUISCHEN, koolzaad, ook inüostvl.
AVOND. Spreek woorden en ~preukco :
'11 avonds zijn alle katlekens grauw;
hoe later op den avond, hoe schooner
volk; '11 avonds groote men.,che11 en
's morge11ds kleine kinderen, gezPgd
vau de kinderen die gcerne laat opblijven en 's morgends uit hun bed
niet kunnen (Drab., Autw .).
AVONTUUR, v. overal.
AWILLIG, voor onwillig, mis te vreden,
kwaadwillig: hij i& zoo a willig (Brah. ).
in Oostvl. zegt men eewillig van a( on)
en willig. Zoo vindt men bij Kil. a wij.,,
amachtig, enz., voor onwijY, enz.
AZIJL, azijn (Westvl.).

B
BA (ldlot. iJ), ult.qprnak van : bald; te
Ha~~t~eH en elders In Lfmb. hoort men :
te ba In den zin van : heden namiddag, nu, vandon I! : gij zult te ba in de
8Chool bljjven. Kil. hl'l!ft Tmld In den
zin door onR (ldlot. 'l!l) opgegeven, en
de Teutooista verzendt van bald tot :

altoliant, achter welk staat: bald, snel,
geringen, spoedlch, geradè, rijsch, ummertoe, d.I. heden, nu terstond, weldra, enz.
nAAIEN. Z. baden.
BAAITABAK, schier algemeen in N.-Brab.
gezegd van gewone eenlgsztos grof
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gesneden rooktabak. Doch te Turnhout·
en om11treken noemt men bétabak : de
gemeenetabak ~enomeo uil de zakken
of bakken waarop eeoe B staat.
BAAKTANDEN of BAKTANDEN KRIJGEN, ~ram worden (Aotw.).
BAAl., BALE, v., paardenvlle~. koevlieg,
fr. taon (Vl.); in Brab. :daal (ldiot;
88), da1, dazerik (8!1); elders ook :
brllml. bremlil or brllmm.r.
BAAI.KATOEN, DALEKATOEN, m., soort
van katoen, fr.calicot (overal); in Vl.
boort men ook : bttalkatom, ba/katolln, bollekatoen, o. : lllij draagt een
hnnd t~an balekatoen. Heremans verfr. baaldoelt door : toile d'nnballage.
BAAN, BANE, v., 4" bet plat deel van deu
kop eens hamer11, waarmeê men iets
plat en effen slaat; !• goot lang& waar
bet meel van den moleo11teen nedervalt in el'oen zak (Vl.).
llAANST, DANST, BENST, m., groote of
kleine korf uitstroo of blezen gevlochten; ban31je, btn3tje, een klein ~choal
vormlg korfken van biezen, wi11kens
of Rtroo (Vl.). In Belg.-Limb. Is baast
(ldiot., '!ll), ook baa1, een wissen
. mand of korf.
DAANSTOOZE, DAANSTSLAG, euz., Ion·
deidoos (Vl.), baan~t, 'tzeifde als t•onk
(ldiot. 82i) or tonder.
BAAR. v., platte aarden kom met gaatjes
voorzien, of gatenplatteel (Umb.(. Zie
baar (ldiot. U).
BAAROKOORN. BAARDTERWE, in Vl.
gezegd van kooru of tarwe. wier aren
baarden of ~Hemen (821) of. Reiijk
men iu Westvl. zegt, nuels bebbl'n,
zooal~ de gerst.
BAARDNOOT (baardoeute), v., ROOrl van
bazelnoot met barden wol omgeven
die In den bof wast (Westvl.).
BAARDPLAAG, v.. huidr.lekte aan de kin;
fr. mentagre (Westvl.).
BAARDSLAG, ullgesprok. baur1lag, m.,
4• de daad van baardslaReD ; '!• ~troo
waatuu het graan olet teeoernaai uit
de haarden of aren Is geslagen {Drab.,
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Hagel.). 7.. yoorslag (ldiot.• 8:'0).
BAARDSLAGEN , ultgespr. /Jaurslagcn,
is ook in Drab .. de prov. Anl.w. en 't
lfagel. gebr. in den zin van : de baarden or aren afslaan op eene ton,
eenen houten ezel (ldiot. 424).
DAARDTREKKEN. Den baard van dl!
1chool trekken, 'tzelfde als: haagschool
houden (Brussel).
BAARKLEED, ook In Vl. gebruikt.
B.URLOOPlNG, v., 'tzelfde ais: baarloop,
ber~ergkermls (ldiot., !5).
BA ARM, DARM, BERM, m., bet. eigenlijk:
heuvel, lange smalle hoogte, dam (Vl.);
doch in OostTI. Is baarm, of liever
.sonnebaarm, eeoe verhevene streep
11roods, derwijze oangt!lejl:d dat ze
zich butten het bereik der koude winden bevindt, en vroeg en loot door de
zonnestralen beschenen wordt : men
plant vroege erwten of andere horvruchten op de sonnebermtn.
BAARREM (ldlot. !IS). Z. baarm.
DAARSKE (haa~ke). Het baar~ktn boven
hebben, iem3nds hulp of onder~tand
11iet meer behoeven : &edert dat !tij
gtl!r{d liee{l, beziet hij mij niei meer,
hij hee{ll1et baar&ke boven •
DAAS, m.. bl'l. in Drab. en Zuid. Vl. bepaaldelijk : de man o( .meester, en
bazin, de vrouw or mee~lerse eener
ht!rberp:, af~panninp:. z. ldiot.. '25.
BAAS, '!zelfde als baast (ldiot. 211), mand,
mandje, korfje van wi~jes, biezeri, enz.
gevlochten (Beig.-Limb.), is dit woord
mlsschi!'n \'oor bastkorr, omdat men
licht vroeger ook korfjes vlocht van
bast (scbor11) of is het w. verwant mP-L
het Ylaandersch baan&t, ba11.!t, ben.,t,
rood biezen of strooien korfjes en dit
met bund, bunt, bont, ·bood~ lies of
of spichtig gras. Zie baanst.
BAAT, nut, voordeel, Is m.. lo de prov.
Brab., en v. in andere gewesten. Alle
baten helpen, zei de mug (Drab.), of
de mui& (Ooshl.), en Jij piste in de
Jee, spreekw. bedtildeode dat men
alle voordeel, hoe klein ook, moet In
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acht n«!men, wil men tot grootere komen. Balen, mv., ook voor: brokkeu or
geheimen : nu komè11 de baten uil,
d. i. nu !>omen del streken aan den
dag (Drab.).
BABBEL, DEBilEL, m., bet. nit't sleehls :
snater, gesnater, gesnap,maar ook: het
babbelen in den zin van :kauwen, fr.
masticalion (Westvl. ).
BABBELBEESTE, v., babbelaar, babbelaras : ge zijt een babbelbeeste (Gent en
omstr.).
llABBELEN, }!. en o. w., kauwen, rr. macher (Westvi.J; bij Kil. manducare
pra111epiolia.
DABBELGAT, o., babbelkous, babbelares,
babbelers of babbelerse (Oostvl., Brab.
en Antw.); men hoort ook in. Brab. :
babbelkont.
DADBELGUITJES, DADUELGUUTJES, o.
mv., gebabbel, gesnap, veel gepraat
(Maastr. en omstr.); te Hoermonde bet.
bet: kwinkslagen; In Groningen heeft
babbe/gugies ook den zin van : kwink·
slagen eens grappenmakers; in bet
zeeuwsch, kanton Axel, is bubblègeus·
j111 tegenspraak. Het zal eigenlijk babbl!lguitjll zün, J.l. i, kleine babbelaar,
slimme, looze snapper, grappenmaker
(Z. arch. voor Nedcrd. Taalk. 111, 346).
DABBELIGGE, BAilfiELINGE, DABBELINNE, v ., babbelaarster (Vl.).
BABBELINGE, v., het babbelen (Vl.).
llABBELWATER,o.,brandewijn of andt>re
sterke drank die dronkeo maakt, en
dus gemeenlijk babbelen doet : hij
heeft babbelwater gedronken, hij is
zat(VI.).
BACHTEN, ook in Oostvl. gebr. voor :
achter, engl. backe, Cr. derrière. Hiervan : bachtenel!n, achtereen ; bachte11·
11engaan, achtereengaan (Vl.).
BACHTING, m., soort van boerenappel,
goed om taarten van te bakken (Vl.).
BADEN of BAAIEN, b. w., met spons, natten doek, enz. zachtjes bevochtigen
en zuiveren, Cr. bassiner (Drab., Vl.),
Kil. heeft badtn in den zin van : stor-
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ten, natmaken, besproeien, wassen.
In Vl. wordt baaien ook gebr. voor :
behendiglijk wegnemen,ln 't kaartspel
afwinnen. Baaien (ldlot. ~3), bijna
betl!n, baaien of bdn uitgespr., is niet
anders dan 't werkw. baden, dat,
e1·enals in de Kemp., Belg. en Holl.
Limb., ook in Geldorland gezegd wordt
voor bet rechtbuigen van eenen stok
met dezen io 't vuur te steken en bet.
eigenlijk warmen. Z. beije11 in het
Taalk. Magazijn, 11, -1-H. ·
BADVRIES, verbasterd van : baye de {rise.
Zie duffel.
BAF, DAFFEN. Ba{ is de wortel van bafre·n, en bet., io Brab., wat men te haffen beeft. Hii houdt van den ba{, en
boffen, eten, gulzig, smakelijk eten :
h&' kan goed baden, iemand goed /at1111
ba ffen, of ook . iemand overboffdn,
opbolfen, d. i. hem deo buik laten
vol ettJn. In N.-Drub. bet. een goede
ba(: een lekkere, rijkelijke beet. llet
woord is verwant met het oude fr.
baffrer, dat Roehefort (Gioss.) verklaart door : manger gloutonnement,
en met baver, kwülen, kwülbaardtJn. Z. in 't ldiot. boffen en boffen.
BAFFER, m., vuistslag op den rug: door
cll! baders loopen, loopen door twee
rijen van jongens, die met de vuist op
den rug des loopers slaan (Westvl ) ;
in Brab. heeft men boffen (ldiot., 66)
voor slaan. Z, opboffm, opslaan. Zie
ba(, baffe (ldiot. 1!6), slag.
BAGGEMAN,DAGGEVENT.Z.bagge.
DAFUITE, kaakslag, klets (Vl.).
BAGAAI, m., blagaai, windmakerij; bagaaimaker, windmaker (Vl.).
BÁGE, v., bagger, slijk, fr. bourbe, boue,
2• ring, fr. bague, kostelijk gesteente
(Vl.), in welkeo zin Kil. ook bc1gghe
beeft, en bagghen ende juweel en.
DAGGE, v., rugmand, draagkorf voor meoschen of dieren, fr. hottB. Hiervan :
sol{erstekbag, baggeman en baggevent, iemand die met eene rugmand
rondleurt (VI ). Vlg. het fr. bdt de
::!
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mulel, bet engI. bag bet. : zak, en is
misschien verwant met bac en bak.
In N.-Brab. bet. bagge: dunne ijzeren
plaat, welke in de vuurbeerden geplaalst wordt om er lt>geu te stoken,
en ook, in sommige oorJen : slabbe
béet (Hoeutrt, '24).
BAGGEROELEN. l'oor de baggeroelen
loopen bet, te Maaslr. : nutteloos, Ie·
vergeefs, voor niets loopen, iets nulteloos of zondor beloouing verrichhJD.
BAHIEREN of BAJIEI\EN, o.w., sclu·eeuwen, kijven en gedruisch makeD, gelijk bet dikwijls ~ebeurt onder hel
herbergsvolk : tieren en bahieren,
achree u wen en tieren ; berschen en
bahieren, op de straal loopen en gerucht maken (Westvl.}. Vgl. bet Cr.
bagarre.
BAl, v., te Maastr. alleen gebr. door kindoren, of wanneer men tot kinderen
spreekt om een peerd te beduiden. Oe
Te utb. heeft paghe voor: perd t, hengst,
ora, lat. caballu&, badiru. Vgl. rosbeiaard,
BAJAAK., in 't Zuid. van Vl. voor: ja, ja;
te Mechelen zegt men : baja, bajade,
bijja, voor ja.
•
BAJiEREN. Z. babieren.
BAK. Van den ouden bak, 'tzetrde als elders : van den ouden eed, van den
ouden stijl, van den ouden stempel,
·van cle oude morle (Oostvl.).
RAK, o., Limburgscbe uilspr. vaD bag,
bagge, ook bigge, joDg verkilD. Dit
bak, evenals verken, is ook een schtli·J ·
naam gelijk bakbee.!te. Kil. beeft :
back, backe, baecke, verken; ook :
baeckesmeer, varkensvet. Zie bakt>,
bakensmeer (ldiot., :!7).
BAKBEESTE, v., 4• voorbak, verken, jong
verken; '!• overdracht. : een die de
beest speelt, die op zwier gaat, eeD
dronkaard, geilaard, vuilaard, lomperi (Oost- en We8lvl.). Z. t>ak.
BAKBERS'f, BAKBORST, v., berst of
scheuring die aardewerk in den oven
gekregen· beeft· (Vl., BraQ. 1 Antw.,
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Kemp.). Z. bake (ldiot. '2i) en bakonier.
llAI\DROOG, bijv., gezegd vnn aardewt'rk
dat droog genoeg is om in den oven
gebakken Ie worden (V I.);
BAI\EI., m., 'tzolrde als: bake, baak, slok
of roede die men in den grond slaat
om illls .af te baken, fr. piquet, jalon;
hienau : bakelen, 'tzrHde al~ bakenen,
met t>akels aftcPkeucn, fr. jalonnrr
(\'1.), van hel oude baeckeren verba~
lerd. Z. bij ons: haak, buke(ldiot. '27).
BAKELAAR, l.IAKELARE, m., bestoven
spinrag, kobbenel die vol vuiligheid
hangt (Vl.).
DA KELEN, fr. jalo1111Br (Vl.). Z. bak el.
DAKEN, BAKENEN, AFBAKENEN, h.. w.,
met baken afteekeueu, baken of stokken slaaD, pinnier des pique/s (\'1.).
Z. baak, hake (ldiot., 27) of bakel.
BAI\ENIERINGE, BAI\ENIERSTEI\, v.,
vrouw des bakeoiers, of eene die ver'kensvleesch verkoopi(Qrugge en omst.).
BAKEN!Hl\, m., varkensslachter, vcrkens• beenhouwer; men zegL ook · bakeniery~. bakenierigge, bakenierste1·. Z.
Z. hak en bake.
DAKGI\ONO, klei- of leemgrond, die door
de hitte des zomers zoo vast ineen
droogt, als ware hij door bet vuur gebakken (Omstr. v. Aarschot). Z. hakken.
DA KKEBAARD, bakkebaard (Hoogslr.).
DAI\1\ELEIEN, o.w., vechten, malkander
slaan, fr. se crosser (Vl.); bij Kramers : ba.kkelijen. Vgl. 't fr. baculer,
van 't ht. baculus (stok). 11 iervan :
bakkelei/je, ge•ecbt, geslaag {Vl.).
BAI\KELEN, o.w., freq. van bakken, een
weinig vriezen, zoodat de bovenste
korst des gronds stijf worJl. (Vl.). Zie
bakl.:en.
DAKKl~N. /Jij hce(l niet ueel op rle11 koop
te bakker1, bij heeft geene weelde.
Bakken wordt ook in Drab., Vl. en
elders ~ezegd voor ; een weiui~ vriezen; ook ge<~:egd van aarde die te gemakkelijk opdroogt i dil i~ ,,/e.cltte
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!lTOIIIl, l1ij tiroogt Ie gemakkelijk; hiervan bakgrond (omstr. van Aarschot).
Iemand laten bakke11, iemand laten
wachten, in ver·legenbeid laten, bt>rn
alleen laten (Vl.). Bakke11 of brouken~
l1akktm, in de ~~:l.&ool moelen blij ven :
de ju11gen heeft overnue11 moelen bakkeil (Vl.); baJ.ke11 bet. Ie Antw. ook :
de school verzuimen.
IIAliKER. m., d1kke witte nwiJ.~ver (Gent).
HAI\1\EUSBROOU, brood dat hij de broodhakkers of broodverkoopers gehaald
.wordt, in tegenstelling van : huisbakkenbrood, of brood dat men zelf
in zijn huis ~ebakken heeft (Brab.,
Antw., Kemp.).
·
IIAKK!o:IISKOOI., voor bout- of ovcn~olt'n;
ook in Urah. en Antw. pehr. Men ~af
ons uiL Hoo11slraten bakker~kool ook
op voor : kriek.
BAKKES (ldiot., '21:1). Als iemand, in hel
spel verliezende, moet betalen, doch
mag mfèdrinken, dan heet dil bakkesaan; maar mag hü niet meêdrinkeo,
dan .is bet bakkes- af. Iemand bakkesaf spelen, is 'tzelfdt1 alM iemand, die
zijn aandeel meent te krijgen, niets
geven.
IIAKIH\UID, KUIPEHTIE, in Vl., '!zelfde
als in Drab. : &leute/bloem, eierkmid,
fr. primevère.
IIAI<NERIG. Z. beknerig.
UA I< PEER, v., pe~:~r die gt~wo..trolijk niet
troed is om ruw j!eët•·n te wor·den en
gebakken of gebr·aden wordt (8rab.,
Antw. en eldt•rs). Z. t.raaipecr, in Vl.
(lebruikl.
BAKSEL. !Jat zal maar BMI br1ksel brood
dure11, dat zal durPil zoolang als een
haksel broop in het rl'ruteo duurt, d.
i. dat zal niet lang durro, dat zal
maar een acht of tien dagen duren
(llrab ). ·
IIAKsn; of IJ.\KTE, v., t.ak~~l. fr. fuurnéti
cuite, cui~&OII (VI ), hiervan ·: bakle::ak, baklebroud.
IIAK TEBROOU, IIAI<STEDI\000, brood
dat mtln van eigen meel bij den bakker
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laat bakken (Westvl.); bakte zak, meelzak. Z. bak,ak en bakkeroibrood.
BAKVERKEN, 'tzeJrde, te 1\onse en elders
in Vl., alg : bakbeule, d. i. een die
zich aan overdaad of gulzigbeid overgeeft. In Bt·ab. zegt men daarvoor ·
ook : t•erken, beelll, gulzige hond, enz.
Z. hak en bakzwijn.
JlA K Z \V IJN, o:, Bulzig3ard, wellusleliug,
ge!laar·d, ontuchtigaard (VI.) •. Z. bakbeeste.
BALE. Z. baal.
B.UEIN, v., in alle beleekenis (BraiJ.).
BALEKATOEN. Z baalkatoen.
UALG, m., in de gemeeue spraBk voor
Luik, ook buik van dieren (Vl.), hiervan balghoepel, reep, band die om deu
buik eeoer lou ligt ; balgpjj11, buikpijn; balgvulder, groolt'1 ongemanierde
eter, gulzigaard, slokli.er (V!.); blaa.balg.

DALING. Z. houweel.
DALKATOEN, baalkatoen (Vl.).
llALLEUUZE, appelbroodje (Hoogstraleu). ·
UAL;LEK.EN IN 'T HOEDJE SPELEN, joogtJnsspel. Al de jongens zetten buuue
Llak tegen een muur met de bolle
hwgs bo11eu : Elk beeft zij oe beurt om
er met eeneo kaal.bbal naar loe te
· worpen. De anderen mogen er dichtbij
of verpf staan. De jongen, in wieo11
klak de bal vliegt, moet echter rap
genoeg zijn om selft~os den bal er uiL.
te oemeu en hem naar eenen lijoer
wegloopende makkers te werpen.RaaU
.bij niemaod,dan krijgt bij een steentje
bij in zijne klak, raakt hij hem, dan i»
bet de andllre. Die de meesLa sleimijtlil
iu lijneklak beert li11gen bij heL uit~
scheiden, is er het minst auu geweest
en beeft de meeste eer vaQ het spel
(Oo&lvl.). Zie hoedjebal (t39).
RAI.LEN. ROLLEN, o. w., zich IQ ballen
of in bollen v~rmen, eenlln koolhijgen ( Ur·ub., Vl.).
·
BALLINGSCHAP, v.; doch o: in Drab ,
Aotw., Kemp.).
BALLOUTER, biJ Kil., wordt nu te Aotw
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uitgeapr. ; palloeter, voor kloot, en
overdracht. voor bedrieger i biervan ;
palloct~ren, kullen, • foppen, bedrleaeo : g1 sult mii ni palloeterm. .
BALROOS, rood Tieoen voor pioenbloem i
In Drab. en Vl., is balroos, een soort
van witte meelbloem of meeiboom, die
meu in 't fr. boule de neige heet.
BAMISWE~R, voor: baa{miiWedr, ganscb
Belglil door, voor ; slecht, rejSenacbtig
weèr, een weér gelijk bet gewoonlijk
is rood de feest (mis) van St-Baal
(Bavo).
BAND, BANDE, 'tzelfde als: ho~pel (Zuid.
van Ooslvl.), doch te Gent zegt men :
band van eene ton, maar bet speelluig
beet er : hoepel, hoepelen; in Drab.
zegt men : reqJ, met den reep ~pelen,
of reepen, en ook reep van tonnen of
vaaljes; maar nooit band voor het
speeltuig, Ir. cerceau. Er eeniJ/I band
omleggen bet. : zweeren of vloeken
in Brab., om betwelk uit te drukken
men in Vl. zegt: er ftJfiBfl doorlegg11n.
BANDELIER, m., Ir. bandoulière (Drab.,
en Antw.)~ draagband of bangriem,
11cbouderriem : in Drab. zegt men ook :
h11lp (ldiot. 483).
DANDEl.S, m., van binden, in Gelderland
en Zutphen gebruikt, evenals in Belgie
en N.·Brab. voor: 6anden; in ·Drab. :
bende/1 en bindel1, lat. {aBcia.
IJANDJE, o., uilgespr. bend1ch11, band, en
in 't bijzo~der bemdabandje,fr. fauxcol (Maastr.), te Loven kolieken.
BANDRIEM, m., lederen draagzak waarin
de scholieren hunne boeken dragen
(Kortrijk).
BANDROEDE, v., roede die men, om een
strooien dak of eene baag vaat Ie
bindell, bezigt (Vl.).
BANDSPELEN, o. w., met den band of
reep spelen of banden (ldiot. '29),.boe·
pelen (Vl.); omalr." Loven zegt men ;
reepen, met den reep •pelen, Z. band.
BANDWlSSE, BlfiDWISSE, v., wia"olteen
om iets meé te binden (Westvl.).
BANEDOLLEN, o.w., op eene baan bollen
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· of bollet.,.ag •pelen, ter onderdeiding van lutaeboll•n (We•tvl.).
BANEN (bet land), bet bebouwel! of gelijkmaken (Z. ~oeum, !11); in Vl. bet.
baliBIJ mol de baan vuo eenen hamer
le\1 plat en elfèn slaan.
BANGOOR, m. en v., vreesachlig persoon
(Maaatr.). Z. bangerl, bangerik (14iot.,
bi. 30).
BANGTE, v., ba011heid (VI )1 en in W&tvl.
ook benauwdheid; 't wordt gezl!gd van
de lucht ': de bangte van hel wld.r;
bang wedlr, benauwd, 4of, ·~cbtend
wee11.
.
BANNING, DANNJNK, m., buasel 1 bundel : bannihg hooi, atrooi, enz. (Meetjesland), z. bannen (ldiot., 30), van
binden, bond, gebonden.
DANS, v., mand, 'tzelrde als 't Ir. bana~,
pakmand, waarmand (Omstret. van
Lan4en).
DANST. Z. baanst.
BAOR. z. baar.
BAR, m , beer, of geltverkeo, Ir. verrat
(Vl.).
.
. .
BARAK, ullgespr. brak, van 't Ir. bar~q.u,
ital. baracca. v., Ie Maastr. gezegd
van : een vuil kqt, e~u morzig b!li&,
~~e~~e slordige kamer.
BARBEEL, o., de barb11len, de tauden
bov~n of onder aan 'I schof van een
slot : warme11r de deutel in he~ alot
draait, ontmoet hii de barbeclen, en
doet.'L acbof in- en uitvaren (W01tvl.).
BARBEENDE, BARREBEENDE, BERRE·
BEENDE, met bloote beunen; barbeena, barreb111n1, b•rrebeeru, barvoots, blootvoets,blootbeens (W01tvl ).
BARBEL voor Borbara (Vl.).
BARBELS, BARBELEN, m. nw., tsndbolten, plaats waar de tinden uitkomen,
staan of uitgevallen zijn, fr. alwole•
(Westvl.).
BARBERJEN, voor : B3rbara (Omatr. Loven); in Westvl.ook Barb,l; in Drab.
en Antw. ook : BBlló, Bien, ouling11
. Biirt : A{ma Bür11, Vlaamscbe dichteres..
·
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la11d met ba1kamer fittien (Westvl. ).
BARENSPEL, wor11telspel, worstellog
DASMAKEN. b. w., opeten, teeoernaai
(Meierij)
DARM, BERM (fdiot., 31), beiden iu Vl.
binnenspelen :hij he~[tal Jfjn lekker&
gebr. Bij Bild. is barmen, opwellen,
ba.f gtmaakt (Gent).
gisten.
BASSIERE, 'tzelfde als : bastiert (ldiot ..
RARMSLOOT, sloot, langs den dijk eeoer
36), dekzeil, huil of wijle (ldiot., 86:J)
nart loopende (Kemp., Meierij). Zie
van eeoen wagen. Ir. btlchl!.
barm.(ldlot. 31).
BAST, m. en v.. be~. eiger.lijk :omkleed~!
BARNSEL, o., van barnen, naoogsten, de
van bo11l of van peulvruchten, dus
met de band opgeoog~le aren tusschen
schor& vao boom, pel, scl1elp of sloosden duim eo eersten vinger sameoge·
ter van kernvruchten, en, dewijl de
biodeels, koorden, stroppen eertijds
voegd en In een b••~~~~elken gebonden,
\'30 boomba~t of schore gemaal\l wieror '&zelrde, in 'l Hagtol., als omslr. Lo·
den, bet. het ook: tobw, koord, draad,
ven : :ang. Z. baroen (ldioL. 31) eo
strop, zoo bet. ba.,t io We~~tvl. l•ij de
baard. voor aar or korenaar.
zilversmeden : geplette draad van zilRARNSTEEN, over~~l m:als steen.
~er or goud, en hij de timmerlledeu
BARRE, v., 'tzelrde als In We~~tvl. : baar,
bare, staal of stang, Ir. barre, bet. Ie
aldaar is het de draad, wiens een einde
vast is, terwijl bet andere dient om
. Gent en omstr. : 11lagboom, sluiliogspa\1, rr. barrière : over. de barre
eeoe ronde af te ~eh rijven of te IrPk1pri11gm. Kil. heeft baere, in dezelf•le
keo : trek eens den bast om te :ien of
beteékenis en verl. het door rP-paguhtl juist is. net is iD Vl. ook de schrl
lum, vrctis. z. barrespeiPn en harren.
van het vlas en bij uitbreiding hel vlas
7.elf; \erders is het de bllid van het
BARREBEENDE, BARREDEENS, barvoets
(Vl.).
lichaam, de huid, het lichaam : zoo
DARREN, tolhek, fr. bar·•·lère (Roermond).
zegt men : :~~ijn~n bast vull~n; ie mant/
Zie barre.
op Jijntn bast geL•en (Vl.); op 1ijrre11
DARRESPELEN, 'tzelrde 11IR : varelptien
balt 11p~l~n. grooteo honger hebben
(West-Drab. en Ooetvl.). Eveoalsstrop,
(ldlot. 771-); het Westvl. fdlot~ (09)
heelt: baar, bare, krijgerljesapel. rr.
v. (fdiot., 690) voor : deugniet, vlu~t.
jeu des barrts; bare looptn, bare spe·
gebr., wordt, zoo ook wordt bast ge·
len, rr. jouer au.x barrrs : de school· zegd voor : snaak, schelmkeo, vlug :
kinderen liJopen dikwfil• barto. Zie
die jongen i1 een ergebast (Kl.-Drab.).
VIII. bang11, bast, bastje, baaslje, ver·barre.
HARST, BERST, m., meest v. In Drab.
klei uw. v11n baas, een kort, dik manBARTHEL, BartholomeUs.
oeken (Westvl.).
BAR~OETS (doctor), _iemaud die zich met BASTA, vandaag (Aotw.).
beefkunde bemoeit zooder doetoor te BASTE, 'tzellde al• bakte or bakste, baksel
(We~tvl.).
zijn (Westvl.).
BAS. Z. but.
BATEN. Z. baat.
BASBARVOETS, bijv., fi&Dech ba rvoets : DATIST, m., In Drab. en Aotw.
hii stond' daar ba1barvoet1 (R. Loll- BATJE, vader, voor patj~. vorkort vao
pnalj~, en dit va u papnatje (Gent). Zie
deo). Kil. heen baerschenoelq, baerba, vader (ldiot. bi. U). .
voet, baervoels, en. baervoetb1·oetûr
BATS, BATSCH, bijv., recht, etijf, fier
voor minderbroeder of blootvoeter.
(Kl.-Drab.). Zie baat (fdiot. !11); in
BASIS, m. (Drab.).
Westvl. bat1ch, 'tzelfde als : barach,
BASKAMER, v., voor vertrek, gemak, ook
stuurscb, rr. brusque, rude. Zoo beert
m. voor beer oraal, rr. vidange•: het
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meil ook notuh voor oor~cb 1 bij Kil. :
hat&ch, en bij llfeyer : hals, beL. koppig, stijfzinnig, listig.
11.'\ TTEMENTEN. o. w., groot ~eruchl ma·
~en door hard op te ~lappen en op
taret te 5laan, krakeel maken : die
zatlappen zijn tct~r aan "I batlementen (\'1.): io Vl. zep;t men : litren en
batlementen, in Brab. : t•loeken en
tieren, ook wel I anieren (ldiot. 711 ).
Hattementen, van ·~ Ir. battement, geslaag, ook klucb~pel, rr. batelière.
.
BAUWT. Z. bouwd.
BA VE. Z. baffe (ldiot. ~6). lap, ~lag, eo
'
bavP-n.
HAVEN, b. w., bard slaan, een zwareo
slag geven (Westvl.).
BA WINDE, v., 'tzplfde als : wi11de, Ir.
liseron (Westvl.).
BAZATSE komt voor io :het i& al zaad
naar batzatse, en bet. : beL is al volk
van eene soort (Westvl., Kortrijk); io
Brab. zegt men : het i., &au& 11aar het
kommeken, 't zijn vogelm van ee11der
toederen. Batzat.~e is bet fr. be&aèe;
welk Bild. rene verbaslering acht van
ons heézak of bedelzak.
BA ZELEN, v. w., verward ~preken, raaskallen, wordt door de kinderen ook
gebr. voor : bet brommen van een
ronddraaienden tol (Mao~tr.), frt'q. van
't oude baesen, lat. dtlirare, errare.
llAZIJN, o., streepjesgoed, fijn eo fterk
bombazijn, fr. basin (Westvl.).
BAZIN, v. Z. baa~.
HEAKKEREl'i. b. w., bebouwpo (Overal) ..
BEDIEDEN, b. w., geld op iets biedl'n, een
bod, fl!ebod of aauhorl doen (Vl.).
IJEiiLEl\KEN, BEDLII<I<EN, o.w., sterling~, dreigens bezien (Westvl.).
m~BOFFEN I b. w., prijzen, grootelijk~
loven : hij i& al veel bebo(t fJfWffSI
(Vl.).
BEBHAODELEN, b, w., al stortenoJ" hekladden, vtJilmaken. Zie III<Hld1•11•n,
behroP~en (ldlot 33).
BEBRIELEN. b. w., door briPiinl( hnvul··
Jen, belabbereo (Vl.). Z he~lahherPn
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co brieJen (Miot. il!).
BEDRIAI!IIELEN, b. w., ml:'t brimmel hedekken : d~ boomen u·aren bebrimm~ld. Men zeilt ook : btbremmrlt'll.
eu hebrummelen (Weslvl.).
BEO. In s!;n bed zilten, kwaad zijn, ge·
st oord zijn : hij zal in .1!;n bedd~;
wfi hebben hem in :ijn bed gesteken,
wij hebben hem kwaad gemaakt. Zij'11
bed bij iel& maken, iets s~odvastig
bewaken : ik kan er toch mjjn bed
niet bij maket• (Hrah.).
BEDAMMELEN. Z. betjammelen en be~
dampeleo.
BEDAMPEU:N, b. w., betrapp~leo, fr.
pietiner : den grond bsdampelen, ook
bedamfelen (p in f) eo beljammele11
(We~tvl.); Iu Braband : bedabben,
bedabberen ( ldiot. 33 ). Z. betLamme •
Jen. •
BEODELIJK, o., en REDDING, v., beddegoed, alles wat Pen bed uitmaakt, als
matra~. enz., Ir. literie (Westvl.); iu
Brab. zegt men ·: beddegoed. beddegerie{.
BEDEBilELEN. Z. bepootelen, bedampeleu.
DEDEEFELE:\', b. w ., bevuilen, bePmodderen ; bedee(eling, besmodderlog
(Oo~tvl.).

DEDEEN, aanstonds (Melis Stoke I, i!7).
Z. bedeenen (ldiot. Ji).
BEDEISTERE~, b. w., bevuilen, hemorsim, met dei.!ter vuilmaken; dei&lf'l"
is natte drek van runderen (Vl.). Zie
dij•leren (ldiot. U~).
llEDEKLOI\, BE~KLOI<, deklok waarmcé
men drijmaal den a1,gelus klipt (Br.,
Antw., Yl.).
BEDEKT, voor : h~imelijk, schamel, bedekte armen: van den bedekten armen
krijgen, in 't beimeiijk geholpen worden (Oostvl.).
BEDELAAR, DEHAAII, m., ronde mand,
uitruwe wis~en fl'evlochten, met eeneu
platten bodem van onder, eu met
eeoeo balvlln reep voor handvatsel
v~n boven (Westvl.); in Brab. :merkt·
korf•.
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BEDELERS, v., overal en van ouds in 't
Z11iden voor bedelares :
f,. en ben Rhern hr.drlent'!
Nueh Of't gueefl br.delilers kin I.
(Outle Vl. l.ied., hh

!111~).

llEOELVEN, b. w., grachten en ,·oren
graven in eenen akker om bet water
laten ar te loopen : tenen akker be.:.
dellot/I (Weslvl.). Z. walervoor (ldiot.
8'6).
REDER, m., voor: bidder, Cr. &ermoneur
d'enferrement (Westvl.).
REDERVELING. Z. bedorvelin~.
BEDERVEN, b. w., veel in Limb. ~ebr.
voor: ten onder brengen, Cr. ruïner;
bij Kil. bederven o( verderven, laL.
perdere, deperdere.
BEDETSE~. b. w., met zorg en spaarzaamheid besteden, bedienen : nu hij
getrolltvd,· is .zal hij mogen .zien dat
11{ zijne prer. bedelse (Genl); van be en
det.~m voor :dutsen (ldiot. 4 I~).
REDEWEG (betfweg), nog algemeen in bet
Z. en N.-Drab. gebr. voor : bedev,,art.
Zie 't volgende.
BEOI~WEGEN, BEJ!:WEGEN, o. w., belzelfde als : bedeva ren, eene bedevaart
doen (OosLvl.).
BEDICHT, dicht op malkander: de ,,chotm,
di11 men hoort, t•olge11 .ztcr bedirht
(Breda, lloeufft, 29).
BEDIIm. o., voor bediederli~, in den zin
van : weerde, Cr. lliiiPrtr : un man van
groot bedïed; cm mee.~ter vo.n klein
btdied (Vl.).
BEDIENAAR of OEDlF.NDER, in N.-Brab.
'!zelfde als in Bruh. en eld.ers : mi,f1/itJnaar.

REOmNERE, zoo uoemde men, in den
besloten tijd, de pril'sters in Vl. die in
't geheim de geestelijke bedieniugen
·uitoefenden.
·
llEDIF.NING, v., berechting, [r. admini,, .
tration de11 SS. Sllcrementa (l.imb.,
Kemp., Orab.). •
IIEDIEZJ<:N, b. w., betalen : gij .z111t mogen bedïe::en (GeuL). Zie hedlliLen.
BF.OI.IGEN, bedeeg, bedegen worden: arm,
rijk, groot bttgijgm, arm, rijk, groot

JIF.O

worcien. Kwalijk bedijge.. , in bezwijming vallen (Oostvl.); poten :ZIIllen
~t·ilgen bedijge11, zegt men in \'I. even
· als in RrJh. voor : kleir•e din~en zullen groot worden. Bij 1\il. bet. bedlighen ook vermeerderen, groeien, he·
ter worden, enz.
UEOINGING (.bedin11ingB), twist, woordenstrijd (We~Lvl.)
DEOJAM PELEN, 'Lzelfde in KI. -Drab. als:
bedemmelen (ldioL. 3~); in Vl. bedampelen, betrappelen; men zegl ook bedam{elen. Zie dompelen.
.
BEOODDEN, b. w., in Drab., Antw. en
Kemp. eu wel van ouds : bedotten.
bedriegen, foppen (dd voor tt), zoo ook
in· beschudden , breedde , hoogde ,
la11gde, voor : beschutten, breedte,
enz.
DEDOUOEREN, hetzelfde als bedo:lden
(Antw. en elders).
BEDOEN, b. w., bedekken, beleggen, bezetten : den grond fllllt ;ar~d btdo1111
(WesLvl.).
DEDOKI\EN, b. w., op een hol gedeelte
deslicbaams kloppen, gelijk de geneesbeeren doen : d11 borst b~dokken til
behorken, Cr. perr.c1trr t!l aci.,Crtllrr
(Westvl.).
BEDO~IPEN, 'Lzelfde als bedampen, met
damp of rook bevlekken en vervuilPil :
het hrlis was htel bedompt (Overal in
heL Zuiden).'
DED00~1EN, b. en o. w., bedampen, bewasemen : d11 gliuerl 1ij11 btdoomd
(Vl.):
DEDORVELlNG, BEDERVELING, m. en
o., bedorven kind, vertroetelt! kind :
b\j de drukkers het propfblad (We~t·
vlaand.).
REilRAGF.N, BEUROEG, BEDREEG, DEDRIWI~N. b. w., van belang ziju, Cr.
f'tre impor1ar1t : die ;ar&k kan nitl
t•eel br.draget~ (West vI.) ..
DBDRANKE, bijv., 'tzelflle als bedrankt
(ldiot. 3~). dronken (Westvl.).
BEDREEG, bedreig, bedreiging (Westvl:);
,
in Drab. tlrPifJtmtnt, zoo zegt men

DER
ook : bedreegen voor bedreigen.
BEDRETSEN, b. w., belnopen : die weg
.
is fel bedretst (Vl.).
üEDREUTELEN, b. w .. met dreutel or andère vuilnis bezoedelen (Westvl.). Zie
bedretsen (ldiot. 3i), in OosLvl. gebr.
•
voor bekladden.
BEDRIEGKUIL. m., kuil in den grond
waar men iets overlegt op eenen weg
(Hagel.).
BEDRIFTEN, 'tzelfde in Vl. als : bedrichten
(ldiot. 33), bebouwen.
BEDRIJF. o., beridderiog, bestiering, uitvoering, doenlog, !r. e:tploitalion
(Westvl.).
BEDRILLEN, hetzelfde als : bedretsen
(Westvl.), begaan, beloopen.
BEDSTAD, bedstede (Breda).
BEDSTRIJPER, m., hedstijl, beddepikkel,
beddevoet (Westvl.).
DEDUIGEN,'BEDOOG, BEDOGEN, b. w.,
op ieLs duwen, b. v. op eeoen zweer,
om denetter eruittedrijveo(We:>tvl.).
BEDUIMELEN. Z. bedampelen.
BEDUITEN (van duit), duiten artelleo, betalen (h. end. in Westvl.).
DEDUIVELD, bijv., beLooverd, bezeten,
zeer sterk tot iets geneigd : die jongen
is beduiveld om mif te plagen (West. vlaand.).
BEDWEEFELEN, b. w., 'tzeiCde ais: betweefelen, betwijfelen (VI.).
IIEEK. Met honderden plaatsoamen gaan
uit op beek, beke, vroeger beeck, beek,
waarmede bet waalsch becq, becque,
baix en 't boogd. bach overeenstemt :
Meerbeek, Marbaix, Lubbeek, Looheek, Loonbeek, Lobach, Bierbeek,
Schaarbeek, Roo.sbtek, Rlli.,beek, Rou·
baix, enz., enz.
RE~KLOK, Zie bedeklok.
BE~LAAR. Zie bedelaar.
BEELEN (ldiot. 35), Is ook in Brab., Vl. en
Aotw. gebruikt.
DE~N, BEIEN of BAAIEN, baden, .in den
zin van : schouden of met beet water
tets reinigen (Bel~t.-l.imb.).
BEEN. De betnen uit&trken of rrkken, ster·

24

BEK

ven (Waas). Op •ïn$ la~late beenen
loopen, ten einde Joopeo, in 't kort
eindigen, sterven, enz. (Drab., Oostvl.). Met iemand& beenera noten klippelen, iemand overleven (Drab., Oostvl. en elders). Met •ijne btenen in zijn
gat loopen, zeer bard loopen (Ooslvl.
en elders). Zfjrie beenen uil zijn gat
loopen, zeer bard of veeiloopen (Br.).
Maar het velooer dt be1men •ijn, zeer
mager zijn (Overal). Maar op een been
meer 1pringen, 'mank gaan, ook : in
slechte zaken zitten (Drab., Vl.). Een
beentje nllen, te Gent betzelrde als te
Kortrijk : iemand den baard afdoen,
iemand overtreffen, onderzijne duiven
scbielen.
BEENEN. loopen, gaan : zie hoe goed hij
nog beent (Vl.). z. over 't woord beenen : HoeuO't, bi. <?I.
BEENBOUWERSGANG DOEN (een), een
verloren gang of reis doen, niemand
te buis vinden (Omstr. v. Mechelen).
BEER. De beer Jijn zegt men ook In Vl.·
voor bet Drab. :de hond •iin, d.i. bet
slechtste bij ieLs varen; in Westvl.
het. de bter zijn, de uil zijn van 't~pel,
fr. ~tre liL dupB.
DEER, m. (scherp!. ee), soort van ploeg
met eeoe drijkaolige schor en twee
platte smalle riesters zooder kouter,
dienende om het ilmd te slooven en
braak Le leggen; men zegt ook : beerplóeg ell benoote. Met zulke ploeg bet
land omrijden beet men : beeren, b.
w., Cr. déchaumèr (Vl.). Zie beer
(ldiot. 36).
BEERENMUJL. Hij loopt met tenen beerenmuil, met een vies ~ezicht (Gent).
DEEREN. Zie beer.
BEERIG, bijv,. bruistlg, beet; in Limb.
gezegd van verkens; van beer, oogesneden verken.
BEERLOEDERS, m., grofgemaakte beerloedtr3 van schoenen, plompe !lCboeoen (Oostvl., Gent).
BEEROES, een tcbeldnaam (Kemp.).
DEERflLOEG. Z. beer.

llF.F
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BEERRUIMERKEN. o., heel kort smerig
pijpken; ook : een dik keersken van
twee cents (Gent).
BEERRUIMERSGOED, o., roode baal;
beerruimersgoedje, slecht volk (Gent).
BEERRUIMERSSCHOEN , grove, lompe
schoen (Gent).
DEERSTEKEN, beerruimen ; beersteker,
beerruimer (Oostvl. ).
BEERTELEN, b. w., beitelen, met den
beertel of beitel bewerken (Westvl.).
BEERTHE, een dorp bij Hal, fr. Brages.
HEESTEGOED, beestige menscben; 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 Vl. voor: ongedierte,
als: slekjes, wormpjes, luisjea.
BEESTJE. 1IIfTiand een beestje in de oor
zetten, iemand iets in de oor blazen,
of : wat wij~ maken (Mechelen).
BEET, BEET HEBBEN, b. w., iemand beet
hebben, hem vast hebben, hem begrijpen, weten boe bij bestaat, welk
zijn inzicht is; iets beet hebben, iels
vasthebben met bet gedacht, bet
verstaan (Hogel., Brab., Kemp., V!.}.
BEETE, BEITE, HETE, BELTE, v., wijfje
van den ram,·scbaapsmoeder, fr. mouton, eng!. WBiher, hiervan : bBillam,
ooilam , wijfjeslam, agneau {lifTlelie
(Westvl.). Men gaf ons ook beite op
voor geit.
BEETE, BETE, wortel (Brab. en Westvl.).
BEETEL, m., en nEETELEN, beerteltin
(scherpt ee), b. w.; in Westvl. voor:
beitel en beitelen.
BE~ WEGEN. Zie bedewegen.
BEFOESELD, beschonken (Limb.); foesel
of foezel Is In Limb. en Gelderland :
slechte jenever (ldlot., 430).
BEFOEZELEN, b. w., door foezelrijen,
draaierijen of listen bedriegen, foppen
(Kemp.).
BEFOFFELEN (o als korte oe), b. w., door
fotfelrij bedrit>gen (Brab .• Kemp.).

BEG

BEGARZEN (begazzen), b. w., aanleggen,
de moeilAl doen en de noodige middels
gebruiken om iets te bilkomen of gedaan te krijgen. (Westvl.).
BEGA VENISSE, 'tzelfde als : begeving,
tlduwte (Kortrijk). Z. begaving (ldiot.
blz. 37).
DEGEL. Z. schietse (ldiot. IS88).
BEGGEL, m., snater : stop uwen bBggsl,
zwijg i biervan : beggBlen en bij ons
(ldiot. 37), bBgch1len, lllllebellen ,
luid babbelen (Westvl.). Vgl. bek.
BEGGIJN wordt in 't algemeen van alle
kloosternon of zuster gezegd (NoordLlmb.).
BEGGIJN of BEGIJN, enz. De Beggijoen
· zijn gekend om hare zindelijkbeid In
wooning en buisraad; daar is pracht
• noch grootheid, maar alles is er zoo
bevallig en keurig als zedig en eenvoudig i vandaar dal de Vlamlngen
(J. Debo) en de Brabanders om uit te
drukken dat iets klein en bevallig is,
er bet w. bBggijn voor sttllleo : Een•
bsggijne daghuur, eene kleine winst;
hel is sen• beggijns daghuur zegt men
te Antw., als iemand eene speld vindt.
Er .zijn twee beggijnen om een ei Ie
kluta~~n, In hel is dan nog niet goed,
Z3gt men, om te beduiden dat men
getweeeu aan een werk bezig iY, waaraan één ruim genoeg is (Westvl.); ook
zegt men In Vl. nog : er zijn drjj beggifnen o~ een ei te pellen, d. i. er is
Teel volk bezig om een klein werk te
verrichten. Staat er ergens veet volk
bijeen, dan vraagt of antwoordt men
aoms : er is eene beggijn te geeselen.
BEGGIJNHOF. Het i1 er gelijk op Ben beggijnho{, zegt men overal, om te bed ui·
den dat bet ergens zeer stil, zeer een~
voudlg, :r.eer zedig en rein Is.
BEGGIJNENBOUT of KALISSIEHOUr,
zoethout, Cr. pain de régliue (Waas).
BEGGIJNVEESTEN, zekere kleinll, barde
peperkoekbollen (Vl.).
BEGIFTEN, 'tzelfde in Brub. en Vl. als :
begif\lgen.
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BEGJSPEN, b. w., gispende besproeiliD of
in Wes~vl., 1tzelfde als in Brl1h. : behoo;era, besprenkelen. Z. gi~peo (I :Si).
DEGIPT, llijv., hetooverd, sltlrk genegen:
dat kind is begipt om alliitl te spelen
(Westvl.). Zie begoest.
BEGOEST, bijv., genegen, begeerig, lust
tot iels hebbende : een kind i.Y begaest
tot allerlei Apeeldingen (Vl.). Z. begipl..
BEGOMMELEN, o. w., io 't geheim afspreken, of afluisterende en lachende
samen spreken : teat valt er daar
wet1ral te begommelera '!
BEGORZEJ,EN, BEGOZZELEN.h. w., bestorten, 'met eenig vocht bekladde11,
bevuilen : gij hebthet ammelaken met
sau11 begorzeld (L. v. A,alst). Z goeszen. gozzelen (ldiot. 4119 eo 460).
BEGOST; in Brab., Antw.; 1\emp., N.Brab. voor : begoost en dit voor : begon, imper(. van :beginnen, en voor
begonnen : het begost te vriezen. Zie
Hoèutn, bi. 35.
DEGRËTEN (zware e), b. w., bespotten,
beschimpen, ·voor den zot houden,
uitlocben (Westvl.). Z·. grèten, lachen
(ldlot. 463).
.
IIEGRIJJ.l, o., wortel van ; begrijpen, van
ouds en nog overal bctzeiCde als bet
b'!ll. : begrip, rr. r·IJsumli.
liEGRIJPEN (zich io iets), bekommerd,
beteuterd, verlegen, beschaamd zijn
met of om iets : ik wa1 er in begrepen
on111e111 aulks te zeggeil (Vl.).
DI~IEN. z. beên of ba:1ien en baden.
IIEIEREN, slingeren, ook :op de klokken
speJeu (Arcb. 111, !07), dus betzalfJe
als in Brab., Vl. en Kemp.: heiaarden
of op den beiaard (klokkenspel) spelen.
Zie beie.en (ldiot. 38).
REITABAI\. Zie baaitabak.
D~ITE, Rl~ITLUI. Zie beete, enz.
BEITEL. Iets voor den beilel bren!11m, iets
ten berde or 0!) het tapijt brengen'
(Waas).
DEl\A.AID, bijv., ver'keerd, verüroaid, onguostigd, sll'cht : de winrl is bekaaid,
het deugt niel om'te viB&chen(Westvl.).
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BEKACHTELD, bijv., vol van een kacbtel
of ve)llen : die merrie is• belrachteld
. (Westvl.).
BEK AF ZIJN, mh;Jukt zijn, er geilaan
bebben; den haard of zijn (Gent}.
DEKASTEI.EINEN, 11lij kastelein, iDeester
of baas bestieren : •eene hofstede bekasleleillell. Ee11e llerbèrg bekastelei11811 is : c.:uo horherg, die met meubels en ürauk aan eenen llrouwer toehchool'l,bewoor,en,bestitlren en tappen
te u voo::tlt!eltl cl es bron wers .m:u1r voor
eeuen jaal'lijk,;chtJO vasten prij•(Wl'slvlaatuJ.).
BF.l\EI'PEI.EN Z. hckeppe11.
BEKEPPEN, 81-:KEPPELEN, o. w.-. beL•·oetllleu, fr. dorloter, dlilicater :een
kind bekeppen; b11ktpl sprebn (Westvlnand.).
·
BEKET, DEKAT, o., klemtoon op tl, eten,
kost, nooddruft: zijn beket soeken, bedelen gaan (Westvl.); van bek en èt,
eten.
BEKIWKELEN. Z. bekukkelen.
BEKEURD (zijn), bijv., nieuwsgierig, be(leerig zijn om iets te weten of te zien
(Vl.). Men zegt in 'I Land van Waas
niet slecl1ts :bekeurd, maar·ook : beli11d (ldiot.- ~I, bele11gà) en belink (Zie
belinkt, hlz. -ll) voor : nieuwsgierig ;
bekeurd 1s voor bekoord.
BI~KEUii.DHEID, 11ieuw~gierigheid (lleest
gcbr. in 't 1\feetjel\land). ·
UEKEUfiiEO en DEI\IWKELD, bij,-., in
Westtl. 'tzelfde als 'in Drab. : beleutercl, bezorgd, ncerslig, bezig; bek11u·
kelt/ :~~ijn, bekeuried loopen.
Blm.tn;, o., verkort van : beelken, betke,
bekke, 'tzelr.Je als het je.
OEKLAASTEREN, bek lasteren. Z. beldad·
deren.·
BF.KI,ADDEI\EN, b .. w., voor bekladden,
waar 't-een fn•q. von iK; bekladderd,
beslükt, vuil (8rob. en Waas); elders
in Vl. zegL men : beklaasllsren, bekla&terto/1, beklijsteren, beklesteriJn,
beklakken, voor bekladden,- bemodde·
ren, bevvilen.

UEK
l!EKL.H\1\EN, b. w., bevuilen, beslijkeu
(Vl.). Zie bekl~tlih'rcn.
l!El\l.Af\llE, t.ij1•., bel.lant (Anlw.).
UEI\LATEI\EN en llEI\LATI'EHEN, hu·
kladden, bc1·lekken, vuilmaken (Wt•stvl.). Zie bekladdertlil en bcldatstlo
( ldiot. JO).
llEI\ LEEN EN, bezoedelen, be1·uilen (Maas·
tricbt). Zie bd;lcneu (ldiol. 39).
BEKLEISTEllEN. l!Eli.LESTEIIEN, llE1\LIJS'fEHEN, tmKLIESTEIIEN, liEKLASTEHEN, llEI\LATEIIEN, met
klei (leem of kleem) bestrijken, bemorsen, vuilmaken. Al deze vormen
worden in Vl. gchoor·d.
UEK.LESTEIIEN, llEI\LIJSTEHEN (Westvl.). Zie bekladderen of bekladden.
BEl\ LETSEN, iu llrab. en \'1. 'tzelfde als
in Limb. : bek/atsen, bekladden, btlvleU;en.
'
IIEli.LIJTEN, b. w.,lllt'll.lijtaarde of llcem
bestrijken, bt•morsen (Wcstvl.).
JIEKLIJVEN (bekliveu), o.w .. rnet hebben,
aankomt!u, jeugdig worden, wa~dom
krijgen (Wt!stvl.).
IIEKLIKI(EN tn IJEli.L.\1\KEN, b. w.,
eenig vocht, eeue klats ergtJns iu doen;
een pot belclikken; met iets bezetten :
al do Bloeieli e11 tafels warm bt•klikt
mel votlden (Westvl.).
'
UEKLISSEN, o.w., bcdij~en, wel groeien,
vet wordeu ; ook 'tzelfde als b~klijveu
(Westvl.).
llEKLOTTEN, b. w., heliloroteren, beslijken, fa·. croller (Westvl.).
UEl\NAIJllgLEN wor·Jt soms door Vlaamscha ~cbrij1·ers gci.Jruikt vour bckuibbelen.
HEI{NAI'PEN, b. w., htkoaiJIJdcu, beknauwetJ (\\'estvl.).
I!EKNEEUWELEN, h. w., hekui!Jhelen,
bt•dillen (\Vestvl.). Bet is t•enc anderu
uitspr."vau: beknauwelen. z. b~>l•neu
hclen.
DEI\NEI\IG. Lijv., greti![, ectz11chtig, goeden ecUusL bei.Jbeudc, wor·dt gezegd
van dieren en soms ook van menschen
die f!I'Outen honger b\)bben of die naa•·
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iets begeerig zijó (Westvl.).
REI\NEUUELEN, andere uit~pr."van : bekuibbefeu (Westvl.); meu zegt bie•·
ook in d1!n zelfden zin :.belorioteron,
/Jek1rottcren, bek!1ullcre11 en bekneutere/I 'I"Oor beknorren. ·Z. beknocuwelen.
BEI\NEUTEIIEN. Zie bel.ueubelcn.
UEI\NIJZEN, h. w., beknees, bt•kflezeu.
gctlurig cu kwdlend vragen om iets
te J..rijgeu of iels te weten j!elij~ kirrdcn•n doen, ook belij1·en, bl!kttor•eo,
beri~pen (\'1.).
l!El\NOEIEN. b. w., vuilmaken : Zijll
kleed belmoeien; bekuoeii11g, vuilrnaldng (Omstr. vau Venloo).
UEI\NOIU\ELEN, b. w., beldjvon, beknibbelen, berispen (Oostvl.). Zio bekr.otereu.
llEI\NOTEHEN, beknot teren, beknullereu.
Zie hekueubeii!D.
BEI\NUFT, bijv., wrnuftig, schrander,
engl. knowing, Cr. inat!nieu;o (Westl'laa~od.).

IIEI\OMSEL, o., bekaamset or bt'kaarrsel
(Hrah., Antw .).
BEKOMT of llEli.O~EN, bijv., bekaand,
. (lCl.Cj:!U \"Bil bier·, wijn, azijn dre bekaaud is (Urah.). Zie bekomen.
llEI\OOKEI.EN, voor begoochelen, bgd.
/Jt~gauchel11 (Heer·len).
IIEI\OIIT, BEIWllTEN. Bekort voor : te
kurl, iu Jeu' zin van : gebrt!lc, rnau~d : daat· i~ brJku1·t van alles i11 dal
/tui~.

Ik lu·b er noc/i beloorl uoch bll-

lcJuy bij, ik heb er schade noch voor-

detl hij (llrab. en Arrtw.). Iu Westvl.
het. /Je/;o,·te:l: het kort rnaken, gozegd
van de u1·erhlijvende mededingers die
uud,:r· olkarHJcr voort~pelen tol dat eeu
uleeu ovea·wi11nuar is, ook mot streuge
woonJou iemand uilleg vragen we~ens eeuig aan~~;et.laau ongelijk, twisten, een geschil met kijven effen makeu.
UElii\IJSCIIEN, b. w., beweeneu, bekrijten; bekt·ijscheiiSWedrd, beweenens-:
weerdig (Vl.) i bij l{il. : bekriJten,
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bescllrey•·n, beu.. eenttl. Iu Westvl.
bekrischen, bekreesch (scherpt. ee),
bekreescl1en..
BEKROEZEN, b. w., 'tzelfde als: bèkruizen (Limb.); bij Kil. : bekroselen,
bekruyselen, bekruyseo.
H.EKROMSEL, o. Zie bekwam.
HEKROTTEN, b. w., met krot of slijk bevuilen (Wilstvl.).
BEIWISCHEN, BEKUISEN (ldiot., !0),
ook in de prov. Oostvl., Br. en Antw.
gebruikt voor : doen.
BEKUKJ{ELEN en BEKEUKELEN, b. w.,
voldoen, koesteren, troettllen, engl. to
cocker, Cr. dorloter ; een kind, eenen
sieke bekukkelen, liefkozen , vleien ,
fr. cajoler. Bij Kramers en anderen
is bekoken : een maal bereiden, en
Kil. heeft kokelen, keuckelen, nutrire
sive {overe culina.
llEIWKKELING, v., liefkozing, gestrookel, strooking, gevlei (Mechelen).
BEKUTTELD, beteuterd, verlegen (Westvlaand.).
BEKWAAM, bekaansel (Antw., Kemp.).
BEKWAM, BEKWAMP, o., boort men te,
en ,omstr. Aarschot, voor bet elders in
Drab. gebeeten : kamsel, komsel, bc-.
kamsel, bekomsel, bekromsel, en te
Antw. bekaamsel, en licht ook bekwamsel, d. i. bekaamsel of bekaansel
van zuur bier, aziju, wijn, enz., hiervan : bekomt of bekromp! bier.
BERWAMIGHEID, bekwaambeid (Vl. en
Drab.).
BEKWAN(T)SELEN, met een kwantsel
hesprengen, kwantserende of zwalpende bestorten en bevochtigen : bekwansel dl! blommen (Westvl.).
BEI\WENEN, b. w., troetelachtig bekla~
gen, zooals de moeders doen (Westvl.).
BEKWIKI<ELEN. Zie 't vol~ende.
BEKWilmEN en BEKWII\1\ELEN, o.w.,
berkwikkeo, verkwikken, d. i. herkomen, bekomen, weder goed, gezood worden, herleven (Brab.) i bij
1\il. : bequicken, verquicken, I. reficere; te Gent bet. bekwikkelen, b. w.,

BEL

beküvtlo : ik word fel bekwikkeld.
BEL, m., ais wortel van brlieu, gebei, het
bllilen : ik heb d811 bel 11i6t gehoord
(Drab., Vl.).
llELAART. Zie bellaart.
BELABBERD of BELEBBERD, deelw. van
belabbere11 of belebberen, beiemmeren :
, hij spreekt met eene belebberde tong
(Drab.); bij Kil. is belabberm zooveel
ais beJammeren, belemmeren:
BELANGD, llELENGD, begeerig, gretig
(Westvl.).

BELEBBERD. Zie belabberd.
BELEEFTEN, overblijfseis van spijs, kiekens, enz. fr. reliefs dB table(Westvl.).
BELEIN, balein (Roermoode).
BELENDEN, o. w., bet. eigenlijk in N.Brab. : aangrenzen, aanpalen : een
stuk land beleudt ten oosten; doch gelen.de is 'tzelfde als het Brab. of Hagel.
reengenoot, te Loven reggenoot, d. i.
aanpaler. Z. belenden in het Westvl.
ldiot., blz. lOl.
BELENGD. Zie belangd.
BELEPELD, bijv., bedorven, uitspr. voor
belemmerd·: met eene betepelde Jong
spreken (Mechel. en omstr.). z. belabberd.
BELETTEN, b. w., op iets letten, nauw
bezien, met opmerkzaambeid bescbou·
wen\ in acht nemen : belet mij eona?
(Drab., Antw., Kemp., N.-Brab.); in
Vl. beeft beletten ook den zin van :
bemerken, bespeuren, gewear worden, fr. apercevoir, remarquer.
BELIEVEREN, stollen :de boter is believerd; het vet believert ~:llaa~tr.).
BE LINO. Z. bekeurd en (ldiot •t) beien ~td.
BE LINK. Z. bekeurd en belhikt (ldiot. H ).
llELLAART, BELLEM , klater, klaterspaan, kinderbel (Oudenaarde).
BELL~ BELLE, isall~lla
BELLE, vl. naam van de Cr. stad Bailleul.
BELLE, v., dt! tros bloemen of Jaadhuisjtls
die aan dunne steilgels of draden oeé•··
' bangilD eo zwieren, zoo men ziet bü
de hop, haver, enz., biervan haverbellen, hopbellen, ook snottebelltm,
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oorbelle11. Z. bel (ldiol. ~0).
IIELLEFLEURING, m., klemt. op /le11,
~oort van appel, Cr. belle fleure (Brab.,
Kemp., Vl.).
llEI.LEKENS, klokjesbloemen (Gent). Zie
b~lle.

DELLEN, o. w., nog in 't h~d. heL blaffen
eens honds, wordL in N.-Brali. niet
sii'Chts gebr. voor : uitjouwen, uitschreeuwen,. naroepen, uitschelden,
maar ook in de spreekwijze schellen
(schelden) en bellen, razen en lieren,
d. i. aanblaffen.
BELLO voor Barbara (Brab. en Antw.).
BELTE. Zie beete.
llELTROM, BELTROMMEL, m., rinkelbom (Vl.).
IJEMAKEN, b. w., vermaken, wegmaken,
maken : hij heeft duizend guldens bemaakt (Zeeu.wscb Vl.); in Limb. en
• Maaslr. bet. bemaken hetzelfde als :
maken in den zin van :zorgen, gebeuren, plaats hebben, geschieden :
iets bemaken, zorgen dat iets geschiede.
DEMANEN, b. w., in N.-Brab. voor het
Drab. manen, tot betaling vermanen;
in Weslvl. bet. bemanen '!zelfde als
in Drab. : uitmanen, belezen, Cr. e.r:orciser; hij Kil. ook beeft bemaenen
deze dobbele beteeken is, want hij vert.
bet door admonere en exorci:are.
DEMASSCIIEREN of DEGRIJMEN, b. w.,
met rookzwart bezoedelen (Vl.); in
llrab. zegt men in denzelfden zin :
bemasselen, zich vuilmaken door iets
dat zwart is. Z. masselen (ld. 42).
BÈ~1ÈLKÈ, klein vrouwken {Meenen).
llEMERK, o., bemerkin~ (Vl.).
BE:\IEIJZELEN, b. w., 'lzelfde alg : bemozen, waarvan bet een freq. is.
BEMIERO, bijv., uitermate genl'gen of
gedreven tot iets, betooverd {Westvl.).
BEMMELEN. o.w., been en weèr bewegen, ~lingeren, fr, pendiller (Maastr.).
Z. bengelen, en bij ons be11delen (ldiot.
U) en bimmelen (ldiot. 511).
BEMULO. Zie bemullen.
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BEMULLEN komt reeds bij Kil. als Vlaandersch voor in den ziu van, bestuiven,
met stof bedelet worden, en bemuld
voor bestoven (Westvi.).Jlij is bemuld,
hij is verzadi~d {roperinl!e), btmullen
is ook in N.-Drab. en zelfs in de J{emp.
'"oor : met stof overdekken gebr. Zie
gem ui.
DENAARGAAN, in een buis gaan; iemand
bezoeken (WtJstvl.); in Brab. : nadergaal!. Sleeckx heeft benadl!f'en voor
't Cr. aborder, en benaderi11g, Cr.
abord; benaar, bijw., fr. cheJ moi.
BENAUOEIUK, BENAUWERIK, m., een
die benauwd is (Vl.).
BENAUWELIJK, schroomelük, schrikkelijk I vervaarlijk (Vl.).
BENOIG, samengetrokken van beheodi!(,
bijv., in den zin van: neerstig, spaarzaam (Gent).
DENDSCfiE. Z1e bandje.
llENDIIUL, IIENTHIL, hoop van aaneengegroeid liscb, riet of gras {KI.- Brab. ).
Z. hul (ldiot. 19!1) en buut (ldiot. 85).
llENEDICTIE komt te Gent voor in de uitdrukking : dal htt eene bentdictie is,
en dit bet.: dat bel schrikkelijk is, dat
alles te boven gaat, dat het eeun
schand is : b. v. hij verkwist geld dat
heleene benedictie is.
BENGEL, m., voor : bindel (g voor d), iu
den zin vau: kwerdel (omstr. v. Lier)
of grof bind~el van kous of schoen,
bendel, wende/, I. fascia taerlia. Zie
't volgende.
BENGELEN, o. w., '!zelfde in N.-Brab.,
als : bernmelen te !lfaaslr. en bij ons
bendelen.
BEN.IA~IIEN, naam vau Jacobs jongste
zoon, die van zijn ,·ader het liefst gezien "'erd, wordt in vele gewe:;trn
van Belgiê gezrgd ,·oor : liefsle, lief,
lieveling : dat kimt is :ij11s vaders
benjamien ; dat mei.1je gaat mel hareil benjrnnien naur dm kermis.
BENNEN, voor zijn (Aarschot).
DENOOTE. Zie beer, hl. 20.
BENOOTEN, BENOTEN,o. w., beploegen,
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bcplanlcn of bezaaien, ecnen akker
zijne volle bewerking geren (Westd ).
In heL Poperingscbe bet. benooien
ook : nooden, uitnoodigen, fr. inviter.
l{il. beeft beuoodigl&en, benooden, door
nood dwingen. Zie benoren (ld. 4-3)
BENST. Zie baanst.
llENT ~r BENO, in., duo lang gras of riet
dienende ook om pijpstelen te kui·
~chen (1\1.-Brab. en liemp.). Z. bunl
(ldiot• 85) of verder buud.
DENTEI., m;, te Turubout beilel of 'lzelfde
. timmermansgereedschap dat in Drab
dessel, in Yl. diesel of des/el, en in
de Woordenb. dissel heet.
BI~NTVLIEGER. Zie bontvlie~er.
UEN UT, voor sukkel (lloogstratcn).
~~~~NZEL, in 't Noord. van Limb. en Gelder!. 'tzelfde als : bur&dscl, bondsel or
/Jind.çel, d. i. : een hus~el klein hout
ofdunne takje~, takkenbos.
m:PAMPELEN, b. w., iets bevuilen met
heL gedurig in handen te hebben : giJ
moel die peren zoo niet bepampeleu
(1\I.·IIrab.). Z. bemokkelen (ldlot. U):
in West\· I. zegt men : · bepoolelen, regelm. en b. w., voor: met de banden
(poolen) ''eel aanraken, in de banden
houden en wenden, ook brduimclcri,
betlebbelen.
UEI'LETTES, b. w., beplakken, beplekken, bestrijken, besmeren met boter,
vet, smout, enz. (Oostvl.).
JII~POOTELEN. Zie bepampelen.
JIEPRA~EN, w., pramen, dwingen (Vl.).
IIERAAD. In beraad liggen, niet weten
wat doen, in beraad staan, zich te·aden, zich bedenken (Oostvl.); built~~
be1·aad
wanhopen (KI.- Brllb.J.
liERBELLEN , in fransch Vl. dezelfde
vrnchL nis in Westvl. : buardnote.
BEHCIIEM, dorp bij Ronse, heet bij de
Walen·: Bernes.
BERDE I.. berd; brerdeler&l!~eg, fr. cloison
de boi.• (Vl.). Vol~eos 't Westvi.·J.Iiot.
(406) is bet•dels, bardel.y, borrels, berclers of barder., bet mv. van : berd,
plank, en berdeten bet bijv. nw, van·
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berd, en ook een regelm. b. w., betee·
kenende : met planken beslaan or bedekken.
BERECHTELING, m., zieke die berecht is
oe gaat worden (\'1.).
BEHECHTEN, b. w, omslr. Breda en elders ook voor beridderen, besluren,
IPo 1Ïitvoer brengun.
BERECHTINGSBÈL, de hel die 11ebruikl
wordt voor eene berechting (Overal).
BEI\ECHTINGSBEiii\S, beurs waarin de
heilige Olie of bet Allcrh. Sakrament
is, alseen zieke bereebt wordt(O• era I) .
IU<:I\ECHTINGSLANTERN, de latoleru dieneutJe 1·oor de berechting (Over3l);
JIEHG. l'an don lrmgen berg o(ko111ttt,
met moeite, na lang wachten iel.~ bekomen : hij moet mij nog veel be/a./eu,
Iloeli hol komt van den langefl berg
(0m$ll'. Tienen).
lllmGAGIE, bergnchtigl.l sl,teek, hli·gnch •
Iighcid : rond Lot•en is t•etl btrgayit•
(B1·ab , llagel.).
DEIIGEN, hergde, geherg•l, o. w., klimmend opgnan, naar omhoog f.lAnn, fr.
aller en pcnle; de wfg, I& et veld bergt
hier fel (llrab., flo~tvl.).
UEI\GES~IJ<~El\, 'Lzt'lrde, in llr11b. als in
\\'estvl.: bak!'sm~er, verkensvel, verl.ens'iPs.
BERIE, v., draa~~:baar, lijkbaar, Cr. bière
(Limb.); Kll. beeft ook berie en berrir,
. welk laatste. no~ overal ~t"br. wordt.
BERIJDEN, rij•Jende bchàlun of bereikl'n :
ik ka.11 hel in eene uui· berijde11, ik I; au,
met te rijden, in een uur d"~tar ziju
(Drab., J{emp., N.-nrab ).
DER LA AU heel bij 't volk : llalder:
UElnmN, berm. dam of dijk lel!gen; zie
bij Uild. VIII,~ 1.1-, builellbal·mten.
B~:n~tSTEl>E, berm~leö, Hlhuur als e1· beL
graan of strooi io gebe•·md of getast is
(Limb.). Yan berm, hoop. en slede.
UERNIEK. Hel i.• beruitk, het is mis uitgevallen, er is niets te· doi'D (Gcnl).
Vgl. beT11is (ldiot. U).
BEROEUEN, o.w., zich ontstellen, beroerd
oC bevreesd worden (Vl. en elders).
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REROESTEREN, h. en o. w., beroc~ten
(Rrah. en elder.~J; in West1·1. is hef.:
bero.,teren : dP nalle brro.,terl hel
ij;;er; bel"oe.,ll!rd en bl"ro.v/trd ij;;er.
JIJWOK (brok), v ., komt voor in zegwijzen
al~ deze : dil' poe/,, is van 1110 berok,
dal i! uw /Jrrolc, jaMhfrok, t'D7.., t'n
rlnt wil z~ggen, ~ij zijt daarvan de
herokkenaar, d. i. de verwekker, de
llaultll'!~er, de stoker, de bele~ger, de
oterlegl;er. Rerok i~ voor : herokkinrt.
en do wortol vnn : berokken, dat hij
Kil. Rtaal in den t.in van t• den rok of
~pin rok met vJaq beklerdcn, ou '2• van :
11loken, verwekken, I. machinari, conei/are aliqrlid mali, waarvoor men
thans {Jerokkenen bezigt. '
mmllEBEENS, DERilEENS, in Vl. 'tlelfJe
·al, in Drab. : berret•oe/,,, lnu•t•ocr.,.
REIIIIET,v.,'lzrlfdcaJq: barrct, een,·ondigc
· kaloenen koof of vronwenmnl!!. Zie
Mirldelacr. 1RI'2, hl. '2Rfl, en ldiot ..11.
llEIISTFN of lliJIGJ:N jq cono spreekw\j~e
dil' het. : dat i!'mond 1al genoodzaakt
zijn hel een of het 11ndt>r Ie 1loen, eh
p;t'dwon~reo zijn zich Ie bul~en of 1.icb
Ie onder"·erpen (llrah ). Mt>n ~pn•ekt
lmlgen ook boogm ult.
REI\TEL, DARTEL, llartholomeil•.
llERTELMAKEN, beslag maken, l'all zijr.en neus maken (Kl.-llrab.). Vgl.
IJal/rP, bolten, boddelen, bol!rren.
llEI\ULLEN, b. w., ~cdurig en verclrirtig
berispen (Westd.). 7.. beknoleren en
b~kneuhelen.

RERVES, barfoetq; l•err:e,, zijn, uiels meer
hebhen (Umb.).
DES; de be.,, f!Ü 1ijt, ~· per~oon enkclv.
van : ik ben (Limh., 1\faRslr.); in
Holl. :je lw11.
BES of BIS, bijw., lot (Mnnstr.). ·
BESCIIARF.N, beslioeien (N.-Brah.).
DF.SCIIEED, voor e~nen persoonsnoam
gebr. : ge :ijl ee11 flauw, em ~chnf,çch
bescheed, d. I. go zijt irmaml die een
flauw or een aardig antwoord geeft,
go zijt een zeerer11ar, een prulleman
(Rrall., Antw.). n;j gn(mij Mll&cho/scll
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bescheed, een scholsch antwoord.
BESCHEF of GESCHEP, o., hetzelfde als:
beschnr, bescheer, beslag : hij is in
grool be.çchr(, hij geeft zich vrrl
moelie om vele kleine dingrn Ie rrgelen of te beridderen (Omstr. v. I.Ofen).
1\rl. heeft /Jeschaflèn in den zin van :
maken, verrichten, volmakén.
DESCIIEPT ZIJN, in bcschanijn (KI.-Rr).
BESCfiiF.N voor mi•~chien (N.-Brdh.), verbaslerinp: van : hijschien, 'twelk zi!l
hij 1\il. Zoo beeft men ook : brrleerun
roor : met eenen: be.~handm voor :
mlshaotlen (ldiot. ~ii).
DESCHIKI\EN, b. w., loezt>nden (Drab.
en ehler~).
DESCHL\L\IELD, beschaamd : zijt ge niet
bcschimmelri~ (Üo9tvl).
BESCIIROOIEN, voor: hesnoelrn (llrerla).
eip:eulijk brschrorfl'lr, v~n : schrod,.:
ZitJ be~charen.
llESCFIUDDEN, b. w .. h. en d , in Drab.
en Anl w. voor : be.çchutten, ook Ki I.
en i\leycr hehben beschwlder~ fOO ,.
he~chullrn.

nESGIJ UIT, o. E'D m. (Om~tr. Loven).
RESC:H\;T ZI.IN. zt>~gcn de biailenliPrlen
l'an het 1\orlrijk~che, waneer zij o;r
verkoopin~en. iel~ gPkocht hebbeu : ik
gn. niet hee11 voo1· dal i!' beschut be11.
11. i. voor dat ik iel~ gekorht heb.
IIES.IARllEl.EN, IIES.IA WELEN, 'lES.! Al:
BELI!'<G. Z. beljabbelen, beljabbelinfl.
BESLA AG. Zie beslag.
!lES LAG, o., p:ernaktbeid, beroerte, fr.
apoplexie (Oost. der pr. Drab., llaIZ<'I.): 1n Belf!;.-Limb,. zegt men f,r,,laag.
llESI.AGWA FEL. wafel vnn be,Jagen dee;;
gemaakt (Anlw.).
llESLAGWI.JF, vrouw die vePI hc~ln:::
maakt; ook be.ç/agjir(er voor hesla~
jnffer (Geut).
RESLEL'iTEHEN, h. w., door ~!enters of
val~ctie draaierijen iemand om den
tuin leiden (N.-Ilrab.).
BES LIMMEN, b. w., door slimheid iemand
bedriegen (Land van Aalst).
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BESlOTEN TIJD, noemt men den tijd
loeo,onder beL fraoscb schrikbewind,
de kerken gP.l!loleo waren en men In
'L geheim den godsdienst moest uiloerenen (Rond 093).
BESMAASTEREN, b. w., 'tzelrde In Vl.
at~·: be&muisreren, besmeuren, bevuilen. Zie besmok kelen.
'BESMOKKFiEN, b. w., reeds bij Kil. als
Vlaaodersch opgegeven voor : besmettim, besmeuren, bevle"kken ; besmokhling, besmeurlog (Vl.). Z. besmaasteren.
DESMÖRSEN, BESMOSSEN, b. w., bemol'!eo, bemodderen, bevuilen (Ant~
werp.). Zie smoeseten of smoezelen
(ldiot. 63:!), smulsteren, verpletten.
OESNIETEN, betaald zetten, ook In N.Brab. ~ebrulkt.
flESNOESELEN, b. w., bekrulzen, besmelten, vuilmaken (Rond Lier). Zie
l!raoud, snosselen en vlg. snoostereo,
snoesleren, snufstereo (ldlot. 6i3).
nESONS, bundels geroot vlas die oog nat
zijn (Rond 1\ort~ijk).
RESPAARSEN, regelm. b. w., besproeien,
bespallen (Vl.), Men zegt ook veel :
. bt~persen of bespe:uen, bespetrsen. Z.
besper•en (ldlot. +6). ·
nESPATTEREN. b. w., besp&Lten (West•1.). Zie bespeiten.
BESPEERSEN , BESI'ERSEi~i , BESPEZZEN. Zie bcspaarseo.
BESPEETEN. Z. be1peiten, bespalten (Vl.),
DESPEGELEN en BESPEKELEN, b. w.,
bespikkelen (Westvl.(.
BESPEITEN, regelm. b. w., bespatten met
water of slijk bespreogen en bekladden (\'I.).
BESPEKELEN. Z. bespegelen en bespelten (Westvl.).
DESPETTEREN en BESPATTEREN, bespatten (Westvl), Zie bespeilen en
beslJikkelen.
BESPOTTEN, o. w., me\ kleine stippelkeus bevlek L worden ; het ljjratol14d i&
belpOt (Westvl.) ; In Oostvl. Is 't : bespullen, besput; In Drab. zegt men :

BES
terstiltken: ver&tikte do~klktns, in KI.·

Brab. : bepolleren.
HESPREEN voor be3preiden, b. w., bestrijken, beplakken : het brood met bottr
beapreen (Oostvl.); In Drab., Anlw ,
Kllmp. en N.-Brab. zegt mPn ook bespreiden or bespraaien voor : besLrooien : met zand, meL bloemen,
enz., bespreiden.
BESI'REIDEN. Zie hespreen.
BESPRIETELEN, regelm. b. w., bestralen
(Weshl.).
BESPRIKKELEN,BESPRIETELEN, b. w.,
'!zelfde, in Oostvl., ais elders in Vl. :
bespeitera, bespekelen. bespikkelen, beapelleren, d. i. bet Brab. : besprenkelen, btsprinkelen, besproeien, besprengen, bespreiten.
BESSEM; Meester :sijn waar de beasem
staat, niets te zeggen hebben (Drab.).
Hoeum, blz. 117, zegt op beuem en
butm dat dit w. uit heL angel1!8kslsch
besem, besm, be~ma kan verdedigd
· worden; In heL nedersakslscb' Is bet
ook : be11em, en beL woord bet. In ht't
oud angelsakslscb : roede, en komt
waal'!cbijolijk van bet bretonscb be:,
buo !een berk) of de bijeengebondene
·
berken rij,jes beleekenende.
DESSEMEN (met hel), betaald zellen, doen
bezuren : ik sal het hem bellemen
(Gent).
BESSEMEN, in den boscb be!!emrij~jes
gaan snijden (Rond Lier).
BESSEMI\LOlC, de klok die des zaterdags
geluld wordt om de straten Le keren
of lè bessemen (Turnhout).
BESTE DOODWAGEN, de wagen met geslachte beesten, beladen vlee~cbbou
werswagen (Gent).
BESTE VADER, BESTE MOEDER, grootvader, grootmoede'r (Limb.). Killatin
geeft belde woorden op, In denzeltden
zin, als Gèlderscb, Friezlscb en Holl.
BESTEDEN . (zich), zich als dienstbode
plaatsen or zich verhuren, gelijk mèn
omstr. Loven tegt (L. •· Aalst, Brab.
en eldel'!l).
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BESTEL, o., 4• beslag; bestel tnaken, he- '
slag maken : zwijg met al uw bestel;
~·overleg, schikking, gedoen : dal is
een slecht bestel (Büoa overal in 't Z.
en N.-Brab.).
RESTÈL, BESTELLE, v., is in Vl. dezelfde
ronde koek, dien men in Drab. mastel,
in Vl. ook moslelle, en bij Kil. morstelle beet.
n!ISTELLEN, b. w., in winkels de kalanten bedienen, gerieven of winkelwaar
afgeven : ik heb geene handen genoeg
om de msniqvuldige klanten Ie bestellen (Vl.).
BESTOFFELEN, regelm. en b. w., omstuiven, met eenen dikken drom omringen: in eene zending zijn de biecht·
stoelen bestoffeld van volk (Westvl.).
Het Is een freq. van : bestuwen.
BESTOEVEN. Zie bestolfen.
BESTOFFEN (o als korte oe), b. w., op
iemand of op ieLq stolfen of poeben, er
fier op zijn, prijzen :ieder koopman
bestoft J~·ne waren ; de meester bestofte zijne school (Brab., Antw.). In
Oostvl. zegt men sloeven en bestoevM.
llESTREFFEN, streffen, bederven (Kemp.).
llESTI\IEVELEN, BESTI\IEUWELEN, b.
w., bestrooien : bestrisvel de pap me(
suiker (Westvl ).
BESTUITEN (iemand), voordeclig van iemand apreken (Breda). Z. stuiten en
bestaffen.
BESTUIVEREN, b. w., 'tzelfde als: beJilveren, bepeperen, d. i. veel geld aan
iets geven, goed betalen (Br., Kemp.).
BESWANSELEN, b. w., door swanselen
nat maken, bestorten, met water bekladden (Westvi.). Z. beswieselen.
BESWIESELEN, BESWIJSELEN, regelm.
b. w., bestorten, beslabberen, bekladden met vocht : het kind beswieselt
zijne kleederen (Westvl.).
DETATEREN, regelm. b. w., bevuilen,
vuilmaken, bekladden , besmetten,
bevlekken, bemorsen (Vl.); Kil. beeft
belateren, Vlaandersch, in dezelfde
bet. Z. tateren (idiot. 71 I) eu tater.
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DETE. Zie beete.
llETH, BETJE, BETTEKEN, BETSIE, Elisabetb.
·
BETEMPERE~, llETIMPEREN, BETUMPEH~N, regolm. b w., droogesloffen
met eeuig vocht vermengen, beslaan
om er een soort van deeg meé te makon (Vl., Brab.; Kemp.).
·
RETEI\TEN, b. w., belreden (Vl.), in Drab.
beterren.
BETEUTELD, BETUTTELD, büv., beteuterd, verlegen, onthutst (Vl.). Z. betelterd (ldiot. ~ 7).
BETIKKELEN, b. w., betzelfde als : bespegelen or bespikkelen, bestippelen
.(Vl.).
llETIMPEREN. Zie betemperen.
UETINTELD, 'tzelfde als betingeld, deel w.
van betingelen, benetelen, in den zin
va u: belooverd, hevig lot iets gedreven
(Vl.).
BETJABBELING of BETJAWELINGSSPEL, jongensspel, hierin bestaande:
zeker muur wordt aangeduid als betjabbelplaats. Een is er aan ; de ande·
ren loopen allen weg en mogen onder
het oog van dien een en niet komen,
of zoo deze er een en ziet, heeft bij het
recht naar de besjawelplaats te loopen
en er met zijne band op te slaan, roo1 pende : berjawelinge, betjawelinga'
N.... is er aan I De anderen mogen
hem echter voorkomen en' vóor dat bij
den betrapte er aanslaat, hem zelf op
nieuw beljabbelen. In dit geval blijft
bij eraan, anders is de betrapte in
zijne plaats eraan. Men begrijpt dat
stoutmoedigbeid hier de meeste eer i~
in te leggen, anders kon men zich
voor ganscb den speeltüd gaan wegsteken zonder uit te komen : dan zott
men er. van zelfs niet eenmaal aan geweest zijn, doch men zou ook gerekend worden als niet meégespeeh!
hebbende (Gent).
BETJABUELEN. BETJAWEI.EN, er iemand aanslaan in bet berjabbelingsFpel (Gt>nl).
4

HET
JIETJAMMEI.EN, BEDAMMELEN of BEDAMPJo:LEN, iu Vl. 'tlelfde als, in
Limb. betlemmelen, in 'L Hagel. betrippelin, in Drab. betrampelen (hlioL.
'8), betrappelen. Zie bedampelen.
BETJE or BEKKE, o., verkort van: beetje,
beetken, verkleinw. van :beet, in deu
zin van : een ,weinigsken, een luttelken, een stukje : geef me een betje
brood, eteu, geld, euz. (Drab., 1\emp.·
en elders).
BETJOCHTof BETJOEGT, bijv.,slim, vlug,
bij der band : hij is betjocht genoeg,
laat hem maar loopen (Meierij). Vgl.
de nw. jong, jeugd (te Loven soms
uitjilepr. joechl), jeugdig, jacht.
BETOEFELEN, b. w., streelen, liefkolen :
· een kind, een peerd, eenen hond betoe{elm (Vl.); men legt ook : lamoezen
(324). Vgl. het Limb. beto11pen ('SJ eo
ons koe{elBn, koffelen (270),
8ETOETELEN of DETROETELEN, regelm.
b. w., door vleierij bedriegen, misleiden (Turnhout). Vgl. de Limh. ww.
betoepen (ldiot. 48) en befnetelen (37),
en befouelen, befolfelen.
BETRACHTEN, b. w., trachten te beko. men, naar iets trachten of verlangen·:
gij moet de deugd betrachten; ik betracht slechts eene zalige dood (Overal
in 't Zuiden).
BETRAPPELEN, Creq.·van betrappen, en
ook soms in denzeJrdên zin gebr.
IIETREKKEN, b. w., overleggen, aanleggen, bewerpen, ontwerpen, inrichten,
uitvoeren, bewerken : hoe gaal ge
die zaak betrekken (Drab., Antw.).
Kil. beeft dit woord ook in dezen
zin, b. v. betreeken of bewerpe11, bewOrpen, I. ducere, delineare, rem aliquem inchoare, etc.
BETROETELEN, 'tlelfde als betnetelen
(Turubout). Zie troetelen, waarvoor
men ook toetelen zegt.
BETTE, DETJE, BETTEI{E, geit, fr. chèvre
(Westvl.). Vlg. beite. · ·
nETTEKEN, Elisabeth.
BETUMI'EHEN. Zie bcll'mperen.
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BETUIEREN, vastbinden (N.-Brab.). Zie
tuieren (ldiot. 75i),
BETUTTELD, 'tzelrde in Vl. als in Drab. :
betoUerd, beteuterd.
DETW EEFE l.EN, bepraten, aanlokken ,
door vlaierij of list omklappen, fr.
allticher (Wesh•l.).
BEUI\EL ( BJj kort uilgespr.), harde
schreeuw (Limb.). Zie beuk, wortel
van b~11ken, bulken, Cr. beugler.
BEUK.KLING, de daad van beukelen,
slaan : iemarrd eene beukeling geven
(Vl.) ..
BEULEN, o: w., afbeulen, wreed behandelen, veel doen zwoegen, afmartelen,
aftobben :die voerman beult met zijrre
peerden (Vl. en elders). Zie kabeulen
(ldiot. 21') en krebeulon (290).
BEULING, m., te Godsenhoven :klein grof
tarwen brood.
BEUNJG, bijv., gezegd van wijngaarden,
hop, erwten, boonen, appelen, pert:n, noten, enz., di~ door honigdauw,
maaien; wormen or ander ongedierte in
buooen walldom verhinderd of bedorven zijn : beuxige vruchten ; dus bij ua
'Lzelfde in Westvl., als, in Drab. en
elders : maaisleek, vennemeld, vermur{eld, verhoniqdauwd, gemasseld.
Vlg. beun.
BEUNIGEN, o. w., beunig worden : de
peren, appel&, noten beunigen; de
tarwe en hommel (hop) ziJn gebeunigd
(Westvl.). Zie 't voorgaande.
BEUNN AAlmts worden, omstr. Breda,
zeer veel genaamd de baunazen. d. i.
dezulken die een betnep uitoefenen,
zonder daartoe gerechtigd te zijn. In
beunnaaiers is de oorspronkelijke beteekenis van beuna1e11 gebleven. Hetzelfde w. toch gaf, oorspronkelijk, onvrije kleermakers te kennen, die het
gildereebt niet betaalden, en dasrom
genoodzaakt waren op de beun (zolder) in 't geheim te azen (bun levensouderboud te zoeken).Z. het Bremiscb
Niedersächs. Wörterh. op Bdn en
RtJ11-IItue, alwaar 'L laatste w. : hase,
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anders afgeleid wordt, naar Ricbey op BEVREDEN, b. w., bflvredigen (Vl.).
Buhn; van de kieedermakers is dit w. BEVROZEN, met niet, bet. eigenlijk : niet
overgebracht op allen , diu, :~:onder
stijr, en bijgevolg : rap, gezwiud, en,
op den geest toegepast, beteekent nial
tuelating , eenig beroep uitoefenen
(lloeuO't, tlt ).
beuroun: vol leven, vol geest, slim,
JJEUI\EL, BURREL, m., harde schreeuw
doortrapt zijn : die jongen .;iel er n.iel
'I is de wortel van · beurelen, brullen,
bevro.;en uil (Drab., Antw.); in VI~
hulken.
vervrozen.
BEUZEL, m., als wortel van : beuzelen, BEWAREN, o. w., in den zin van :hougebeuzel, beuze!praat (Drab., Kemp.,
den, o., goed houden, hebouden blijven, Cr. 111 cull&ert•er : die pere11
. Oostvl.); i11 Westvl.ook: be11zelmark1
voor beuzelarij, prul.
bewaren 11ietlaug (\'1.).
.
IIEUZELEN, onwaarheden vertellen (Ani- BEWEGEN, o. w.,. voor: zicb bewegllQ;
werp., 1\emp., ~. -llrab.) (Hoeulft, til);
hii bewoog nil'l (Untb.).
bü l{il. i11 beuuler, bedriegor; in bet UEW.EUGEN, voor: beweglln, regelm. en
Nedersaks. Wördenb. biJ~tlll, voor
b. w., besLie•·en, gllleidlln, ricbLiln,
liegen gebr., bet is dus in N.-Brub.
Cr. co11duin , dirigdr : ddll ptdrtl,
een verzachtende uildrukking voor :
11enen wagen beweugetl (\\'l!l;tvl.), VIIU
liegen.
weng of weg. ·
DEUZIG, bijv., in Limb. gezegd van var- BEWJNDELEN, b. w., bowindl!n (Drab ,
kens die heel of ridsig zijn. Z. bremsLimb. en eld~f~).
tig (78), brui, lig (82) en vlg.· boos, DEWINNEN, b. w.,bebouwen, beaJ.I..I!reu:
ouliogs boese.
dil 1tuk land wordt duor m~·"m !JdI.IEVADEMEN (in Vl. bst·dmen, in Drab.
buur bewind ; vanhier : witllliii!J
bevuimen), h. w., mot de armen om(Kemp. en elders).
vaUon al11 om te melen (Vl., Drab., DEWOORDIGEN, bewoorden (UraiJ.):
1\emp.).
8EZELAAR, m., bozenboomken (li.emp.).
BEvt:LJ•:N. bet imperf. is in Drab. bevool, UÈZEN (met zware è), b. w., 'lzlllfde als:
bijnn, bit.zen, driftig roudieopen met
niet beval, en nooit heb ik bevalen,
den steert in do lucht, gezegd in Vl.
maar steeds bevolen geboord, alsook
van do koeien, vooral als zij beet zijn.
stool, gestolen, van stelen, en niet stal.
BEVERIK, m., die altijd beeft; beving, UEZ.ETPARD, o., barders, vierkant berdje,
zenuw~;chudding : hij heeft van den
meteenestoef en eenén steel voorzien,
beverik, bij heelt (Oostvl.); in Wllslvl.
en waarvan metsers \ln bepleisteraars
ook voor koorts gezegd.
zich bedienel1 om buunen mortlll op
.BEVESTEN, voor : beve~;tigen (Vl.).
te houden als zij aan het bezetten
llEVLAMMEN, b. w., met vlammen om(ldiot. lH) zijn (Oostvl.).
ringen of bedekken (Vl., Bral!.).
llEZETSEL, o., van bezeilen, in don zin
JI.EVIGGErmN, DEVIGGEND, wordt in
van 't Cr. lt;guer, I. legare, helzelfdo
Vl., en soms ook .ju llrab., gezegd van
als bij Kil. base11i11ghe, I. leyatum, Cr.
verkans die bezwangerd worden of
legs; doch bezatsel of bezetli"g i~ niet
zwanger geworden zijn.
eigllulijk eeue gift bij edeni• verkreBJo;VOOJ\DEJo:LIGEN, bt~voordeulon (Drab ..
gen, maar Wil! ; llllne be;celle rent
VI, en Kemp.).
(Drab. en elders). •
llEV()ORDJo:REN, b. w., IJevorderen (Vl., UEZETTIG, bijv., gedienstig·, voldoeoig,
Drab., Kemp. en elders).
bereid om iemand te voldoen of dienst
UEVOOHRADEN, b. w., mot voorraad
te bewijzen; ook : zindelijk, Cr. provoorzien (nieuw woord).
pre : ee11e bnetlige vrouw (Westvl.).
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BEZITTIG, bijv., beziLI~od, die bilzit: een
buittig man is een man die wat bezit, die waL bij te zetten heelt, !r.
homms à re~&ourcs. Bui~tigs, v., bezUster : di11 dochter i1 eens be.ailtige
van dri11 meerschsn (Westvl.).
UEZOENDE, v., prettenmaker, hlsgeerder
(Omstr. van Gtlol).
llEZUNDERD, t,ijv., afgeleid van bijzonder. bet. : andere, afzonderlijke, verscbillige: die bosken zijn t;le:;el{de niet,
hst Jjjn er bsaundsrds (Vl.).
BEZWOORMTE, v., bezwijming (Wercbter).
BIBBEJt, m., '!zelfde als {rut (ldiot. 43~) of
kipkap (Antw .), te Mechelen en Plders
ook waggelaar gebeeteo, omdat die
spijs waggelt or bibbert.
BIBBERACHTIG, BIBBERIG, bijv., bibberend, sidderend van koude, bevend
(Drab., Aotw., Kemp. en elders).
BIBERKEN, o., slokskeo drank (Breda);
Kil. beeft : bibsren, I. bibere. voor :
drinken.
BIULELMINNEKEN, bevende minne, lat.·
briJa minor, !r. trembloter (Hasselt).
BIDBOEK (ullgespr. beiboek), gebedenboek
·(Maastr.), omstr. l.oveo : kerkboek.
BIDDEN (zich) of aleen bedden; zijne gebeden doen (Limb. en elders}.
BIE. De bie steken, snel de vlucht nemen
· (KI.-Brab.). Z. Debo's Westvl. ldiot.,
bi~. 431 op : bijs, m., bijze, v.
BIEBAUW. Zie bijdebau.w.
BIECHTEN. Zjj11 h.ert rechtuit biechte11,
rechtzinnig alles bekeonen (Oostvl.,
Drab. en elders).
IJIEËNKOGEL, in 'L Limb. 'tzelfde als uidaar "bijenschop (53), llD in Vl. : biemutae, of ook buiker (ldiot. 83), masker van gevlochten ijzerendraad door
de biemans 4!ebr. om in 'L aangezicht
niet gestoken te worden.
UIEHORDE, BIEHURDE, BIEHUTTE, DIEVLAU.E·, '!zelfde, in Westvl., als In
Brab. : biehal (ldiot, IS 'i), biebank, Ir.
rucher.
BlEK, BlEKEN, In Oostvl. voor: bik, bik-
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kçn (!SIS), eten.
BIEMUTZE. Z. bieöukogel.
DIEN, Barbara (Drab., Antw.).
DIENSTE, v., biest (Vl.). bier,ao bien&tcn,
b. w., de blest afmelken, melken r•a
de kalving : eens vernieuwde kus bicll• sten (Westvl.).
BIERIIOOFD, o., groo"te bierdrinker (Geut,
(Ooshl.).
BJERK, dorp bij Hal, Ir. Biergl"'·
BIERKANDEEL, o., bierpap met suiker
en eiers (VI.). Zie biersuipe.
BIERKEETE, BlERKlTTE, v.; booge eu
smalle bouten bierkruik met bándbave om bier in te tappen (Wes~vl.).
BlERKETEL, brouwketel (VI., Drab.).
BIERKEU REN. Z. heilhnozen (ldlot, ABt}.
BIER LERZE(bierlezze), v.,bierdrinker(VI ).
BIERSUIPE, v., bh,rsoep, bierpap nlllt
suiker, fr, 10upe à la bièr11 (Bntb ..
Antw.); in VI. bierkandeel of kandetl
(Z. kaodeeldag, ldiot. !t9); Kil. betft
bierpappe, 1uypen, •uyp-dranck, lat.
10rbitio i suypen Of kandeel, J. eyceon,
miscellaneiJ potio , en ook ruypken ,
'twelk men beden iu Brab. oog zegt.
BIERSWOLLEIUJ, v., voor hlerzwelgerij,
verkwisting van bier onder de drlukers (Westvl,).
BIERVAT komt voor in: mera kan geemm
wijn uit ee11 biervat tappen, zegt own
te Gent, en elders ; l•et vat geeft uil
wat het inheeft, en deze zegwijze bilt. :
vau eenen botterik mag men geen "'u~
antwoord verwachten.
.kiERVOERDER, BIERVOEREMAN, m.,
voerman die bier uitvoert (VI., Drab.,
Kemp.).
BIERWAGEN of BIERBUIK, m., groote
bierdrinker (Oostvl.).
BlESKORE of STUUR tHoogstraL.). 1chon.gel, Louter.
DIEST, bet in 't oud neerd.: groote plaats,
weide straaL , markt , ook gehucht,
dorpspluats, biervan : van der Bielil,
Verbiest.
BIESWORM. Z. bijsworm.
UJETEl\KEN. Z. bijterkt:n.
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IIIEZE, BIEZEM, bies, fr. jonc (Vl.); bi!'rvan: biezeste7cer, mesken bij de schoen·
makers om de biezen'te snijden (Weslvlaand.).
IIIEZENHUL, m., verkl. : biezcnhul/eke,
biezenslruik, biezenhocbt, fr. buisson
de joncs (Westrl.). Zie bul, hulleken
(ldiot. 499) en hierna.
BIGGEL, m., Cr. osse/et, bet. ook : geleding, en bijzonder de geleding van
den ruggraad van slokviscb of eens
verkens· of kalfspool, waarvan de kinderen gebruik maken in bel spel dat
men biggelen, biggelspel beet (Hasselt).
Z. bikkelen oC pikkelen.
BIJDEllAUW (bidebauw), bijtebauw, ook
bijbauw, biebauw, pikkebauw, holl. :
bullebak, boeman. fr. bt1te·bou, engl.
buggy·bo, soort van nachtspook (Vl.).
BIJGANG, te Aalst algemeen gebr. voor :
de meer verhevene gaanplaatsen in
de straten naast de huizel'l, fr. trottoir : 'I is ne gemakkelijke bijgang,
gaat op den bijgang. z. bijvang (IdioL.
M) en breide (ldiot. 77).
BIJHOUDEND, bijv., een die alles bij zich
houdt, spaarz»am, gierig, traag in 't
geven, ook : niet veel zeggende, traag
en voorzichtig In 't Fpreken : hij is
een bijhoudend man (Westvl.).
IJI.IEN,o. en b. w., oogsten, Cr. glaner;
bijer, oogster, arenopraper, bet is
voor : bijeen doen, verzamelen, en
bepaaldelijk. gebr. in den zin van
oogsten (Rond Tienen). Zie beien
(ldiot. 38).
BIJL, o. (Brab. en 1\emp.): ge zy·t aen bot
bijl, d. i. een botterik (Drab.).
lJIJSI'AUW, m.,soorl van ~rooie koevlieg,
in 't lal. taba11us, fr. taon geheelen
(Westvl.), De bijspauwen \'l.ieFen met
zulk gedruisch dat de koeien er van
op de vlucht gaan, en licht zijn die
diertjrs daarom bijspauwen genoemd.
Z. daas of daJerik en bij Kil. : biesbout sn hijzen.
BUSWORM (biesw01 m), m., de larve van
et~ne bremssoort, in ·~ fr. 11~pt!ce rJ.'re1-
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tro, en in de wetenschap: hypoderma
bovis. Do plaats der huid, waarin de
hijsworm zit, is opgezwollen als eene

blaas en , waneer men die blazen
opeosteekt, drijf~ men de bij~wormen
er uit(Westvl.). Z. hijspauw en bij zen.
BIJTER, m., inbijtende vochtige zelfstanstandigbeid waarmeê men, in de katoendrYkkerijen, vlekken uiL den katoen doel (Gent).
BIJZEN (biezen),o. w., bij 'tgeen wij reeds
(ldiol. 5! en 55) gezegd hebben voegen wij nog, dat men dit w. in Limh.
uilspr. bièjé, in 'I Hagel. en in vele
andere streken van Brab. en de prov.
Anlw. : biuen, evenals in Overijse!,
en licht nog elders, in het bgd. is bet
bijssen; het bet. eigenlijk·: hel vanbier
tot daar loopen van het vee; en vandaar, dat men het in de omstr. van
·Gent gebr. voor : heengaan of verhuizen der dienstboden, gelijk dit aidaar
geschiedt den 3 Mei : on~e knecht en
meisje ~ijn den 3 .Mei gebezen. In Limb.
gebr. men bisjen voor : wegloopen,
wegsnellen, wegspringen, b.v. als der
kinderen dop wegvliegt, in stede van
rond te draaien, zegt ml'n : deendop
geit blt'jé.

Jlli{KEL, straatw. in Limb. j!;ebezigd ook
voor: hooge hoed. Z. biggel (ldiot. 53);
te Rotterdam bet. bikkel : een ~tuiler.
BIL komt voor in : kindsbil, een kinderachtig men~cb; knikkebil, een licht·
zinnig menscb; kwijl&tbil, een lo~.
aardig, verkwistend mensch. In de bil
bijten, zegt men te Gent van iets dat
men in den zak beeft, en men geerne
zou verteeren : de cenl~n bijten in de
bil; de appel bijt in de bil.

BILJART, m. (Overal).
OILLEMAN, m., ook dobbelbil, gezegd van
ren kalf dat zoo· breed en straf gebouwd is dat hel als dubbele billen
schijnt te hl'bben (Omslr. v. Loven).
BILTE, BELTE. Z. belle.
BIMEEUWIS is de naam, dien men, omstr.
Breda. geeft a3n de mees en het is
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gewis dezelfde vogel als bij ons (I dioL.
5'2): de biemeel oC biemusch, Cr. mésange. lloeuln, bi. 468, acht het w.
samengesteld uit bie& en meeuwis, en
dat bet dezelfde vogel is als rietmees;
in Brab. rietmusch, 1. parus palustris;
overdrachtelijk is bimteuwis ; een tee<!er menscb, die koude noch ongemak
kan uitstaan.
811\I~IELKEN, kerkklokje (Anlw .), te Am~terdam en elders bengel. Z. bimmelen
beogelen en bingels.
BINCIIS, 't waalsch sleedje Binge.
IJINDERS zijn de twee linten of snoeren
waarmeê eene muts or kap op bet
hoofd onder de kin gebonden wordt
(Antw.).
lliNDLINT, kleine linten or snoerlinl, dieneolie om eene kap, groote scboooe
gestreken losbangende linten hebbende, onder de kin vast te binden.
OINDPIJL, BINTPIJL. Zie bundpijl.
llll'iOW ISSE. Zie band wisse.
DlNGELS, voor : bengels (i voor e), zijn,
in de pr. Groningen, oorringen, oorhellen, klokjes die aan der vrouwen
ooren bangen (Taalk. Mag. IV, 6H).
Bengel, zeker klokje, is de wortel van
bengelen, in N.·B~ab. :heen en weêr
bewegen, waarvoor men in de Kemp.
ook bendelen (ldiot. 4~) hoort, en, te
Maastr. : bemmelen, elders bimmelen;
bij Kil. bet. henghelen : met een stok
slaan.
UINJEL, voor bindel, band; hozenbifljels.
kousenbanden (N.-Limb.), biervan
ook 't werkw. : binjelen. Z. bi mmeJen
(ldiot. M).
BINNENBRENGEN (zich te), zich berin oe·
ren, in 't geheugen krijgen : dat kon
ik mij niet te binnen brengen (Brab.,
Antw., Kemp., VI.)
BINNENSNIEBELEN, b. w., eten. Z. binnenspelen.
BINNENSPELEN, b. w., eten : hij kan
binnenspelen t•oor drij man (hijua
overal); te Gerit zegt men voor eten
011k :

binnensniebelcn. Zich binnen-
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spelen, zijne fortuin maken (h. en d.
in Westvl.).
BINNEN ZIJN, rijk zijn, van zijne renten
kunnen leven : hij is al. lang binnen
or : hij heeft z{;ne schaapkens al làng
op 't droog, or : :~ijne schaapken& zy·n
binnen (Brab., AnLw. en elders).
DISBABBEL, m., meikever (h. en d. in
Limb.).
BISKOP SMIJTEN of -SPELEN, boord of
munt, kop of letter werpen (Poperingen), te en in de omsfr. van Assenede
zegt men : blaaien.
BISM, BISMEN, hees, bezie: wjnbismen, ,
druiven ; aardbismen, aardbezien ;
boschbisinen, 'tzelfde als elders: bdsch·
bezen, klokkebijnn, ook lclokbbeien,
krakebijzen, Cr. myrtille1 (Hoogstrate).
Z. bij ons: krakebees (ldiot. '!87).
DITER, voor : bijter, m., tand, jonge tand,
kindertand ; biterkens, tandjes; bij
Kil. : denles primores (bijna overal). '
BITTER (jenever), m. (Brab., Oostvl.).
BITTEHAAP, BUTH:RAAP, van bet Cr.
béterave, tegt men in Vl. ook voor :
kroot (ldiot. 300) of afval van vlas.
BITTERIJ, v., bitterpee. Cr. chicorée (VI).
BITTER WORTEL, 'tzetrde als: bilterpeen
(Brab.).
BIZZEN. Zie bijten.
BLAAG, voor : plaag, plagend klein on~
deugend kind.(Holl.-Limb.). Z. plaaggeest(ldiot 48~).
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, dtl lijftocht,
in vergelijking met den eigendom, b.
v. : hij heeft de bladen van dat lltnd,
enz. Dat het een oud w. is, blijkt uit
uit Kil., die blad, blade, bladingbe
opgeeft als een Vlaandersch w., in den
zin van vruchtgebruik, tocht, in welken het in oude costumen van alle
plaatsen voorkomt. En de landslieden,
van omstr. Breda en elders, zeggen
doorgaans blad, bladen, en, wanneer

DLA
zij van vruchtgilnieten , Inkomsten ,
voordeel uit iets trekken, apreken,
bezigen zij bet werkw. bladeren, bladen. Zij nemen dus blad voor boomblad. Doch llmuiTL twijfelt of blad niet
Is van bladum of bet angelsaksiscb
blolld, van 'twelk Wachter 'L fr. bied,
bil!, afleidt; dit bloed bet. eigenlijk :
allerlei nucbL, vanwaar bij de Slavooiers de laopvrucbteo blod beeteo. ·
BLADEN, BLADEREN. Zie blad.
BLADERING; BLADING, BLAAIING ,
nucbtgebroik (Vl.). Zie blaal (ldiot.
&6). Jfllt dm blaai reAiet mm dm gaai,
·met zich goed op te achikken raakt
men door de wereld, of, met bet geld
koop& men de boter (Vl.).
RLA.DERS. Z. blad.
BLAF, fr. du gro11 de {er en feuillelf, plaatijzer (Erembodegbeàl In Ooshl. ).
BLAFFETUUR, v., voor : blind, vensterluik, rr. volet, ook heel Vl. door; te
Lo,en ze~~;t men ook 111agven11ttrll.
BLANKENBI-:RGSCHE RI~KENING, apothekers rekenlog, groote rekening
(Vl.).
BJ.A.UW. lllet blauwm twfin tlatiitn, bedrlegèn, of er blauwe dotfu1Mns omdoen (Wes&vl.). Blauw maatje ge:&et
wordm, overwonoen worden In bet
spel (Vl.); Rlauwlaond11, iets dat allerli!Oidzaamst is : fit&. is *óO ràar als
blauwhond/I (WI!S&vl.). Em blauw
lattikt , blduw vlàmmekiJn , blauw
luchtje, blauw peerd, zegt men In Vl.
voor : een niet met allen (ldiot. ~09);
blatno bloemktnll, Iogeos (Overal); iet11
in 'I blauwen, tets In 't geheim, doen.
lefl, blauw blauw latm, iets laten.
gelijk bet is, er niets van r.eggeo of
niets aan doen (Maastr.). In Vl. bet.
de blauwe 11choorf uit•teken, hetzetrde
· all bi Drab. : dm blauwen voor11choot
uilhangen, bet vet maken. Den blauw
i1111r af, moet zijn :den blaai (bet voordeel) la er van ar.
DI.AUWEN, o. w., In Wes~vl •. ook voor
bedriegen en voor : de ecbool verzul-
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men. Riauwen of blouwen, In den zin
·van slaan, ais In : hel vlas blouwen,
In Drab. : swingelen, is in "L eugl. to
blow, waarmeê men het Gothiscb
bliggvan vergelijke.
BLAUWKOI'JE, in N.-Brab. 'tzelfde als :
pieperken, of, in Brab. kee.!mees.
BLAZEN. Het blaast niet, hel gaaL niet ;
het zal niet blasen, bet zal niet gaan
(Oostvl.). Gij ::iel er uit alsof ge de
hel geblann laadt, ge ziet er zoo rood,
zeer blozend uit (Oostvl.). Bet is er
mel gtblazen, he& Is er meé gedaan
{Drab., Antw., Vl.).
BLAZER, m., komfoor (WesLYI.), en bij
Kil. ook biaeser, blae&balgh.
BLEEK, BLEIK, m., bleekerij (Overal).
BLEEVE, v., wat van de tafel overblijft,
overecbot, brokkelingen : ho' leeft van
de blttven. Biteven maA:en, fr. lai.YSer
des rtsfes (Westvl.); van blijven.
BLEEVELINGEN, '&zelfde als bieeveo, tafeloverscbol. (Westvl.); bij Kil. ook :
blevelinghen.
BLEEVEN, o.w., bieeven maken, brokkelingen maken, overschot laten, iets in
de teljoor laten liggen (Westvl.). Hiervan bleever, m., bleeDtge, ble11eling.
BLEII{HOF, BLEIKI'LEIN, bof of graspielh waar men op bleekt (Drab.,
Antw.).
BLEINROOS, v., is licht dezetrde ziekte
als belroos. fr. érésipèle, I. ery.!ipelas,
is de roos met bleinen of blaren
(Drab.).
BLEIWIT, loodwit (Roermond). Kil. heeft
blij, bley, voor loot, rr. plomb, en blij·
wit, voor loot·wit, I. cerUIIa.
BLEK, verkort van bleek, bijv., in de omstreken van Tieoen gebr. voor : verlegen, beschaamd, beteuterd: hij stond
daar htel blek. Blek sijn1 zonder geld
zijn.
·
BLEKBIJL, BLIKBIJL, bijl waarmede men
blekt (N.-Br.); In Drab. blekjser, en
omstr. Aarschot : biekipeer.
BLEKHOUT, o., bout dat moet geblekt
worden of dat reed!! geblekt is (Drab.,
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Antw., Kemp., N.-Brab.); bij l{il.
. bleek-hout. Zie doolbout.
BLEKKEN en BLESSEN, b. w., 'tze!Cde in
Weslvl., als In Drab. selaalmen (ldlol.
57!1. d. I. nu de booroen wat schors
afkappen om er hel kooplal op te
slaan. Zie blesae.
BI.EKKERS, m. mv., oogslagen (Vl.), van
bleUM, In Vl. voor :blikken, het oogwillaten zien; blikoogen, o. en b. w.,
sterllnp bezien.
BLEKI.AND, o., 'tzeiCde als blek-aard
(ldiot. 60) (We.~hl.).
BI.EKMUTSAARTS, m., kleine lakkebossen van geblekt hout afvallende (N Drab.). Zie blekken (ldlot. 59).
BI.EKSPEER, v., ijzeren tuig, met houten
steel, om meê te blekken [Omstr. van
Aarschot). Zie blekjjur (ldlot. 59).
BLEKWORM, BLIK WORM, glimworm. bij
Welland: blinkworm, fr. ver hdsani
(Westvl.), doch In Oostvl. ook toegepast op eenen bllkslogt'r en· op een
klein, weinig lichtgevend lampje.
RI.ES, m., 'tzeiCde als: blek, blik, oogslag
waarbij bet wit der oogen gezien
wordt; de daad van eens te blessen.
. Bles Is de worlel van bles",. (schalmen), en o. w., blikoogen, 't oogwit
laten zien, dreigend bezien (Westvl.).
Zie ble&!e.
BLESSE, v., onllcborste.vlek Y8n eenen
boom die, ter verkooplog bMtemd,
geblest is : als men de boomen verkaopen wil, kapt mm op iedertn boom
flentblesse (Weatvl.).
BLESSEN, blekken. Zie blekken.
BLEUNAARD, m., bloodaard (Pr. Antw.);
men zegt In Drab. bloo voor blood.
BLIEK, m. en niet"·· wordt In de K11mp.
zoowel als In Vl. voor wltvlscb of blei
gezegd. E1nen bliek in 't wat1r srrijjlen om emM snoek Ie vangen (Vl.); te
Anlw, : een blik.!ken in 't water werp•n; de bli•k is vergald, bet Is te laat
(Ooshl.). L1vm g•liik 11n bliekski in
'I wtzter; vrij en rustig leven (Vl.). Kil.
geert bliek voor bleye, blije, Ir. able,
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op als hgd., Saksisch en Geldersch •
BLIEKBAKKES voorblikbakkts, o., gap~~r,
rondgaper (Meierij); nn blikken, de
oogen op iets sterlings vestigen.
BLIEKEN. Zie alblikken.
BI.IER, wijmof teen, wisch, wijmboscb.
BLIJDENBERG, BLIJENDERG , wordt
overal gezegd in de spreekwijze : te
Blijmbtrg begravm worden, als men
~preekt van een overledene, wiens
dood neugde baart vooral aan de erfgenamen : als die rjjke oom lltr{l,
sal laii 11 Bijjenberg (In Vl. te Bljjdegem) begrav•n wordtn.
BLIK, te Antw. en Kemp. 'tzeiCde als blikaars, blekaars, waarvoor men te Brus·
sel zegt smerl (smèL) of keramert, fr.
derrière eeorehe~, I. inlertrigo.
BI.IKGROND en BLEKLAND. io Welltvl.
beLzeiCde ala : blekaard, witachtige
grond.
BLIKSEMS, als bijw. bet. overal: z.eer, fel,
geweldig : hjj lattft bliksems "'el geld;
la jj i1 blik/tem., rijk; het i~ blihtms
koud. In Westvl. zegt men voor bliksems ook : weerlichll, donders, verdonderd, bliksteerll, enz.' fr .. diablemenl. Men hoort lo Drab., Vl. en elders ook bet bijv. bliltsemsela voor :
schrikkelijk, det~rlijk, geweldig: ik heb
nen blikaem&ch~n honger.
BLIKSTEERTS, '!zelfde als bliksems (Vl.).
BLIKWORM. Zie blekworm.
BLINDE KALLE SPELEN, Iu Vl. 'tz.elfde
als : blind manneken of blind• kallemaai (ldiot. 60) spelen, achter elkander geblinddoekt loopen.
BLINDE MUNT, heel afgesleten moot,
, blind oord, blindt frank,enz. (Overal).
BLIND PEERD. Waar gtJtJt gg met dllt
blind pe.rd heen? wat wilt gij bewij~
zen(Gent).
BLINK, blinkend schoensmeersel, fr. eirager; biervan : blinkdoos, blinkpot,
blinkborslel, enz. (Overal In 'L Z.).
BLINKEN voor blikken, of blekken In den
zin YBD blikkeren of flikkeren Of tan
. gapen : wacht maar, hjj sal u 1claoon
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lalenhliuktin (Anlw.); iu Drab. zegt
mE"n ook : hij zal u ltllen schilderen.
DLOEDLAI{EN, echel, ook in Vl. nog !
lüflaken, hloedzuiper, bloedzuiger geIIO!!md, fr. sangsue. Z. Westvl. ldiot
451, en ons li!iot. op laken (323) en
leek (3~9).
DLOEDPATER (hloeipater) is te en omstr.
Mechelen, de naam van een gewaand
wezen waarmeé, evenals met bloedZtÛfJer, men de kinderen bang maakt.
BLOEIK EN, bloedje (llrab., Anlw. en
elders).
BLOI~MBOT, v., de bot of knop waaruit
do bloem komt, fr. borllon de fleur
(Overal in 't Zuldeu).
llLOEliEN, o. w., in de blocmen zün, Cr.
t!tre en fleur&: als de boekweit bloemt,
als de slooren bloemen, is het de bi's/8
honigtijd voor de biee·r, (llrah., J{emp. ),
llLOEMENBOECIITof llLOEMBOCHT, m.,
bloemenstruik (Brab.). Zie bocht·
(Idiot. 489).
BLOEMENIIUL, m., bloemenstruik of eeu
hoopju van hijeeustaandtJ bloemen
(Vl.). Ziu hierna : hul, hulle.
III.OEMI'ELDEH, DLOE~IPEELDER, het.
in Vl. uiet alloen : Llocmverkooper,
maar eerst en v;oral : degene die do
pellen (pellicules) l'au 't gnwn afpel~
Jen, eer het tot m<>cl ~emalon wordt :
zoo b(•Oft meu : bo,ekweitpcJ!der en boekweitmaalder; gerstcnpcltler, enz.
BLOE~STAAL, RLOEMSTAM, hloem~lccl
of hloem~lengel (Vl.).
.ULOE\If'Ar' of DLO~II'AI', m., voor sukkelaar (Gout).
IILOE!IfZAI{, m., aardapp!'l die bloemt of
meelt, d. i. openvult als dj gezoden is
(Drab., Oostvl. ).
nr.m:MZOET of IILOMZOET, in de uitdrukking : hij ziet (kijkl) wal blomzoet, voor: hij lonkt, hij kijkt een weiuir.t scheel (vrij algemeen in Neder!.).
BLOES LIJF, de plooien van een vrouwoo·kleed langs voor: mijn kleed moet met
een bloeslijf gemaakt worden; hier va u
bloezen, o. w., mot plooit•n vallen,
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onelftm zijn : mijn jrl& liloest, or, is te
wüJ; mjjtlllal{lmndcken bloest altijd
(Gent, Oostvl.).
BLOK. Hif yaat er eenen blok op zeilen,
hij gaat fel blokken, zeer studoercn:
llL0\1, enz. Zie bloem.
ULOMME VAN AMI~. Zie ame, amcl.
IJLOOT voor: blood (Westvl.).
BLOOTSEISEN, soort van zeison <licnendo
, om de schijfhossen (ldiot. 51l8) af ttl
maaien (N.-Urab.).
lli.OT, 'tzdfdu als: hlamol, gekneusd, ge• blutst (Westvl.).
ULOTTEN en PLOTTEN, o. w., vcrkor·t
van blooten, blootmaken, bet. in Vl. :
de opperhuid verliezen, af>Chl!Heren,
het haar verliezen (Oostvl.); i u Westvl. bet. blol/6n ook : lweulen, hluLsen : heel zjjtl aan;iclll was 1/L"blot.
Zie hlotten (hliot. 6~).
DLOIJW, m., slag, stoot, beuk, fr. coup
(Westvl.); Kil. blouwu,l. alapa, eng!.
low; bienau bij Kil. blouwen, kaakslagen geven, ~laan, straffen, en, Lij
de Holl. bol. bluuwer1, met de armen
overeen slaan om zich te verwarmen,
ook hel vla& blouwen of zwlogelun.
DLOZEIIT, m., blozer.of iem1nd die bloost
(Antw.).
BLUISCII, hijv., in sommige hlrekcu van
't iiugd. gebr. in den 7.in van :flr•k
(ldiot. 420), of yluk (823), Cr. flasque,
I. flaccidus, d. i. ~lap, niot sleVif!,
mal~cll : het strooi is te bluisch, hel
deugt niel om met! to dek keu. 't Graan
wast i11 natie jaren zeer bluisc/1 .
Vgl. do ww. bluls, 'L fr. bles.1é, l.lroos,
blotten, hlutsen.
BLUTS en BUTS, dat mou omstr. Loven
voor bluts l!ehr., is m., doch blulse is
in Westvl. v. De blutsen Iegeli rls builenli/aan, is een Vlaandersch ~preekw.
dat zooveel bet. als : bet slechte met
bet goede nemen.
UOCIIT, 9UCIIT, m. (ldiot. 03), is in heel
Vl. gehr. i u den zin door ons en I{ il.
opgegeven. Uiervan : ztl"ijnc,•boclil,
scliapenbochl, hoenderbuclit, enz.
I)
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BOCHTJE, o.; een eindje louw, slapbangende lijn die men van op een schip
aan kant werpt (Willebroek). Z. bocht
in :Weiland.
BODE, m., briefdrager (Overal in Vl.,
Brab. en pr. Antw.).
BOE of WOE, WO, voor : waar (Maastr.).
DOEOA, m., weerwolf, fr. ogre (Maastr.).
BOECHT; woord van minachting : boecht
va11 volk, gemeen volk : wat buclit of
boecht is dat? (Kemp., Antw., Drab.).
BOEF, BOEFKEN. Zie bof, bofken.
BOE IS, BOEISZE, v ., schon gel, touter,
waarvan boeizeil (ldiot. 6~). schon gelen. Het is eene andere uitspr.van :
bijs oC bjjlle, 'twelk h. end. in Vl. gezegd wo1·dt voor 't fr. balançoire; te
Oudenaarde heet het : ritukoter; in
't Zuiden der pr. Lirnb. zwok. Zie
rjjreepon (ldiot. !SU) en bijzen (ldiot.
~~~ ).

BOEK, voor 't Cr. livro, is in 't Zuiden
overal m., doch In de woordenb. o.
Men noemt in Vl. boek de kaarten die
overblüven, nadat ieder speler de züne
heeft gekregen : ten boek kaar/en, fr.
un jeu de cartos; ook, in Westvl. : de
· derde maag, In 't fr. mellitlce. - Boek
ook voor: beuk, in Brab. buuk, fr.
luJtre :hiervan, booke11hout, boekeustoelen, enz. Z. bok en boeken. live
liggen de boeken, hoe slaan de zaken
·
(Brab.).
llOEl{EIT, m., In sommige streken van
Wcstvl., voor: boekweit, eenegraansoort die in Willebroek schijnt boekerl
te heeten.
BOEI{SIIERING of BOEKSHARING, in
Drab. en elders, de uitspr. van bok&haring, bokking, dat men eene verkorting acht van boksharing. Kil.,· en
anderen na hem, achten heL eerste
deel van dit woord bok te zijn, om
den onaangenamen geur van den
drongen baring. Doch Adelnog meent
dat beL eer do wortel is van bakken,
omdat men inderdaad dezen viscb
bakt; het zou dus voor bakharing
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zün. Edoch Dilderdijk zegt dat men
het drongen vu n ·v leescb en visch
bokken noemde, zoodat bokking of
boksharing niets zou zijn als gedroogdt~
vi~cjl of droogding.
DOELEKE, BOLI.EKE, kindje; dat kiud is
een lief bvèleke (9rab., Dru,sel).
DOEMAN voor : bullilbak of bietebauw. Ik
meende, ZPgt Roeufft (76), boeman
~evormd te zün van het geluid van
bet rundvee, waarmeó men dellinderen verveerd maakt. Kil. en Ten Kato
bobben boesman in denzeilden zin,
De laatste leidt heL af van bet !Jon~g~~
luid. Iu 't deeQsch is het ook busseman, hgd. buzeman, 'twelk sommigen
van buu, buz (momaan~tezichl) afleiden. Echter is 't in 't Nedersaksisch :
.buman of buddeman, afkomsiig van
budde (zwart), glllijlc do boeren tan
Westphalen een ~wart paard nog nou·
men, De scbrijvars van het Brem. Nedersakslsch Wörterb. vergelijken bufllan met 't eng I. 11 bal41td, door
Juuius (in Etym. · Angl.) afgeltlid va u
beL angelsaks. beaw, eene FOOrt van
wesp. Zie boddeman, bottcman.
BOEMEUSCUE MAAT, volle maat, is du
ooraproog van t,'uheembcbe maat, omdüt die maat misschien goed l\'as, of,
omdat dit volk eene groot11 maat
eischte.
BOENE, v., bij de huiaeveUer~,taanwatcr:
dut in den zopput bruin gewordou
zijnde, in de boenkuip, waar de buiden
iu liggen, oçergepompt wordt om die
.buiden te laten tanen, in 't Cr •. heeL
het a11vergr~e (WesLvl.). Z, boenkuip.
BOENEBA K, van : botmen, gladmaken, eu
bak, eene slede om meé over den
sneeuw of bet ijs te schui,en ·(N:--:Limb ). Zie bij ons bonnebak (ld, 6!l).
BOENI::N bet. In Vl. 'tzelfd11 als In Brab. :
veruen, In den ûn van ; vleli~m, bü v.
• het eikenlwut boent of verft; de &IoosIer van okkernl)l6n verft of boe11t
IIOENKUIP, v., kuip waarin dt~lluldevet
. tors de buiden boenen, d. i. : eene
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bruine kleur laten krijgen (Weslvl.).
BOENSEL, o., een bol was, waarmeê men
boent (l.imb.), in Vl. t>lek, in 't 1.. van
Waa~ zegt mou :eikenhout boent, d.i.
in Urah.': verft, zoodat daar bocnsel
zooveel is als besmelting, smet, plek;
vlek.
llOEHEKUIFEL, m., in Oostvl.een schl!ldwoord dat de grootste verachting uitdrukt, b. v. een domme boer, een
Echurk of iets desgelijks. Zie kuipcl
(ldiot. 306).
IJOEHEMENSCH, m. eu o., builenmcn~ch,
persoon van buiten eeue stad (llrab.,
1\emp., Vl.).
IJOEHF:NMUSCII, v., IJOomhuoch, rnusch
die op de boomeu woout; die ouder
duken of in stct•nholtens woont, heet
steenrnusch (Waas); en in llruh. :
huismuscl&.
IJUEHENI\E~EOIE, ook bueremliicldel, in
l.imb. en eldurs 'twlfdu als : straatrenuldie (ldiot. 681!), gt·ring geneesmiddel, niet door de meesters \'oOI·guschreveo.
!IOEHENIIOUS, du gewon u groot u en
hleelddeurige roos (llrah. en elders).
llOEilENSTIJ~L, m., landbouwersbedrijf
(llrub., Oostvl., 1\emp.).
UOEHIIN\VINI\IIL, m., 'smakdoos versiersel of klucdin:.;; srnakcloow meubels
(Brussel en elders).
IIOEIIETEE. Zie hoerenlceu.
UUEIIENTEEN, meest in 't mv., zoo noemt
men soms in Bmh., Oo~tvl. en ook
Iloeretee in Wcstvl., de hofhoonen diu
1\ramers boerer.boou, !los Hoches met
anderen en ook 'de llrubauders labboon, en elders platlt·boon, fr. ftlves
de mamis; de ptmlcn of bluimeu (IJ.
li~S) en·an worden r.tenoemd : wilde
vue/den (ldiot. 1!6~) euwolle vodden oe
u·olle wnnlen (ltliot. 871).
llOEIHIAVEZEVEN, hoorhufzeven, heltrommt•l, zijmie ecue soort van zevt•n
of zeef met hdlekens en rinkels eu
lintjes omhangen,. Cr. tambuur de
ba.~que, waarmcè do Loerenlieden zich

verrnakeu (Zu\den van Weslvl.), samenstel!. : boer, hal11e en zevm.
IlQEiliAS of EOHIAS, h. end., in WPslvl.
voor : noorderwind, 'l'an 'tI. boreas,
fr. bort!e.
IlOEliOFFERANDE SPELEN. Zio hemelpoorte~pelen, in 't Westvl. ldiot.
UOESEHON, ook Poe:eron, bazeron, buzeron, korte kiel (Westvl.), bij Kramers boezerof'll, Cr. bt.rgero11, blouse.
z. boerzeiaam (ldiot. 03) en bazeloen
of hazoron (ldiot. 33).
UOESMAN. Zie Loddernon en boeman.
liOET. Door boeten versla3t men :de boetwerken en geneesmiddels die voorgescbreven zijn, waneer men, b. v. een
aci.Jtdaa{Z~che boetoefening pleegt, of
waneer men eene belofte of eene bedevaart gedaan heeft, h. v. die door
Sint lluibrecht van de razernij wil
genezen worderi. moet nau.wkeurig de
boelen onderhouden (Drab.). 1\il. vert.
Loote, baete, door reri1edium, adjumentum.
IJOJnEI{EN, gebult manoeken or vrouwkeu (Hond Tienen), verbastering vau
bul teken.
IIOETE~IAN, m., noam waormt'é men, in
't llagel., do kindoren hang maakt;
bet is eerul andere uitspr. \'an het w.
bolleman of bocldornan, dat is hot~ of
hotdrager. Z. ook botteresse (ldiot. 72)
en boeman.
BOETEN, binden, L:ortvleujlelen, de vrijheid benemen, wordt te Kortrijk. veel
van dieren gezegd.
BOETENEEO, van boet en eed, vergadoring of zitting van maalfchappij of
genootschap, die men op hot:tslraf
moel hijwoueu (Geut).
IIOET.IEN, voor meisje, jonge vrijster :
flij' iS met ZijTI UUC/je !IUllT de kermis
(\Vellcren in Oostvl.); in We~tvl. heel
ecu mei>jo dat dwaas, wild en woelig
is gelijk een jongen : eenc bokse.
BOETSUEIICII, llOTSIIEIICII, het Zwitscr>ch land~clwp, Cr. Ie Juru.
IJOETSEN, regelm. b. w., in Wcstvl. !Jet-
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zeHde als : boot~en, boel~ecrcn.
IIOETS!.OOPEN. Zie tiotsloopcn.
JIOETZA (( ze~t men to Willebrock voor :
boehak or bokzeik (ldiot. 67). Js 1/0el:.;;ak nu voor : bodczak, zak eens bodes, or voor bodtle- or bo/lczak, rugzak, zak dien men op den rug hangend
cl raagt?
BOEZEN, o. w., in 't N. cler 1\rmp. geweldig drinken 1 en dan voor bui::en;
in de lla r. van Breda is boezen een
jongens~pcl met ijzeren ballen, Zie bij
ons boe::elen (ldiot. 65), clnt ook een
~pel met ballen or merhels bet. liet is
vcrwant metbossmor bol!ssen, bot,çen,
~laan, kloppen, knot~en. In Westvl. is
boe::en hijna 'tzclrde als: ~laan, kloppen, doch twpaaldelük: onderden slag
• van den boeshamer uitbreiden.
IIOEIZZEN, in do boeizze or bneis zwieren
Z. ldiol. lH en haven boeis.
BOl~. UOI'I\EN (o ols korte oe), kleine hor,
in e~ne mul~ or iu clen volant '"IHI een
klrètl. rok, enz. Op rm kleed /iflgrn
tie~~ roten boefkens (Gent): in 't Zuid.
van Oostvl. is een boefkeil ePne soort
van wijtlo wrong in de mouwen ''an
vrouwskleederen. Te Maastr. het. bof
brok, beet, monds~ol.
BOFFEN voor pochl"n, in heel Vl. nl~ook
bofTer t•n bnfslel', l'Ull d io port.
HOl\ or BONI\E, tro~, rr. troch,cl, torr/T~;
'2• afi(CIICilld JlPrk, bocht O( bucht.;
.1" ~toot; ~· kn1akstecn ~un kriekrn,
krrzcn , pruiml'n , perziken, Pnz.
(Wcstvl.).
BOl\, m , gezegd van iemand die mt>n
mol'ilijk l<an te vretle stellen. lemnnrl
np rle11 bok ::el/en. iemand lust i~, moeilijk. kwaad maken, hl'm slooren. Op,
rlr,n buk :.itlrn, 1w~toord zijn. slecht
I!<'Zind zijn. Erne11 buk z~llen, iemand
a I~ voetbank or ondersteu nin~ diPnen,
:ds hij erl(ells wil opklimm<>n (Oostvl.).
1101\ES~IIEI., o., hockweitenmeel ~Roer
mondt•).
BOliET, v.. mv. bokellen, ~ewis voor :
bulliftlcu (ldiot. üi), '!zelfde te 1\h-chcl.

noL
als. el,Jers i u llrab. : ket (hliot. ~36),
van aarde gebakken knikkers.
BOI\I\EN, b. w., uitstaan, verdragen, rr.
supporter : het is zoo u·m·m in de
kerk dat ik het niet bokken kan. 2• o.
w., 'lzelrde I)(S in Drab. : büucn or
büssen, sterk aankloppe,n, aansldan,
hoksen (Westvl ). Vlg. 't engl. to box,
rr. boxer (ldiot. 6~)BOKKIG, hijv., bokachtig, ridsig, van geiten ~cze::d (Drab., Kemp.).
BO 1\ SE ~I. grof gestopte kous : boksems
t>an kou.sm, dik ~estopte, gro\"e kousen (Gent); Kil. heeft bockscn, wij Ie
kous!'n, I. caligae follica!ltes. Boksem
of in Wcstvl. kulte, vest or mannenhorstkleed met mouwen en dufende
tot op de heup, m!'n noemt het ook
snpong; hij Kil. bock se, soort van
hro1•k or onderi.JrOl'k, f. bracca, fr.
culo/le.
Jl01\SF.:\1EN, f,lror ~toppen, van kou~cn,
enz. I!I'Zel(d (Gilnl).
llOI\TAKDEN. bal(tonden (O,oslvl .. Drab.).
BOLAAIW. Zie holl:wrd.
BOLD, DOLT, ook bouwt, bOIIII'd, baud,
baut., m. en o., beer, rr. gaclmt~; hiervan boldboer, bouwt/Joer, buld uit.~c!tPppen, bold over den akker gieten
(Wcstvl.).
DOLGEN voor balgen, den balg (buik,
pens) vullen, ver! eten : wat kan hi
bolgen (\\'est\· I.).
JlOLIJOOFO. Zie holluard ..
DOI.IIOOIIDIG, bijv., : gij zoudt teel iemand bo/lwordig maken met al 1110
uerucht (Westvl.), het is voor: bnlhoorig, w:tarl'oor het Wcstvl. ldiot.
(ii) bnloordc heeft. llal bet. kwand,
sh•cl1t. fr. mal.
BOLI\E, ondervl'st, l!ilet (h. end. in Wl'~l
vl.), hij 1\il hulckc, I. thorna;.
IJOI.LAAHO, HOLAARD, l!OLJJOOFO,
'twlrtlo in Westvl.als in Bruh, :u-ilgen strunk, en elders tronkwilge,
knotrcilge, bovenling, fr. tr:tard.
BOLÜmATOEN. Zie baalkatoPn.
DOLLF.I\ET, m.,ïs in Vl. een zeer groote
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mnrhol, ool-' een hal Yan Al een of ij1.er.
Zie ook bonket
llOLI.OOR, 'L7.elrde al~ 'L fr. bouilloire,
holvormige kopert'n thee- or koffiek!'lrl (llrah. en Anlw.).
JJOLROOS. Zie balroos.
ROI.STER. m., biJisterachllf:'(e ~lroohusspf,
een dikke hu&<el '·erward stroo (Vl.);
in Drab. : koriiJU.sscl (ldiot. YRl ). te
Loven PO Turnhout: krombu.url (~!liJ).
DOLSTER \CIITIG , llULSTERACHTIG,
dik opp:evnld ~elijk een holster (strootak. kafzak), op!(ehla~en, op~evuld,
opJZerczen (We~tvl.); Kil. herrt 11ol~ter,
~;elijviJZh, hijv., l'll bolster in den zin
van cru j!evuldf'n stroozak; hiervnn :
f1rd rn bul.~tcr. 1\feg j!a( on~ ~tok /Jo/,,.
tr.rachlig ::ien op in den zin Yan : eene
~ele kleur hebhrn.
DOLWERP, llOLWOIIP, irl Oo~t"l. hctzelrd(' al~ in llrah. een boogscheut, d.
I. c1•n ar~tnnd 7.oovcr al~ men met
el'nen hol or bal werpen or met eenrn
boo~:rijl @Chicten kan.
!JO:d, m , plank die op de houtRtuHen
~rno,:!:eld wordt en waarop de dakgoot
moet rusten (G('nt).
JJOMDAAR. Zlo.hommel.
DO~IIIAZIJN. m. (Drab.).
DOMilEI.AAR. Zie bommelen.
llO~f{ET. Zie bonket (ldiot.. bi. OR).
DOMMEL. m., meike,•er te llonse, wnar
men loch ook mulder en menfennar
ze~t. en elders in Westvl. bombaar.
Z. bommelen (hommrlrn): 'i• vermomd
per~oon Ie Ron~e. alwnar bommelhoofd
'lzt'tr<ie bP.t, al~ momaan~ezicht. rr.
ma.~q1111; Kil. heeft bommrle~ ook voor
mn•ker, I, manrltlcrts, en ook voor
'l7.elfde al~ hommelnecker, I. nrptunus,
larru, spectrum.
llO:\IMEL voor dor, ~la~. ~toot (Kemp.).
DmiMELACliTIG. hijv ., dik en hol. op~e
blazen, opgezwollen, opgrpoft(Westvlaand.).
DO:\t:\IELEI", o. w., freq. van hommen
(een hol en dor geluid maken), mommelen or mompelen, preutcl!'n, hak-

llON

kelen ' ~loltercn • legenpreutelen or
hai.Jbelen : biervan bommelaar, ~tol
leraar, hakkelaar, preutelaar; bommelerte, ~tottere~sc. hakkelaar~tcr
(licmp. en Limb.); bij Kil. is hom molen. rr.mnart, en l1ommrle 'l7.elld!' al~
rommele. In We~tvl. hel. bommr/w
een hol en dof geluid geven ~rlijk dat
als men op rene ledige ton trommelt,
ook bet buldilren van stormwind, 3° lo
~fingeren hangen. 7.. bimmclen, hemmelen.
DO:'IIMELIIOOf(). 7.ie bommel.
!lOMMEN. b. w., bobijnen, het~:arcil van
crn bomwiel winden op bobijnrn of
klossen en het alzoo voor den wever
~rreed maken. Hiervan bomwir.l (Oostvl.); bom duidt iels rond aan. In
Westvl. hrt. bommen, b. w., I• dcukPn, huilen indeuken, fr. faire des
en{onçure.~, boswer, 2• b. w., ren
hom In een vat f.lnan.
no~IMESSEN. 0. W .. ('('0 kindcr~pel dat
hrstaat in een en knikker or mnrhol te
laten afrollen vnn Pene hl'iiinp: op
renen anderen knikker om dezen l!!
raken (Oostvl.).
DOMWIEL. o., wid om meó Ie bommen
(Oostvl.). Zie bommPn.
llO~D. m., doch verbo••d is o. (Overal in
't Zuiden).
IJONDES, bovcn~t.e denter '·an een hui~
or p;ehou w ( Druss\'1).
DONI<E or DOl\, tro~. n•csem, rr. lrochcl,
bouquel, gez!'~d van noll•n, k••r7.1!11,
krieken, enz., nls zij van l'Onen hoornlak hao~rn : eene ''"uke drrtit•rn, een
bnk norm (Wcstvl.).
llONKEN, o.w., bikkelpnor pikkelen, met
de bikkels Of pikkel., F(l!'fen (f{emp.).
vnn het oude honrk, ren Fak!'.i•ch en
friesch w. dnt br·en bet. I. globulu.~
o.<.~P.It.,. Zie bon krt.
llONI{ET, m., is in Vl. 'twlfde ui• ll!llkct
or bnlleket, d. i. marhol, bol, annlen
knikker; mrn ~ehr. Ie llallo ook bonket voor f!rOO(C ~nikker of bof. flouket
is ook gebr. in Oostvl., in de !{emp.
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en N.-Brab. voo~ dto bal in 't bikkel~pel. Hoeum leidtbonktlar VOD bonk,
been, bij Kil. is het eeu beenen bol,
ook 8phaerula tburnta. In Vrleflaod
noemt men dit Ppeeltuig bakktrt or
bakker. Wij denken dat bakkt:rl is
voor gebakken kert (kèl) or van aarde
gebakken knikker. Zie bonken.
BONT. Zie bond.
BONTE, f., vlaog 1"80 b'oest, "f8D grilligbeid, enz.: hii il in Jfjn bonte: ook
pood, zekere tijdruimte (Westvl.).
BONTIG, verkleiow. tao: bont, al!rdroevig, van droef I mi0 Of meer bont
'(BrPda).
.IJONTING, m., naam dien men te Aotw.
geen hetzij aan den booten bonne of
roetaart, hetzij aan de bonte kraai.

B,ONTVLIEGER, BlJNTVLIEGER, BENTVLIEGER, wilde jongen (Bàr. -çao
,
Brèda).
DOOIEN, b, w., andere ditspr., rond Tie. nen, van : baaien, boeien of beien
(ldiot. 23, 38). In Gelderl. zpgt men
ook b6ien, voor : eenen sl.ok rechtmaken, eigenlijk w~rmen en door het
warmPn rechtmaken. Z. taalk. Mag.,

(11,
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DOOM, DOME. BOM, verkort van, en alg.
In Drab., Antw.en elders gezegd voor:
bodem, engl. boltom, grond, plaals,
fr. fond, terrain. Doen hi ten bome
quam ghegaen, rirp lol hem eene &tem
(Oud Vl. Liederen, blz. 9't).
DOO~f. Er stant een boom in rlen weg, wil
zpggen dat men in 't ~:preken moet
omzichtig zijn, want dat er Iemand in
do vcrgadering Is, dien m!m niet mag
'
· hetrouwen (Gent).
BOOMDUIF (Vl.), in Brab. bo~chduif, v.,
tin~duif. houtduif, rr. pigeon ramier.
BOO:\!KAI'PER, BOOMVEI.Um, h.-terrste
limstr. Loven, het tweedo In Vl. ~e
zeAd voor: lloomhat..ker; mt~n z.-gt in
f!Cmclde streken ook boomlmppit1g on
boonwelling, elders ook boomhrrkkir•g.
DÖON, DOONEN. Op iets een boonken
hebben, op iets fier tijn, voor iets uit-
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non
komen (Drab.). Jn de boonen zitten,
'!zelfde als : in dti boontn syn, niet
meer weten wal denken of doen
(Limb. eo ~ldcrs). Zie dronken. Zijne
boonm or boontjes te wt:ek lcggrn •
naar iets verlangen, op iets uit zijn:
gij moel uwe boontjes om die plaats
niet weth leggen, ge sult ze toch r•iel
hebben (Oost- en Westvl.).
UOONKI\UID, overal 'Lzelfde kruid als:
keule or bofkeul, fr. sarrielle, waar
men labboooeo me!l stooft, èn daArom
ook labboonkruid gebeeten in Brab.
BOORD (met zachtlange ooj, o., doch meest
m. Op den boo~d van het graf (Drab.) .
Jo Oostvl. zegt men : al wat ik vi111t
is bOord, d. 1., behoort mij toe.
DOOS, hijv., in Westvl. eo ómstr. van Gent
ten platten lande, niet lo de stad,
levendig,' aardig, bij der hand. ~lim,
vernuftig, ondernemend. schalk, fr.
intelligent : een boo~ kind, eéne booze
vrouw; dat is een boos ambachtsman.
In Westvl. !)et. boo., nog: verborgen,
verholen, fr. caché, or 'Lzelfde nis In
Drab. loos. In de omstr. van Breda
beeft boos ook de bet. van: slim, doortrapt, echerpzinoig : het is een boos
kind, een boos kereltje. Immers de
boosdoeners zijn doorgaans op treken
afgeleerd.
BOOT, v. bij De Vries, is m. io Drab., Anlw.
eo Vl., alsook boot, voor bussel, d<fch
boote (bus~el) is v. in Vl.
BOOTEN, behalve de beteekenl~sen door
ons en in 't WeslvL ldiot. aallgestipt,
het. nog : verdrukken, verstooten,
niet aantrekken (Gent).
BOOTEN, bet. ook : In booten (bu~s!'i>)
binden.
DOOTENIER, m., schipper van een boot
(VIaand.).
DOOTEHING en BOOTING, v., 'tzetrde in
Vl. als in Drub., Kemp. en Oostvl. :
boltring (ldlot. 71 ), ro~sing, klopping.
DOI\DIS (klemtoon op di~). is te MeeheL en
omstr., eene Foert ''au tafel in houtor
steen, en van alle knoten toe, waar-
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· mede men de opening van den kelwater (\\'estvl.).
dertrap bedekt: ouk een ouéo kr~k BOS ~IET HEILIG 1\EI\~IIS zoo ooeml men,
van een tafel. Z. l1onles (ldiot. îO),
in ceoige gewesten van Vl.: de hijeendal hetzeide is, en bardes (30): bij 1\d.
komst in eene herberg, alwa~r ook
bord-decks, borddecifsc, bordesschr,
meisjes met jongens mogen komen,
Oaud. i. loova. Z. ook Weslvl. ldiot.
zonder dat zulks besproken wordt.
v. bordesch, bl1.. l ti'l).
Zie hier wat er geschiedt: het overBOllEN, voor hoorden (OvNal).
schot van honigrijpen wordt in LoIlOliG voor iemand o( iets spreken, voor
vensch bier gesloken en zoolang in d!'n
iemand borg blijven of 7.ijn, voor ickelder gezet tot dat de honig er teeoemand verantwoordelijk zijn (Drab.,
maal uitgelrokken is, t'n alsdan worût
Anlw.).
er uilgebel•l bij welk~n baas de bo.~
UOilGLOON, fr. Loz, vroeger l.ools, een
met heilig kermis zal gebouden worsteedje in de pr. Luik, tu~schen Tpnden, d. i. in welke herberg men hPt
grren en Sint-Truidcn, vroe)!;er ook
gchonigd bier zal uitbuizen. Gewis
een graafschap.
zal dit bier bosmee heelen, eon woord
BOf\GWOI\M, fr. IVarcmmr, stadje in de
Ie Dendermonde in zwang.
provincie Luik.
llOSCI! is bijna overal m.
BOl\!{. Zie hark.
IIOSCIIDEES, BOSCIIUEZIE, aardbessru
110111\ELEN, o.w., 'tzrlfdo in Oost- als in
of aardbeziën die in bosschen, weiden,
We~tvl. bet1rlen (ldiot. 50), brullen,
aan beek- of boutkanten ~roeien, fr.
bulken, fr. bcuglrr; vol~~ns Ten 1\ate,
{raises sauuages (Drab.). 1\len noemt
van bor, do oud verleden tij ti vun
de kraakbessen, fr. myrtilles, op veltl
lmrc11 of beren, gel u iel grven.
plaaL~en ook boschbezen, bij kil. b~h
IlOlUIEPUT en verkort borre, rn., voor :
besio, i. kraccke-besio.
bornput of bronput, watPrput (Brab .. llOSCIIBLOgM en MEIBLOE\1, zijn te Lo1\crnp.), !lil in Vl. .~teen/JU!; men zei
ven de nomen die men bt'paaldelijk ·
ocrtijris ook: IJOrrewate1·, voor born- of 1
geeft aan 't hloempluntje, dat de botuhronwator.
lli~ten r.lirisallthciiiWI bi(olium noc1101\STUEZIE, do vrucht van den borstbomen, elders in Drah. heet men dt•
zenboom (rr. juju/Jicr), jujube, doch in
boschsleuterbloem, of wilde betonie,
'l L. van Waas worden de hulstbezen
fr. primevère, ook weleons boscl•bloem,
ook borstbezii!11 gelleeten, in Brab. en
In Westvl. heot der.e hloem : bosclitijVl.-Dr. : berstbc:ir.
loo.~, doch tijloozen of lijdelooz~n zijn
BOI\STEL. Er met den rrtwcn of groven
in Brab. bloemplanten van een gausch
IJor.stel over gaan, het., iu llrab., hetö nder slach.
zelfde als: er met vuile voctell door- BOSCIIDUIVEI., m., scholdnaam gegeven
gaan, er maar grof, onzacht en on\'eraan iemand die zich niet karnt (Oostlegen over heen stappen, met iels grof
vl.); ook : raagbol, spinoeweuhorslel
Ie werk gaan.
(Gent).
BOIISTELARE, UUI\STELAI\E, m , hors- llOSCIIGHON D, ook in Oostvl. en heel
lel (Westvl.).
Drab. gebr. voor : ~rond wanrop een
BOIISTELEN, b. w., afborstelen, afslaan;
hoscl:l gestaan heeftor die beter is om
hiervan : borstelilig, ~lagen, pak slagen
boutgiJwas dan orn vruchten te dragen.
(O~eral).
llOSClii\AH or IIOSKAH, v., zware groole
1101\STIG, bijv., korthorstig, kortademig
kar zooder bo:lem, maar mel onder
(J{ernp. en te llreûa).
aanhangende kettingen, waarin mon
DOI\TELEN, o.w., borrelen gelijk kokend
ook des noods wijme11 legt (llrab.,

nor
Hagel.). Is het : boschkar, omJat men
er mede bt't hout uiL de bossellen
haalt, of boskar, kar wier aspunten
(ijzeren bussen) in de raderen rönddrnait'n.
DOSCHI\EETE. V., keele of hut, staande
in een en bo<cb (Oost- Vl.); in Westvl.
bet. Bosc/lkijlc helzelfde als : boschuil,
lomp mensch.
DOSCIILEEUWERIK ( boschleenwerk),
soort \·au lçcuwerik die aan de boscbkanll'n woont, in tegenstelli~g van
den vel.t- of gewone ltmuwerik (Brab.,
Vl.); in WesLvl. beet de buschleeuwerke ook gerslcertwerlc~.
IJOSCIINOOT, v., de kleine wilde bazelnoot die in bossellen en houtkanten
groeit, en min goed is om geëten lo
worden dan de hofhazelnoten, die ook
weleens lombaardse/te or lombaardijnoten en in Vl. baarduoten genoemd
worden (Overal); bij 1\il. bo~ch-not,
llundr. nox dccumata praegrandis.
DOSSCIJELI\EN, in Wcstvl. voor bo<chken.
DOSSCIIEN, h. w., in N.-llrab. even als
oulings bij l'laulijn, een !Josch afkappen, b. v. alle vijf of zes jaaf _wordt
het schaarhout afgehouwen : 1caneer
is dal bo1ch geboscht? In Nedcr~aksen
hoeft busschen dezelfde boteekeuis, iu
't fr. i~ bol bdr.her.
llOSSCIIENMAI\EN ,' ook Iragemuiten,
scboolduiken, de school verzuimen
(WeslvL). Zie fal~en en haagscholen.
BOSCHWIND of DOSWIND, naam van
een hefboom die do [rauschen cric en
D• Malthijsen (Natuurkundige le<sen)
domme kmcht heet Te Rupelmondo
heel bet kelde!·vijs.
DOSMEE. Z. bo~ mot beilig kermis.
llOT, m., bussel : een bot ~olfcrslekkcn
(Turnhout), hij 1\il. ook bot, botle I.
pabulu, fr. bolle.
BOT, knook en schenk, been (Omstr•. Vonloo); bij Kil. is bot (heen) opgt•geven
als een hollandsch, geldersch en frie~ eh
woord dat daar, even als in de \\'oor-
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deuh., been, rr. os, beleekent.
BO r, bijv. en bijw., laslig, moeilijk :dat
schrift is but om lezen (Westvl.);
zwaar, groot, lastig : ik hrb tene bolle
t:alling, d. i. een zware verkoudbeid
(Oostvl ). Bol sttlan. vast slaan, niet
welen wat antwoorden; bol slilzwijgm, heel stilzwijgen (VI., Drab.), ::ich
bol geven, hel raden opgeven (OI)Stvl.),
iemarld bol steken, hem vragen voorslellen, die hij niP,tkan beantwoorden,
hem bot zetten, hem hot doen staan,
botmuilen (Vl.). Rol, bijw., zeer, zeer
• VPel, uitermate, buitengewoon, fel :
hel is bol koud, warm; dal is bol veel
geld; dat garen is te bol grof(Oostl'l.).

DOT, soort van schnp of Fpode, die een
vorm hecfL van zekeren visch, but genaamd; deze scbup, hij de koolverpers veel gebezigd, is zeer zwaar~en
moeilijk te hanlcercn.
llOTA F, plomp af : hij antwoordde botaf
(Drab., Oostd.).
.
BOTEI\DLOEM iq tl11 naam dien men geert
aan verschillende plantl'n met helder
gele bloemen; het is 1• In Drab. do
plant door do geleerden genoemd ranwrculus brllbosus, ranrmcrdus acris;
'2• in Vl. de kleine boterbloem of l1aag·
boterbloem, rammculus ficaria; en
3• in VI. en Drab. de groote boterbloem, in Weslvl. ook fll'IIOemd meet·schebloem of meerschboterbluem, cclltha palustris, rr. popt/lage des marai.f. Eenigen gefen dien naam ook

aan de gele renonkel of bano,·oet, ft·.
renonculc des prés, en ouderen aan
de pisbloemen, fr. pi1 en lit, I. litaraxicum.

DOTERilRIJNE, BOTERBRUINE (uitspr.
beuterbrille, butterbrune),
pekel
van (!ezouten bottlr of bulorpckel
(Weslvl.).
DOTERHAJ\1, in Bclgiö mee5t altijd m ,
wordL Ie Gent voor : zweerd, en, Ie
1\ortrijk, voor : lisch, platle r1clbalm
bij heL volksken gehoord. Een halfhemd wordL door beL gemeen \'olk van

v.;

llnT

Mechelen : boterham en dontiervlaag
i!Cnoemd.
HOTEHMELI\, o., in Rrab., 1\emp. en N Brab. langsbeen dil grenzen zegt men
algemeen : botermelk voor bet lloll.
karnemelk, even als : batereu voor bet
Holl. karnen, Loter 'maken, ook de
!i oogduitsehers zeggen: buttermi/eh en
de EngelioChen : burtermilk, do Fransehen : lait de beu1·re of la i I balt u; 't is
op te merken dat men in 't bgd., 't
eugl. evenals in Westvl. butler, en in
Limh. ook butter eu botter zegt.
JIOTEI\MET, v., naam van de gemeene
' ranwiCulus, boterbloem, al zoo gelleeten omdat ze bij onze boeren dient om
de boter te vcrwen (Hasselt). Z. meJe.
ROTEHOOGE, leepoog (Oostvl.).
llOTERSCIIIJTE ( beuterscMIB, buuerschile), v., vlinder (Westvl.); bij 1\il.
boter-schetB, boterschifle, boterschiele,
botervliege.
BOTEI\SNEP, v., vliiJder (Moerbekc, WaaR),
IIOTERSTAMPEI\, m., overdracht., een die
met zware stappen gaat.
HOTEl\ VAT, o., bet.vat waarin men het
melk botert (Jirab.), in de l{emp. bolersland.
BOTEl\ VLIEG, v., vlinder(h. end. Oostvl.),
bij Kil. botervliege, flandl'\ i. pepel, in
lloll. zegt men h. end. ook botervlieg.
Zie boterschijte.
DOTERVOGEL, m., vlinder (Gent).
DOTERWIJF, o., vlinder (L. v. Aalst).
BOTEWEG. Zie botweg. ·
.BOTGEWEG. Zie botweg.
HOTIJOOFO, dwaashoofd, domhoofd,
vrouw die slecht van aannemen of
leeren is (Vl. en elders).
BOTMUILEN, b. w.. iemand den mond
stoppen, fr. con(ondre (Brah , Aolw,).
DOTS 1 m., overal in 't Zuiden.
ROTS, bijw .van bot, bijv.; bots legen, vlak
tegen; bots op, vlak op, bot op: ergens
bots op of bots legen luopen, bots weg,
lomp weg (Brab., Waas). Bots is betzelfde als botselilig (ldiot. 72), ineens,
schielijk ; bots het. in 't L. v. Aalst en
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Belg.- Limb. ook : aanstonds, straks :
ik kom bots.

IJOTSIG, bijv., 'tzt•jrde als knullig, mi~
noegd, slecht gezind, knorril! (Omatr.
I'UO 1\ortrijk).
DOT SCIIUODEN (den). Zie ons ldiot. 'i I.
Ju Westvl. zegt men 11. end. ook dm
ûut besefiudden , dat duàr eigenlük
schijut te bet. :den botte (bos, bussel)
o{ den walm schudden eu den dekker
dieuen, eu verdors: er tegen vliegen,
er tegen botsen, bet bezuren, bet fatFOen of het ~elacb betalen.
BOTSLOOPEN ( boetsloopen), verkeerd
Joopen· ( Maastr. ). Zie bots, hljw.
(ldint, 72).
BOTST AAN. Zie bot, bijv. en Lüw.
ROTSTEKEN. Zie hol, Lüv. en büw.
BOTTE DE ESTEN of BEESTEN, zel;er
kaartspel, ook zeuren (Jdiol. 118~) ge·
naamd (Westvl.).
DOTTEIWP, domkop, dommerik (Brah.).
BOTTELING, llOTTEI..INGS, reeds in KiJiaans tijd en nog beden gebr. voor ;
ineens, eensslags, ernsl.laps, plot&elinga (Hrab., Autw.).
DOTTEH, BOTTERM ELK. Z. boter, enz.
BOTTI, m., voor rug : een kind op den
bolt i drage11 (flagel.luugs Luil;erland ).
Hotli, butle of bodde is een mand of
korf die op den rug gedragen wordt,
in 'l Cr. holle; vandaar de naam i • del'
Luikscha bolleressen (ldiot. 72), zünd<l
arme werkvrouwen die met rugmanden hoetie of andere záken dragen;
2• van bodd~man. Z: lloeufft, blz. 'i5,
op boemen.
BOTUIL, m., botmuil, botterik, oubeleef.t
mensch (Vl., Drab., Antw.).
BOTWEG, bijw., plompweg, plomp heen :
hif weigerd~ botweg (llrub., Anlw.,
Oostvl.); in Drab. zegt men ook bot
èweg, in Oostvl. bot· gerueg.
DOTZELJo'S, büw., ineens, plotseliogs, vanzelfs (Asseucde).
BOUD, büv,, in WesLvl. voor: stoutmoedig,
onversaagd : hij ia stout e11 boud.
RO!INT.IE,omslr. Poperingen I'Oor: zekere
li

lil\ A

lijd :het is al een bounlje geleden. Het
zal waarschijnlijk bel fr. w. bout
(einde) zijo, met iogeschoveo o.
BOUT. 'I 11 eene t'an hel einde naast den
bout, bet is een die zijoe vijf zinoen
of zijn verstand niet geheel heeft (h.
end. in Westvl.). Z. bouwd, bolt.
BOUTSTEKEN of DEN DOUTSTEKEN, in
Westvl. voor het Drab. : opstekm,
schampavie spelen, de bib steken, wegvluchten. wegloopeo, hel hazeupa.l
kiezen: zoo haast ik kwam, ~tak hij
den bout (stok, staf).
BOUWO, BOUWT, BAUD. BAUT. Z. bold.
IIOUWEEL, m., met den kleemtoon op :
weel, een uitgedorschen bussel slroo ;
men zegt ook baling, bOllWelare, en
buuweelstroo : een bouweel uit.sch14dden: drjj bouwcelen maken een bondel;
bouweele11 aan het vee geven (Westvl.).
IIOUWELAAR. Zie houweel.
BOVEN. Boven zijn, of boven jan zy·n, lot
welst.and gekomen zijn. Er bovM op
zfjn, gewonnen, gezegepraald hebben,
er meê in ~chik zijn. Bo11en op, uitwendig: bij was kwaad, maar 't was
maarboven op (Drab., Kemp .. Oostvl.).
Roven wonen, zich ecne zaak niet aautrekkeo,builen t~ene zaak zijn(Oostvl.).
IIOVENLING, DOVELING, m., tronkwilg,
bollaard, bondelhout (Westvl.).
BOVEN~EID of DOVENMEISSEN voor :
bovenkamermeid (N.-Drab, Kemp.,
Antw ., Brab. en Vl.).
BRAADPEER, DHAAIPEER (brapeer), v.,
io Oostvl. 'tzelfde als bakpeer of gebraden peer.
liRAADVERKEN (brat•erken), o, vetgemest verken, ook een dikke persoon
(Oostvl.), elders oen ~emest jong verken or spitver ken, ook : bruailing.
RnAAMBEIER, voorbraambei, hees, Kemp.
ni\AAN, DRANE, BRAINE, BilENE (mot
zware e), Breine of Drjjne, nuam vnn
vier waalsche dorpen bezuid~n 't stadjl!
HHI, in 't fr. BraiM; meu hoeft·
I"Drainei'AIIcu•l,iu 't vlaamsch /lra11B,
Braken , Eige,.brane , Eiye11brake11;

no
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2• Braine·li·Ciu:Ueau, door 't volk genaamd Bruinkasteel or Breènkasteel,
.1• Wa11thier-Braine, oulings Wauti!Jrine of Wauterbrene, \Velterbrb'ne,
Walterbrane, 4• Braine-le~ Comte,
'a Grevenbraa11. Bij J{il. Breyne, 1.
Brennia.
URAAN-, BREEN-KASTEEL. Zie Braao,
DRAASTIG, bijv., te Aarschot eene· ander·e
uitspr.van: brunslig, bronstig, bremstig, brumstig, bruistiy, tochtig, ridsig, overal gezegd van beete verkeos :
bronst, brunst , teeldrift, waarvan
bron~tig, is, vol~ens Teo Kale, afgeleid
van berren, barnm, bernen, branden,
brant. Vgl. brummon en bruisen.
RRAD, BRADSCH, BRADSIG. Zie brat,
bretsig.
BRAINE , BRAINKASTEEL , BRAlNEKASTEELI RRAlNE-U~-CHATEA u.
Zie Hraao.
DRA!\, v .• van 't Cr. baraque, vuil kot, ook
man van slecht gedrag (Maastr.); brak
(hond) is m. in Brabant.
DRAKELEN, freq. vao braken, ook lang
aaneen regenen (W ercllter).
BRAKEN. Zie Braan, Brane, Braine.
liRAKEN, hetzelfde als : brekM, op lîet
Vllld de kluiten met eeoe braak (ldiot.
7.\.) brekeo (Oostvl.); In Urab. zegt
meb: breken, io den lin van een land
klein en fijn maken; hij Kil. braecken
den acker, proscindere agrum, terram
moliri, aratri• et ligonibua arva (rangere. lo Westvl. bet. braken, b. w. :
een land, 11adat de vruobten er ar zijn,
beploegen or omploegen eo gereed
makoo om wederom bezaaid of beplant
te worden; bij Krl. a rare, repastinare.
BRAKEN, o.w., braak. liggen (Brab.),
111\ANO, m., geleegsoaam, bet.: uitgeroeide
en vlakgebrande plaats.
liRANDACBTIG, bijv., braudig,ln dèn zin
van : brandver·oorzakeod, brandverwekkend : hij is ~eer brandachtig,
bü ~rijgt voel puisljes (Ooslvi.).Sieeckx
beert in dezen zio; branderig, brande·
righeid, bra11dpui1tig.

JIIIE

JJIIANDEN. //ij brandt zegt men te Gent
spotlood van iemand, om to beduiden
dat bij ro~ haar heeCt. In bet spel van
buuto of zwar·te kalle zegt men, alti do
gd.1liuddookto dicht !lij de gezochte
voorwerpen is :hij bra11dl, hel brandt.
Er is hier t1iets IQ bra11dcn of er is
liier 11iets te branden als stroo en het
is da11 11og 11at but. : er is bier voor
ons niets te verrichten, niets te doan,
niets te bekomen, ouzo baring braadt
bier niet.
·
UltANOGEVELS, trapge1·els der ouderwet~che buizen, langs welke mfn ~ewis
opliep, in geval van brand (Breda).
llllANDGEZELLEN, biervoerdors en andere helpmannen die, in geval van
brand, zich bij de pompiers vervoegen
en water bij halen (l{ortrijk).
IIHANI>~IEES, v., zwarte mets, koolmees
(Limb.), bij Kil. brand-rnecse, I. parus
ater, carbo11ariu.~, fr. charbounier,
doch koolm6ese vert. l\1!. door 1mrus
major en (rinyillayo.
111\ANE. Z. Braan.
lillAP EER, llllA \'El\ KEN. Zio braaJpeor,
enz.
llltAT, UI\ATSCII, büv., levendig, driftig,
vurig, hevig, hit~ig, wild, onbezonnen,
ongeduri~. hroodJronkun, fr·.pvtulaut,
l>olage: die bratie jonyens toch, ze ziJn
zoo brat dal Zd tiOfl zulle11 veclileu.
Een peerd, dat lauy iu stal staat, is
bratsch(Noorden va u Oust-ooWestvl.),
en ook in de aangrenzende streken
vau llollaud). Wij dcukeu dat het w.
zou moeten gt>schre1·cu worden I.Jradsch
or I.Jracl,iy t'O !Jredsig, dat in Lirnb.
bijna in deuzelfdeu zio gehoord wordt,
alsafgeleid van bradde, brarlse, bredse,
bridse, ww. die allen bij 1\il. vert. zij u
door coleus, testiculus, d. i. klootje,
tculllallelje, eu I.Jrad-nol _is, ·volgeru
hem, in 'L Land van Waas, eene groote
dikke noot, ook vuy.~ltiOI genaamd.
IIIIEOSIG. Z. brctsig.
BIIEEiliiAJIEN. l'a11 vreugde, blijdschap,
t•ulcluellillg, tevredeulwid breedbare~~,

llllt:

zegt meu, h. en d. iu Westvl , voor:
van vreugde opspringen, verrukt ziju
van blijd,~hap.
UI\EEIJEN, UIIEIDEN, b.w., voor verbreeden, uitbreiden, uitspreiden, bij Kil.
cl1latare (Rrab., Aotw., Vl.); hiervuu
iu Vl. brdedsel. en, in Drab., breidsd
or breisel, al wat dient om uitgebreid
te worden, b. v. boter, vet, kaas, enz. :
de arme menschen hebben dikwijls
geene boter om op hun brood te breiden; opbreiclen is npspreiden , opplakken of opsmeren.
BREEDLOOF, o., prei, parei of porrei
(Lirnb.).
Ili\EEDSEL, o. z., breidset of breedeo.
111\EEFili\EGER, briefJrager (Lirnb.).
BREE:\1, rn., brem, pekel, Cr. saumure,
doch bij de lloll. en hunne navolgers,
is brem (ziltig vocht) v., in Vl. zegt
men voor pekel : bre11e, bri11e, brjjue,
breine, v.
RIIEEMSCIIAIIE en DII.EEMSCIIEEI\, v,
Z. b1emscheor.
81\EEN, llreenkasteel. Z. Braao.
111\EENI\E!'i voor: breken (Limb.).
111\EIOI~L of BI\EIEL, m , houten of stee·nculeuuiugofltlunsteunsel vau weerskanten eener brug om te beletten va u
de brug in het wal er te vallen; hierI" au breielbrugga, brug met breidel
(Westvl.). llild., Gesl. I, U5, zegt Oll
bril, volgeus hem, saamgetr. van bride/, "brdidel (praam), een andere toepassing van dit w. bril, als breidel,
beeft men ook op eene burcbt teu
hodwang, hetzij 1•an oen riviermoud,
hetzij van eene stad of landstreek, gehad, en van daar zei men bril· of bril' leubltrg, ook bet. het w. brillen van
ouds : breidelen, • ja :~:oo is het in
Westvl. uog in zwang.
llllEIDEN en llii~:IDSEL. Z. broeden.
BREINTJg, o., onverwachte winst of verlies (KI.-llr.).
IHlEISEL. Z. breeden.
BREI{, pilkei (1\1.-Brah.) Z. brak (ld. 75j.
111\EKELING, m., de hocveelheid l'la~ ditl

llllt:

tie vla~IJOoter (zwin~,:elaar) in de hand
houdt als bij boot of zwingelt. Twee
brekelingen zijn eene. bandsvol of
]JOOl, en drij poolen zijn eene boot;
deze weegt drij ponden; 31 booteu
maken eenen zak of halve bale uit
(Westvl.).
BliEKEN, o.w., in Limb. voor braken, fr.
. vomir. Als b. w. wordt het in Oostvl.
en in een gedeelte van Drab. g~bezigd
even als braken, d.i. de kluHen van 't
land met braak, ejlge of iets anders
klein en gelijk maken; in Westvl.
wordt breken gebr. voor : male11,
klein bijten, knauwen : die ma11 kan
de korsten niet ·meer breken. Verders
wordt breken in Br., \'I. en elders nog,
gebruikt voor.: iets, door mengelin!'l,
van gedaaute doen veranderen, iets
ondereen schudden, kloppen, b. v.
meel in het water breken, ei<-rs met
bloem breken, mostaard met azijn
breken, bier met wat~r breken, enz.
IIREMMEL. Z. brimmeL
DHEMSCHARE,BREMSCHEER (zware~,
v., vogel, in 't Cr. genoemd rale de
genet& , ook rale de ten·e, roi des
caillles, hgd. wiese11k11arr~r. wachtelkotlirJg, I. rallus crex. Men heeft de
. watubremsc"ecr of wate1·ralle, hgd.
1cassen·al/e, fr. rale d'eau. Ons bremscheer, in 1\l.·llr., Drab. Kemp. gezegd,
is samengesteld uit brem, fr. genet, en
Echaar, scheer, wortel van scharen of
schèrw, vergaderen, omdat die vogel
zich nogul in "t brem!Jo~ch ophoudt en
zich ook al met holt zaad van dien
plant voedt.
JIRI~NE, BRENEI\ASTEEL. Z. Bráoo.
HJ\ES,IlllESSE, v., brok. hoop: e811 breue
brood (Oostvl.), groot stuk dat ergens
van afvalt of \"an arge!Jroken wordt,
fr. mas~e: do Slleeuw valt met groote
bresse11 van l1~t dak (Vl.). z. bre~ke
(ldtot., 7!!),1.Jij ous: bros, !JruTs, t.ru~eh
(ldiot. !!t). Licht is br~s \'erwant met
brij ~rl, brie zei. Kil. beert brete, brctte,
brille, voot·: stukje groes. z. llrcts.
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BRETS bet. iu de J{emp. 'tzelfde als : b1 ös
of bruisch, rös, dat is, stuk ufgetilol.:eu
zode. Kil. geeft !Jrete, brette, 'tzelfdtl
als brille, brutte, op als eon geldersch
woord en vertaalt bet door {rustum
of pars ce~pitis en röi. Z. ldtot. v.
t•uscb, bit.. 562 en groes, blz. 466.
llHETSIG, BHODSIG (kltlmt, op brèt), bijv.,
wel~emoed, overmoedig, die het wl'l
beeft , weelderig, geildriftig , doch
wordt algemeen gezegd in Limb. voor
wispelturig, speelzi.ek. Z. brat, bratsch.
BIIEL 11\, v. en ook m., voor darmbreuk,
fr. hernie (Brab.).
BHEUK (schutters w.), sieraad dat de koning der gilde van detJ bals afhangend
op de borst draagt bij eene plechtigbeid (1\1.-Brab. en elders), fr. brisure,
!Jij teeken, bij Kil. : broke, broocke,
breude, bulll', monile, ornamentum
colli quale yestant equile& ordinis, en
hij leidt het ar van broken, brookon,
han11en, boogen of buigen.
DllEULING, te Maastr.; jong vet verken,
spitvat ken, dat wij (ldiot. 77) broeiling noemden, doch bet moet bmailiii!J wezen, zijode een jong varken,
dat i u zijn geheel, aan 't spit gebraden
wordt. Doch te I.oveo heet men het
ook speetverken, in Vl. bra·verk~n.
BIIEWIEH, 'tzelfde als brawier (Westvl.).
lli\IBBELEN, o.w., in Vl. bral1belen, bahbeien, verwaard spreken, fr. brtidouiller; bribbelaar, bribb~ling.
BHIEL. Z. hruul.
111\IESCHEN, o. w., fel uitschijnen, pronken; dat rood lint, brieacht fel op die
witte kappen (llagcl.). In dien zrlfdeu
ziu gebr. men in Drab. ook het bastertwoord : pareteere11.
BIUGGEL, m., wortel van : briyge/e11,
wordt in llclg.-Limb. gebr. in deu ziu
van :iets dat slordig is, dal uiet I'U~t
is, iets ouvuslcs, onbepaalds, prul,bcuzrlarij, onuoodighedeu, b.v. it~som
mige ~cholen wordt ~eel br iygel geleerd. liet w. rchijnt ons verwant mot
brayge/en, morren, of verbasttlrd vu u
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brabbelen, briggelen, knoeier!; ver/1rigg~len, verknoeien, bederven.
111\IIIGELF.N, o. w., bijna 'Lztllrde als :
braggc/P.n (ldiot. 711), of 'L vlaanderscb
.nvanulen (ldiot. ïOG), storten, mor~en, bekladden lfJrab .. Oagt·l.).
111\IJIIEHD, o., plank of· berd dat op de
kiespe genageld wordt (Gent). Zie
klespe.
IIIUI\BAKKER, bakker van briksteen of
karreelstl'l!n, karreelhakker, fr. bri. quetillf' (Umb.); in den Tetilb. tijchel;
lijchd&teen.

IJIUJ\OES, m., hovenier,groeoselier(Balle).
Z. boerkoos en perkoos (ldiot. 611 en
471).

I! RILLEN, o. w., slieren op het ijt1 met bet
doel om iemandledoen vallen, die op
de haan is (Asseoede). 'Z. breilen, voor
breidelen in den zin van. kwellen, en
bij ons brillen (79).
IIIIIMMJo:L, m., bevrozen mist, natte
nevel of smoor. du~ bijna 'tzelfde als :
rijp of rijm en ijzel, ijzeling; doch in
Westvl. maakt men een ~root ver~chil
'U~IICbeo brimmcl (Ook bremmei of
brummel, fr. givre) 60 ijlel, ff. 1Jerglas, Oe brimmel hangt wit en Ji:llnsterend aao de hoornlakken en planlenbladeren, de ijzel is een dun korstje
ij~, voort~komP11de van fijnen re~e11
of dikken smoor. Iu Drab. zegt men
ijzel, en rijm (rijp) is iet.~ minder als
ijzel. Van brimmel beeft men iri
· \Ve$td. 't gelijkvl. w. bri•nmelen, in
\'1. : licht vriezen, rr. faire (Iu givre:
het was de:;en morgend wit grgrim
meld.ln Drab. en elders heeft men: ij ze·
!en en rijmen, doch rijmen is iets min
dan bremmelen,. en ijzelen bet iets
ml'er. V~l. hel fr. brume, nevel, mist.
IIIIINSEN, ORI~SCIJEN. o. w;, brie~chon:
het peerd bri111/e (0 veraf).
DIUSI\ELEN, DRISI\ELEEHEN, bij De Bo
briskoleeren, doen, schikken, fr. arra~ger : ik tvect 11iet hoe die :~~aak te
briskele11 (WesLvi.).
IJI\IT is 'tzelfde w. als bord, herd, d. i.
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plank, en wordt in lloi.·Limh. gehr.
voor : uitban~tbord, fr. enscigue. Do
Teulb. beert l1rrt voor boord, plank on
1\il. grert bred op als een bf!d., saksisch en t;"ldcr~ch w. voor berd, en,::l.
biJnrd, angelsak~. bred; ook beert Kil.
IJrrle, bre/le, brille, voor sltik afgestoken zode. Kapbrit, kapbord.
DHOBBt:L, 'tzelfde al~ bobhel met iogfl~lo
pen r, fr. bouillon, d. I. waterblaas,
hl aall op Pen vochtige slof; biervan :
brabbelen voor bobbelen , blazen of
bobbels uitwerpen : .Jiedend water
brabbelt. l\len zpgt ook : er brob/Jclt
ten paling in het slijk, waneer er een
visch in do moor wroet, en dat er dan
bohbelljes boven komen (Drab., Vl.).
BRODDELEN. Z. brabbel, bobbel.
OHODOELEN, onpers. w., betzelfde als
brodden (ldiot. 79), in den zin van :
slecht gaan, in verwarring zijn : het
broddelt in dat hui.•gelin (We!tvl.).
DROEDEL, RROEBEI.EN. Z. brobbel, enz.
BIIOEOBIE, IIHOEIBIE, bij zooder straal,
die geenen honing baalt, maar bijtHers
uilbroedt (Overal). ·
111\0EOERSCHAP, o. (Br., Autw., 1\l'mp.).
DHOEL>GAAI\OIG,BROJWGAIIIG, BIIOED·
1\ARIG, hijv.,~teze~td van eene ben diu
wilt broeien of broeden. Wij mel<lden
broedarig (ldiot. 'i!l), als zijnde rond
St· Truiden gehr. in denzelfden zin als
broedkarig omstreeks Aarschot. Welk
is bet 2• deel de~ 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. betzelfde
als kaard of kaar, of liever met lcnrr,
kaar, lieve vriend, vanwaar karc11,
saksisch w., kiezen, keuren, I. riiligere,
en karig, I. tena.r., gierig, begeerig?
Z. Weil. op kari~t.
01\0EDGAHIG. Z. broe1karig of hrootJRaardig.
BliOEDI\AHIG, sterk he~eriR om te broeden (Aarschot). Z. broedgaardig.
DROEDZON, in de IJroedzon zittefl, in den
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heeteo zonneschijn zillen.
RRO!-;JEN or VERRI\OEIEN, verzengen,
verschroeien, lichL verbranden (West·
Vl.); in Drab. zegt men verzengeten,
ver.,ingelm, rr. rormir. Bij Kil. is
broeyen 'tzelrde als in Drab. schouden,
door heel water op te gieten licbL verbronden ; men gar ons broeien ook op
. voor : sterk werken.
81\0EK, v. Een van de terale briJtk, oog
jong in iel$, iemand zooder ondervinding, rr. not•ict. :het ia ten advoAaat
van de eerale broek (Overal).
BROEK, m., gebruik, rr. coulume: 't zijn
. atr,rdige broekenJ (Limb.j; Kil. spelt
ook broke, bruycke, breuck voor gebruik ; koren en broken, lege& el consueludines'. Men zegt ook in die pr.
broek voor klok-hen, te Leuven kloek
voor klokhen. In 't scholscb bet. br11k,
gebruik, en bet engl. broucken, hgd.
bràuchen, bet. gebruiken, genieten,
uur de, jouir de.
111\0EK, o. Op vele plaat~cn heert men
eeoe streek die men het broek heet ;
aiJu~.noemi men de poelachtige landen or moerassige gronden , rotte
modderachtige plaatsen, waar weinig
fitled p:ras, maor vee-l biezen, lls·or riet
groeit. Zoo beert men de dorpen: Melabroek, Jlesselhroek, Stabroek, Willebroek, bet Lovmschbroek, het Vennebrotk, E11gebroek, enz., enz.llroek is
bijna heilelfde als in Vl. maer&che,
. meersch, rr. marai8, marécage; ook
vert. Kil. broeck en mtersche door
palwr, doch meersch bet. in Vl. ook
weide, die de~ winters onder water
staat. De Teutbonista beert broecke or
venne; ollant, goir (goor), palu1, am ·
(raciUI, labina, val/u,y Broek is in 'L
hg~. bruck, engl. broke. Weiland lt•idt
'L w. ar van breken, zoodat brorkla111i,
een gebroken land is; wij acht.cn het
eer ''erwant met brokken, broltltrlen,
omdat deze moerassige grond p:crn
stevigbeid beert, en men er gemakkelijk inzakt
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OHOEKgN,o.w.,zijn gevoegdoen (1\emp.).
81\0EKI\IAARTE, knecht die hel werk der
dienl.~meid doet (Westvl.).
BI\OEKSTAVAST, naam van zeker kinderspel te Antw.
BROEMSEL. Z. brom, schuim.
BROEI\, ook bruur or bruer, u voor e, als
in zoel, zuut. zoeken, .zuken (Overal) .
In Drab .• Kemp., N.-Drab',, in de
platduitscbe uil.•pr. is het breur. ·
DROESEM, brom (Kl.-Drab.).
DROESEM, m., 'tzelfde als beuk (ldiot. .i!l)
in Limb. voor : ~~:eweldige schreeuw.
Vgl. broeae11 (ldiot. 80), bij lW. geweldig waaien, en in Limb. voor bruisen.
){iJ. beert brosom voor brocke, en brosemen voor broeken.
BROK, v. in Br11b., Antw. en Vl., m. iu
de Holl. woordenb., wordt te Gent
achter bedorven gevoegd en bet. dan :
e-en suikerkindje, een kind dat door
zijne ouders bedorven is; elders hoort
men daarvoor ook wel bedorvenda11s.
Brok, v., voor een soort van ge-ld
flehoord : hij zal wel aan zijne brokko
geraken, hij zalzijn bestaan wel vinden
(Weostvl.); een brokke, weinigje (Vl.).
BHOKKEN, TOEBilOKKEN, .inschieten
{Sieeckx).
llHOL, BRUL, m., bocht, dingen van weinige waarde, fr. rebut: brol va11 volk·
ske, gemeen volkje (Vl.) .llrol is verkort
van broddel; in Rrab. heeft men prul,
voor vod, vodderij, iets wat u iets
befeekent or waard is.
BROM ook broem en brem genaamd, in
Westvl. dezetrde plant als genst,
gio~te, rr. genet (Westvl.).
BROMMEN en BROMSEL. Zie broem,
schuim en broemen, schuimen, ar!chnimen (Drab.).
81\0:"iOLIE, fr. pétrole (Omstr. van Venloo).
BRONDSEL, 01\0NSEL, m., broddel,
bocht, knoeiwerk, slecht werk, vod-.
derij, prul (Vl.). Z. pronsel.
IIIIONOSELEN, DIIONSELEN, o.w., brodd~len, kuoeicn, bederven, broddelwerk
vcrrichten (Vl.).

Bllll

BHONSEL, BRONSELEN. Z. brond~el,
· brondselen.
IH\001>. Zijn brood vragr11, bedelen :hij
zal zijn l1roocl nog moete11 gaan t•ragen, hij zal nog moelen bedelen gaan,
or : tot den bedelzak komen (llrah.);
IJelforlerie, blz. 4HS, heelt broetbirider1,
all. bel/eln, flam. berielen, en broelbld-~ler, bedelare~se. De Teuth. beeft ook
hroitbidden voor bedelen. Jllet iemand
brooke11s bak/ren. meer in vriendschap
zien te komen. Ziin brooken is gelmkken, zijn fortuin is gemaakt (Drab.).
I/ij heeft een lier/ gelij'k een brood, hij
is moedil! (Westvl.).
IIIIOOil.IESMUIL, I'APMUIL, dik OP!!Ozwollcn .aanzicht, persoon mf't zulk
p:ezicht (Gent).
IIIIOOili<ANT, m.,lcant lang~ wpfkt:'ll men
het hrood lle~tonnen heeft (VI ).
JlllfiO[)WOI\ST, '!zelfde, in do omslr. v.
llonse, als: bloerlworst. of in Weslvl.
/Jioerli11ge; in IImb. : b_loe(rl)[lrn.,, fr.
trippe.
111\0SEI.I•:N, DI\EUSELEN, komt hij 1\il.
voor in den zin ,-an : hrijr.clen, in
kleine morzeiljens verbrijleien; hiervan broliel (82), kofli~ruis.
llHOSSELEN en ook BIIONSEJ.EN, horrelend koken :de ,çorp 11rosscl! (Onstvl.);
Vgl. bij ){i I. brummclcr1, hrummen,
I. rugire, mugire.
lli\OTS,- IJllOTSEN zijn, in 't L. van Waas,
stukken houts of spaandr~rcn voortkomende van de geklovene wortels en
onderstammen (aarrl<~at) van hoornen.
Z. bruis of brü,ch (l•liol. !U), dat helzelfde w. schijnt.
RHOTTEN, o. w., in Westvl. voor hel
Drab. prattcn, pruilt~o. waanoor men
in het Zuid. van Westvl.ook /lukken
or bokke~~ zegt, ei~enlijk st.ooien ,
waarvan eene (HUilster, in Brab. :
.,tootmut,, beef..
IÜIOIJWII\11, 'tzelfdc ald l1rarvier, sperwer
(Vl.).
lllllHI, in den zin door on~ (ldiot.. 82) op~~:cgeven, wordL gebr. om~tr. Lov•~n.
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l'tl'l tie IJr"'lq in h•t H~nter t'nllm, mi~·
iuHen (Rrab., Anlw.L
Billil IJ, gee~telijke dochter, 'tzij !'On of
l>egi(ijn, die hare plechtige belo[lt'
k"mt tC doen, WOrdt d~ bruid Of '}fP.,Ie/ij/;e bruitt genoemd (O•rr~l in 'I Z.
en ook in N.-Brab.): een br11idjt, o,
uitge•pr. : brurufje. is te Maa~tr. et'n
mei~je dat hare eer;; te kommunie doet.
lli\UIN BROOD, in Brab. '!zelfde als roggebrood (ruggebrood) of koren brood,
fr. pa in noir, paÏII de seig/e; bij 1\ iJ.
bruyn brood!, rogghen-brood l, pan i.,

ater, panis ucalicius.

·

BRULLEN, o.w., te Anlw. en elders ook
gehr. voor builen en weeoen.
111\UM~IEL. Z. hrimmP-1, brimmelen.
lli\UUL m., naam aan vele plaal~en ~e
~~:even, is volgens Stallarrt, van gelijk"
beduiden i~ af~ gemPen te- Of gemeinteweide, want volgen~ 1\il. bet. ghrmeeniP, pa.çcrwm commr111e; Dricl, ni.,
or bruel in lloll. ook m., bet. volgens
anderen : een llrork met houtgewa~.
!Joch gemeintebro~k. laar or driesch
waren vroeger p:rasplaalsen waar ieder·
een zijn vet~ vrij mocht falen gra1.en.
DUBHEL of BOBBEL, !tCzwel (Westvl.).
IIUl!BELEN, 'tzelfde afq: bi/!11cren, ~idde
ren , beven , trillen, fr. {riuonner
(Maastr ). z. diddercu (ldiot. bi. !Jij.
IJUCUT, m. en v., bocht, iets wat uiet
deugt of d:1L zonder weerde is (Drab.,
Vl.). Z. brol. prol en prul.
BUDGET, o. co m. (Rrab., 1\emr.).
BCFFEL, m, hij de goulsmeden v.Jn
Westvl. : ledt•ren riem, Ofl een stuk
hout r;:cvestig.1, om op te polij~ten ,
lr. !Juffie. Oo'r.. in Vl. : slag, stooL :
iema11d b11ffel.~ g~vm; ook·, evenals
bij ons in Brab. en de Kemp. : ecne
harde beri•ping waarvan :ons overlmffe/en ra.~) en vcrders overallomperik.
IIUFFELEN, o. w .. met op. Op iemanrl
schreeuwl'n gpfijk flCO os of onloe~chbfle kerrl ; hiervan ollerlmf[Pie 11
(l\~). ovcrschr••r!lwen fllrah. Pn KI.llrab.). ·In \'I i~ lmf['•/r•YI Pr>n h w ·lat
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bet : f• slaan, slagen geven; :!• hard
berispen, bekijven (in Brab. (merbu{{elen) en hiervan : buffeling, in Vl.. een
borsteling, slagen or eene sterke berisping: eene b11ffeling gevenor krijgen.
DUFFELING, v. Z. buiTelen.
DPGgL, BUJEL, m., uilspr., te Maastr. en
elders in Limb., van : buidel. zak,
tesch or tasch. z. buil voor buidel.
BliGGELEN, '!zelfde als buchelcn of bug·
cl•elen, bet. in Westvl. buide/en, fr.
bluter, h. v. met/ bu!Jgelrn; hiervan
is 't misschien dat buggelen ook gebr.
wordt in den zin van : me~stoelen en
tafels gerucht maken, dan ook in Vl.
hoe.~ten, hard kuchen, rochelen; dan
verders : ook knoeien , "slecht werk
doen, brodtlelcn, zich met beuzelarij
bezig benden. Z. hug~el.
BUll\. /lij' ziet nooit zijnen b111k vol, gezegd
in Vl. 1• van iemand die meer neemt
dan bij eten h~n. of wirns oogen groo• vnn iemand
ter zijn dan zijn huik
die bijziende i~ (Vl.) rj kan eten b11ik
,,/a biJ, d. i. hij k1 u zerr veel eten
(Geul). Zijnen b11ik eene zielmis doen,
smakelijk ~mullen (Oostvl , Antw.).
/lij' zal ergeene pij'n in den buik t>all
·hebben, bij zal ''erlorcn moeite doen.
Iemand ot•er den buik rijde••. hem te
kort doen, hem voor den zot houden.·
Zijnen buik rechtuit :spreken, recht.ziunig spreken; buitenbuike, buitentijds
(Gent).
Bllfl{J:;N, voor bukken en buigen (Westrl.).
BUIJ{ZOET. In de Dar. van Breda hetzelfde
als buikzuchtig (Zie pag. 83) of vookak.
In de Meierij wordt hienoor ru 'lau ge
eu, rü•~) gehoord. Dirpeer is ri< 1.
)lUl LINGEN, ingewanden, 'lzrlfde (Meetjes!.) als beulinq (ldiot. ~!l); hij 1\il.
IJP.u/inrk, dat hij verwant acht m!'l
t:u/linck; ~n beulinclc-dryl is bij hem
,,;,,cera/io of de verdeeling ~er bloedpensen, worsten en vlee~ch als men
varkens geslacht heeft.
BUILMOLEN, voor: lmidelrno/en, 'tzelfc.le
aiS : buil Of buidel, meelbllil, bultm0-
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Ien, een werktuig om meel te buidelen
or te ziften; ook het huisje waar de
buidel'in staat (Brab., Antw., Kemp.,
N.-Br. waar men: buut- en brlilmolen zegt (Z. ldiot. 85).
BUIS, v., in sommige streken van Limb.
voor vestgrach t.
ntiiSCH, m., worlel van : buisellen of
bösseu, bon~, holle klank, hevige slag
(Weslvl.).
HUITENBLAREN, slagvensters (Oostvl.).
BUITENCIJFEREN. Iemand buitencijferen
is hem behendig aan de deur zetten
·
(Drab., Vl.).
Bl:tn:NSTIER, '!zelfde in Vl. als: overstier (H8), builentijds, buiten den
ge~telden tij•l (Vl.).
BUI\KEN of DOKKEN, o.w., stooten, bij·
zonderlijk met den kop, wordt gezegd
van geiteo, schupen, enz. hel sc/map
bukte tegen dm stijl. Waneer een
draak (fr. ccr{-vola111) aan den steert
te licht is, en ili de lucht weg en weêr
slaat, dan bu/a hij (Wostvl. ). In het
ma,rbolspel, de hand vooruit stooten
als men den marbel schiet. anders r;:ezegd uurken , poetsen , pootsteken
(Westvl.). Iu Oostvl. is het: de marbels
tegen een en muur of een en steen werpen; ook pruilen, pratten. Z. pratten
en monken.
DIJI{NEKI\EN, o. w., sluipende of met
gebogen hoofde gaan (Poperingen).
BULK. Z. bilk.
BULKEN, oprispen (N.-Brab.), angels.
bealcan, balceltan, I. ructare, en abe/eh is in 't engl. ruclatio. In 't nedersaks. zegt men upbillken, voor
opri~pen. In sommige plaatsen van
Oost- Vriesland gebr. men bul kw,
biJ/km, in deozelfden zin (JireutTt, 91).
·nuLTEN, o.w., sloolen, bijzonderlijk met
den kop, fr. pottsser, heurler de In
tfte, cosser : geiteil, bokken bulten.
Iemand ttil een ampt bulten. In' 'i
marherspel is b11lten 'lzefde als dokken,
en bij hakkers 'tzelfde als : builen, fr.
I
hlutrr, en als o.w. intzetten, uitwaarts
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buigen of uitwassen als eon gezwel
(Westvl.). Z. bukken.
BUM, BUl\IME, 13UMKE, deuk, buil, buts
of blut, b. v. ewe bumme slaan in
eerten hoed. Die ketel heeft ee11 bumke.
JJumme is. ook een sch,ertsende benaming van een manshoed.
nm.nfEN of BO\IMEN, regelm. en b. w.,
deuken, hulten of, builen, b. v. een
hoed bummen, d. i. er kwade vouwen
inslaan; een gebumtl hoedje. Iemand
bummen, hem zijnen hoed over de
oogen ~laan (Westvl.).
RUND, BUNT, 13l)NT (Z. ldiot. 85) is, naar
de gi,;sing van lloeutrt, bi. !12, zoo
genaamd om de 'l'astboudendheid der
vezeL en bijna hetzelfde zoo niet hetzelrde gras, lies of bics als wat men ook
helm oC duinluim heet, omdat men er
de duinen met beplant legen het wegstuiven. Z. over helm Kil. en Weiland
op bet w.; in N.-lloll. en sommige
andere streken noemt men het ook
bend; in Vries!. en Groningen pionte,
en in 't plat duitsch is bend of behnd,
een ~oort van korte biezen waarvan
ook bezems gebonden worden.
BUNDPIJL, BUNfPIJL, zeker grasgewas,
dat, gedrovgd zijnde, gebr. wordt om
door eenen pijpsteel te steken als ze
verstopt is (Bar. van Breda), in de
Meierij zegt men :doorsteker, doorstekerken, te Antw. kwaai jongen (ldiot.
85 en 341). Bund, bunt, bond of bont
is, volgens Hoeufft, blz. 92, een soort
van lisch of spichtig gras, groeiende in
veengronden of broeken, en bij gemeeue lieden gebr. tot bet vullen van
bedden, die men dan bundzakken,
bultzakken heet, en als malrassen onder
de bedden gebezigd worden. Hoeufft
meent dat bundgras hetzeiCde bijna is
als duinhalm of duinhelm, of ook met
hetgeen men in 't plat duitsch bend,
behr1d noemt, züuC:e eene soort van
korte biezen waarvan de landslieden
beSi;ems bindeR. In N.-lloll. ook bend,
en bente, in Vriesland en Groningen.
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DUN[!SEL, DUNDSELEN, '!zelfde als bunse!, luren, luiers, zwachtels; en bunse/en of zwacbteleu (Weslvl.), bundsel
iu Oostvl. ook baker, en bundsclt'11,
bakeren, fr. emmailloler.
DUNGEN, dorp in 't Hageland, Budingen.
BU!'\NING. Z. banning.
UlJ.!'i'DZAii:, zak of soort van bed met bund
~evuld, waarop sommigen, uit armoede
of gt•zondbeidshal ve, slapen (N .-nrab.),
du3 '!zelve als elders stroo:;ak, fr. pa/lasse. Men zegt ook in N.-Br. bultzak
(i voorn), als vastelavond, 'I'OOr slroozak of zak met bul te gevuld.
BUNf, m., heuvel, hoogte, knobbel, bult:
die straat ligt in dalen e11 bunteil; cm
appel met bunter1 (\\'estvl.). Z. hult :
met hulten en bulten (ldiot. 200) en
geituit en gebult (ldiot. 4HJ, en Lund,
bundpijl.
BUNfVLIEGER. Z. Loutvlieger.
DUHSCHE, knaap, knaapje (Westvl.). Zie
burze bij De Bo.
BURSTELAHE, horslel (Westvl.).
13USCH. Op den busch slaan, iemand lislig
uitbooren, de geheimen zieu te ontdekken (b. eu d. in Westvl.).
BOSSCHEN MA HEN, hetzeiCde als I.Juschjc
koppen (ldiot. !ll.i), de school verzuimen
(Westvl. ).
13USSELEN, b. w., een zwaar 'I'OOrwerp
met ruwheid van plaats vcrauderen :
een meubel naar boven busselen, d. i.
naar boven dragen; 2• o. w., 'met iets
"busselen , met iets ruw handelen
(Maasl.i'. ). Vgl. hel werk w. uundse/en,
in Vl. gebr. voor: omwendelcn, omzwachtelen, enz.
BUSTEL, uitspr. van bllsscl voor :bundel.
scboof or garf stroo (.!'i'.-llrab.), enz.;
bij Roebefort, Gloss. de la lar~gue
romane, staat /Juschel, in dezelfde
bet., 'twelk volmaakt het hgd. blisschrl is, en het reerduitsch bussel, en
het eng!. bushel.
BUTS, m., kneuzing, bluts, fr. meurlrissure, in Vl. zegt men butse, en daar
bet. het ook : hohllel, ~ezwel en over7
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pen ook voor buurten, bij Weil. buren.
dracbtelijk : een kleine jongen. Buts
en butser1 worden steeds in 't Zuiden BUURTEN; o.w., in de Kemp. en N.-Brah.
gezegd :voor : den avond met praten
en ook omstr. Breda en Berg-op-Zoom •
in de buurt gaan doorbren~;en. Iu N .gezegd, en zelden of nooit boort men
er blutsen.
Drab. zegt men oók wel ; kortavonden.
In sommige plaatsen van Nedersaks.
BUTSEN, b w., voor blutsen, kneuzen of
not>ml m~n dit utnabern gaan of bloozoo drukken dat er een deuk of boltelijk 11abern gaan, huurten gaan.
ligbeid -reroorzaakt wordt, is gebr.
Naber is in 't Nedersaks. een buurman
niet slec!lts iu heel Brab. maar in heel
of gebuur. ln.dc Kemp. beet men dit
Yl., de pr. Antw. en N.-Brab.
buurten ook : spinnen, spinnen gaan
BUUK, BUKE~. in Brab. voor : beuk,
(Z. Jdiot. 659) eo de zaak zei ve heet :
beuken, fr. hC1re.
spinning (ib. ü5\l).
BUUL. Z. buil.
BUUR, m., eène plaats of hije;ebouw aan 1 BCURTER, buurterse, een die 's avonds in
de buurt gaat praten om den avond
een buis gevoegd en waarin de weçerij
ppen
te brengen (Kemp., N .-llralJ.).
gereedscha
over
alle
men
is of alwaar
\
BUUT, m., voor buit. fr. butin (Brab., pr.
plaaLst (Kemp.).
Antw., J\emp., N.-Brab.).
BUURT, buurt houden zegt men in de Kern·

c
CADONUS, m., soort v:m vellen zouten
gedroogdco visr.h, waarme·~ men in de
herliergen roodleurt (\\"aas).
CADE (ldiot. bi. Si), ook in Oostvl.
CAROOT, CAii.OT. Jematld eene carot
trekken of iema11d t•ast nemen, zegt
men te Loven voor : iemand lledriegen, in den zin van hem te veel te
doen betalen.
CARTOECHE, v ., ook gezegd van eene rol
gewoonlijk koper geld; o>er 40 jaren
waren de kartoe>.stm van zeven stuivers, d. i. van 30 centen, bollandsche
munt of van 6~ centiemen belgisch
koper !!eld, thands 1.ijo die cartoescbcn
van 400 centiemen of eenen frank.
CH wordt meermaah verwisst•ld rnet {,
bijv. in gekocht, beldachtij:!, ~rncbt,
manachtig, enz., enz., waHHoor rncn
gekoft, heldaflig, graft, ma;ra{tiy,
enz., enz., aantreft.
Cl:lEM, uitgang van plaatsnamen. Z. lu•rn.
CEEL. Zie seel. YL ld1ot. hl. ti08. liet is

eer;e vcrkorting van cedel, cedule,
!Jij Kil. vert. door scheda,
sche-lula, enz. lloeulft, bi. !l9, heeft
daagctdel, zijnde ecu openbaar geschrift om il'mand te mogeu dagen.
CYLE~DEI\1\E~. o, een balizuilvormig
scbappraaiker:, welk gewooulijk Lusscben twee vensters gl,plaatst wordt
(Maastrir.hl).
Cü:\IEKE, fr. Gamines, stadje.
COK\'ENT of COVE11iT, van 't rr. eauven I.
Zoo noemt meu 1n Bra:,~nt, Autw.
en Oo,;tvl. de groole Inrizen op beggijnboven, waarin ~ele lleggijneu
samen wonen, of waar de nieuwaankomelingen (noviceb·) baren proeftij.l
doen.
COM, CUM, uitgang van plaatsuamen. Z.
bem.
COUDÉ, halsdoek, da!', fr. eravatte (StTruideu).
COVEróT. Z. conveul.
CllM. Zie lu,m.
~chedel,
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U., Dc·d verwisselt zich met t, i u beeltenis,
hantecren, even alstin d in proosdij;
met g achLer cenc n,b.v. vingen, eng of
ing, voor vinden, einde: op d'ing van
de straat. Doch te Brussel boort men
vi11der voor vinger; me~ v in vallei of
dal, haven, schaven, voor houden,
schouden (Brab.). In sommige ww. en
op ellelijke'geweslen, wordt de d in
de uitspraak weggelaten als in : bruiloft, vrienschap, blijsc:hap, enz.
DA, kort uilgcspr. 1·oor : dat : tia kind;
da turf ik ni doen (ltrah., 1\emp., N.Jirab.). Z. dè.
llAAIEIIEN, o.w., lalmen (Breda); lloeuiTt
acht hrt ecue verhaslering van draaiclou, freq. van druaicn, en van dit
tiraaieten is, voi~CI!S Fommigeo, drateil eone verkorting. Draaierij het. in
Jlrab. : getalm.
OAAL, vroeger ook date (lang) en !hans
dal, komt in vele plaatsnamen rlog
als lang \'OOr, als in: l.et•fdaal. IJOOIIdaal,· Groe11emlaal, Meerdaal, Schepdaal, Daa/hem, enz. Ook in vele
namen van vroegere kloosters als :
· l.elilfndaal, lll(ZagdtmdatJI, /Jioemendaal, Roo:endtlal, enz. Maar daal is
ook nog een bijwoord dat neder, nederwaarts, omlaag het. iu 't Ooster1
van llraband, in llaspcngauw; zoo
zegt men te St- Truiden en Hasselt :
daalkomen voor dalen of nederkomen,
tlaal:etlen, ne!lorwllcn, daalzi/le11,
neerzitten, enz. D11al het. hetzelfde
in Ilolstein :up un daal, op en ncèr.
Z. dal a~
·
DAALDER. Ik heb geiJ/e11 als hadde ik
eenen dan/der verteerd, ik heb veel en
wel gelllen (Gent).
DAA LI\OMEN, o. w., nederkomen '.(Bolg.Limb.). Z. daal.
lJAALLI~GGEN, J..)AALLIGGEN, DAALzgTTEN, DAALZITTEN. Z. daal.

DAALMAN, 01., te Aul~aarde bij Tieu~n
voor: alvcrman11eke (ldiot. 47). kahoutcrman.
DAA~I. ()amiaan, .\dam; vandäar de familiën: Daems. Z. Deen.
DAAR, l1ijw. Daar of daar, in Vl. gezegd
voor : redelijk , betamelijk. en, in
Westvl. en llräb. voor: daar omtreut,
bijna, fr. à ]lau pres. Dat is tot daar
toe, zooveel als h.et fr. soit, dat is om
't even (Drab., Kemp.). Daal' zal taiet
veel OTIZillen, het vcrschil zal. niet
J!rOot zij9 (1\emp ). Daar uitgespr. dé
(Maaslr.), in Drab. dó, dau, en in Vl.
da, is eene uitdrukkinK van verwondering, zooveel als : siede, sielle, ziotlall, of 't fr. tiens, te11ez douc.
DAAS voor dwaas (dom), daa.~ lwntlele11;
en dazerik, voor dwazerik, dommerik,
woestaard (Zuid. en \\'est. van Vl.).
DAAS, m., blinde haas (lloogstr.).
DA UIIEHEN, voor : baggeren (ldiot. 1!7),
fr. patauger, is ook in Limb. en
1\laastr. gehr.; bij 1\il.: in stof of blijk
met banden of voeten dabben. J..)o Do
verwijst van tlabbo11, dabb~le11 nuar :
tlebbelen (ldiot. 00), verfrommelen,
onzindelijk banteeren.
'
DAG. E-r geen dag doorzien, er geene
klaarte doorzien, als men iet voor het
licht. houdt (Lir.). Wat heb ilc llier tlikke
stofTe, ge ziet er geenen dag door;
overdrachtelijk : er niet klaar inzien,
niet begrijpen, ookergeene kans over
zien, voor : ik zie in die :aak geenen
d11g (Drab., Antw., Vl.).
hAlmMENT, o., van dagelijksch gebr.
voor : dagin~. dagvaardiug [Overal).
DAGWAMTE, v , daAwand (Westvl.), fr.
joumal. Z. gemet ( ldiot. 446).
DAK. Jets ila 'I dak steken. het opgeven,
het laten vareu, l'ergetcu (\'1.).
DAKEN, h. en o. w., rakcu, trclfcu. Ir.
toucher, ceu ouJ West I' I. w .. orJk cloor
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Anna Bijos gebruikt .; daer svian/s
yescliUinoyt op en daeckle. In eenen
zedelijken zin voor: voegen, passen,
betamen, fr. convenir: dat hij zwjjge,
zijns redens hebben tWoit gedaakt
(Westvl.). Sleeckx verfr. dakw of lakeu door oUleurer.
DAKING I v., dakwerk' rr. toiture (VI.,
Drab.).
DAli:I{EN, in Brab" J(emp. en N.-Drab.
1·oor : dake11.
D,\LK, ongelukkig kind (lloogstr.). Zie
dalken (ldiot.ll9).
DAKHOEDE, DAK WIS. Zie dekroede, dekwis (ldiot. bi. IJl).
LlAl{S, m., dasbondje, fr. basset, bgd.
dachs (Maaslr.).
DAKSTl\00. Z. dekslroQ.
LlAL, DAAL. Z. dol.
DALAFzegt men nu en dan in N.-llrub.
voor: nederwaarts, naar benedeu; het
is hot Gotll. clalath. 1n 't Naders. of
aedenwaarts,
plaid. het. c/al ook :
uodcrwaarts, zijud· Je liniedal of
daal. De Friesen hel JCII voor dal: del,
wat men ook in llrah. hoort, en vandaar bot. dttleu, beueduwaarls gaan.
Z. lloeun·t (100). /11 do dclle11, dellingen, in d.o laar;te (llrab). Iu Tweullle
wgt men clalwvrpou voor: ten gronde
worpen. Z. daal.
OA ~I. Cr. carrea11. Dammckensgocd, Cr:
tiloffe ei pdil.> carreattX (Oostvl.); in
Anlw. eu l11·ab. wgt men ook : gedamd yoed, gedamd lij' u waar/, gedamde
ueustloe/; (Z. ldiot. 1·1 I).
DA!IIAST, o. bij De Vries, m. in 't Zuiden.
DHIMELEN, DAJ\H'ELEN of DANFELEN,
b. ~n o. w., trilppclun, dabberen, h. v.
in slijk of SIICcuw (Vl.). Zio Djampelen.
DAI\II'EN, o. w., lichljes vochtig maken
zooals papier om er op te drukken, of
lijuwaad, da-t gaat gestreken worden,
muL t•en weinigsken water bespatten
nf bcsprenkeleu (heel Vl 1 ~oOT en iu
KI.-Ilrah.); in Brab., omstr. Loveu,
zegt men : klamp make11, on in 't J.and
vau Waas ook :dompelen; Kil. vert.
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dampen of dompen door mollire, mollesccre ex vaporibus.
DA!\IPMOLEN, molen die door stoom of
vuur draait ( Limb. en elders); in
llrab.: vuurmolen,Cr. moulin à vapeur.
DANIG, bijv. en bijw., zeer, sterk, gewt'ldig, fl'l, veel, krachtig, groot, niet
sleebis in 't oude Brab. gezegd, maar
ook in Vl., ja zelfs te Hamburg :het i~
danig koud.
DANIGIIEI D, kwade luim : hij is wet!r i11
zijne daniglieid (Westv I.).
DANSEN. De duivel zalniet altijd voor de
deur blijven dansen, men zal niet altijd
ongelukkig zijn (spreekw.).
DAI\IK, DAIUNG, DElliK of DEHlNG,
DERINK, in de omstr. van Aarschot,
Sichem en Diest, hetzelfde onkruid
dat men in llrab. : harik, liarink, herik of herink (ldiot. Hl~) heet, en iu
N.-Brab. volgens HotlU!ft (~32): harrik, herik, herrik; in Vl. en 10.-Brab.
is darink, derink of derring rot bout
in den grond, waar inen darietur( vau
maakt.
DAiliNG. Z. darik.
DAIUNK, daricturf. Z. derring Jldiot. !1'2)
en durik hoven.
DAIIM, DEMI, m., buis eencr. pomp,
brandspuit, enz. (Vl., Brab., Kemp.
en N.-Ilrab.), waarvoor mnn ook uoemt
de huizen dor brandspuiten, aders,
ajers, elders slangen gcbeeteu. Ziu
lloeutn (101}.
DAS1 gewis voor las, wordt, b. en d. iu
Westl'l. gezegd van do overgehleveue
kaarten, waneer men ~peelt : ik fiiOet
i11 den das gaa11. Das of dasborstel is,
Lij schilders en verguldurs, een platto
horslel met lljn baar om do vorweu
dun uiteen te strijken of om 't veqwl·
scl elfen te horMlelen. Das se, v., bet.
iu Wesi~l. : pruik, fr. perruque.
DAVEH, m., worlel van davereu, voor :
daveriug, beviug, trilling (llrab., Vl.).
DAZEHII<, m., daas, fr.laou (Bra!J.), doch
iu \'1. vour : dwazerik, dwaze vent,
domkop.
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DÈ, DA komen bijna achter alle vragen in
uitdrukkingen als de volgeode: \Vaar
gade gij henen dè? \Vat doede gij dè?
\Vat schilt er dè? Kom de gij met! de~>
lloo laat is het 1h? .Maar zij de gij·
onnooz.cl dè? Dit laatste dè of da is,
of wel voor dan, fr. dóuc, of ook wel
voor dat, maar het is meest al eeoe
herhaling van het persoonlijk voornaamw. de, die, dij, d,;, Ie (gij) (heel
Zuid-Neder!. en N.-Drah.).
DEBIET, DEDIT, voor: weg, verteerd, op,
binnengespeeld: dutwee boterhamme11
zijn debil (Gent).
DEEU, o. bij d"l Holl., is in 't Zuid. als stof
m. en o. en wordt er met scherp!. eo
uitgesproken. Kil., Ten 1\ate en Dildord. achten deegals zijnde van: diie11,
diJdetl of dijgen (vermeerderen, aan"groeien, aanwinnen), maar als dan
:wo, volger•s Dild., deeg moeten v. zijn,
en, volgens ons, zou deeg dan met
zocht!. e moeten uitge8pr. worden,
evenals deeg o( dege (heil, goed, vermeerdering, deugd, kracht, voorspoed,
'twelk thans verouderd is, maar nog
dagelijks voorhanden in sommige
spreekwijzen voor: deugd, good :dat
zal u deeg doen, of, als hijw. in :ter
deyo, vaudeeg :hel is llatadeeg kqud.
Ook acht Bild. on Te u l{ato buide ww.
van dijyen. Z. lloeutft op deeg, bet
bgd. lauyen is OllH deuye11.
DEEL, v., te MeeheL en elders voor Deil,
Dijt, waterloop, fr. la Dyle. Zou deel,
dijl niet verwant zijn nljlt die! of tie!
in de dorpen Dielbeek, Tieldonk, men
heeft hiervan de familienamen Dillemans, Dilloman, Tielemans, Tielemau.
Vgl. deel, v., plank, vloor, verwant
met het gothisch : dailjan, ons deelen
of deilen, bgd. theilen, I. dividere secamlo. Deel, del, dal, is hij Moyer, de
plaats daar de vierschaar ~;ebouden
werd, dingstal, en ook heel uet rechts·
gebied eu ja tot oordeel zelf. Z. deel
(ldiot. !JO).
DEEL!G, IJEELZAA!\1, I!EELZAMIG, bijv.,
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ufbaar, fr. htirilable (Westvl.).
DEELINGS. Een, twee, drij deeli11gs of
deelens, zeggen de kinderen, die eeu
ander kind, iets vindende, zien oprapoo en alsdan hebben zij rocht 010 mrö
. te paarten (Gent).
DEELI\UtP, DEILIWIP, ornstr. Loven,
dezelfde als braskuip (ldiot. 'i1).
DEEN, DA~N. Dame!; hiervan : Deens,
Dens, Daans, Danes.
DEEN, DENE, voor den; ook de11e1aboom,
denenboscli, de11enhoul, denentoppen,
denenplauk, denenbalk (Brah.).
DEElt, DERE, v., in Vl. schade, !eed, nadeel; hij Kil. : dere, deyre, nocumenlum, offonsa, displicentia. Het is de
wortel van het werk. : deren, deuren,
beschadigen , schaden , benadeelun ,
mishagen, thans nog overal gebruikt;
in N.-D. ook bot. deer: loed, ongemak.
DEEIUNG, m. Z. derring (ldiot. 92) en
dèring (Westvl. ldiot. '223).
DEEZEI\EN, kindurwoord voor: Jesusken
(Antw. en elders). Men zegt, omstr.
Brussel, Loven en elders ook : zjeezeken, zeezeken, zeeuzekeu: dal es van
voor deezeketl8 tijden, dat is zeur oud.
DEGGEfiEN, o. w., truppeltm : het 1'eertl
staat in de sll'<lal 1~ degyeren (1\1.llrub.). Vgl. d11bboren, debbtJroll.
IJEI!OOFDEN of DIIOOFDEN, o.w., voor:
do hoo(deu smijten, kop or ltJtter smijten, dat is : met geldstukken omhoog
werpen, 010 te zien houveel stukkeil
er met kop eH houveel met leltur omhoog liggen (Westvl.). Z. 1\oppen.
DEISTEil, rn., natte drek van vco en andore platte vuilnis (Vl.). Z. alo.
OEISTEI\EN, 'tzelfde als: dUsteren (ldiot.
1!5), verplettou, tot moes maken (L. v.
Aalst).
DEKI'ANbiEN, dakpannen (Kemp., N.llr~IJ. en Drab.).
DEI\S, !Jüw., dikwijls (Limb. en eldorsl.
Men zegt ook dek (ldiot. !H ), dik eu
diks, dikkels, dikkes (ldiot. 95).
DEKSTI\00, o.,stroo dat dient om strooien
daken to leggun, ook wel walm ge-
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heeten (Drab.).
DEL, v., slordig menscb, slecht vrouwmenscb (Ureda). Z. ook: dal, daal.
DELfT, dilft, isomstr. Antw.,ookgebruikt
voor: gracht, sloot. Z. OeH. (ldiot. 9t ).
DEM, m., voor duit, deuier, zier; ik geef
er u geen en clem voor (Kemp , Antw.).
DEMPEN, doopen (Roermond).
DEN, dorscbvloer (N.-Drab.). In Kl.-Drab.
is dm : de opene gladde plaats, die
men vanvoor bij vele hoerenwooningen
aantreFt, licht omdat men die voorplaats vroeger met denen (plauken)
placb te vloeren om er op te dor~cben.
Bij Kil. den, denue, I. area.
DENNENTOPPEN, MASTENTOPPEN, de
zaadappels des dens (Drab.).
DERDEBOOM, baarnhout voordrij peerden
die eene ploeg voorttrekken (Omstr.
Loven).
DEHEN of DERREN, durven (Oostvl.), en
te Gent ook voor missen gebr.
DEHIK, DERINl{. Z. darik of daring.
DElliNG. Z. daring en dorring (ldiot. !H).
DERM, buis. Z. darm.
DEI\HÈS, bijw., derwaarts (Drab., Kemp.).
Z. derrewaart.
DEHHEWAAHT, bijw., derwaarts (Vl.).
DESSEL, m., in Drab. 'tzelfde werktuig
van timmerlieden, schrijnwerkers en
kuipers als in Vl. : destel, diesel, en
in de Woordenh. dissel, Cr. erminelte,
doloire, asseau, zoo heelt men timmer·
mansdessel, bijna gelijk aan een plat
bijl met langen steel; kuipersdessel,
lang en krom kaptuig met korten steel.
Z. destel (ldiot. 93) on verder diesel.
DESTEL. Z. dessel en Jdiot. bil. 93.
DE U!i (eu voor o), doen: vuigefiS der~ oqdell 1
deur~e, volgens oude gowoootl;l(Maast.).
DEUNEN, een kant roden en weèr bopJanten (Ramsel).
DE Uil. liet deurken of 'I schuifkm krijgen,
in de bieebt de absolutie uit•t krijgen,
uitgesteld worden; hel deul'kell of 'I
schuifken geven, uitstollen of de allsolutie weigeren (Br~b., J{emp.).
DEUIIENDAAL, DEURENDAU, DEUllEN·
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DOLf, m., zegt men, in Westvl., van
iemand die geen werk ontziet, een
onversaagde kerel. In llrab. zou men
zoggen : een die er door en do()r gaat,
die er doorkapl.
DEURNE. Z. dorne, doorn, doren.
DJWitSKE, meis!ce, meestal gebr. in 't
Noord. vau Holl. en Limb. Z. deerne:
DEVOTIEUS, bijv., devoot : zij zal daar
heel devotieus te bidden (Drab.).
DIAMANT, o., in Drab. altijd m. Diamant·
slijper, voor ; luiaard (Vl. on elder~).
DICH of DOE voor gij en u. Als men dou
persoon met nadruk aanduidt,dan zegt
men niet gij muur dich : gelijk de Cruuscben toi, VOUM : dich, dich l1e~bl dat
gedaan, toi, tu as fait/i ce/a (lloll.l.imb ).
DIC!ll'EN, b. w., dichLmalwn, stoppen;
hiervan dichter, dicbLmuker, stopper
(qveral).
DIELIS, .-Egldius, Giclis.
DIEMIT, o. bij De Vries, m.'fn bet Zuiden;
in Brab. zegt men dómit.
DIEN of D,JJN , voor uw : dien ~ader
(Maastr.). Dien wordt iu'Drab.ook•voor
dtLt gebr., zoo zegt men : tól leeken
van dien, tot bewjjs var~ ditm, d. j. tot
bewijs van dat, tot waarborg daarvan.
DIENAAR en POMPIEII,numl'll.t.o Mechelen en omstr. gegeven 111.1,11 stad'd ienaars, Cr. gardes de ville,'aap velllwachters, gardes champ~tres.
DIENDER, overal voor di!!naar, Cr. serr~i
trur,. apparileur; metserdiender, missendiender.
DIENEN, voor : eoren, vereercu en 11anroepen : de heiligen moeten wjj ~re11
e11 dientn. Sin te Wjjde (Guido} g1J4iená
J. , tegen dm roode11 loop (West- Br., Vl.).
PIENLEPEL, m., grootl;l lilpel me~ langen
steel OIJl soep of potagio meé rond te
dealen (Q~oral).
DIEP. Diep in den zak (orde teach) gaan
or tasten, eenen Roeden drinkpenning
guvllo, mild ufdokkcn : oom gaat niet
diep i11 de tesch, l1ij is gierig (Brab. en
older;;).
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DIEPERIK, m., dal, laagte (Drab.); naar
den dieperik gaan, verdrinken (1<1.IIrah.).
DIEREN, ~oden (bij Oudenaarde).
DIEREN (namen van), uit verachting ook
aan menschon gegeven, bijv. rat, voor
dier; hond, voor gulzig3ard, Slokker;
o/ler, voor stommerik ; kieken, voor
dommerik; verke11, voor vuilaard: bok,
voor stinker; vos, voor fijuaard; os,
voor stommerik; e;;el, voor botterik ;
liegll1', voor wreedaard, enz.
DIER, DIEREN. Vele plaatsen zijn hunne
namen ook nan dieren verschuldigd,
b. v. Bunswijk, Bunsbeek, Beersel,
Beorendrecht, Berlaar, llaasroile, Hazendonk, Beverswijk, Ever,· Everlei,
Everdonk, Vosham, Vosselaar, Verselaar, WoHsdonk, Wespe!aar, Otterspoel, Mollendaal, Vissennktm, Eléwijk.
DIERIK. Z. dirk.
DIESEL, DIJSEL, kulperswerktuig In Vl.,
hetzelfde als In Ilrab. : dèssel, en In
Hol!. dissel, rr. dolofre, erminette.
Destel Is, In Yl., timmermanswerktuig
dat men In Drab. ook d~ssel, en In lloll.
di.uel beet. Dij J{i). heet het : des.,el,
diesset, diechsel, I. dolabra; ascia,
11ecuris. Z. boven dessel.
DIESTEIISCII, van Oi11st (Stad). Men zegt
te Loven de Diestersche-stmat voor :
Ditllllsche-straat, en diesterach, o.,
voor : diestench bier, soort van bruin
bier te Di est gebrou wen.
DIGGE. Z. Dikt.
IJIJ, DIJD, m., wortel van : dijen, dijden
of dijgen, in gansch Vl. voor groei,
tier, leven: er is geen dij i•a dien boom.
DIJK. Dat brengt geen aarde (elderq zoden)
aan den dijk, dat haat niet (Oostvl.).
Zijn dijk loozJt over, hij weent (OostVl.). Dijk, in Westvl.voor gracht, rr.
{ossée : de dijken stonden vol water.
liet oud engl. dyck het. ook : gracht,
Integendeel gracht bot In 't Hagel. :
dam or dijk.
DIJKDELVER, m., grachtmaker, aarde' werker : rlcn g~lijk ren dijkdrlr·er,
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buitengewoon veel eten (Westvl.).
DIJNE, D:\NE, zegt het volk te Loven,
voor :die, ce/ui-/à. Z. dien.
DIJZEt.EN, o. w ., aarzelen, fr. hésiter
(Westvl.); Kil. vert. drysen (in !!raiL
nog ger.egd TOOr deinzen), door tergit•ersari, dus heeft het dPzeldf> bl'L als
dij ~elen in Vl.
DIJSEL. Z. diesel.
DIK EN DUN (door) bet. overal : door alitl
weêren en wegen, door moddt-r er.
si ijle, door hagel en sot>euw, door
regoo en slegen, door storm en wind ·
ik moet door dik en door drm loope11
(Drab.; Antw .).
011\KELS, dikwijls (Rrab).
OIK.KENS, DIKKEN f, bijw., dikwijls (Vl.)
en dikkelis bestaat ook in Drab.
011{1\ES, dikwijls (Drab.).
DIKKE ZIEL, deel van den os naast de
spier (Mechelen).
DII{S, ook in Vl. voor dikwijls. Dik or
dicke werd door de oude schrijvers
veel gebruikt.
DIKSTEEL, m ., vroege ronde pcor met
korten dikken steel, soort van bergemot (Drab., Antw.).
DII<T. OIGGE, nenedikt, Bonedikta.
DIJ\ WIJ LS, uitgt>~pr. di kim or andt•rszins,
worilt in Brab., Kemp. en zelfs in N .llrah. ( HoeufTt, 4H), gebezigd voor
mis~chien : het is dikwijls niet waar;
In zelfde het. zegt mon ook ~omtijd.,.
DINGEN, TINGEN, lieu 01't ,,e tenaimt les
pla.ids, zegt Mgr Namêche.
DINTEMELK, voor schade: vroeger wa~ er
in onze straat maar Pen winkel, nu zijn
er zes : dal es toc/1 dintemelk voor mij
(Kortrijk).
OIPPEN, o.w., te llasselL en omstreken
w•hr. voor: nadenken, overwegen, bepeiur.en eer meu iets I.Jegiot. Z. ditJben
en dubben.
DIRK, fr. Thierr•t. I. fh~odoricrt.~; hiorvon
do famiJ;roaam: /lirb. Di~rkseru. Bij
Kil. heeft mrn : llirlrirh, /JIP-trir.k.
DJAKELEUREN.DJI\1\KELEliiiEN.o.w,
stoei!'n, fr. f,ai/irwr. (nt.ztrrr (I ;el! I).
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DJAMPELEN, o. w., dabbercn, trappelen
(IU.-llrab.).
DJAPPE, DJAPZOLDER. Z. jappe, d. l.
sul.
DJEI{, m., verachtelijke benaming die aan
de Engelsehen gegeven wordt (Antw .);
i• oud ver~leten peerd (Kemp.).
DJERROEKEN. 7.. jerroekeu.
DJEURBE, JEUBBE. Z. Djöbbe.
DJILLE, DJOOLE, m., snul, sul, sukkelaar
(Oostvl.). Z. djompel.
DJODDE, DJEUDBE, m., 'tzeHde, in LU.Drab. en Oostvl., als djompeloC djompe/aar (7.. djompolen, ldioL. 9(}) oc. nis
in Brab., llibbe oC leubbe, jeppe, subbedclls of jubedeUs, d. i. goedzak, sukkelaar. .
DJOEP, slaapmuts, toppunt, kwispel (Vl.).
Z. hierna joep.
DiOER, m., bij bet volk voor hoed gebr.,
maar gewoonlijk voor eonen hoed die
eenen aardigen vorm heeft or oud is
(Hasselt).
DJOKKEN. 7.. jokken.
DJOLLEKEN. Zie dol.
DJ OM PEL, m., sukkel, sukkeling : op den
djompcl :v·n (OosLvl., Waas}. Zie
djompelen (ldlot. 96), sukkelen; vouwnar djompelaar, sukkelaar, sul, ongelukkige (Waas). 7.. dompel.
DJOMPEI.AAR. Z. djompel.
DJOOL, DJOOS, m., goedzak (Gent). Zie
jool.'
DJOOLE. Z. djille.
DJUI{, m., stoot (Vl.). Vgl. hel Cr. choc.
DJUI\.EN , prul~en , kribbelen of slecht
schrijven : hij djrclct altijd, hij schrijft
nooit op zijn beste (h. en d. in Vl.).
liet Westvl. ldiot. heeft djuk, djok,
voor: stoof, schok, fr. choc, en djokktn, djukken en tjokken voor : bard
~loolen, schokken, Cr. heurter, engl.
lo jog.
DO, voor Guido en Judocus (Drab.).
DODDEL, enz. llij heefl hel dobbel'f!n dik,
bij heeft dikwijls alles in overvloed
(Brah.). Tiel lag er .alles dobbel over
hoop (Drab.) of !lob/Je[ thoope (Oostvl),

noE
oC ook :dobbel tegader (r. Loven), of:
het lag hobbel de sabbel (ldiot. lll!l), d.
i. heel overhoop, heel i ueen en verfrommeld. Een tlel pafJier dvbbclthoope
vouwen. In Drab. zegt men: kwijl of
dobbel .,pelen, in Vl. : dobbel of rriet,
dohbel of kwijL srelen.
DOIJBEI.RIL. Z. billeman.
DOIJBELTHOOI'E. Z. dobbel.
DOllflEREN, DUBBEREN en DO~DELEN,
o. w., aarzelen (Vl.); in Kl.-llraiJ. het.
dobberen, doebbercn : talTelen, ~u kkelen, in moeilijkheid zijn. 7.. dubben.
DODDEL en DODOELKE, verkleinww.
van dodde (ldiot. !17), een klein dodde,
ook voor: een klein kindje (Kl.-Drab.
en L~ van Aalst).
DODDELKE, klein stamelaarken, klein lief
kindje (Drab.).
DODDER, m., dot or duts (ldiot. ll '2), d. i.
verwarde bussel vlas, hooi of stroo :
stop liet gat met een dodder stroo.
Hiervan : riodderleen oC dutske, een
klein kindeken (Westvl.). Z. dod, dortdeken, dodderken, dopken, dots, duts
{ldiol. 97, 40~, enz.).
OODJE, DOTJE, voor: totjc, !.ootje, tui<Olken, liefkozende woorden, h. en d. in
llrab., Kemp. en in N.-Drab. g1negd
tol kleine kinderen. Z. dopken (ldlot.
40l).

DOE. bet hgd. du, I. ltt, wordt in heide
Limburgen, in Bràb. en elders dagelijks gezegd voor : gij, zoowel in 't
meerv. als in 't eokelv. bij voorb. als
men iemand toespreekt: rloe lirf kind,
dolf schelm, dolf stoute wichter, (kinderen), ik zal u hebben. Als men
iemand ondervraag!, dan Is het volgende voornaamw. di, de of ti en te :
hebde (hedde) dat gedaan, loopte mede,
en zeer dikwijls wordt het voornnnmw.
herhaald : ziede giJ dal; wachlle gij

mif.
DOEDI, DOEDI.I, zoet woord dat men lot
kindertjes spreekt (Maastr.). llij Uild.
is doddo oe dorde : een onnoozel
mensch dat zich in de luiers laat leg-
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!(en of bedodden. Sleeckx heeft dodde,
rlodtlel, Cr. buncroche, in den ziu van
iets wat krom en verneuteld is, en
dotlei voor: bedorven ei, en no~ dodo:
dodokens doen, Cr. faire dodo (in de
kindertaal.
DOE~' en DOEFELEN (ko~te oeklank). Zie
dof en dolTelen.
DOEGET, hoort men in Drab. voor : doe
gij het; in Vl. zegt men : doegen voor
doen.
DOEK, DOEKSKEN. Waar broeken zij11
gelden geen doeken, een vlaandersch
spreekw. dat bet. : waar een gezelschap van manslieden is, daar mogen de
vrouwspersoonen het verlies niet meè
helpen betalen. Hier is gelden voor
betalen. Doek bet. ook luur; windeldoek. Om iets doekskens doen, iets
bewimpelen, trachten te verbergen,
niet recht uit willen zeggen: iets zonder doekske~~s zegger&, bet recht uit,
onbewimpeld uitspreken ; het zijn
doekskms voor de ooge11, 't is oogenverblinderij, 't zijn leugens (llrab.,
:\11tw., 1\emp. en elders). Hiervan :
doeken, bewimpelen, bedriegen.
DOEL voor : schietdoel, of iets dat dient
als doelwit, naar btJtwelk men schiet
met. pijl of geweer, is in llrub. en
elders altijd m. Op den doel schieten,
zijn piJ'l vloog over den duel. Maar
overdrachtelijk zegt men : het doel
(doelwit) missen. Doel, op zichzelf, is
tref en m. door zij u vorm (Dild.).
DOELEKE. Een gek doeleke, klein zoljo of
zottinnekeu (Maastr.); door, hgd. thor,
voor gek, is reeds veroudord. 7.. dulleke (ldiot. 97) en doddelken of dopken
·
(ldiot. 402).
DOE~DAG, DOEMSDAG. Z. domsdag.
DOEN heeft allerlei beteeken is; 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 geil rwar den
buk doen; etm os naar de merkt ; een
kind naar dl' .çchool doen, ook plaat-

HOK
sen, besteden, zetten :een kintl op de
'school doen, d. i. in eene kostschool
zetten. Zifn jongen op ten amb,Jcl&l
dom (Vl., Brab., Kemp.). Zich vertooneo : die dra11kaard duet sc!&rikkclijk,
als men hem ku.mad maakt. llehb•~n,
lijden : eene ziekte doen: hij heeft eenc
ziekte gedaan van ze,ç weken (Vl.,
Drah.); gaan: wij zullen 6amen naar
Kevelaar doen (Limb.).
DOEN, DOENS, komt voor in : dat het
mijn doen oC mijns doen., war~, voor:
indien het mij te doen stond or ware
(Drab. en elders).
DOET-GE NIET gebruikt men soms, b. en
d. in de Kemp., bij ondervragingen,
voor: is bet niet zoo, is het niet waar,
Cr. 11'est ce pas, of 't CJngl. jou are rwl
qtlite well dor1 'I you? Ge zijt niet wel,
·
doet ge niet.
DOF, DOEF, bijv., ook in Vl. gebr. voor:
lar, smachtend, bevan~en : de lucht,
liet wdr is dof; die kamer is dof.
Dofheid, ook' dofTigheid.
DOFFE!., DUFFEL, o., alle langharige or
dikke kleederstoC, die zacht en donzig
is als wollegoed. Een kleed or dekqel
van zulke stol heet : drl{f'eltje, dot,
duts of bondel vau iets wat samengevouwen is, b.v. om iets Ie stoppen,
een lap om 't strijkijzer vast te nemen
(Westvl.).
DOFFELEN (doefelen), ook : indo{f'elcn.
b. w., dik kleeden, dicht omkleeden,
dekken, indekken : doffel u goed; ik
heb hem goed ingedo(f'el1l (Drab., 1\1.Brab., Antw.): De wortèl schijnt ons
van: dof, verkort van doof. bijv., verwant met bet angelsaks dufan, bedekken (Weil.). Doof en do{ is 'tzeiCde
als: bedoven, bedekt, ze;;t Dild. Koffe/en (Id. ~70) heeft in Drab. dezeHde
het. als dofrelen; te Gent zegt men
ook : kloe.deren.
DOKTOR RONDHEMD, vrouw die den
,
doktor speelt (Vl.).
DOI\ZAAL, In Vl. m., in Drab. en Kemp.
o., voor 't Cr.julu', elders, eu namertlijk
8
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p:eb. is, en in het geheel niet voor : op
in Brnb., Kemp., N.-nrab., zegt men
eeo' gebiedenden toon spreken, het
ook veel ok.çaal, okzaal: up hel ohaat
hoo:!,;le woord willen hebbeo , de
of op 'I ohaal, bij 1\il. is het : dpckeerste willen zijn, welke bet. bet w.
sael en hoog-sael. Volgens lloeufft
in hot Nedersaks. (en ook in Br.) beeft.
komt bet nn 't gr. 6oxn, en volgens
Alhier (Dreda) heeft het die van : lu.~
M. De Vries Yan 'ti. doxale, en dus
tig en vrolijk zijn, slempen en bras.~en.
moet het doksaal en niet: oksaal zijn.
DOL. Dol in 'l hoofd ;g·n, ijlhoofdig zijn, Dmt!\IEI.Im. Zie 't volgende.
DO~IMELIG bet ( llreda) slaperig; van
hoofdpijn hebben (Limb.):
't hgd. ta11melig, duizelig. Men heeft
balken
uit
e
bestaand
brug
houten
DOl.,
of
p
ook hot nw. dommel, hgd. tat~mel,
die men dwars over een waterloo
oudtijrls dalimei, 't welk zwijmeling,
of
twee
men
waarop
en
legt,
p;racht
duizelacbtigheid bet. Dan 't werkw.
.drie mut~aards spreidt en bet al met
n wordt in de Baronie niet
dommele
Denderte
);
(Aar~chot
aarde overdekt
gehoord, doch wel elders in den zin
monde heeL men eene kleine korte pijp
van : mijmeren, suffen, slaperig .zijn,
ook dol, en in 1{1.-Brab. djolleken.
dutten, sluîmeren, fr. sommtiller. In
DOl., OOLLEEG, DAL, DEL, DOL bet. in
Vl. bet. dornmtrtn hetzelfde als bier :
onze oudo taal : beneden, benedendommelen.
waart~, en in het wallisch bet. dol :
DOMMER, m., sluimel'ing, kleine slaap :
la~e plaats, locru hu111ili,,, 1\len zegt
Uil dornrne,.tje rior.n (Vl.). z. dommein N.-llr. dolleeg voor : gan~ch ledig.
ren en dommelig.
tot
toe,
Zou dit ook bet. : tot beneden
bi. 9!1.
dl'n bodem toe ledig. vraagt HreuffL? DO~IMEREN. Z. dommelig en Jdiot.,
e'··domm
1NG,
omnmn
RING,
DO~t:\IE
dooleeg.
Z. daal en doolage.
rin~t of halve slaap (Vl.). Z. dommelig.
OOI. BOTEllEN; op eene onzinnige wijze
plo11geon : op
zijn goed verkwisten (Breda). Zie DOMPEL, eigenlijk het fr.
den dompel zjjn, op don sukkel zijn,
llreuiTt, 14 7, en doorboeren.
op den dool zijn (Vl.). Zie djompel.
DOLt:, v., ook wolventanrl In Vl. genaamd: moederkoorr1, fr. ergot, seigle 00.\II'ELARE. Zie dompelen.
DOMPELEN, o. w., 4• sukkelen, nuueergotr! (Westvl.).
looze pogingen doen om uit eenen
DOLJ<:N, DWALEN. Zie dollen.
toe;Land te geraken i ~· in
slechten
dol.
DOI.LEEG. Zie
dwalen eu sukkelen, rondboscb
een
DOLLEN., o. w., ijlen, ijlhoofdig zijn,
3• tegen ellende wor~lelon,
;
zwerven
i
(l.imb.)
koorts
de
van
v,
b.
razen:
veel werken en zwoegen zouder bein Westvl. zegt men : dolen, in deternis : 11cle men.,éhen dompelen op
en
~lre
n,
raaskalle
i.
d.
bet.,
zelfde
wrrel<l. Van bier : dompelaar,
de
or
délire; ook eenig!lzins kraukzinnig
r, zwerver (Westvl.}. Z. djomsukkelaa
dolen.
Zie
zijn.
duizelig
96).
(ldiot.
pelen
DOM, OOMIEN, DOMtNICUS; biernn de
, bijv., hetzelfde als dampig,
DOMPIG
Domis,
Doom!l,
Doms,
:
am
familiena
met domp of damp betrokken, neveDaems? Dams, Dnan verkort van
meest gezegd van de lucht, bet
lig,
Daniel waarvan Daan.,.
in Brah., Antw., Kemp. en
weer,
goed
zoo
DO~GOEDIG zijn, te goed zijn,
., waar men ook zegL : een
N.-Drab
zijn dat men niet deugt (lie!lt).
huis, voor eon bedompt h11is
dompi!J
'mnk1111
DOMINEEREN, o. w ., veel ge rans
vochtig huis. Kil. heert :
een
voor
en
(Antw. ~t. en pr.). HoeufTL, hl. 417,
1lompigll vertaald door
en
dampigh
·
gn
gl'raas,
vcmr
zegt dat dórni~~teren
rtu. Doch 't Westvl.
vapori{c
t'llllitlu~.
druiscb maken (omst. lln·,Ja) wnini,g

I
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ltliot. maakt ver~chillusschon dompig
co dtUIIJlÏ!J; dit lautslu bul. i u Vl. mot
damp of wasem vervuld, nevelig,
voclttig, nat : mifn kleed is dampig,
/&et nwot ..tlroogetl. (Zie klamp, ldiot.
'H5) en domJlÏ!J, iets dat dompt, dat
dampen uitwasemt, dat rookwalmen
opwerpt.
DOMI'HOORN, in 't Nedersaks. ze~t men :
damphorn, damtlhoorn, demphlil"ll;
het moet eigenlijk : demphoorn zijit,
van dempen, hgd. dUmpfen, dompelen; ook 1\il. beurt : demplwre11, en

dempen of dompen.
J)OMSIJAO in 't Zuid. ,·an Wcslvl. en in
franscb Vl. kermisfeest : 't Westvl.
ltliot. heeft: domtla!Jl'n doemrlag, en
1\il. docmcstlayll, doemsdag (oordeeldafl:) : lloemrlag hourlen, wordt Vt'el in
Westvl. j!ezot~d voor: j!root gedruisch
mulcen, luidruchtige vreugde maken:
:ay· houdeu rlonwlag, ils fout Ir& 11oce.
Vgl. diughsdag (1\il.), dag dal. er gedongen wordt.
DONDER. "D11ar kuul gij tloudet· op zeggen, daar kunt l!ij op zej!f!:en dat het
waa.r is, dat hot wtll gesproken is •
(Anlw.).
DONOEI\BEESTJES, DONDERVLIEGJES,
fr. stapllylius, zijn zeer kleitie zwarte
diertje~. die vlic~en als het fel hetlt en
donderachtig weder is (llraband, Vl.,
1\emp.).
OONDEIIIILAD, lepulhlacl, l~pelkruid
(Antw., st. tlll pr., 1Jrab.): ook : huislook. Bij 1\il. en Slceckx zijn donder:.
bladoren 'Lzelft.lc als: donder baard, fr.
jou/JarbtJ.

lJONOEIIMENT, o., gtJZOI!d te Gent van
eeu plat hlVenu eu ook van eou dood
lichaam.
lJONOEIII\OEDE, donderscherm (llrab.);
in Vl. : donders/ok.
llONOEI\SCIIOEI\, dondorbui (Meierij),
bij l{i(, · donder-schore, {ulgur, vis
tollilrui; in llr. ecu dondervlaag.
DONDEI\81'01\, m., doneterscherm, fr.
IIUt'ttlonuerre (Vl.). Zie douderrocdu.
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OONfi wordt op sommige plaalscn van de
.Mui~rij, aan 's Bosch greuzeude, uog
gtlbr. voor mest, l•ij l{il. dunghe, hgd.
dilll!ler, t•ngl. drmg, en 't werkw.
dllugen, en~l. to dung bet. mesten.
DONIES, DENJES ,·oor Dionisius.
Dor•m, DO.\KE, dots, duls of (.lCIOhl
pakje : een donk werk (ook fu Vl. cu
Autw .). Z. Dots.
DON!\, v., naam en uitgang veler plaalsuam~u. Yolgt~ns sommi~en Vt!rwant
muL du~tgtJ (rnesl), \·olgeus andl'rtlll
bet. het in dtl Kempen en N.-llrall. :
eeue kl~iutl hoogte, meer verhel'tlll
gel~cg, heuvel iu de naltijhtJit.l vau
hroektlll; zoo zt•gt mon in de 1\emp. :
de1• turf op de dolik Ie droo!lm l<"y-

yen iu \'1.-llrah. bilt. htJt·: rnoerasachti~o

streek. Vgl. hiermetlil duin, eigcnlijk, volgens llild.: clei11e, vau 't
oullu dei11e11, golven, waan au uog d~i
ui~tg b~;~luat. Üf ZOU dolik lllÎHChicu
'tzelf,Je zij u alsdok,(van duakw, dcclw.
v11rdoke11, mot eene t us,;chenj;e>lopcn
11, hllLgc~n voordok eng nog a I gebeurt
als in do11kelen, bla11k, lioniuk, /ianonirtk, traulen, voor struikelen, blak,
honig, kanonik, treden, euz. Du11k
zou dus zooveel bet. als : toevluchtplaats, >chuilplaats, Pu zoo heeft men :
Crane;tdollk, \Vol{sdOllk, Arendo11k,
Jlamsdonk, 1/a:.endouk, ll'achteldonk,
enz.
DONI\EL, Ie Diest, voor donker. Vgl.
't Zwet!dsch t•n Dcensch Dtwkcl.
OONI\EHE METTE:-1, hij Killaan \'llrlaald
door matutiiiW I enebrarum, ~ijn de
kerkj!;etijden die, gedurende dr ij dagen
in de Goede-ll'eek, in vele kerken gozongen wordtm.
DONIU\IILING, bijw., in den donker. liy
deed het donkerlinge (Kortrijk).
DONNESIJAG \'OOr Donderdag (Tc~suuder
loo). Zie 't bgd. DontJBnlag.
DONS, o. bij Oe Vries, m. in Anlw., llrab.
en Kemp.
DOOD is in Jh·uh. eu Vl. altijd v., docb
men hoort in Urab. on Autw. : tie ur1r

IIOil
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doodclij~e woude : het
is geene doodwonde, bet is uiot doo-

df8 dood&. Ik .aou er mij11 dood van
halen, ik beo er doodelijk of hevig

DOODWONDE, v.,

van vervaard (llrab., Vl. en elders).

ddijk, bet is zulk groot kwaad of
ongeluk niet (Vl.).
DOOFDEN. Zie de hoofden.
DOOF HOUT, bij 1\il. vert. door lignum
cariosum (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 bout, zooals: wilgen, elzen,
essebeo , berken of ander ongeschild
hout. Zie dooven, angels, du(an, bedekken, overtrekken.
DOOLAAG, DOOLAGE, DOOLEÈG, v., fr.
(ongière (Brab., Vl.). Zie doodlaag.
ldiot., bi. 400.
DOOLHOF, o. bij De Vries, is m. even als
bof (tuin) in Brab., Ar.tw. en Kemp.
DOON, dichtbij (Roermond).
DOOPEN. eene dooping geven, iemand
onder 't water steken; dooping, daad
van doopeo : geef hem 171aar eeuc goei
dooping of doopingskcn, d. i. maak
hem maar ruim nat (Oostvl ).
DOOI\ of DOOIEH, o. en m. bij De Vries,
altijd m. in Brab. en Kemp.
DOOR, \'Oorz. en bijw ., voo,.bij, voort,
been, weg : het is één uur door; het
ergste is door; ik ben d~ kwatle jaren
door; door of uit de kleine kinderen
zijn; wij zijn er wet!r door. Jo deze
en dergelijke zegwijzen wordt er een
werkw . .onder verstaan, h. v. gaan,
loopen, eJ]z. Ik ben door de boter, ik
heb geene boter meer. Gorld van mandeken door, goud dat door 't rnaodeken gevallen Is, valach goud (Brab.,
Kemp., Vl.).
DOOR, OOHE, voor Tbeodoor, Tbeodorus
(Br;~b., Antw.).
0001\BOEHEN, o. w., zwieren, nachtelijk
slempen, voortgaan met tijd en ~eld
te verkwisten in dronkenschap, enz.
(N.-Drab., l{cmp., b. en d. In Brab. ·
en Vl.); in Oostvl. bet. bel ook :doorwerken en: ruw doorgaan; in Brab.eu
Aotw. : ar·m worden, Iu zijne ;~:ak.eu

Gij zoudt mij wel de dood aandoen,

gij verschrikt of behandelt mij, dat ik
er eeoe doodelijkeo fchrjk zou van
krijgen, of dat ge mij in het ~raf zoudt
krijgen (Brab., Vl., Aotw.). 't Is tegetl
zijn dood, zegt men van iemand, die
iets doet wat bij niet gewoon is, en
waarover men verwonderd staal, b.v.:
de ,gierigaard geeft drinkgeld, 't is
legen zijne dood (Westvl.).
DOODBLOEDEN. b. en o. w., over : rusten, gerust blijven slapen, vergeten,
aan den kant zellen,vergeten worà~m,
die zaak zal van zelfs doodb/oeie11.
Laat die zaak maar stillekens doodbloeien (Drab., Antw.).

DOODDEELEN (zich), zoodanig verdeelen
of uitdeeleo, dat er voor zichzeiven of
voor anderen niets meer overblijft :
deel u zeiven maar niet dood, houd
oog wat over voor u zeiven (Brab.,
Antw., Kemp.), in KI.-Brab. zegt
men blootdulen.
DOODDOEN, b. w., doen, afdoen, verTiabten : gij zult er niet veel aan
«ooddoen (Drab., Aotw.).
DOODKAART of DOODSKAART, v., illmands dood meldende en tot den lijkdienst uitooodigende (Drab., Vl. en
elders).
DOOD KAR, v., DOODSI\AUREl\EN, o.,
gameene koets waarmeé de lijken
vervoerd worden (Drab., Loven), elders : doodwagen, lijkwagBn.
DOODKEERS, v., 4• stallicht, fr. {eu {ollet;~· eeoe plant in sommige woordenb. peerdesteert en schaa(stroo, io
'L fr. prt!le f!enaamd (Westvl.),
DOODKOETS, v.,lijkkoets, doodwagen fr.
corbillard (overal).
OOODSMETg, v., doodsl11g, doodelijke
slag, verschrikkelijke slag; 40,000 (rs
ver~' 't is etne doodsmete voor hem

(Kor ken omst.).
DOOOWE 1\ER, knoeier, blokker (Gent).
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achteruitgaan : l1ij is er doorgeboerd.
Voor doorboeren (zwiere'!) zegt men
iu N -Drab. ook : doorbutsre11, doordraaien.
DOORDOTEREN. Zie doorboeren.
DOOHDHIJNEN, h. w., mot brijn of pekel
doortrekken (Vl.).
DOOHDEEFELEN, o. w ., geheel en gan~cb
deefel (slijk) worden (Vl.).
DOOHDEESEMEN, h. w .. als deesem doeQ
IZB<ln :hei rijk Gods overwint liet zaad
des boozen, wordt een rnaelitig .boom,
doortrekt en doordessemi àlle volkeren. (G. Gr.z., Jlond den Heerd.)
.
DOORDOEN, doorbrengen, opdoen, verkwisten, verspillen ; Zijn geld, zifn
vermogen doordoen of verdoen; doordoener, Vl)rkwister, doordoening (Dr.).
DOORDRAAIEN. Z. doorboeren.
DOOHDRONJ\EN, •· doordrongen, doortrokken: 2" iemand die door langdurig en veel drinken versleten is (Ur.,
Antw., Vl.).
DOOHDHUMMEN, J)OOHDIIINGEN (OostVL); Kil. beeft: drummen, dromme11,
drinj!en.
DOORNIIAAG. 'I Is eme door11haag, gezegd te Gent , voor : een barsche
kerel. ,
DOORJAGEN, b. w., wt'{!jageu (Oostvl.).
DOOJ\1\APPEN, hetzelfde als doorboeren,
d. i. met iets onverlegen eu ruw te
werk 11aan (Urab., VI).
DOORKLADDEN, o. w., doortrekken, met
kladden bevlekt zijn :dat papier kladt
door; doorklad papier (Urab.).
DOORKRUIPEN. uit een siPcbteo toestand
geraken : hij is het wl't!r do01·kropen,
• hij is het (!evaar, hel ongemak weêr
ontkomen (Drab., Vl.).
DOOHLEGGEN, er eenen (~loek) doorleggen, eenen vloek uilbraken (Vl.); in
Brab. : ~r eenen (band) omleggen.
DOORLEK, m., '!zelfde io Dr. als io Vl. ;
door/eek, vocht dat ergens door ge zijpeld of gedruipt is.
DOOI\LOOP, bij Kil. deurloop de& buyckl,
bet. in N.·llrab. ; buikloop.
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DOOULOOPEN,.o. w., voorlloopen, wegvluchten (Drab, Vl.).
DOORMEMELD, 't~elfde aiH : vermemeld
(ldiot 792), verwormd, van houtwormtjes of bouUuisjes doorbeteu
(Brah., Antw.) ..
DOORNE. DEUHNE, Cr.Tourinne, c~n waleudorp twee mijlen bezuiden Loven.
Zie dorne.
DOORPHEEKT. Zie doorprelien.
OOOHPREKEN, DOOI\I'REDIKEN,DOOR·
GEPREDIKT, AF· of UITGEPREDIKT
7.ijn, zegt men, in llrab., Anlw. en
elders, van eeueu predikant die versleten is, of vun tochoorders die bet
veel prediken moede geworden ~ijn;
iu Vl. zegt men : doorprerkl : wij
:;ijn rloorgepre~kt.
0001\SPARTELEN, DOOI\SI'EI\TELEN,
OOORWORSTEI.EN : hij heeft eene
groote :;iekte gedaan, maar i& er loch
doorgesperleld (Urab., Antw., VI.).
DOORSTEEK, DEUIISTEEI\, zoo noemen
de kantverkooperP i u Vl. bel hlad papier waarop de vorm vau den kant is
ingestoken, en mal hetwelk zij in hun
perkamtlot denzelfden vorm ~leken.
DOOHSTEKEN, b. w., dooreen of onde;een '~teken, dooreen mengen :
doorsteek de kaarten goed (Loven).
DOOIIS1'UIVEN (klemt. op : t/oor) doortrt'kkcn , nateekenen voor het licht
mot een doorscl1ijneod papier op de
!rekening te leggen en dan zon nateteekenen (Gent).
DOORTI\EKKEN, b. w., door het blauwsel
of stijfsel treHeo~ 11ezegd door de
waschvrouwen (Overal).
DOORVAHEN, o. w., voortvare11, spoeden, voortzetten, er mcll doorgaan
(Kemp. en N.-Drab.). Mun zegt, omst.
Breda, ook ~eel : doorvaart maken.
DOOIIWAS, het oulr:ruid hetwelk onder
bilt koren en ander vei<J~ew11s grooit
(Breda). Duorwas i~ in llrub. bet gewas
van koreu dat opschiet, nadat door
sterken ~lat~regcn , but gr'llun tegen
don grond is gevalltm.
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DOOI\W ASSCHEN, itlvcrig voortwasscben,
ook kapot : wa~~chen (Brab.).
UOOI\ WEG, m., doorgang, doorloop (Br.,
·
\'1. en elders).
DOOR WEG, bijw., in Limb. en N.-Drab.
voor: geduri~lijk, aanboudtmd.
DOORZENDEN, b. w., voorbijzenqen,
wegzenden, fr. congédier, re11voyer,
iemand die u komt bezol•ken, niet
out vangen, die iets te koop aanbieden
komt, afwijzen zonder te koopen; giJ
moogt geen bedelaars of pflgrims
ongetroost doorzenden (Overal).
DOORGANG, m., bij de ~cbutters te Loven fchitltbeu rt : ik lleb nog twee
doorgangen en kan nog pr!j.s winnen.
DOOI\ZET, doorzet met iet& maken, iets
doorzetten (N.-Dt·ab.).
DOORZETTEN, b. w.; aaumoedigen, verzetter•, troost~n : ga dien zieke een1
bezoeken en zet licm wat door (Br.,
Antw.).
lJOOR ZI.IN, weg' zijn, vertrokken zijn :
Mi is door of er vandoor (Overal).
DOOS. Eine oude doos, oud suffend wijf
(Antw., Drab.); vetdoos, gierigaard,
ft\ crasseux, wordt al ;cbertsend ~e
. zegd, terwijl piunrA·e11 dU!I (h.lipt. 41:11)
el'n ~cbddwoord is (Antw ).
DOOVAARD. Den lioovaarä of dooverik
spelen, zich als doof houden, Cr. faire
Iu ~ourd (Overal); in Vl. zegt men ook:
de11 doofaard maken, en in Drab. :
dm of de doove sprlen.
DOOVEN, o. w., wordt omsl. Breda, gebr.
in den zin. van : mallen, liflalftln, of
vrolijk zijn, op· maallijden of in andere
gtlzelscbappen. IIOt!YITt acht doot,en
te zijn btlt bgd. toben, bulderen,
woeden, bij Wachter overgl'zet door
{urer11, ir~sanire, in 't platd. is bet :
daven, friescb. dawan, dowan, oudengl. taue. l\il. ''ert. dooven door :
i11sanire, delirare, razen, dol zijn. Wij
deuken duoven verwant met dof, doof:
dof weer is laf weer, en dufan bet. in
't angels. : overstelpen, bedekktln ;
dover komt voor in den Slagh van
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Wocringheu. Vgl. ook dotf~r. dof/fer,
mannetje van de duif.
DOOVEH, DOOVERT, DOOVEI\11{, ook
lapper genaamd, soort van snep, fr.
jaquet (Kemp., Mecbeltln).
DOr. Meu ouderscbeidt, in Dr., 1\1.-Brab.
en pr. Antw., drij soorten van doppen : ~· kampdop (ldiot. '!19), dien
meu, met eene koord omwonden, bovenarms uitwerpt en in Limb. werptol
heet, en in Vl. en Antw. kampnon
(219); 2• ntdop, tol met plaUen.kop,
dien men onderarms uitwerpt 1 bet
hout dezer beide soorten vau doppen
heet klo1 (ldiot '!IS7) en in KI. Drab. :
zakhout. 3• kletsdop, dien men dotlt
·\'Oortdraaien hU middel eeuer klets of
1weep, in Limb. heet deze dop drijflol
(ldiot. t07).
DOR, bijv., in Vl. gebruikt voor : bletlk,
dof van kleur, gelijk iets wat verdord
is, 'fr. fldtre, terne: die dochter is 1100
dor van kleur; hare kleur is 1100 dor
of n Jiekeljjk ware.
DORE. Zie Door.
DORNE, DOORN, DEURNE, DOREN,
dorpen in Br. en Autw. In 't waalsch
is Doorn bij Loven, .Tourinne-laGrosse. Is dit Do:Jrn nu;tzelfde met
doorn, fr. épine, of met Tor, Tclf'n, in
Torbout, Turnhout, Dooruijk? .Ook
beeft men omstr. Lo•·en plaatsen die
den Doren heeteu; daarvan de farnilieuaam: Van Doren, Van Deurne ,Van
Dornt~.

DORP, in Vl. durp, bgd. dor( Hierdoor
Vllrstaat men eene buitenparochie of
landgemeen te, en wel voornamelijk in
Br., Vl. en Kemp. dat gedeelte 'twelk
rond de kerk ligt, en gewoonlijk bet
meest bebou,vd is en soma min· of
ineer aan een open sl.lldje lijkt
DORrE. Zie dworp.
DORRE, DORRELAAR, DOUI\ELEER.
Zie doornlaar (ldiot. tOt).
DORRE, 001\E, voor 'fbeodoor.
DO HREN, voor durven : i eh dor, doe dorr,
lle dor, wt~er dorren, geer dort. Zie
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dorren, imptlrf. ic/i dorst, ''erl. doelw.
gttlor.çt (Limh.}.
()01\SEWEG (dosseweug}, voclwe~. wc~~;
skll tosmal orn er mot con rij tuig door
te rijden, maar breed gcnoe~ om er
met cene dors over te gaau (Wesl~l.).
Dor., voor : do ors, hetzelftie als ros
(peerd).
DOIWINK, v., vlasvink, kneuterk~. fr.
lino/, linotie (Har. van Breda).
fJOTS, OHOTS, m., stoot of slag op den
ru~t (Z. der pr. Antw.). Vgl. douw.
IJOTSEN, o. w., gaf men ,ons uit E-schen
op voor : slooien, gelijk fi!eilen en
schnpl'n met den kop doen. Vgl. djokken, dokker&, dofTm, rlofTelen, bakker&,
die allen slooien heleekenen. J{i)iaan
heeft doesen en boesen voor : ergens
op kloppen, slooien of slaan.
DOTTEHE:'I, DUTTEHEN, DUODEllEN,
'tzt•lfde als OO()[JEIII~N, o. ww. die
in We~tvl. 'lzelfdo zijn als: kadottrren,
daveren, sterk hu ven , bibheren of
sidderen, l•ij••. vau koude; tlocb men
11af ons uit 1\ortrijk dolleren op met
den zin vun: stotteren, stamtlren, hakkelen, of 'tzelfJo al~ in Dr. en Anlw. :
dobbelen, dodclelrn.
DOVER. Zie dooven.
DRA, verkorting van en voor : daaraan
(Limb.).
DRAAGLICIIT, 'tzelftie als draagband;
kruiband, htlp; ztileband, die men
over.de schouders legt om C!'D kruiwagen, enz. te voeren.
DRAAGSEL, o., elLer ing (Overal).
DRAAGZAAM, bijv., gt•zeg•l van een en
boom die veel en schielijk draagt
(Breda).
DRAAl, m·, ronde loop, zwier, rr. ri!JOtc :
hii Ïl weer op zijnen drard gtgaan
(Overal); ook voor draaiing, fr. t•ertige : een draai itt het hoofil. Eenrn
draai aan iemaud geuen, bcm foppen
(Vl.).
DRAAIEN, b. w., baqturen. Wie draait
!Ie keuken ~ 11' he/1 het huishouden te
draai~ (Gent); in Drab. zegt men
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daarvoor : de ke1lkc11, het hui.~hrmdm
draait op· mij, tl.rt ;;al IVr~r op mij
afdraaien, dat zul ik wcêr mogen
afdoen.
DHAAIEIIS, YOOr : draaierijen, veinr.erÏJ
(N.-Ilrnb.).
OHAII, DI\AIJIIEN. Zie drohlren.
DRAF, m., kuiftedik (Aotw., Kemp. en
N.-Limb.) Draf is verwanL meL drek,
fr. drèche. Zie dras.
DRAF, bijv., voor: straf, geweldig, sterk :
drafsrareuw, sneeuw die op el'o geweldi~;en wind draaft, drijf~oecuw;
dra(&neeurt•e~~ wordt gezegd ols het
fel sneeuwt, en dnt de sneeuw door
t~en geweldigen wind wordt ~l'ilrevrn.
Dit woord is fi!evormrl, flt!lijt.: ptfl.Çregrn. van: drc•fen 1neerm• (Westvl.).
DRAFFEN, voor draven : helllttrcl drnfle
gord voort; hi.i kwam te ,,,,,rd rltlllgrdm{l (Hond Lo,·en).
DHAliEN, zelfsland1gcr"'Ü~ gPhr. \'OOr :
last, zorg. vernotwoor.lelijkheid, uitstaans : ''an die zaak hrb rk fJI'fll dmgens (8rab., Vl., Arrtw. en ehJer~J.
DRAS, ,·oor: kolftedik (1\emp. eo Limh.).
01\ECIIT, TI\ECHT, TI\ICIIT. Ettrlijke
plaatsnamen gaan uldus uiL als: IJ·•r• trecht, Utrecht, Maa.çtriclat, Mocrendrecht, Beet·endreclil;, Kieldrerht.
Zwijndrecht, Pa]Jendrechl, enz. liet
w. bet. in 't lat. traj··ctum en in 't fr.
pauage, d. i. : trek, ot·ertrek, doortrek Of Val! t \V. trekken, in den zin
van :gaan, reizen, togen.
()REEG, bijw .. ondiep': drerg gespaaid,
ondiep omgespit (N.-Br.. 11.-Limh.).
DIIEIGI~N heeft in llrah., 1\empeo en
N.- Brab. ook drerg, gtrlrl'gen, zoo ook
bedrecg, bedregen.
DIIEI\, rn., te lllaa~LrichL ook voor grond,
aarde; co omstreeks Venloo beL. ht't :
onkruid, dat men omstr. Loven: t·ui1·
kruid noemt.
DH ENK, m., drenkpinals, drinkplaats.
waar bet vee gedrenkt wordt : leid de
koeien naar den arerak (Antw. pr.
Noord); hij Kil. drcnrke.
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DRENEN. rr. drainer, in 't engl. to drain.
I>RF.SSEN, o. w., heen- en weèrloopen
(lloermond). Zie dretsen (ldiot. l 05),
zwieren.
DRETS, m., 'lzelrde in Oostvl. als in Dr. :
dres voor klad , bekladding : itnnatrd
te/ICII dret& geven, iemand bedretsen,
bevuilen; drel& bel. ook : draf, dril,
loop, zwier.
DH ETSEN, o.w., de nattigheid door zwieren uitstorten, uildrijven, klatsen,
kladden (Oostvl.). Elders en wel in
Westvl. bet. dretsen: draven, drillen,
op zwier gaan, rr. trotter. Uiervan :
dretsel : de vloer is gelijle een drelsel,
is vuil alsof men er l(edurig bad overen weêr'geloopen (Vl.).
DREULING, 'tzelrde als : dummeling,
sluimering.
DREU~IELEN. Zie drummelen.
DREUTELEN, langlaom werken, t11lmen.
DREVELEN, o. w., op dt>n drefel (dril,
loop) zijn, op zwier gaan, straal op en
neèr gaan : de jeugd gaat geerne drevclcll. Uicrva n df'eve/gat , eeue die
altij•J op haren draai is, bij de brouwers en kuipers, met drevtls of duiglappon (Cr. gortjons) aaneen becbten,
Cr. goll}OIInor (Vl.); te Gent bet. ~el
ook wrij•·en : gij liebt met uw kleed
tegen de verf gedreveld. Vgl.- drijven
en wrijven.
DREVELGAT, o., loopster (Vl.). Zie drevel
(ldiot. 105), dat ook in Vl. oorveeg
het., en drevelen.
DRÈZEN, o. w., dretsen, draven, Ionpen
(Westvl.). Kil. beeft drasele11 voor :
ronddwalen, rondionpen en wij drieze~~ (ldiot. 10ll).
DRIEBOI\, m., tros van drij aaneengevoegde noten, kerzen, appels, kwispels, enz. (Westvl.).
DRIEDE, 01\IJDE, DERDE : drfjd~ maal,
derde maal (Westvl.).
DRIEGEN, van dagelijksch gebr. voor :
rij~eo, aanrijgen, losjes naaien, bij
Kil. levitcr consuere (Brab., Antw.,
Kemp., N.- Brab). Uiervan : bedrifgen
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en driegdraad dat Weiland beert. Het
oud bgd. lriegen. Te Breda hoort men
oo~ somtijds driegen voor bedriegen.
DRIES voor Andries (Brab.). Hiervan de
familienaam ·van Driesens; ook voor
vrijer : zij waudelt met haren dries
(Gent). ge aijl dries, ge zijl bedrogen
(Nevele).
DRieS, DRIESCH, m., in Westvl. ook
braakland of eene weide die men In
zaailand Vtlrkeert. In 't Nedersaksisch
is 't ook : driesch.
DRIESCHBLOEMKE, GRASBLOEMKEN,
madelieve, meêzoet of kersouw, een
bloemken 'dat veel tusscben bet gras
en op de driezen groeit (Omstr. van
· Turnhout).
DRIESHAAK. m., 'tzeltde als·: beulhaak
(ldiot. 49). Mt!n noemt hem driuhaak,
omdat hij vooral dient om driezen, eu
ledigliggend land en weiden om te
ploet~en (H. end. in de K,emp. en Br .].
DRIETUIT, DRIJTUIT, m., drljtoot, Cr.
tricorne (Vl.).
DRIFT, v, bij De Vries en de Hollanders,
m. in het Zuiden.
DRIJ. Geen drij konne11 telltm, sul zijn,
niet weten wat antwoorden : gij staat
daar o{ gs geen clrjj kunt tellen ( Br.,
Antw., Vl.), ge staat daar als een onnoozele snul of sukkelaar.
DRIJBEEN of DERDE.DEEN, groote houten drljpikkel waarop de karreberrU!u
rusten waneer bet peerd uitgespannen is (Aarschot).
DRIJGEN, dreeg, gedragen, ook bedreeg,
bedregen, voor : dreigen, dreigde, gedreigd, enz. (Omstr. van Loven). Vgl.
dragen, ook b. en d. dreg~n uitgespr.
en driegen. ·
DRIJHAAI\, m., akkergetuig met drij als
haak gekromde tanden (Omstr. van
Brussel), omstreeks Loven genaamd :
mesthaak.
DRIJLOOP, DRIELOOP, m., een pistool
of geweêr met drij Ionpen of scheuten
(Overal).
DRIJTINTE, DRIJTAND, 'tzclfj.)e in Oost-

nno

73

Vl. al~ in Weslvl. angel, en in Orab.
grPep Of t•iek.
DRIJVEN. Eene koe dryven of leiden· is ze
naar den slier leiden (Vl.); in Drab. :
eene koci naar dcra var doen:
DRIJVER, m., 4• looper, keLqer; 2• maalder~knechtdiode bakten (gmanr.akken
of 1.akken grann) noar den molen
ha:1lt en ze weer Ie huls voert; 3• jong
verken dot men naar de merkt drijrt
om verkocht te worden (Vl.). Men zegt
hiervoor ook : loopl'r, loopcrken.
DRIL.KOUS, nJlll.GAT or DREVELGAT,
loop~le~ (Vl.). Zie driJqleert.
DRILNOOT, en•n al~ rlril/cn, l!l in heel Vl.
in zwang.
DRILSTEERT, m., iemand die vel•l drilt
of gedurig op den loop i!; (Vl.). Zie
drilkons.
DRINKEN EN DllAS!;EN, in Vl. voor :
drinken en schinken, drinlcen ook
voor: outhijten (llrab., Vl.).
DROD, DROJIBEN , DllOBllEI\. Dro/1 ,
drafje, loopje, fr. trot :op ce111m tlro/J
naar 'I .~chool loopen. Drol1bcn, op
een drafje or met kleine stapjes loopen. liet wordt ook gezegd va u den
gang der kleino kinderen, en hiervan : drobber·, drobberken, een kind
dat hegint te loopen (Omslrl'ken van
Aarschot). Kil. heeft drab/Jr.11, voor
heên- en wrl!rloopen, I. cursilare,
verwant met drtwen.
DROf:F, bijv., in Westvl. en elders gehr.
voor : slecht, kwaad, kwnndaanlig,
koppig, stout, boo~. guitachtig, slecht
van hoedanigheid, zooals van smaak,
enz., wal een droevt jongen, droeve
kost. !I iervan: dr·oet•igheid, kwaadaardigheid, enz.
DROEVEI\IK, m., droevaard, boosaardige
jongen, 'l!lechte kerel (WeAtvl.).
DROEVIG, DROEVIG HElD. Zie droef.
DROL, DRUJ., m., grove draad gesponnen
van het grofste werk von vlas or kroten (ldiot. JOO),waarvan men drolgoed
of pakdoek weert, ,en dit drolweven
beet men : drollen, druilen; dra/spin-
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ner.,, drolvo/k, die drol spinnen. Omdat dit drolgoed meest te Zelo gemaakt
wordt, is het ook Zce/scho doek genaamd. Men verslaat door drol orok
nog : dikke draad in 't algemeen.
en ook : zeildoek van hennip or kemr
''oor molenveren; ook nog iel.s zonder
r'cnige weerde : hoeveel hebi gij' van
lilt' mP.t/je gekrer1en? nen ei rol (Vl.);
hien·an : drolga.,l, dro/lcurdcr.
[)HOLLEN. Zie drol.
DIIONKEN. Om den dronken ~laat van
lt>mand aan l.e duiden bezigt men een
groot lal van uitdrukkingen, h. v. :
i11 de11 wind zijn; in de./moncn zjjn:
ira de bie::en zijn, een ,,tijr•e IJelebbertle
or br•/cmmcrde tong heb/Jen; de tong
die karlul sirzal; een 3tllk in zijnen
kraag hebben; eene schrer{ aan hebben; hel Zilteli hebben; Ie veel in de
11int, dm pot, de f/esch, den liet er, het
glas gezien heiJIJen; de ra keizer gezien
helliJm; goer~erncrll' zijn, enz., enz.
DROOG, bijv., even als 't werkw. droogera, wordt overal met scherp!. oo
uilge~pr. en zon ook bij Weil. tand;
Professor J. Heremans heeft ooglans :
droge weide, drogen, en drogenkam er,
drogerij, enz. Op :;ijn droog zaad levm
in 't Zuiden van Westvl. gezc~~:d v11n
1iemand die, ondr.r zijn el en, weinig
cl rink t ; tfroog yrurn of droog tla llrra
bet. in Westvl. 'lzelfJe RI~ in llrn!J. :
droog slaan (ldiot. i 08), en droog
trrkken i~ in Vl. zooveel als : droog
le,g!7en (i 08). Er is geen droog /Jrood.
aan te verdienen, er is niets aan te
verdieoen (Overal).
DROOGEI\, droogcumaker of dro~ist (Vl.).
Zie droog.
DHOOGIWP, een die koelbloedig en hardnekkig zijn ei,:(en wil doet (We~tvl.).
DROOGZAK, DROOGSTEK, DROOGERIJ{, een drooge men~ch (Vl.); in
Drab. zegt men aleenelijk : droogzak,
droogaard.
DROPPEL, DRUPPEL is m. in Vl. en llol.,
doch v. in Dra!J. : schenk mij en t1r111'-
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pel, in Westvl. : nen dreupel.
DRoTS. Zie dols.
DRUIMEN,. DRUIMER. Zie drummen,
drummer.
DRUIPNEUS : met een druipneuze ergens
t~an afkomen, in zijne hoop bedrogen
zijn, eene buis krijgen, misvallen (Vl.
en elders).
DRUK. Hel druk lw!bbm bel. ook in V!. en
Drab. : betlastig of verdrietig hebben.
DRUKKEN, liegen, uitvinden, verzinnen,
dichten : een vertelsel drukken. Z ij11e
drukpera i& altijd gereed, bij is altijd
bereid om te versleren of om te liegen
(Oostvl.).
DRUM, DROM (Vl.).
DRUMMELEN of DREUMELEN, o. w·.,
freq. van drummen , zich heimelük
wegmaken : hij is :oo ,,tilleken& weggedrummeld (Vl.).
DRUPf•Et.. Zio droppel, m. en v. in Drab.
DRUTSEN, o.w., sukkelen, uitleven, verkwijnen, fr. d11périr (Weslvl.).
DUBRELAGE. Zie singel (ldiot 61l).
DUDDEREN, o. w., '!zelfde lils : doddelen, stolleren or sloteren.
DIJf..:L, o. in IJoll., m. in Antw. en nrab.
DUFFEL. Zie doffe!.
DUFFELEN of DOFFELEN, is hetzelfde,
In Vl., als doffelen in llrab., b. w.,
warm Inwikkelen of met duffelgoed
dekken, zich warm kleeJen, omwinden, in rollen : al.! men porcelein vervoert moet llrt :;,orgvuldi,qlij'k ingeduffelrl worden of het zou breken. Zie
doO'den. kofTeleo, klocsterco.
DUIDEN, DEDUIDEN, BEOlEDEN beteeken :dal rluidt nik&, dat beleekent
niets (Limb.).
DUIJ{ER, DUII\ELAAR, m., gewelfde brug
van kareel~teeneu o~er eene gracht,
vaart of waterloop (Ovrrnl): in Gent
ook voor ~limmerik of fijne deu~eniel.
DUII\ERS, bijv., ~choon, zeer schoon
(Poperinge).
DUII., soort ,·an lang breed lis (Waas).
DUIM. Iemand op de duimen kloppen,
iemand duchtig bekijven, hem weder-
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leggen (Drab., Vl.), in Kl.-Dr.: iemand
doen betalen; Jijne11 duim in de
hand houden, gierig zijn (Br. en Vl.),
en in Vl. ook : behoedzaam, voorzichtig 7.ijU.- Het vingerken naa.!l rlw
duim zijn, de lieveling zijn, gcerue
gezien worden (nr., Vl.). Jets op zfjll
duimken draaien, alles aleen be~lie
reu (Kortrük). Op zijnen duim hebben
draaien, iets wel kennen, onde'r zijn
gebied hebbon : hij heeft zjjne werklieden onder zijnen duim draaien, hij
is over beo ganscb meester (Oostvl.).
DUIMELING , duim eens hand~choeos
(Limb.).
DUIMELOOT, duimeling, fr. p?ucier;
· duimelotje, duimken (Vl.).
DUI:\IEN, b. w., duimkruid geven, betalen, afdol\ken (Vl., llrah. en elders).
OUIM~ELK, DUIMIIENSMELK, Hfgllroomd melk, ook 11:euoemd : afgriflten
melk (Brab.), mager melk, melk zondt>r zaan.
DUIST. duizend (Vl.).
DUIT, m. bij De Vries, v. in Brab , Antw.
DUITS (Döts), sukkelaar (Kl.-nr.). Z. duts.
DUI\'El\OTER, m. in Vl. gezegd, e1•cnnls
in Holl. : deuvek~tter, In den zin van :
verduiveld, duive(,,,fr. diantre, diabic:
llij wil den dinoekoter niet het1n,qaan;
te Gent ook voor : vluggo knaap, rap
man; duivekaters, bijw.: zeer, geweldig, dat is duivekaters sc/won; hij lian
, duit•ekoters zeere loop en,
DUIVEL. Bij den duivel te bieclilen gàan,
eeue zaak aan iemand, die ze niet
weten mag, bekend maken, raad vragen over eone zaak aan iemand die,
na u geboord te hebben, u zal tegenwerken. Wegloopen als hadde men den
duivel gezien, haastig en snel wegloo;.
pen. Al& men van den duivel .•preekt,
Jiet mCII zijnen st eert Of is hij daar,
als men van iemand, die afwezig is,
spreektof er op peinst, dan is bij onver"·achLs daar. Den duivel een keeraken
aansteken, u wen vijand or een slechten m·enscb prijzen in zijne legen-
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wouruigheid uf hem al ccuig geschenk
j;OVen, opdat bij u nitlt zou nadeel•g
zijn. G·ij moet yeenen duivel in uw
hart SUWI"ell, gij moet alles maar
rechtuit zeggun, niuts up uw hart
!alen verzweren.
DUIVELEN, o.w., te llethy, 'tzelfde als:
pirpenborg { ldiot. 475), in llrab.
Junkaart spelen (ldiot. 375), en in dit
spel roepen de kinderen : de duivel
komt uit met al zy'n volk.
llUIVELETEN, pad,lenstoel (YI.).
IJUIVELI\ENSI\EilMIS. 'I Is duivclkenskermis, zegt men algemeen in Oostvl.
als bilt regent terwijl de zon ~cbijut,
eu omstr. Loven zegt men al~ bot regeut terwijl de zou schijnt : hel is
kermis in de l1el.
OUIVELSBLOEM, '!zelfde als: duivelsheel
in Vl.: eon plant ju, met wille 1 leesehkleurige blo!!mkens, dat in de bosscheu
waHt en zeer vergiftig i~, on daarom
hceteu do botauistou bet scabiosa
sucl:isa. Men geeft iu Vl. soms ook don
ua11rn van duivelsbt•el u11n eeno soort
van rononkel , ranrmculua reprus,
licht 'Lzelfdo plautjn, dat wij in llrab.
JlÎcl·onkol (ldiot. 47U) noemon.
llUIVELSPLUIMEN, varenkruid, fr. fuuyàe, dut, j!edroogd zijnde, men ook in
'
lmddou steekt.
IJUlVENPIEfi, v., duivenkot .(Vl.). Zie
piere (ldiot. 475).
DUIVI~NVENGIIH of DUIVENPOLOEli is
het voorste 1·au 't kot waar de dtJiveu
op zitten en iu on uit vliegen.
IHJIZENTIG, DUZENTI!:, duizend (N.Ilrab.,l{emp.).
DUIZIG, hijw., duizelig (Waa,). Z. dcuzi~.
IJUI\, DUKWIJLS, dikwijls (N.-llrat. ),
in Hol.- Limh. ouk dik cu duk, evcu
als in 't llagelaud.
IJ Ul\lm, zachteril utldruHiu~ v11n duivel:
d6 duker speelt er met!, fr. I~ diablo
s'c11 mt!/o· : ge zult hel due11 of tle11
lluker zal er met1 spele11 (!lier en daar
in Brab.).
OUL, OOL, bijv., iu Vl. 1" gram, gestoord:
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11ids nwy hem tegcuyau.r1 of hij is

sd(fens dul; '2• wt, driftig, dwaas :
een dulle koop, gezegd om lflet eeu
kleinen koop te ldchen (Westvl.); met
drift en geweld workende : een dulle
werkman, een clullo wever; krach ti.!',
geweldil{, wreed : dul weder, dullo
lucht, duii•J wind, dulle kÓp; een
koppi~, driftig, hardnelikig hoofd;
ee11 du/16 hond is in \'I. : een nijdige'
booze hond; in HoU. is ee~~ dolle hond
oen razende houd, fr. cliien em·aye;
in Limb. en ook elders bet. dol of dut
ijlboofllif:l : dul zfj11, draaiingen in het
hoofd hehbeu, fr. avoir de~ vertiyes.
DULFI\EN, verklcinw. van :·!lul( (IJtut.
1 t t ), ondiope groeve of diepe voor
dienende, uiot om water af te lt•.iduu,
maar om twee grondeigendommen uf
te Leekeuen en te ocheidcu (\'L); in
llrab. schoevoor: als gy· 'I dul{ka11 u ver
zijt, alapl yfj om mfjnlawt. z. l'~t·ucu
reggun out.
DULUEID, v., zwijmeliug, druuiiu:; Ju het
houfJ, fr. verliye (llofi.·Limb.).
OULifONOENIIHOOil, o., pad<lew;tocl, fr.
champi,qtl011 (Waus).
DULLE 1\ERVEI., uitgespr. dullu kdva,
m., wilde kervel, vcrgiftigo plaut, iu
'L fr. cigue, lal. cicuta.
DUI-ST, m., vuibtslas op deu rug; dulblet~,
met de vuist up den rug slaan (WcsLVL). Z. duts of duts.
OULTE, v., dull!cid, tooruiglleid (Wcslvl.).
Zie dul.
DULVEH, m., blag op dcu rug (WostvL).
Zio duist, do{of düef.
DUM, v. Zie deern (ldiut. !JO), lepel der koe
(IIJgel.); dmn (wortel va u dummelcu).
halvil sl11ap (Vl.).
DUMMEI.EN, OOMMELEN, IHHIMEIIEN,
DUTTEN, o. w., half en !Jal! slapcu,
fr. rou]Jiller (Vl.). Z. dutsen.
DUNSEL wordt ook iu \'1., Kemp. uu
N.·Hrab. gebr. voor : uilroodsel vau
boomeu die mcu verdund heeft, or lwt
plautg.,was, dat men uitgetrokb.eu
l!cclt, opdat degenen dio blijven staan,
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belet· wudcu groeien.
OU HEN is eenc schoooe stad, maur hlijven
duNJu iN dtl schoon~le, zegt men, als
men lwijftllt of iets, dat voor bet
oogeublik goed gaat, goed zal blijven
1(33n (Brab., Vl. cu Kemp.).
DUHP. Zie dorp (ö als korte eu).
DURVEN, DIERF, DUIIFDE, DORST,
DOST, DIST, TIST, GEDUI\Vlm,
GEDOHST, GEDEF\VEN; men ztigt
ook : teren, ik teer, tier(, getirven
i8rab.).
DUTS, m., dof, wrong: een duts stroo,
gers, hooi, enz. : neem een duts slunser, om de stove te kuischen, bij 1\il.
dulse , dusse , duMiel , I. tonsi/la;
Ol'erdr. sul, goedaardig man, eenvoudige ziel, sukkelaar : ach! mijn
lief dutsken, een lrOillelwoord tot kiuderon, hiervan dutsen (Oost. en WestVl.). Duts is 'tzelfde als : dut, dot of
dod, wortel van clutten, dotten, Ledwclmd zijn. Vgl. doclderen, doddtlcn,
stotteren, bet fr. radoler (mijmeren).
Zie dutselen. Iu 1\1.-Jlrab. is duts 't
zelfde uls düts, slag, sloot,
DUTSE, sukkel, sul. Z. duts.
DUTSEl-. Zie dutseleu.
DIJTSELEN, o. w., freq. van dutsen,
waar het ook, in Vj., de beteeken is
van heeft, d.i. sukkelen, suO'en. Deze
btJt. heeft dutselm ook in N.-llrah.,
alwaar dulsel bet. :een sutrend, weinig schrander vrouwmensch, lln dutsken, eon traal(, talmachtig meusch,
llene suUill. Vgl. duizelen, dat den·
zelfden oorsprong beert. In l'i'edersa)(scn boort men op mcllr dan eeoe
plaals: dut.zig, voor dom of slomp van
be11rijp.
DUTSEN, o.w., sul zijn, sukkel!'n, dompelen : die u·etluwe moet stijf dutse11
t.m er door Ie raken (Vl.); dutsen is
't zelfde als : dutten (oulin~s doten,
I. delirare), d. i. slaperig zijn; van
dut, slaapje, mijmeriug. Zill dutseten
en, daar achter, dutzig.
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DUTSIG. Zitl dulselcu.
DUTSI<EN. Zie duts uu dulselert.
DUUR. Op de11 duur luopm, zoovllel als
op : den drilloopen, en, te Meebillen :
de &chool verzuimen.
DUUIUWOPIG, voor duur, nie~ goedkoop
(Bij de landslieden van Breda).
DUVELI\EN, voor: beteuvelklln./Ji,j hee(l
l1ot duvelken van Ie veel le drinken
( Assenedel; duvel is eene verbastering
van euvel voor : voeteuvel, het pootje
(flerecijn).
DUW Al, de fronsche stad· Douai.
DWAASLICHT, DWAALLICHT, STALLICIIT, fr. (eu (oliet (Hol.- Limb. llU
eu Hagel.). 1\ iJ. geeft dwaaslicht Q(
stallicht op voor Geldersch. Z. ronddwazen (ldiot. bliJ), ronddolen.
DWAHS oC DWEEIIS IN DEN ZAK, dwarsdrijver, tegenstrijder (Gent).
OW AZERI!{, m., dwa~sboofd, dwaze
meusch (Drab., Vl. en Kemp.).
DWEIL, o., iemands dw11il 11ijn, illmands
slaaf zljn (Vl.); in llrah. ze~t men : ik
bon uw11 opueem'vod niet, ik wil voor
uwe hchotelvod r~iel die11en, d. i. : ik
zul niet &lafelijk uw wtl of gril voldoen ..
DWEIL, mv. Dweilen wordt, in de prov.
Antw., l{empen en 'elders (lebr., voor
hili au laarkleedsel; ook gellft J{iliaan
dwal~, dwlele op als Vlaaudjlrscb voor
'mappa, vulgo tobalia, fr. nappe.
DWEEP, DWÈl'E, m., sukkelaar, iemand
waarmede dtJu zot gehouden wordt.
Kil. gllefL dwacp o( dweep Op VOOI''
etln zot, {aluus:
DWEIPEN, DWEEPEN, o.w., roodzwerven als elln verloren kind of een zinnelooze rondloopen (Omstreken van
Aarschot). Bij Sleeckx bet. "dwerpe11
of dwapeu ook: dwalen; en ,Kil. beeft
áwaepeTI, dweep, tlwaerJ, dweepen.
DWILLEN, DWEILEN (Z. vau Vl.).
DWORP, oulings DorpB, fr. Tour1uppes,
een dorp bij Orussel. ,
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E
E Dil e klinkt Lij hel volk in llr. en elders
soms als i, b. v. : minsch, dinken,
vinster, i11kel, enz. voor: mensch, enz.,
doch .in Limh. zegt men ook : mit,
wisp, miensch, enz., voor : met, wesp,
menscb, enz., en in Vl. : emmers,
enz., voor : immers, enz.
ECIIEI.S of ECHEI.EN (ldioL. HJ), zijn,
in do omslr. van Tienen, Godsenhoven, IIoegaarde, en elders het kap.:.
seling of do lemen van 't vlas, die
uitvallen als 'L gehekeld wordt. Echel
of eggel is, in 't Wostvl. ldiot. '!.zelfde
als assel, en hel. : blad van sparrenhou L; zoo ze11t men daar sperreecllels
en sperrelemen, ook dultJmen of vlimmon van oren, als van gerst, enz., f•··
/,arbe, art'te.
E, Im, EDE, E\', El. beteekenden oulin~~
water; hiervan heeft men : e61antl1
eiland, waterland. Zou Ed-ingeu (En~hien), Edt'ghom, llegbem, Etterbeek,
Itterbeek, on du familienamen l'a11flcll
Eed~, Eeman, ll6illlttn, enz. daa•· niets
l!emt•ens mede hebhou ·~
Ell!NGEN, in 't fr. E11gliie11, sloetlje. Mlln
heeft ook Lillel- of l.etteli11g811, d. i.
Lutteringeu, fr. l'etil Enghie11. Z. do
uilgang i11ge11.
EE, El. Dt1 schtlrplauge ee wordt soms, in
ettelijke woorden in Urab , 1\emp.,
N.-llrab. en elders, uitgesproken of
geschreven als ei. Zoo bijv. : yemein,
gemeinte, bescheid, breid, z_weit, kleid,
• bleik, stein, dtJilen, voor : gemetlu,
deelen, enz. In 't hgtl. beeft men ook:
ei11, kein, kleid, enz., voor : oen, geen,
tlnz. In andere gewesltm, zooals in Vl.,
hoort men : 'eeye11, kleen, eek, eekel,
voor : eigen, eik, enz. \Vtlêr in andere
gewesten !.linkt de ee als ie of verkorte
i : zoo hoort men in Limh. : gt1bierm
voor gebeeren (zware e) en algemeen
hitle, insyelijks, veryi(nis, voor heelte

eensgelijks, vergeefnis. Zie echter
etJnsgclijks bij J .-J~ De llo, die beweert dat het Ï11sgelijks moet zijn als
V!lrkorL van : i11 des gelijks. ·
END, EEND, EIND, !lENDE, ENT,IIEIND,
komt voor io vele plaatsnamen als in
llere111, Asser11, Ei11dhove (lleindo11k?)
enz., enz. !leL valt te onderzoeken of
dil heLzelfdil woord is als end, eend
(vogel), in Brab. uilgesproken eng, of
einde, fr. fin, lerr11e?
EEK, EEI\EL, in VI' voor : eik, eikel. Zoo
ook : eekenhout, eekeronker, euz. Eik
is in Urab. m., in Westvl. m. en v.;
in llrab. zegt men eekel on eikel.
EEii.HOilENTJE, NlEl{HOOilEKEN I o.,
werte of vrat op het aanzicht, voorul
van vrouwen, mol eeuigo haarkeus
daarop (lleut).
EEii.TIS, v., hagedis, hoagdis, ook e~dis
(Limb.), bij Kil. : èchlisse, egl11lisse,
lieghdisse, eeghdesse, adcsso (Tenlh.);
in llrab., omsLr. Loven, spreekt men
't woord uit : arti.~, eu Kil. heeft ook :
aerdlissie, boydisse. Zio bij ons urtis
(ltliol. 'tl ).
EEii.ZAAD, m., mv. EE!i.ZAAN, vkl. EE!i.ZAA DJE, o. In Weslvl. beeft de eik
drij namen : I• eekzaad is de eik van
als hij nog zeer jong is loL dat bij
kan verzaagd of vertimmerd worden,
omstr. Loven eiken heester; 't• pla7•tsoer~ is de eik die al begint Lamelijk
dik te worden en eene kruin mrmt;
J• de eekeboom of eik, een zeer dikke
• eik die dientJu kan lot molenstam.
EEI\IAT of A !\lAT. Zie eimet.
EEMEI\, m., 0\'oral in 'L Zuid., in N.-lk.
en ook hij Kil., \'OOr heL Bol!.: emmer,
uilspraak die nergens gehoord wordt.
EE~IES, voor : een menscb, iemand : tlo
was eernes toes, daar was iemand tc
huis of ]Jij mij (Noord-Limb).
EJ::N heeft, aclllcraau in dtl samenstelling,
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altijd de beteekenis van malkander
of elkander, b. v. : aaneen, vaneen,
bijeen, meteen, opeen, dooreen, loteen,
vooreen, i11een, uiteen, enz., voor :
aan elkander, enz. (Brab., Vl., Antw.).
EEN, uitgespr. èn, wordt in Brab., Antw.
eu elders veel geze~d voor : een 1ijd
vatt, ll. v. :het is endrij of vier weken
geleden; .binnen èn zes maand, binoen
dt>n tijd vau zes maanden.
EENDER voor eener, als büv. en bijw.
gebr. in den zin van : gelijk, dezelfde,
bdzelfde : het zijn twee eendere of ze
zijn alle beiden eender, ze zijn beiden
gelijk : hel i11 mii eender of giJ vandaag of morgen komt (Drab., Kemp.,
Oostvl). In •t Land van Waas zegt
men ook : eenders, en in Brab. : een/i
voor : bet.zelfde, om bet even.
EENDIGEN of EENIGEN, op vele plaatsen
va u Antw. uitgespr. : ènden, o. w .,
bel. daar: zekere vrees, zekeren angst
inboezemen , varen, vervreemden :
dat endtof eenigt hier. Iu Brab. zegt
men : vereenigen. l{il. beeft ee11/ick
,·oor : eenzaam, vervarend; een-oode
voor : etJozaamheid, kluis, in Vl. bet.
.eendelijk tln eenliJk, en in Drab. : .
ecoig, naar, benauwelijk.
EENLIJl\, voor: eeoig, eenzaam (Bar. van
Breda); bij Kil. : eenlick, solitarius,
/10rribilis; eenlicke plaats, oenige
plaats, solitudo, locus terribilis. Zie
ee1tdigen.ln Westvl.: eendelijk, scbrik·
lijk, zeer : eende/ik 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. Y, niet veel stuurseher en plomper
ltl zeggen : kom liier, blijf daar af,
dau : kom eens hier, blijf daar eens af'.
Eena zegt men ook voor eender : hel
is mij ee11s toio komt (Hr.). Zie eender.
EElt voor dan, hgd. als : ik. ben grooter
eer gij (Geut en omstr.).
,

EÈH, EElW, EER DE, EH'f, voor : aarde.
Z. eerden, aard co aart.
EEHBEES, v., aardbezie. Men spreekt dit
ook uit : erbees, èbbees (Brab. en Vl.),
en in \vestvl. : eerebeier; in 10.-Ur. :
jeerbees.
EEHBIEDEN, voor eerbiedigen; in Vl. en
ook bij Kil. ditl ecruledigen niet heeft.
EERDEIWORDE, EIWEIWORDE, v., in
Westvl. '!zelfde als : ploeglijn, of in
Kl.-Drab. : ee-rli.j11.
EERDgi\HUIPEH. Zio.l aardekruiper.
EEHDEN, EEHEN of ÈREN, AllEN,
EHOEN !Jet. heden nog in Vl. en
10.-Urab. : ploegen. beploegen, beukkeren, engl. te ear; hiervan in 1{1.Brab. : eerstok, eerlfjn, voor : ploegstok, akkerstok, ploegliju. Kil. heeft:
aere11, eeren , eren , errien , voor :
ploegen, beakJ.:eren, bebouwen.
EÈHDSVLOOI, ERTSVLOOI, InSVLOOI,
JETSVLOOI, voor : aard~vloo of
aardvloo, Cr. ·altise (Brab. en elders.
EERGIEIUG, man van eer (Limb.).
ÈÈHPELJASSEN, aardappelsschillen
('l'wtlnlbe); eerpel of eerpiJels zijn iu
Limh., Vl. en elders : aardappols.
EERPLOEG, voor: ploeg in Vl., waar men
eeren voor ploegen 7.e:.tt.
EEHSELEN of AA!lSELEN. Zie aarst·leu.
EEUWIG, bijv. en bijw, fel, builtlugowoon, zeer groot, geweldig : 'I is een
eeuwige deugniet (Brab., Vl.) : ik zou
er mijne eeuwige doqd van halen, ik
ben er Ion zeerste bang van. Ik ZC'J
hel op mij11 eeuwig zwijgen.
EEWILLIG, t.ijv., betzelfde in Oostvl. als
i u Brab.: onwillig, boud willig, kwaadwillig, ontevreden :hij is zoo eewillig,
hü is niet in vrede te stellen (Gent).
EFFEN, EVENTJES, bijw., nauwelijks,
juist, fr. à peine, tout juste: het sloeg
effen één uur of hij kwam bi11neu
(Loven en omstr.).
EFFENAAR, m , juist als Lij Kil. in Vl.
nog gezegd voor: evenaar (naald eeuer
1
woegscbaal).
ÈGEN, EÈGEN (zware e), b. w., voor ;
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eggen, fr. herier (Brah.); men zegt in
Oostvl. even nis in Urah. : erq, voor :
cg, egge. De TcuLh. heeft cghe11, 1\il.:
e_gqhen.
EGGENEN, b. w., eggen, met de rgge op
den akker arbeiden (Brab.). Zie egen.
El klillkt, onder anderen in 't l,lfld Yall
Waas, al~ de scherp!. ee, klee11, enz.
r.Jen zegt in llrah. deelen en rleeling,
en deilw, deiling, te Loven de Dijï, te
i\fech. en omsLr. de Dét;l (zacht. e), fr.
la Dyle, riviere.
EIEN, EIJEN, JEI.IEN, b. w., kinderw.
voor : kussen, zoenen: eit vader eens,
kindeken (Urab.). Zie aaien, eigen, io
ons ldiot., eo ei en, heien, daL hij Oe no
h!lt. : het briesellen der peerrleo.
EIGEN. O[J zijn eiqen zij'n, alleen doen
zonder motanderen verhonden to zijn;
fig. de eenz;Jamhei•l heminnen (Br.) :
op zijn eigen dom, alleen zonder mede~elel of medegenoot iets verrichten
of in iets doen :dal S[Jrrrktvall eigm,
dat ~preekt van ZPifs (Brah. en \'1.).
Ell~ENBIIAI<EL en EIGENBI\AI\EN, fr.
/Jraine-l'AI/e"d. Zie Brann, Brnue.
l:ïgen is in 'L laL. allodiltm; hiervan
heeft men het dorp fi:yghem LijN inovè,
Eeghem, ou Nryglwm !(eworden, en
't gehucht, onder JltlverleB hij Loven,
EegP-nhoven.
Elf{HONKEH, EEI<IIONI{Efl, m., molenaar, meikever (Vl.).
EIMET, toomaalhooi (Meierij), in Weslvl.
eemal of amat. Zie tocrnant.
EINDE, uitgespr. : end, gebruikt t• voor
wijle tijds : het i., al ern end geleden;
2• vo<Jr zekeren nf~L.111d: liet is nogal
een goed end van hier (Brab .., l{ernp.,
N.-Brab.). liet end ,,chraven bet. hier
en daar in Vl. : het einde van den rug
sr.hrabheo, go7.egd lOn iemand die op
7.ijn gemnk niet is : i/c ben om mij'n
end te srhr'n!lell (Poperiog); ten end
rüdrn, gauw gaan worken (Noord-Vl.).
F.I!I:GSCII, ENGSCII, bijv., zeer uijrlig,
gemelijk, grijnig. rr. hargnrux, ritagrill

(We~tvl.).
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EI!\SELE:-i. Zie aars~len.
EISCHE'S, verhn<terde uitspraak van
!tanrlschoen (Omc:tr. "3D :'llan<tr.).
EISELE:'\, EISSELEi'i. Zie aarselen.
EIZE of IIEIZE, ook : rasteel, fr. rl!telirr
d'••rurie.
ELDEI\OP, te Anlw. •cor : n//m Ofl. effen
op, voor de b~od op. zonder Uil7.oek"n : twintig prrllmcn t·oor r:ijf cents
maar ciderop pakker1.
ELF komt voor in eenigtl gemeeoe ~prijk
wijzen, als :elf in der blaas of ~/( tra
de blaas, en dit bet. io Vl. (Wauc:; :
niets, teleurgesteld, mislukt : op zijn
elf en dertigste gekleed zijn, [r. être
pimpé à quatre epingles: t•an 't elfde
gebod weten Ie spreken. verneukt zijo,
om deo tuin ~eleid worden, slechten
raad volgoo (U er).
ELLEBOOGZAAG, v., zaa~ om krom te
z~gen, b.v. om l'en rond stuk uit te
zn~;en (llicr en daar in Brab.).
ELLIPSIS. Dt> volkstaal mJakt gebruik
van zekere ellipsen, wel~e in de geschrevene taal, bij ~ommige schrijvers,
niPt nang~LrofT~n worden, m1ar niet
te min te wettigen zijn, t>n zelfs ingevoerd dienen te worden. Zoodanig
melden wij dit gell'gde : rie sc!rilriwachl doen heeL thans de ronde dom,
d. i. do posten bewekeu om te zien
or ze behoorlijk bezet zijn.
ELSENE, voorstad van Brussel, 'trransche
/.rel/es.

ELVEI\ zegt meo, te Hasselt zoowel als
eldf'rs in Limb., voor ert•el or armvol.
ELZEN. Zie hel1en.
EM, uitgang vnn vele dorps- en plaatsnana men. Zoe h•·m, heim, om en urn.
END. Zi11 einde.
ENDELI :-i(;. E)iGEI.INli. Zie hengeling
(lrliot. IRI,.
f\NDE:-; Zie Penrligen, ecnigen.
ENG, 1:'-iG, v., BrHhand~che uitspr. van
enrl of eend. g voor ti Zoo hedt men
nok mg voor einde : np ti ii•!J (Bra!J ).
Zie wcn!.(er
ENGEI.LA:\D houdro wy vono bPL•Jr dan
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hel gebruikelijk Engeland. Dij Weslvl.
schrijvers treiL men ook England aan,
maar het is immers niet AAmengest.cld
o;oan Eng en land. maar wel vau Engel
en lnnd, het laml der Engel~chcn or
Angelscben, la terre des Anglais, des
Anglo Sa:r.ons, I'Angleterrr.; ook 1\il.
~eh rijft Enghel-land en logbel-land,
lat. Anglin.
ENGELSCH. Men heet in Vl. engelach leer,
een soort van wit lijnwaad waarvan
men zomerbroeken maakt, en engelscf1
lifnwand, een slach van lijnwaad of
stof waarmeil men boeken bindt (OostVl., Dr.). Zie En~ellanrl.
ENSE, ook INSE, INZE, m , beis, handvatsel (Vl.).
ENSEI., ENSELEN, ENSELAAR, enz. Zie
beoselen.
ENGSCII. Zie eingsch.
ENT WAODE, te Brugge hetzelfde als :
e wat, et wal, iet of wat, een weiuigsken. Z. entwat (De Do, 30!1) en hij
ons entwat enewat (UO) en ewl'g.
ER. liet hgd. voornaamw. er wordt in
I.imb. ook gebruikt.
ImEL of IIEIH~l. (niet ezel), vlaspijlken
(Vl.).

v., aardappel (Wcstvl.).
F.RFilRAND, m., oo~brand, oogzeer (\ï.).
t;I\G, o., voor nrg, in den zin van bedrog,
arglist, kwaad, kwaad inzicht : ik rfred
het zonder erg (Overal) : dat is gem
erg, dat i., niet erg; hiervan het
werkw. crgen, argen en ook ergeren,
voor : verergen, verergeren, dnt is :
erger worden, fr. empirer.
El\GEN, o. w., in Westvl.voor het llrab. :
ergeren, verergeren, er~er, slechter
worden : de ziekte ergl. Edoch, mrn
hoort In Drab. ook wel : crgen.
EI\GEND en ERGEI\BANDS in N.-Brab.
voor : orgen~.
EIIKI~N. ARI<I~N. de vl. l!oarq van het
thands Waal~cbe dorp Arcfimnes,
vroegerook Arquenne.,, I. ArciJallin,
doch in een stuk van 'I jaar nll7 beet
het Erkena.
EREI'ERI~.

R\'F.

EllNE. Zie arne oo~st.
Ell7.EI.AAR, EZZI-~I.AAR, ERZELARENIIOUT, enz. 7.io herzelaar.
EROT, appelmoes (Ninove). Vgl. rot en
vort.
ES, op velo plaaL~on in Drab. voor : het :
ik wil es niet welen; soms ook voor :
r.ens (èos) : daar zal eR eene dag
komen.
ESI~I.EN. Zie aarsolen.
ESSELEN. Zie aarselen.
ESSIG, m., bgd. e.,icq; edik. (Limh.), in
den Teuth. edick, eUck, essicl1, suyr,
lat. acelum.
EST, voor eerst, in den zin van begin :
llan den est tot den ende : van het
begin tot bet eindfl, van het eerst tot
het laatste : de weg is van den esl tot
den ende met boamen beplant (Oostvl.,
Gent).
gT, voor een ander woord geplaatst, beduidt iets wat volgt, b. v. : etdngc.~.
·~anderendaags, etgras, nagras (We~t
VI.); hel ~laat voor ent: etwie, etwat,
etwannrer, elhoeveel. Zie ent bij
J. De Bo.
1\TIIPEET, m., knorpot, gierigaard, hersenpikker (Geut);
EUCH. 3• en 4• naamv. mv. van 't hgd. du,
wordt in Limb. ook gebr. even als cur,
voor nw.
t-:TWAT, EWAT, wat, iet~ (Vl.).
EUJEN, IIEUn:N, voor : heden, dezen
morgen (Omstr. 1\laa~tr.). ·
EUI\EI., EUKELI~N. 7.ie heukel, beukelen
(hl. 4Hi), en l&uilrelen (4!18).
EUI\EI.DRAUM, m., wilde roozelaar,
hondsroos, egelenteer (Vl.).
EUI.EN. Zie heulen (blz. 487).
EUVEL of 1\IONDEUVEI.. Zie dit laatste
(ldiot. 38!1).
EVA, naam onzer allereerste moeder . .'I l.t
eent. et•a zf'gl men voor : 'I i~ een verleidend vrou wmemch, of ook : 'I is een
verleinig (verleidend) ~erpent (Drah.).
EVEI.INGS, bijw., aanstonds (Vl.); in Dr.
zegt men .,effen.,. Zie ons ldiot. 420.
EVENTJES, bijw., I• schaars, pas, 11inds

FEE
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FIE

v., krook of vouw op den
I EZELSOOI\,
dit!ll
:
bidt! eens
hoek

korten lijd; '2• voor korten lijd, e('ns:

va11 't

ik kom url!cnljes goedm da!f zeygm

hrll!k~

zit•

b:1ek, h!f is roerr ,,of ezdsnorrrt

(lloll.-eu Belg.-Limh. en ook in Br.).

(\\'~as).

F
F. De Ielier {vervangt in sommige woordPil
de eh, als bijv. in : grn{r, krtr{t, hcltla{tig, mana{lig, gent{!, hP{I, rti{t,
kro{t, heften, enz. voor : gracht.,
kracht, l.teldachtig, manachtig, gerucht, hecht, nicht, krocht, hechten;
lucht is in'•t hgd. lu{t, en zacht, zocht
in 't engelsch : soft.
FAnRIEK, o., gebruikt voor: maal.~cl of
making: dal is iets mn mu·n fabriek.
FABRIEI\E, v., te Gent gebruikt evPnald
{abriekrarte, voor fabriekmei"je : 't es
eene {abrieke. Eu hot fahriekwerholk
heét men {allrielcgoedje, o. : het {allriekgoedjc wortil hoc langer hoe
slechter.
FAFELLm of FAHFELI.IE, v., heslng, bekommering : :;ij zellctl hen in {a(t'llie
(Westvl.). Zie (a fooi bij De no.ln llr~ll.
zegt men fafToeil, (affoelie, in '1. fr.
embarra&: wat is ziJ weer r·ol (affoelie.
FAFFOEIL, falfol'lic Zie fafellie.
FAFLOrTEN, mv., '!zelfde al~ : pt~t. (lil,
fr.tllllpe (omslr. van l.an•len).
FAMILIESTUI{, o., stuk meulJel dal van
vader tot zoon en klt!in7oon Ol'ergHnt
en alzoo in de familie blijft (Vl. en
elders). Z. Van Dale.
FARFELLIE. Zie fafelli!>.
FAZEI.EN, UITFAZEI.EN, is 't zelfde w.
al• het l'Chlu h~<l. {turrn en (a.çcn, fr.
rffiler, In \'1. (i.1elen of {è~elen, oenc
andere uil~pruak van Vè3elen, rafrlen,
uitrafelen; Kil. heeft (rrt.~elcn, vert.
door {estuca., {rustr·a carper~, {luccos leqere.
FEESTEREN, b. w., is 'lwlrde in Ha~pen
gouw 3ls feesten in l.imb , d. i. ,,(ree-

lm, {rr•sleer dim lwrul mam·, hij' zal

lor.h niet bijten, hij I\ il. en Plant ijn
het. {ec.~l!'ren of! yemandl Ol!lhn/1'11,
iemand go~d op een maal onlhaft>n,
hum goed troc/crren, hrm ecu ft•f'stelijk maal geven, en hiervan (eeslt'rinqhe, '!geen wij nu irl Brab. een
tractemcnt, d. i. feestmaal heel on.
FEGGEL, v., meestal in 't mv. {t•gge/.,,
gebr. voor: lompen (llassdt).
FEGGELEN, o. en Aelijk vl. w., hetzelfde
als fi!mden of filrlcdrn, met een slcclrt
me;; of (ikke snijden, verhrokkPirn
(\'1.), te Werchter is {t'!Jgclell ook
grbr. in den zin ,·an ; slecht ~nij<lrrr,
· hijv. als men ~an 'l brood wil snijdPn :die {egge/I daar u•at af, di~ martelt of sukkelt ddar ft'!. Z. vig~el!'n,
ldiot. 812.
.
FEINTIG, Z. fintit-:.
FEI\1\EN, o. w., zelf<lc in 1\1.-nrab. als
hierna fokken of opit•fsm (ldiol. f!l).
FEL, hijv., in den zin ,·au hoo\'rcrdi~: 'I i.!
trc felle ke1·el (Werchter).
FEN fiG. Zie fiutig.
!'EST, uit~P<pr. (èst, pel mol ~rooien hodem, al< do hoerpn dnt~en (MciNij).
Licht i~ 'tw. verwant. met t•r.!le, r•a.,t.
FEllLA, m., sul {llasselt). Is dit woord in
verhand met hl' I fr. {011 of mi' I foolt'11,
oud vlaanderscb w., dnl 1\il. vrrt.
door i/lw/ere, al/ree/are, angl. ft·ll'.
FIEFOUTEI\, m . .' vlinder, pepel (1\ortrijk
en omst). Zie Oienonter. ldioL. ttR.
FIEI\EN, b. w:, bet. hij 1\il. 5lann, wrij,·en,
~tooten, sloken. In Gonl zl'~l mM :
drn horen fiel!rn, en de pl11i111 sirken
voor: de~chool verzuimen, haa~<chool
spelen.
!U
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FIEKEREN. Zie fijkeren.
FIEVELA!.IOER, van 't fr. vit•e l'amout",
(leve de liefde), te Gent spottend· geze~td voor : kaak~lag, oorveeg.
FIGGELEN of FIKREI.EN. Zie feggelen.
FIJKEREN, FIREREN, o.w., ~nelloopen,"
'900rlijlen; {ijker, rei•peerd (We!lvl.).
{leken, fickelen Is bij Kil. slaan, licbljes
met de roede slaan.
FIJMELEN, o. w., ~til en geheimzinnig
spreken; hiervan (ij meiaar, (ij meiarts
(Ras~elt}. Kil. vert. {imelen, (emtlen,
onder anderen, door lascivire, 8ubsultar.e, nugtu agere, enz. en {imtler,
(emeler, la.~civus, (rivolu.!, nugaror.
FIKKE, v, onhandig en ongeltlig vrouwmensch, ook een mes dat slecht snijdt
(Westvl.}, (ikke of nete, on,·erdragelijk, geveins J (Roeselare). Zie fikkeler.
,
FIKKEI.EN, FIKKEN, FIGGELEN. ~lecht
Rnijden; met eene {ikke snijden (WestVl.). Zié viggelen, •iJlen.
FIKS, bijv., gansch ~ezond, wordt geze(.!d
van iemand die pas uit ecne ziekte
gekomen ill (Maastr.}.
Fl L, een franscb w. rlat 'draad bet. Men
zerzt : den fil of draad van iel& weg
hebben, d. i. het fijhe woord van ielq
verslaan, er weg mee welen. er Pen
handje vnn weg hebben (llrab.}. Men
Zl'f.!t in 'I fr. ook : connnître Ie fil
d'une chou, en in die taol bet. {il ook:
adnue, habileré.
FILI.EFOELEN, o. w., geheimzinnig en
vriendelijk met Iemand omgaan : die
twee mannen {ii/P(oelen vandug melmt (HH~tel.}; bij Kil. i~ (1Jolen zooveel
als 't I. illudere, gck~cheren, Iemand
voor den aap houden, ~rotten: en
attrtctare, voelen, ta~ten, nnnrorrm,
behandigen.
Fli.OMENE, lichlje, fl 1uw lichljo eencr
her~ (Gent).
FIMELEN. Zie rijmelen.
FINNIG, hijv., 'tzellde alq l'i'"'if7, hro ·
dorven.
Ff'NT, v., leugen (lla!!Selt). llcL komt gewlq

FI.A

van 't Cr. (cinte, (eindre, I. (ingrrc,
waarvan {ir.lio, fr. {iclion.
FINTIG, FENTIG, FIJNTIG, bijv., schoon,
lief, bevalli~t. fr. jol i, genril : ah! wal
i., dal een (eintig kleed (We~tvl.). Vf!l.
vinnig en fijn en Z. fijn ti~. ldiot, 4~3.
FIOLEN, b. w., futselen, knutselen,.flinken, flan~en: iets a mekatlr fiolen, itJL~
aan elkander ful~elen (Roerm.), in de
handen stoppen : hij laai zich alle&
fiolen(limh.); omstr. Loven zegt men:
foOHm, l{il. beert (ooien in den zin
van : hehandigen, de hand aanslaan,
I. artreclarl.'.
FLAtN, o. w., lichL .vcrha~terde uil~pr.
van '9leien; hiervan : {lal!rkr, vleir.rken (Hasselt), bij Kil. {luuwen, oucl
Vlaande•sch woord voor vleien.
FLAG, FLAGSEISEL, FLAGGENIIOOP.
Zie flak en vlag.
FLAFIOET, v., in't Hogeland ge1.cgd voor:
~napsler, geheime overdraag•ler. klnp·
pei : Jan zijn wijf is een felle flahoel.
Men denke hier aan : flauwhoo{rl.
FLA 1\, v., stuk grond met verdroogd gras
of beide dat men als strooisel voor den
koei,;tal afsteekt ~oord d1>r prov.
Limh.); in We~tvl. ze~t men {lakke
voor afgestoken gra~zoedtJ; in nrah. :
groe.,, gru., of ru.,; In Uoll - Limh.
ook plag, plak. in lloll. plagge.
FLAKKE, v., slap, slag, klap, knaksla!Z,
oorvet>~t ; hij kreey een hon(d{lakkP(Vl.}. Zie {lak (ldiot. H.l), en plak,
plek (48!î).
FLAKKENBAL, kaatsbal (Wost-Brah.).
FLA 1\KEHEN, o. w., verwant met flikkeren, bet geluld dat de vlam in 't
branden ~teert, knetteren, koitteren,
knappen (Aarschot). Zie Van Dale. '
FLANKAAHDS, slippen van frak of jas
(Vl.).
FLANJ\ERT, m., 't zelfde in Oo~tvl. oiR
flankaard in We~tvl., de slip van
frak of jH~ ; Mrn/Pr flankerl, een die
I'CIHJil lnnp;OII frak of jas draagt.
FLA IJS. FLOUS,. m , flauwe praat, uitvluchtsol (overul).

FLJ

FLAUW DAI<Ii:EN, o.w., aan zijn woord
te kort blijven (Geut en omstr.).
FLAUW BAI\KEH, m., gezegd van een
twijfulaar, vau t•tn dommuD ouuooZtJieu vent, van eenen dio te kort
blijft aan zijn woord. ,
FLA UZEN of FLOUZEN, 't zelfde als bij
ons (ldiot. l26) : flauwskeus vertellen,
liegen (Noord-Brab.). Zie llreu!Tt ·15~.
In 't Nedersaksisch luidt bet flausm.
FLEllllAARD, m., vleier (Hageland).
FLEDDERIJ, v., voor afgang: van veel vet
vleesch te eten krijgt mm ite fledderij
(Omstr. van St-Truiden).
FLELHd\ ~lUIS, v., voor vlodermuis (llrab.);
van {ledere11, fledderen, vledderm, I.
vu/itare, heen en weèr vliegen, gelijk
zwaluwen eu fludcrmuizeu doen.
FLI\Eil. Ziu tlier, d. i. vliur.
Fl.EEH, FLERE, v., t-la!(, oor.veeg (Baronij
va u Breda), bij llcrumuus : fleers, fr.
coup, soul/let; bij 1\il. : i" fiere, kuak~lag; eu :!" in VluuudtJrou : ten lui tJU
fedük mei~je; bü lleremaus is fleer
cun mei~je van slecht gedrag, en iu
1\1.-Brab. l!D t;lders : vlubltr, vun
flt!ren, vleieu.
FLENDEHEN. Zie vendelen, fliddereu.
FLENTACIITJG. Zie flunttlloos.
FLENTE en FLENTEII, afgescheurde, afhangende lap, flarde (Vl. en Limb.).
FLENTEI.OOS, b., slap gelijk eene flente
(llarde), ontzenuwd (Wustvl.), te en
in de omstr. van Gent: flauw, slap,
zouder kracht, zonder geur; f/eute'
loosf.eitl.
FLEON, zeker gt•bak uit eieren en tarwebloem sameofZeSICJid, fr.flan (Maastr.).
Vlg. flets, \'laai; dt•tmsch, flud, hgd.
fladen.
FLETSCH, bijv., in Vl. ook gezegd voor
flauw van kleur, va u vleescb; ook
voor lar, loom. Vgl. fleutig.
FLEUHSEL, in Vl. bet~elrde als in 't Oud
llrab. : flcure~, fleÎtris. f/eurus, fr.
pleuni~ie.

FLI!UTJE (tl~itje) : 'I geot wie een fleulje
van en eurtje, dat gaat als eeue her

(Hoermonde). In 't Brab •. hel gaatliJk
ewflökke va11 eer1 oord, het gaat CJt'
wel, ~Pmakkelijk.
FLECZE!'\, met de kassedo ~cbieten :men
moel altiJ'd jlo11Zen, al8 mei! var1
abrok begi11t (St·Truiden). Zltl abrok.
FLlEFLOTTER en FLIEFLOlJTER, m.,
vliudtr (Wcsl\1.)' iu llrdb. pepel eu
pimpel.
FLIEFLOTTEHEN, o. w., vliegen of tlJdd~ren gelijk de flit'Jiotlers (Wcstvl.).
Kil. heeft fliggheren, I. t•olitare.
FLIEP, m., Ileus: vun :;ijnenfliepe makm,
van zijnen neus rnakeu, gelijk men in
llrab. zegt, d. i. : opspelen, faire du
tapage, de l'embarras (Gent).
FLJEPS, FLII'S, in Westvl. botzelfde als
in Brab. : ~uipw, zwpen, warme
drank van wüa or bter met suiker
gemengd.
.
I' LIEPEN. Z1e friepen.
FLIEl\, FLIEHULODI. FLIEHllLAD,
FLIEIISTOI{. FLIEIISCHOHS, FLJ Elt·
IIOUT, enz. Zie vlier. enz., in l.imb.
fleer; lieder-boom bij 1\il., Saksisch, 1.
~ambucus.

FLlEHE~UIS, v6or vledermu1s (Omstr.
van Lo\·eu).
FLIJSTIG, büv ., duitschacbtige uits1u·aak
van: vlij'tig, opgezet, snel, opgeruimd:
ge zijl wet!r zoo flij~tig, als waart u~
tliel ziek geweest (Ht!lg.·Limb ).
FLII\, stuk aan eene plaat om mee te dt·ukkt~n. Als er, iu de lia.toenfahrieken,
eeu stukskun van eene plaat is, zegt
men : ga bij dw plautsniJ'der en laat
er een flikskeu aall zeilen (Gent); te
Zomerghem bet flik: slechte kotlij.
FLII\FUIU\E\, b. w., flikflooien, vltien;
. hiervan : /[Ik flakker, vitlier; {lik{lukkel·ij, vleierij, gr/likflak, gevlei (Geut
en Umstr.). Vgl. litlalfon.
FLINK, klttnkoauoot.seod woord, voor :
kaal..slag, iema11d eene flillk op zy·ue
kaak gn•e11 [Brab.). Z1e !lonken.
FLINH:IIS, mv., flmters, flarden (l.imb.,
\'1. uu elde•·sj.
FLUEI\E::-I!JL:'IiiJJES, voor tluwt•elcn J,ul-
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goed; fluit hel. te lloermonlle : s11ap ...
jt>s (Noord-l.imb.). In 't zuiden z~gt
men mee•lal floer voor vloer, in 'L fr.
lraa/1. Alet liet fluilja geu·o1111t11 en 111dl
t•eluur.t.
tie trommel verteerd, met moeite ge·
woooen en licht verleer·d (Overal).
Fl.OJ~SIIEIIG of FLUYSJlEIIGll, dorpiu •'t
I~LUMKE, o., vlammetje (1\oerm.).
Waal~ch Ho/Jcrq, ·Fiobecque.
Fl.OEZEN, o. gclijkvl. w., iels op zijtre FLUWEEl .. Fluweeltm wasschersc, is te
zakken oC zachtjes Juten vliegen
Loven eene waschvrouw die niet uit. (Werchler·).
wa~cheo gaat dnn in groote huizen,
~"LOl\, v., voor : t'Od, iels dat slf•cht is,die rriet was~cheo wilt dan groote
'l is teil fluk, 't is misvallen (1\1.-llr.).
wasschen. Men spreekt te Loven err
omstr. uiL {rawrel, r voor I.
FI.OI\, hijv ., \'OOr : vlok, in den zin van
mal~ch, jeugdig, licht : het graan
FODDELEN. Zie vodderen.
FODSit Zie rotse.
,,laat zoo {lok (Loven). Z. Van Dale.
FI.OI\TAP, flokhout, kurkhout (Ouden- FOENSEN, FUNGENS, de g bijroa als de
fran'lCbe j uitgesproken, komt duiaarde).
delijk van 't lat. fungus en wordt in
FJ.ONI\. Zie 't volgende.
FJ.ONI\EN, Riuken, ~mijlen, slaar1; hierde KPmp en elders gezegd voor :
van flutrke, fliuke, kaaksmeel, oor1·eeg
kampernoelie, duivelshrootl of soort
(Vl. en hier en daar in Drab.).
vao padr.lestoel, fr. champigtwn, potirotl.
FI.OOI\, FLOOilZAAD, wortiL OQk in Limh.
gezegd voor het in llrab. en elders FOEHTEN (zich} oC VOOR TEN, zich weggebruikte sloor::aad, rr. collat. Meu
pnkkeo, zich wegmaken, voortgaan,
z~gL in l.imb. ook, evt•uals in llrab.,
heer• gaat• :foert u, leeljjks beest (Oost::.aucl uleen': /rel zaad d~rscllc11; zaadvl ) ; foert, zegt men te11en een bond,
. kleecl, daL kleed waarop men heL
·
dien men w~g jnagt (Drab.).
sloorzaad uitdorscht; ::aadstroo, uilge- FOETgL or liOETEI\RAGATELLE, it•ls
oubeduideuds, iets zond~r weerde
dor~chen slroo vun s,oor!)n. Zie sloor(Gent).
zaarl (ldiot. 62!1).
FLOS, FI.OSSE, in de omstr. van Aar- JIOEZI~L. genever (Ornstr. van Venloo).
H:hot, gezPgd voor: stortregen, slag- FOK, m., buk, hurk; ook lui vrouwmeoFch,
luiu kat; de {ok,steken, zich heirnelijk
regen, die 't ~a ter lan~:11 !Ie stralen
we~maken, en alzoo iemand laten
doeL stroonum; hiervanook: flosrcgC/1.
~laau te wachten (VI.).
Zie {losse11.
FLOSSEN, o. w.. zegt men zoo wel als : FOI<, m.. stamp, stoot,/rjj ga{mjj tum {ok.
vlullun, vloetleu : de ri'IJf11 is ::oo yt•- }IQJ\1\J~N. stampen, stooteo met de kneu·
kcls : /rij fukt n1fi; ook gezegd van
weltlig, rial liet hooi uit tie wei gt•flost
.kioderen, die in het knikkersspel de
;., ; men ze~t ook : verflo.~sell, en toeflos.~eu, bijv. de goot is toeyeflo.~t; de
hand te verre uitsteken om wijder te
duiktor is vcrflost (Omstr. v. Aan-chot).
kunnt'u schieten (Antw.i. Zie {ekken,
Fi.OJ'TEN, o. w., voor vlotten, rl". flotter
aJlictsen (ldiot. ·19); in sommige jle(Overal).
weslen zegt men ook : ttkkc11, tjfkFJ.OijS, FI.OlJZgN, Zie Oaus en Oauzen.
ken, strekke11, I. jacere.
FLUII\~~N, o.w., stampen, aleen gezegd
FOI\1\EII, m., voor bril (Hrah. en rlders).
te Antwerp. zegt men oog {ok, en
varr p~t·rdeu. 1\il. heeft :~fuyckcn,
\'Oor stampen, slooien, har·d !..JOppen.
elllers ook 11jjper.
FOI\1\EI\, rijke.dikko fokker, voor rijkaard,
FLUISBEI\G. Zie Ooesber~.
hoort men nog al eens zeggen. Ziehier
FLUIT, 1 guaL er uls eeu fluilke (Brab.), in
wat ik aangaande dit woord eens heb
l.imb. : 't get•t as '11 fleutke; 't gaat er
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aangeleekcud. De {ameu.c mareliawis
<I' .luv.•bourg /e,y Jluclislellor et les
Fukker, Ne fixi!reul dans twlre VIlla
(t•ers Ie çommencemenl tlu XVI• siècle)
el e:rploitt!rcnt Ie 11f)goce des épicos
del'emt Ie plus lucrut i{ tlfl/ous; les der!liers y acquirenl de si granrles riclwsses, q11e l_e11r nom est resté 71roverbial. fluyden~. hist. du marquisat
rl'Am•ers, p. 47~. ·
FOMFAAIEN, VERFOMFAAIEN, kreuken.
verhavt>nen (Bar. v. Breda); in 't Nedersaks. bet. het dolo mala aliq11em
persrqui; ambire {u.vorem alicujus
i11 tlelrimentum alterius, enz.;· {um{(ien, bij Richey (ldiot. llambur~. en
llolstein.) {um{eien, in 't llrem -Neder·
~aksi;<.:h
Wörlorh. Zie fommereu.
(l<liot. 4Jt ).
FOMl'EN, o., gelijkvl. w .• met eenen
{om}J (sloot) schillten, gezegd onder de
spel'ljor•gens, die met hunne ma"rhols
u[ kuikkCI'S schie!CJI!Ie, deze half Wl'f!
werpen, in slede ''an ze met llo vingers weg te kuippen (h. llll d. in Brab.
en 1\emp.l. Zie fomp, fompl•n (ldiot.
hl. lJI-'!).

FONSEN: Zie foenlsen.
FONSUUil, eikenhout "t zü planken, balken or kepers.
FOIISIG, b., voor geweldig, sterk: liif gaat
forsig te werk (Rrab.).
J!Q!ISIGAARD, v., van 't Cr. force, i<-rnnml
die allos ineens zou willen gedaan
hebben (Gent).
F<HlT, is le Mechelen de naam eener vierkantige of rondo binnenplaats of voorplein, fr. ba.,si'-COltr, waar men als
lau~s eene poort ingaat, en rondom
welke verscheidene huishoudens woonen ; bet is zoo iels als het fr. batai/Ion
carré.
FOTSE, v., luie vrouw, luie, vadzige prei,
een sloulo {odse. Zie fotse (ldiol. 432).
Vgl. vod.
fi\AAI, schoon : [maie zusters, scboonzusler~, Cr. belles samrs, (Vl.); in !Jr.
sclioon;!lslers.
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I•'HUS, ingawandun van een kalf (IJal
en oms~r.),{rasa is bij 1\il.: l'en vlaander~;ch wo01·<!, belwlfde als : liibbe,
in 't rr. fraise, hllt bet. :ook ingewanden va'n een kalf, I. viluli lactenlia {is., a in/t.Yiilla : inslesli 11a vil u·
lina; bij 1\ramers: omloop, in~uwand,
p. v., lever, loog, t'Dz. van kalf of lam;
doch te Loven en omslr. verslaat mt>n
door {raaY daL klein, witach Lil!, kransachtiggedeelte wnar Lusschen boven de
darmen aan vast li!!gen.
FRATS, v., voor kir11l, fratsenmaker, pa~adder : al die kleine {ra/sen 011 de
bruiloft zijn overbod i!/; {misen bet.
hü fieremans in 't fr. sollise1.
FI\A WJo:Et., uitspr. van Iloweel (Loven en
Omstr.).
t11ECH, büv., wreed, brutaal, in 't bgd.
{rech (Roerm.).
FIIECIILAI', m., wreede, woeste kerel
(Roermoude).
Jo'llECIITEilll{, wrccde, brutalo kerel ( lloer·
monde).
FRENEEI.. o., soort ,·au ledl•ren koker,
waar de kelen in, zit op<lat deze 't
peerd niet zou kwetsen, dat er mede
ingespannen is (Kortrijk).
FllENlE, in df! 1\empon ook gehoord voor
frengel, franje, rr. {range, bij 1\il.
fren~ie, fraogie en fre"uie.
FllEREMEUIIS, verk. \'1111 : froremiueurs,
zoo noemt mon in Wcstvl. de 1\findor..
broeders van 't fr. Frères Mi11eurs.
FHETTER, m., gulzigaard (llrah.), bij 1\il.
{rele1·, en vract hij Planlijn; {rael,
vmel bet. : slocker, en {reler ook
slocker; hiervan : {mlic/1, nu {rellig,
slokachtig.
FREU, tijv., fraai, zt>er schoon : zoo
schoon als ee11e {reu of pe11,
i.
wonder schoon (Limb.).
FREIJTEI.EN, froelelon, wroclelen (lloermondc).
FlliUIIELEN, garen zonlier knoopen tus~chcn duim eo vinger vereeuigen,
men z<'gt ook aa11een {ribbelen (1{1,Drab.). Zie frubbelon.
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nigbeden bezig ia (Waas) i {rouel is
FHIEP, FHIP, in 'l fr. {ripe, al wat dient
voor {rulael, en dit iH'tzelfdt~ala futsel.
om te eten, taft-I met eten erop, smulparlij of smullerij : /lij /leeft vandaag FI\ODDELEN (zich), met beide banden iu
veel water wasschee : ik ga m• 11111111
aa11 e~11e11 guedm {rip ge:;e/ull (Drab.
goed (roddelen; aO. {roddeli11g, daad
en \'!.).
· van frod4elen (Gent) i in Drab. flod1'1\IEI'EN, te Gent en omstr. bet zelfde als
derell. Do Bobeen: {roddelen en wrobin Westvl. : {rillen, in Brab. {rellen,
belen. Vgl. {rommelen en wrijven.
bij Kit. {r~te'f!, d. i. vreten; {riepen,
iu Ooslvl.; en fretten te Loven, wordt FI\OE~'ELEN, b. w ., tot moes duwen, moezelen (Geut). Zie frubbelen.
ook ge~egd voor : in ztker kaartspel
niet kunnen volgen en de dan an- FRUIIDELEN, b. w., iets sterk tu~scben
de banden wrijven : {rubbl!lit&g, verdtll·en uitgespeerde kaarten moeten bijfrubbelm (W11stvl.). Vgl. frommelen.
uemen; atl. fril'per, bij Kil. {reler of
FRUISTI.!:REEREN, b. w., voor stelen,
.vraet.
nemen; verwaiiLmet(rualrllr,(rus/arll
t'IUET, mei~je of vrouw, die prat en pruilt
iWestvJ.). Zie fruiteneoren (ldioL. 43!).
(Land van Waas); friet ia 'tzelfde w.
als {roet, Fnuit; te Antw. wordt {riet FR UTS, tusscbcnwerpsel bij bet volk gebr.
ook gebr. in den zin van : kop, geest
om oeoo welgering uit to drukken.
(Zie ldiot. 433).
FUIK, m., fok, stamp, stoot, mook, deuk i
t'RIJS, gevlochten wissenlijst, welke men
biervan: fuiken, stootontt3~); {uiker,
rond bet hoofd eeuel' wieg zet (!:lal).
soort van viscbnot, trommel met reep
Zie bij De Bo : fli~:u, vrieze; bij 1\il.
om moe te viMcben; trommel{uik.
is {rÜ>tJ of voye van de koetse, bet FUKKEN of f<'OKI\EN, b. w., stooten,
voorste gedeelte van een bed.
stompen. Cr. bo:z;er. Zie fokken.
Ftu;un:t.EN, o.w., ongedurigziUen, zie~ FRUT, v. Eene frul IICMIIten, 'tzolfde te
steeds op zijnen stoel been en weer
Aotw., uls : peraljikken (ldiot. 460).
bilwegen : ki111t, wat .zit gij op de bank FUNT, iu Kl.-Drab. 'tz.olldt~als fin\.
allijtlle frikkelen (Oostvi.).Z. wiegelen.
FUTSELAGII-~. te Tervueren ~ubr. : voor
drinkgeld of de opoontun die de roeper
1•'1\IKKEI.GAT, o., jon~ton die altijd op
~ij u stool of zitplaats hikkelt (Oostvl.).
ontvlug, bü openb11re verkoopingeu
Zie frikkelen (ldiot. 433).
van vee, meubelen, graan, bout, enz.
Fl\ll', m., Zie friep en friepen.
DiL was vroeger (voor de f<'ransche
Ovorbet~rscbiog int i!J:J,die ous Belgen,
JIRITS, l<'rederik.
FIUTS~l.EN, o. w., frufselen te Hasselt
zoo veel ontfutseld beeft) te Torvueren :
gtlbr. in den ziu van 't fr. w. chipoltn'.
bet rtçbt dat alle jareo openbaarlijk
FRI'l'S~:N of .1"1\UTSEN, o. w., 'Lzelrde te
•
verpacht werd.
Godsenhovtlu, al~ 11eflljikke" (ldiot. FUTSEN, o.w., te Hasselt gebruikt iu dt'u
ziu van : sii!Cbt verrichten, de u bal
• -i69); {ritser.
FllOEZ~~LDAG, een feest of afgezette heimissla11n, misdilliD : ge zijt rtaar wet!r
aa11 'i futaen; hiervan : {utaer, iemand
ligdag, w3neer men wel uièt werkt,
maar toch binneus bui~ aan alle kleidie futst. Ziu futselen.
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G. De lelter g gant in sommige woorden
van Vl. over tol or V als in : genor(,
hat•ctronk, voor.: ge)loeg, bap:etronk
(hastaard); in Limb. tot j, als in :
niejen \'OOr: nij~en, cnz.,jonst voor:
gunst (Drab. en elders); tot k, vooral
op 't einde der wuorden als in : haketisse voor: hagedis; /ank, gank, ko,,;,.k, honik, begankenis, voor : lang,
gank, enz. Soms vervangt zij, in de
volksuitspraak, de dalsin: errg voor :
eend (eendvop:el), ing voor : einde,
/JingPn voor : binden, enz. Veellijlis
valt zo in de uitspr. weg, or liever ze
wordtdooriory, zoo als in 't engclsch,
vervangen als in : gezeirl, geleid voor:
gezegd, p:elep:d, rein voor : rrgen, 1•/ei
voor : vlegel, d1t•ei/ voor.: dwegel,
peil voor: pe"el, slei voor: slegel, rr.
fléau; day, way, .~ay, may, engel~ch
voor : dag, weg, ik zeg, ik mag.
GAAI. Den hoogsten _gaai n(srhleten, den
hoogsten vogel argchieten, d. i. den
eersten prijs behalen. (fçn moet niet
pei;;en dat ge dnnr den gani h•llln(ge.•cholen, d.i. dat ge duur iets hij;onders verricht hebt (Vl.). Gaai is (volgens HU'ufft, blz. 157) een'' verkorting
van : pttpegani. doch verkeerd. In
N.-nrab. zei men ook van ouds : den
yoy schieten; in LrthiHJk en op andere plaatsen van Nedersaksen zegt
men ook: n~t 'n goyen .~cheiten. In de
Baron ij va u Breda het. gani 'tzelrde als
in Vl. peerse, gaaiperse, en als in
nrab. wip.
GA AlEN, te Venlooen omstr., helzetrele als
elders in Limb. :geien, geëen (ldiol
4 H), d.i. wieden, onkruid uilplukken;
in den Tenth. gherlen, wyeden, en
ghede,teyedc, !'~itsrhap. Te St· Truiden
grrfe ( ldiot. 44t ) • distel- or ander
~chupjo om onkruid uit te steken.
GAAN, ook uitgo~proken: geen, gim, meen

r

ik v~n sommigen lieden lam:~ den
Limburgsebeo kant, tegen Duit~rhl.
aan, gehoord te b•_·bben, bet ig 'LzPifue
als : gir1, worlel o;an begillllfll, liet
hgd. nngehen bet. ook : aano;an!(t>n.
beginnen, I. incipere. Z. trij IIU'•dTt
aar1gann, voor bPginnen. Het .~pel is
ttttn den g~t11g. het is begonnen. Gann
wordt in Drab .. Antw., Kl'mp. ""
N.-Brab. ook gebr. voor: o;erkeeren :
ze gnnn allnng mei een, ze verkeeren
al lang.
GAANDAG, dag waarop de boerendiensboden mo11en uit~o:a1o (Kemp ) , ook
dag dat de bedelaars gaan bedelen
(Brab.).
I~AANDEWEG. ltljw., allen~>ken<, langzamerhand : d•e zonk zal gilallderNy
!l'el op haar e/lim komen (Oost~l.).
GAAPSI'iEUS, m. een spotwoord voor :
melkbaard, rr. t11ournenu, blanc lier
( ~laastr.).
GAAR, bijw., ook in de l{emp. '·oor: vol·
komt>n, in "t geb~l, volstrekt (ldiot.
hl. t:JH).
GAUI3EREN,o. gelijkvl. w., lachen ./arlre11
en gablieren ( Aotw. ). Z. gabberPil
(ldiot. Di).
IIADDER, I\ LEPPER, m., straatjongen
(Remp.).
GADESLAANACIITIG, uiiJ!espr. : goislnngechtig, guuslaru~htig, bijv., die
bezorgd is om gade te sl~an, spaarzaam, zorl(zaam orn niets te laten
verloren 1wan (13rah. en elders).
GADSEN. Zie ga/sen,fiOOien.
GAL. Ge zult er de gal niet van krij_qen,
zcgl. men van eene beest, om te laten
vcrstaan dat ze mager i~. immers 7.!'er
vet vlee~rh walgt (llrab. ).
GA I.GELIEI\E:-i. Iemand hel galgc/i,·krn
t•norzinye11 O[ V01Jrho•1den,wil ZCjZI!t'fl
iemand, b. \'. et•nen ziek!• or <l••rvt'nd~>.
lot hekeNing, moed, gPdulrl 'ln be-
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trouwen in jesus opwt·kkcn (LI)ven
en omstr.).
•
GALGF:!'Atrm (een) was noeger, toen
hirJr te lande de galg nCig bestond, de
p31.er of priester die de tot. den strop
vcroord~elden lol op 't galgenveld
vergtJt.el~chapte: Nu zegl men bet ver·
keerdelijk van deughietekioderen
voor: galgebrok, galgent&as, galgejong
(Tienen en elders).
GAI.MAAHDE ook soms Calgat~rde en
Galmgat~rde uitge~pr., een dorp bij
llal, fr. Gamerage of Gammerayes.
GANG, m., in N.-Lirnb. vtor bedevaart,
begankenis; to Maastriebt verstaal
men door gt~ng het vkrkanlig vóórvertrek hij den ingang van een huis,
fr. ve.,tibule.
GANS, v. D~ g1111s rijden of de ganzen
rijden, is een spel hicl'in bostoaode
dat mon er oe gnos• (so•ns ook een en
haan) omhoog hanl!l, on do jon~eos
met een pistool i u de hand lijl'len er to
peerd onder door, en s.;hieten er op
heen ,treffen zij den vol(t I. dan behalen
zij pt ij.;. - Te Geut r n elder~ zegt
men : rene gans 3/ekel , voor eP.ncn
borrel uitdrinktm; bierv 111 ganzel>ruer
voor: driukc!Jrocr, en de yanzebroer.,
Is et>ll gezelschap van drinkers.
GANSCIIIG, bijv., voor: ganscb, geheel :
hel hee{l· den ga>ucliigcn nacht geregelld. 1\fcn zegt ook gmuig (Oo~lelijk
gedeelte vau Drab). Z. grondig (ldiol.
bi. lfi7).

GANZEHLOE!'tl, GANZETONG, do bloPm
en 'L loover van wiltie Euikerij: in de
woordenb. is ganzebloem in 'I rr. f>dquere/le; bij lW. si:JRt gan~enlolof'm
vertaald door : chry.!mllhemum, r·hamaflllelum luteum.
GA IIOIAAN. Den gardiaan .~chirtm, is het
middelpunt de•· roos sr.hielen (Rethij,
CaRterlee en omslr.). Men \'IUJCl dal de
gardiaan een ovcrsle is van een Mindcr!Jrocder!l klooster.
GA JIEN of GADEREN voor : vergaderen :
~paren en garen zegt mcll voor : ver·

~arleren (Drab. l{<!mp.).
G} 1\Jo:N thcl) voor: garennet (Roermonde).
Kil. beert ook gaeren or garen-net,
voor : net, visch- of vogelnet.
GAIUOLI<: of lii\IOI.E, vo~elkot (Westvl.).
GASSI~I\ImD. Z. geassureerd.
GAST, nf., eene khline hoeveelheid, iu
· Noord-Limb. heLzelfde als in OraiJ. :
een klats, klets : yee( rog· maar 11e11
gasl erpt.ls, om eonen lceer of wal (d.
i. eeneu keer of drij) 111 elen (Omstr.
1·an \'enloo). Zou dit soms geeue andere uitspraak lijn van ga.,]J, een
Vrie~ch wollrd daL l1andvol beteekent
Z. gest;
GASTIN, SANTÉ, naam van een soort van
vrou\\·emuts (Limh.).
GASTHUIS is waarschijnlijk de ware naam
van 't waalscha gchucl>t, bij Waver,
Gasluce.
GAT. Door éen gal s1:hij'ten, ~arnrn doen,
zich wel verstaan : rlie twee scltijten
door een gt~l, ze verslaan zich got•cl
jllrab. ). Door .~I echte ya/en krui]lr.u,
ongelukken hebben (Woslvl.).
G.\ TENTEELE, teil met gaaljes in, ook
·galenplaterl of galr1111e1cel (Weslvl.).
G I TSNI.JDim, m., 1-c~l~~~:n~aker, pocher·,
stoiTer, kawanwr~r (01•er- en Neerwinden). Ik denk daarvoor in llrah.
al gehoord te hebbeu : gatschijter or
een die veel van zijne~~ 11eus maakt.
GATTE, GATTIG, bijv., waar een gaL in
is, ~~:ali~ (Weslvl.).
GAUWGROOT, m , canada, zoo genoemd
om dnt die b•lOm in korten lijd groot
is (Oo~tvl.); in J{J. .. Jirab. is 'teen soort
van hP-ester, ooi< maayrlmpalm genoPnd.
IJAllWTE, v., haa~t. gauwhcid, gauwig-.
huid : in de. gauwte O( met de ga11w/e
met gauwheld of al gauw :puk in de
!fa11wte een drilliJlel ( llrab., Antw .,
Vlaand.).
GAWE, v., snede, opt~no snode lrlenl), in
I\ I. -llrab. guebl>e.
GE voor men, wordt zeer veel gezPJirl :
ge zo11dl /iel niet gdoolltll u•a.t arl.ll'itl

( , H!)
dit ldiotir.on mij ~ekosl heeft; ge
zoudt het m01·rle worden, maar ge
pei.,l, 'I kantoch rliMI.,Iig zijr1 (Overal).
GE. llij het imp!'rfer.tum der wcrkwoQrden
voegt mrn, in Vlaand., bijna altijd de
uitgang g~ achtnraan: wal gfbcurdcge:
ik kendegf mijrte Ie.,.
GEACHTEN, GEACIITIIONIJEROEN, IJEACHTTIENEN, enz., met acht, ~cht
honderd, achttien te samen, enz.
(Overal).
GEASSUREEHO,uilge~pr. ga.,sereed, bijv.,
veel gezegd v:1o kinderen of lieJen
die onhevrec~d. stont en onbeschaomd
durven aotwoordl'n (Drab.).
GEHABDER, o, 'tzclfdo als in Drab.: gebabbel, hahheling, bnbbering (Vl.)
GEBAREN (zich), in N.-Brab. 'twlfde als
in Aotw. en Jlrab., zich geberen
(ldiot. blz. HOJ.
GEllEKT Een vog•l zingt gelfjk hij gebekt i&, een spreekwoord bedledende :
dat ieder_ klapt vol~eus zijnen aa•~1l of
zijne gezindheid (llrah.).
GEBELO, voor f(edaan, f(ci'indi~d, uit: het
i& er met! gebeld (Pr. Antw. en Meel!.).
Men boottin llrab. ook nog al gel>eld
en geblazen in dewn zin, IJ. v. htt i.,
er med geblazen, voor :het is met óien
mensch gednnn, ht'! is op, het is ten
einde.
GEBENEDIJD, in ll"ab., Vl. en elders gl'br.
voor enkel : hy .tprak geen gebene ifjd
woord. In Drab., Oostvl. is 't een
woord lot ver~terking or ook in ·!en
zin van ven,loekt, verwenscht, leelijk :
houd uw gebenrdij'rlen muil; zwiig met
wve gel>enPdijde le11geru, dat i8 : 1net
alle uwe leelijke leugens. Benedicttu
wordt in 't la rijn soms ook voor : r1aledictu.,, vervlot•k t, verdoemd,gebruikt.
In 'L HebreeuwNeb is zegenen en vervloeken, benerikPre en maledicere, ht'l·
zelfde woord.
GEBETERI':N, b. w , beteren :ik kan dat
niet gebeteren, ik kan daar niel.q aan
doen (Brab. en elden;).
GEiliWREL, GERiillllEI., o., gE>IO!.'i, !(!.'-

brul van P-ene koe or van oenen os (\'1 .).
GEBLAZEN. Z. goi.JeloJ.
GEBOEIELIJK. Z. gebooicn.
GEROEIEN, b. w , uithoudrn, in eE>ne
plaats standhouden : ik kon het /1ij
dim zieke niet ge/Joeim, j~ n~ poumi.t
l'a·' me tenir aiiJlrt!.t de ce maladt•.
llirnAn : gef>ocielij'k, houdelijk, fr.
·
tenable (Vl.).
GEROEHTE, o., 'tzeJr,)e in Westvl.als in
llrah. : /Joerderij, rr. labeur, doening,
gr•win, pachtt"rij.
GEBOIITE, CiEUOIITIG, overal in 't Zuid••n
voor : gPboorte, geboortig.
GEBRAAD, o. Men zegt in 't llagt'l. : rijkman's ziekte en armmen.,chen grbraad
i.f seffm8 op 't Mrant, spreekwijze, heteol<eneude dat iets buitengewoon•, hij
rijken of armen voorvalltJ.nd•~.aa o;;lond<
wordt b••kend !(emuakt, seffens op rl<!
slraRI. is.
GEUI\EIOE DOl!\. M"n zrgt veel VIII!
iemand, die fel kan eten : dn.t hij eeu
grbreirim brtik l1ee(l, d. i. een rek haren buik, waar veel in kan (Vl.), voor:
IIÎIJ(!'brt>ide, fr. t'[astique.
GEIIIIORBEL, van brohhelen of bobhelen,
o, gehohbel, fran•ch bottillonnement
(Westvl.).
GEBIIOEIOT, o., zegt men, in de omstr.
van LovtJo, voor : de broeken, evenals
gebergte voor bergen : ik mag met
mijne .~rllapen gaar1 i11 al de gebroekICII.

GEBI\01\EN, verl. declw. van breker~,
gebr. in den zin van : balf, niet volledig, b. v. gebroken vloek, gel>rokm
leugen, gel> roken merktdag (Brah. ).
GERIIOS, 'tzelfde als : brol, bucht of· il't
wat niels beteckrnt, vodderij, prul
(Vl.). Z. gehro~ (ldiol. blz. H I) en
broze/, blz. 8~.
GEBI\OSSEL, o., bet horrelen van kokend
water. Z. bros.telen, verwaot met
broe.,en, broeien or brllisen, ~eh ui men.
GERUIIEN, o. w., gebuur zijn, buren :
'lis gemakkelijk al., 8mit ru rnnimaker grimren (hijna o~rral).
11

HO
GEI:IURI\EL. Z. gebeurel.
GEI:ICURTE, GEBEURn:, o., huurt, rr.
voi.~i11aye \Vl. l!n lirab.).
GEIHADS, I.Jijw., gtlc1urig, onophoudelijk:
hij' werkt gedaatls (Land van Waas).
!iElH.-\:\', vau doen, voor : uangedaan,
gotrotftln, verschrikt, aan iets gevoeli~: h~· tea~ er :;eer in gedaau, toe~~·
hij dat t•erlies vernam (Overal in 't
Zuiden).
GEDAGEii, o. w., dagen, dag worden
(\\'estvl.).
GEDEIITIENE~, GEDEHTlGE~. GEDERTlE!'i'liONOEROg:-1, euz., met dertien,
· dertig, dertien houden! lll sam~n
(O~eral).

(;lmlNKEN, I.Jijna overal voor gedenkeu.
i voor e.
<:JWOE, GEDOED, (jE!)QEF, GEDOE~
SEI., o., vertameliug vun gebouwen,
waarin men eeue nceriog, hedrijf doet,
bofstede die men behouwt (West~l.).
GEilOEN, o., in Oostvl en Brab. van eene
persoon, vooral Vön een vrouwspersoon g\lzegd, even als gelrek (ldiot.
452). voor: diuy, persoon :hel is ee11
ooiijk getloeta (Gent); dal meisje is een
aardig, slecht, boos gedoan (Vl. en
dders); handelwijs, manier :die man
gaat ten orl.der, ik zie 'l aan al zij•1
yetioen (Urab. en elders).
GEDOEN (yedeed, gudaau), o.w., geraken,
genoegtaam hebben, zicb vergenoegen
met, genoegtaam zijn, fr.suflire (West·
vl.). Kil. vert. gherloe11 door : agendo
perficere, proficere.
GEOOE!'i'TE. o., rnauier vun doen, ,:ledoeu
bandel wij te, handeling : aan zijn ge• tloeu/8 zou ik zegym dat hij dronkef!
is (Brab. bier en daar).
liEDOEVIti of GEDOEZIG, bijv., zachtmoedig, goedaardtg, gevo~gwam, ge·
wtlli~. fr. doux, I. tlttlci~ (Vl.).
GEDIII.IEN, omstr. Loven uiLgl'~prokeu
yedrijnen, mtlt drij, dt ij Iu ;aiiH'II,
cYeU700 ook: yedrijholldenltJII, gt·<lrij·
tluizellllttt, met d_rij honderd I<' '"""'".
euz. (Ovtral).

!

GEDRIJNEN. Z. gedrijen.
GEDI\OM, lilmHIJM, GIWHUIJ\1, liEDl\00~1. GEDREliM, o , gedrang, ft·.
pr8s~e. {u u Ie (West\' l.) ; men zegt tlr
· ook : getlromsel, yedrumsel, gedruim·
sel, met sel achteraan, voor gedrang.
GEORUI~I. GEORUM. Z gedrom.
GEORUIFD (gedruu{dJ, met druiven voor·
zien (Vl. eo elders).
üEOIIUJMSEI.. Z. gedrom.
GELHH)KT, dcelw. van drukken, openga-.
rui~cht, het vel algeruisebt licht geliHeusd (Omstr. vun Muastl·ichl).
GEOIJCHTEN, in Wbstvl. maar gebr. in
de zegwij te rtiet ktl/111811 getluclilu11,
dat is u iet kutlllen lijJen of verdrageu:
zie ik ka11 diM k6rel niel yeduc/iteu.
Elders in VI. zt'gt men ook : gHluchleti
voor yeduchlm.
GEDCJZcNOEN, met duizend te samen
(01eral).
GEOUCII, o, rust, ver!Jiijving, stilstand
(\'1.).
GEOWONGENIIEIO, v., dwang (Vl.).
GI<:EF, bijv., gaaf, beeft in N.-Drub. dezelfde heteekenis. In Nt~dersakseo
spreekt men gai{, gti{, gei'OB uit.
GEEFAARD, GEEVAARO, zinspelend op
den naam van lievaart, zegt meu in
Vl. van iemand, hij heet gévaarl; zijn
naam is gt!vaart, om te hediedep dat
hij van aard niet geefachtig is, dat hij
gierig is, of houdvast (bavust). gelijk
men in Urab. zegt.
GEEFACHTIG, hijv., genei;en tot goven,
mild, goedgeefscb : liij is niet gee{ac/1·
tig (Urab., Vl. en elders).
GEEL, o., het geel voor: geelwcht, geelziekte, fr. jatmisse (Brab. en elders) .
GEELW, GELUW, GILW, bijv., in Vl.
'tzelfde als: geel, eugl. yellow, angclsaks. gealuwe, fr. jaune. Hiervan :
geelwachtig , geelwenrlig , geelwezuchte,geelzHGht, yeelwigheirl, geeltot e,
gilwtc.
liEELWENDIG, üELl!WEN()(G, llijv.,
~l'elüdttig (Wetilvl.).
I i FF I'E, v., is, hij de WtlVisschcrs, ren visch

!ll

c;Eit

~rachlen, goten of riolen, langs heide
welke in 'l fr. OI'Jihie heel, Cll in 't lul.
kanttln eener straat, waar in het wa/,clone t•ulgaris.
ter, nat vuil iu loopt, en door dez•·lveu
GEEH, m. (met hielende t·), genegenheid,
afdlij[t. Vol!lens llmn!Tt btlt. gel'! of
gne>ling lot iels (1\1 -Brah. en \'I).
rJele in Neder;ak,..en ook : waterloup,
Worlel van : get•ren of l1egeeren.
en uaar· 'tzt'lftltl zijn ettllil!e plaal>~'ll
tiH:IlAAIID. lll'l ~ehijut, volgens eeue
in Bremen nog genot>md (Z. llri'm>chtieul~cbe legrndc,dat zekere Geeraard.
Niedersak Wörterhuck op gffe). Zoo
hij::enaamd de duivel, !!CD beroPmd
ht•ert men ook de verzande ril'icr du
t•delman was, die van detl duivel geCoole, bij den Jlruul in Zeeland, eu
weldig slaag kreeg, en vandaar de
de h~idn Geelt'll, rivieren, Wilarv~n de
'Jlreekwijze in Vl. en llrah. ~tehoord :
Pene Tienen besproerl, en de ~ndt•rc
er ot•erslaan, kloJil'fll, ran.~elen, gelijk
Zoulleeuw,enzoo den DllmPr inloopen
de duivel OJI Greraard, d. i. iemaud
en vanwaar hot dorp Geol l!tJts zijrlt'll
duchlig af•·anselrn, afslaan.
naum ontlt!t•nt. Geet kan ook verwant
GEEIID, GEEI\T, GEEHAAI\T, Gerardus;
zijn met geut, guot, go/e, dat ook waterhiervan de familienamen : (;eerts,
loop, gracht, riool, huis, htlleekenl.
Geeraar(t)s en Geer!.'>herghe of GceZie get.
raart.•berge, fr. Grammunt.
GEELS, GEt.:S. Z. geeuwens.
(i 1·:~:1\Dll'\(JE (zware è), gewis 'tzelfde w.
als gording, is, lil Gent het houten GEEUWE"'S, hijw. In de om,;tr. van .\ar~chot uitl'esproken geeus, van g··~•t
staketsel, l!'!!'t'n eene brug, waar de
tt'ell, bet. aiduur; flauw, leu1.ig, tra<Jg,
J,rug opdraait, en vanwa~r de vrouvadLig, ontsteld : ik ben zoo get'IU, dat
wen haar lijnwaad kunnen sporlen,
ik da,,r zou neervallen. De horlogie is
h. v. als het water leeg is, 11aoogt ge
geu.ç, .•laat geus, waneer ze nrtJt gl•!lOOit OJl de geerdinye uw lin••w .•poeregeld den tijd aanwij~t.
leu, maar wel 011 den water/rap, in 't
fr. is het pilotis, 11ilotage, te Gent ook t1EEl'ZEl'\ voor heeuzen, utlspraak van
lwozen, met crue hoos of schoep het
]lilot, )lilol/e genOt!md. Z. gording.
water uitwerpeu (llrah., 1\emp.).
t1EEI\E, v., gierige,. hegeerige vrouw
!11-:CANGE"', gegaan (:\.-Hrab.).
(Gent en omstr.).
IJ EEI\E!\, GÈIIEN, GA 1\Ei\, voor ~raderen, GEI:OIIl.EL, GEt;ozZEL, o., 'de daad van
gorLden, gek lat!, vuilmakiog 1.\alst).
vergeêren, d. i. ver~?arleren, verzamL'Z ~ozzelen. (ldiol. 1ti0).
len (Brab. en Oostvl.). Bij 1\il. gaereu,
yheerm, gheren, gadereu, I. col/iyel·e. IIEII.\A JliDE El, o., ei van hennen die met
eeneu Liaan ltJven (Brah.).
tJEEHEN (hldcndc e), hej!eeren, lusten: ik
geer dal stuksk~ uit'! (Land v. \\'aas); !1EIJ..\.-\Il0, bijv .. van haar ,·oorzieo; HW
/Jol i., guetl geltaa•·rl (Overal).
bij )\iJ. g!Jetl'tll, /JI'IJhCfretl, I. CUJII'rt~.
GEEIINIGIIEID. /P.Is duen uilg•erniyheid, t:J-:fl.\1.'1', lrPk, traklement v~n den staat·
zijll gt•halt u!'lool'l op '2000 guldril
het geernt~. met goeslil doen ~·I.).
(L•mh.). Bij Oliugcr is gehalte, t·ale11r
Van yeerne, voor 't holl. :graag.
iutrill.l<''l"e.
GEEHTEN, GAHTJo:N, o.w., schuiven (\'I.).
GEESTGETI!IGEII, m., wootspreker, snoe- liEIL\\IEIIIl. Z. hameren.
, IIEIIEEI.IJI\, lrijw., ~eheel (0-.•Jal
ver, polfcr, pocher (Vl.).
GEESTIG, bijv., in llrab. ou 1\•~mp. ook t;un::-:nm, tiEi:::-.inm, o, !!'''"·';.: ,".
g,·,·ij (.\ntw.).
gebr. voor :vrolijk, lu~Lig, verma!.elijk; bevallig, I ie( : 't js ee11 geestig GEIIEIILil, dcdw. vau hcult'u, gtlpldag,J
(nent).
)OIIfl.
fiEET is Ie Mechelen dtlnuam, grgeven aau IIEIIO\OEHD, met horulord te sarncu

c;t; I.

(jJ:'IfOOI'T E!'i GEill Wtl\' s~hccl Cll
gau~cb, fr. saus arémcmi~ (lleul). Z.
loü Dil llo : IWOJ!fll.
IJEIIOT, o., 'lzelfda uls lwt (ldiot. 4\15),
worlel van lw/let• (ldiot. H)(J), dat Lij
Kil. en thans nog bier en daar, Let. :
~· samenpakken, slremmeu, samen·,·asthoudeu , s<tmeuldemmen , eu
t• gebeuren, luHen, gelukken : liet
tlir~g is i11 zijn ge~ot, dat is, in zijoen
l1au k, de zaak is Fel ukt; het is uit zij'n
gehot, bet is uit zij u lood, het wilt niet
houden, het pakt niet. het lukt niet;
liet wil niet llotle11, het wil niet pakken, nietlukkeu (llrub.). Te Mecheleu
zegt men : het is i11 9f uit zijn hot.
GEUUILSEL, o., gehuil, J!etluit, b. v. van
den wiud (Vl.).
GEIL, bijv., gezegd ·•an koftiedrank dio
eenen wrakken of onaaugenamen uasmaak heeft (Weslvl.).
G.EJAAGD (ZIJN), a<•.ngedreven, haastig
zijn, fr.lire pres~od: gB zijl zoo.b/iksems gejaagd, wie ;;i/ er u op de
hielen, watjaagt u zoo (llrab., 1\emp.,
Vl.)?
GEJEN, o. w., wannen (Hasst>lt).
liEJOGEN, voor: gPjaagd (Vl.).
I;EKA LFD: gekalfde koe, koe die nog niet
lang gekalfd heeft (llagel.).
GEKAPPELD, deelw. vuu Jwppele11, in Vl.
voor : t.abbeleu (llrab.) : yekappeld~
melk, gororineu m~lk.
GE KAPSEL, o., .lwpsl'l, t~ebak, iets wat
gellakt of gekapr is, b. v. koolt'n
vlcesch, llllZ. (\'1.).
GEI\IFFEL, u., ~;edurig @el.ijr, fr. cha ..
mail/is. Z. Lilfeleu.
liEI\LATEII, GEI\LATEIISEL, o., geklad,
kladsel, het \'Uiln.akeu mt>t ualte stof
(\'1.). Z. klalcrw. kiHddeu.
li ~: 1\ I. ETST, deelw. Vil U kletsen, vlcHeu,
\'uil maken, met Maan: l1ij iemaml gekletst slaan, er op de plak slaan, er ru
bet kr ijl staan, er op de u schuldLoek
'taan, er Echuld hebben.
liEI\NEEPTE, die met knepen zit, geslc.!Jen, doortrapt, fr. raffiué, fin: i11 'I

yl'!weep/c, iu 't gek11ipt, iu het geheim
(!jent).
GEl\ NUF, o., aanhoudend knullen, fr.
pleunoiclcer ·(Oostkant van Jlrah.).
GEI\1\AVEL, in Vl. '!zelfde als in Urah. :
gekret•el, kraveliug, krevelrng, licht
gekrub, gekriebel, gekrieuwd vau
dier·ljes ais van mieren, iuizen, éuz.
Z. J.ravPien, krevelen.
GEI\1\ETEN, declw. van krijten, Neder~aks. krileu, koml, in 't Noorden \'aD
lloli.-Limb., voor in de uitdrukkiug :
wie heller gekl'eletl, wie eher ve~·getm,
d. i. hoo ht rder gt>krijt of geocbreeuw
hoe eerder get.laan en Vllrgelen ; dit
zegt men van iemand die .sterk eeu
doode bewt:ent, en hem weldra verge-·
teu zal.
GEI\HIJZEL, o., krijzelir'g (Vl., Br·ah.).
GEI\HUIMD, bijv., dat kl'uim inheeft
dil brood is goed gekf·uimd, den g~o
kl·uimde l'td6voeriug is er e<•ne die
kruim, d. i. goede en rüke gadacbteu
!Jcl•at (Urab., Vl.).
GELAAG, GEL:\AS, o., in Vl. ,·oo:· gela~,
gelees.
IJELADEN. Zie aanladen.
GELD. l'oor g~vngeld (of goed) ter wereld,
aau geeuen prijs, \'OOr niats ter wertJid
(Overal) . .-11/e geld uit, ten allen prijze
(1\.orlrijk eu omstr.). ik heb geld zoo
/aug als hooi, d. i. zoo lang ik hooi
beh, l;an ik er geld van maken. ik heb
geld genoog of veel geld (Omstr. Gent).
Get>omle11 yeld, zegt men WUileer er
iemand eeJJO schuld betaolt, dre meu
dacht niet meer tletaald te zullen
worden (Westvl.). Kwaad geld beta.len, geld ergens nutteloos aan uilgtlveu. Bekort VáJJ geld, i11 'I bektJrl va11
geld zijtl, geld te kort komen, geeu
gJ•Id hebherr.
GELDI'ONI\, va u geld en pouk, verborgen
plaats, waar men zijn gtJid bewaarl
(\'I.).

GELEEIISÓ, GELAARSD, hüv ., met laarzen aan : hij kwam daar afgereden,
yeleersd en !JIIS]IOOI'd ( Urab. en elders) .

liEI.I~:ND,

tiELINO cu verJ.orL . glind is,
in de llaronij vau Breda, algemeen
lltlllll omtuining Óf sr.huLLing. (Ui11d i~
hetwlfóe, in geheel Nedersahlln. Z.
ldioL. Hamburg. vau llichey {bi. 3d~)
die het woord uitlegt dOOl' gelender,
plaacke, stack111, verselilag vou trettern, lallen oder pfûhler. liet B1 ëms.
N iedersaks. Wörterh. heefL eeu voudig
laud. Weil11ud twijfelt of het niet Vdll
la11d kome. W11chter leidt bel w. af
van lene11, lemlell, fr. s'uppuyer.
liEI.E8, o., voo1· gelee&, bot lezen, bet
gebed : hel ge/es is aan, men Is aan •t
bidden , zegt men in een klooster
(Lirah.).
tiJ•:LEUIID GOIW, goed of koopwaar gekocht van een rondleurder; of ook
gchorgd goed, binneugesrnohkcld gotld
( llrah. en licht O\'eral).
tiEI.E\'EIIW. v., geelwcht (1\ocrrnoudu);
hij 1\11. : gheel-zuchld, gculzltkle, fr.
juunisse. Zie geel.
tiELIJI\, 4• totln, waucor, al~, zoohaa>t;
hjj gi11g juist uit , gdtjk ik bi1111BII
kwam; ~· geliJk of Ie geliJk, in eens,
te samen, gtlzamuulijk: gualrtiel alltlll
g~lijk binnen, ge kunt alle& 11iet gelijk
II'UI!II; 3• als het ware, als of : ge
u·aarl gelijk kwaad, hel schij111 gelijk
tlal gij ziek ::jjl, ik liwt' gelijk eetUil
schrik op fl•ijn lij( (llrah., 1\emp .. N.llrab.). Meu zegt ook !Jelijk als in dtlu
zin als '1 u·are, als zoo, alsof; 4• gelij'k, hcd en· ill, geheel, gebcelijk,
Letlnemaal : uw kleed liat1yt gelijk i11
stukke-n, ge zift gelijk wil op uweu rug;
maar bier valL op ltl merkeu dat de
Llcmtoon in deze laat;te bet1~ckonis
villL op lijk.
lil~ LIJ I\ .\l.S. Z. 't hO\'eo,tauudc gl'lük.
11t:J.LI~, GELLEN, ook Ge/em, oullugs
Uil~y11, I. liis/enu.~: biervan de lamili~uanll'n : GeileliS, GdoytiS, l.eus,
f.tyus, l.y11S.
liEI.~EN. Men beeft 111 llluh. (imol--(le/men, Ir. Grand-Jamio~e, eu Kl•·iii·Gt'/men, Putit-Jamine.

GEUl., liELUI., o., 'lwlrdtl als l11l, w~>rtel
va u lu/11111 (loiot. bit. 311:1), prJts,
nauwe praat, beutelpraat, ook ge:unter , gelunde1 , getulm , beuzt Iu rij
(Overal in Dr. en Oostvl.); iu We.>Lvl.
bet. gelul: sicebt volk, gespuis : z 11 al
dal gelul aau de deure,
GELOVEN, b. w., lo1·en, aanbieden, Oltlrlatcn, te kOOJ.l overlaten : ik gele of u
mij u pere11 vwr 10 {ranr.s d611 ;uk;
':!• ook kloosltlrbelofttl doen, fr. faire
Vl.llU, hiervan :lelofle voor belorte; hij
Kil. gheloven, huloven, Gode gt.eloven, vovere velum; gbelofto, JITO·IIissu"'• votum.
(Jg(.p, b., mabch, in de omstr. van Venloo
gezegd van Hucbteu , o~k vu1 de
lucht : die aardappels stua11 ue;g 111
gel11 '0111 uil !•Bdaan 111 worden. Oe
kaCJien •taa11 iJ elp. De luclil is Ie: elp,
dat is te week, te regl'naehtig. Zltl
ldiot. hlz. 446.
IJELllCIITEN. Zie geduchten.
GEM, GHE~. CHEM, uitgang van pi~ tlsnameu. Zie htm.
liEMAKKELIJKt:, m. cu v.: l1ij, aj is
gee11e gemak~-~lijke, hü, zij is ceu
ruwe kerel, gt eu kal om zonder b 111d·
schoenen aan Le vallen; die nret gemakkelijk Ie lverwiuuen of over to
billt•n i~ (Overal).
GEMEI·:NTENA A1\ ,uitgt•opr. yemeiutvuevr,
iuwouer ceuer gcmt•Puto. Hr zijulwee
l'tlll mijnt• gemvi11lvneers lltrar A fiterika getrukk~11 ( Jlrui.J., .\arsehol ).
Sleet·~ x gctlfl Jil woorJ op a lH veroudertien vcrtaalt bel >lccht door hullilliS
pupulai1·e!
ljEMENil, duclw. ''"' uwn11m, ltüolen,
hreugcu : 3i.J •I Jl<'(rd is ver yem,"u/;
zy'n kl~~•l is ver !/''WVHtl, lll't is \'cl'
\'Cioletun; m!J11 ydd is r•er gcm••ntl,
mij u geld is hijnil op (Ooslll. ·. Iu hrah.
zt•gl me u :
is 1'111' yebradtl.
liEMETST. /Jij zit e1· als iny~rllff,,l, hli z1t
er zoo vast iu. dat hij or uiut nwer uit
~au, bij is iu die zaak zoo vem btllrot.kon, dat er aan geen uitgur lktln

'"'I

meer te deuken valt (Ooslvl.).
I;EMOIIGE!'.;D of TE MOHGEND, voor :
dezen morgend, Cr. ce matin : 't was
ge111orgend 1.at en koud (Brab. ,Kemp.).
(; EMOT, o., kort stroo, stroo dat klein
vaneen gedor;cbeo of Vllrbrokkeld is
(Brab.). Vgl. gemul. (IJiot. IJl. H6).
GE~JljL. Veel gemul met iets hehbm, veel
be,.;lommering met iets hebbeo (N.IIrab.). Z. gemul (ldioL. blz. H6.)
GENACfiTE, GENECHTE: hij is 11aar de
ge11echte, d. i. naar de vergadering,
•~aar den raad, naar 't gemeentehuis,
cuz. (Kemp.). Zie over gcnaclite Kil.
op dit woord blz. 435, 't \Vestvl. ldiot.
van De llo, blz. 3.10, onsldiot. blz. J16,
eu llreutrt, hlz. Hlt;.
<;ENECIITE. Z. genachfe.
UENEEP. Ju 't geuefp, in 't grr1iep, in 't
geheim (Vl.).
UENEI;EN, GENEGENTIENEN, GENEUENTIGEN,GENEGI:.NUONDEIWEN,
enz., met nt>geu lo samen, eoz.
GE:\EI'IEN· is rle oude vlaamscbo naam'
van 't waalsche dorp Genappes.
(jENIP, GENIPT. /11 '1 geuipt, in'tgeniep,
iu 't geheim, hèimelük, fr. m cac/Jette
. (..\utw. en Vl.). Zit! geniep bij Van Dale.
(;J\~SES. Zie tzinscs.
GEONSTEIII\EN, on~tcr~ of uid veel iu
getal, n1et talrijk te s3mf'u, m~t 111et ·
Vt'lt•n sameu (hijua ovenil).
(;EPAI\T, drelw. van pal<ken, aau~edHan,
~elrolren, rr . .~ai.~i: /rij wa.~ (d grpukt
t·a•• zy·u.Y var/el's duod(llrab.eu el(lers).
fiEI'AST. 'ti~ rr met' gfpasJ, 'ti~ er me·)
gedaan, gt'I.Jel•i; geptl.~t gel,/, do juisle
som gelds die er zijn moet (Brab. oo
elders).
I.JEI'EISTEHO, voor: g~pei>d (Geeraardsh<•rl(e).
fiEI'IEI\T, GEI'I.Il\T. Zie f:lPpiherd.
(jEJ'IKEEI\D, deelw. van pikeaBII, fr..
t•ifJuer, licht j!eraaht, kwaad, eeoen
!Jik bebbtlll : hij was fel gPpikeet'll 011
m&·,umdat ik :;jjne ondeugd uitgcbraclit
heb, hij was rel gebeten, fel kwaad,
fel boos op mij, eoz .•<Hrab., Vl.,

1\emp.).lo West,• I. zegtmen biervoor:
gepiekt, gepijkt.
GEI'I.El'TEHD, deelw, van pletteren, het~
welk meo zie.
GEI'LOGEN, deelw. van plèl{on, in den
zin van gebeuren, voorvallen.: het j.y
mij geplogen, 't is mij gebeurd ; dat i~
nooit geJilogeu, dat is nooit voorgevulleo. 1\il. vert. glleploge11 door : assrwtus, usitalus, solitus, d. i.·gewoon,
en pleghen, I. solere, agere, dil gewoooftl zijn, gewend zijn, gebeuren.
GEPLOGEN~IEID, v., gewoonte, gebruik,
fr. coutume, usage (Vl.).
GEPSEN, b. w ., drinken (lloogstraten).
Men zegt ook lampettm en buizen
voor fel kunnen drinkeo. liet is licht
venvaot met gispe11.
GER, I!Ü (Maastr.), hgd. illr. Z. geer (ltliot.
blz. H2).
GEHAOIG, bijv., 11eraden, geroadzaom,
diensti~r (Westvl.).
GERAT, GRAT, zegt men In 1\1.-H•·ab.
voor rat (ldlot. blz. 523), zoo dal rat
weltfm woord kan zijn met het hgd.
gerade, juist, heel. Oe Theul. heeft
gerade voor : rü~ch (ras), snol, ~poe
dich, eo Kil. \'ert, ghe-raed, sicamb .
door cito; en radii, radde, frii.'SCb w.,
'!.zelfde alll : drade, door : ce/er, rapiáus, en raede is bij bem een hoU. w.,
I. cito, celerite·r (aldra).
GJ~HE of Gt::EH, bt'gcerte, Cr. de•ir (Vl.).
GERE, GEEIIE (zware e), v., gierig wüf
(lî. Gent).
GEHECHTZWEEH, m., nl'er (Oostvl.): hij
l\1l, rccllt-swetr, Vluanderscb en lloll.
woord, I. patruelis, con1obrinu1, amitiuua, germanus.
GEHEEDEN, b. w., ~ereed muken, bereiden; men spref'kt hel w. in Vl. uit
gereii11 en greelin, en bezigt bet in :
iemand kltl!n en gre/!11, waarvoor men
in Brab. ze11t :iemand klet/Jn en rerlln,
d. i. kleedere11 en reeden , of voor
iemands kleedsel en alles zor~eo. Kil.
heert ghereeden, ghereyden, or btreyden, en reeden, rrydet1, J. parare,

!Hi
[Hk (ldiot. 421 ).
gert1ecl rnakon.
GEHSIIUL, GAII~IIUI.. m., een i'lruik
IIEIIEEN. Zie gerrrrlm.
gras dil' J,o\'eu het anti er grHs uilsteek I,
(IJ~: I\ EN (qet'rm), h. w., ver7.amc•lc•n, inrr./Oitf!i1 ll'hPr/le (\'1.), In Bwh.; g/'11.1zamclt!u: eiam !!'''~" (1\1.-llrah.', in
or yrrsh(ll'rhl z. 't vol~t·nde.
llrah. t•PffJt'rrll.
Gt:l\~111."1', t;l\.\~ili:T, m., ~!ruik or
GEI\El.EN, deelw. ''1111 rij~rn Z dil w.
hoecht gras (\'1.). Z. gar~hul.
GEil~'. Zie I!Crw.
(;El\ SI\ A:'\T o[ C l\ASZO IIE. ho.!Pm of kant
<;EinH.EI.E~. Z. gremet!lt•rJ.
cl ie niet wordt omgedaan en met gras
IIEHEUTEL, GEIIOTEL, <;EI\ITTEL. o.
begroeid hlij[L (\'1. en eldt·r~).
(llrah.). Z. roteleu or reutelen.
(;EI\Oii.li.EN, deelw. 1·au rekken: uii!Je- GERSTEN, voor: gersteu!Jipr lOveral).
rokkelllijllwaad (\'1., ,\ntw., 1\emp.). (;EHSTI'IEI'ER is eigenlijk e;-n krt'kt'l .
doch ook iPma111l met eeue kinderstem,
<;EI\0\'E!II, deelw. van; rllll'l~n (A.ntw. en
met eene tljuc snijdt>nde stem, lenorprov.).
~!cm (fienl).
(;EI\1\E, (;,<\1\1\E, v., reet, ~plrct, groe.e
(Vl.). Z. ons ldiot. I 1!1, en !Ju Bo, IIEI\SVOIJDE, IJI\.\SVODDE, v, gru~zode,
grocs : grasvorlrlr11 .çfekell om unn1
bil. 3'12, en gorreL
t!vl'l Ie maken ( \'1. ).
GEIIIIEBEK!i.EN, o. en n•gelm. w ., ~r.helt
!iEIIUSTltHIEIIJ, voor : gPrnstheid, fltn/
seu (Vl.).
ultererh/eJI dal geeft zoo'11 yerusliyhrid
GEilBEL, te St-A mand~ er! eldt~rs zrgt
aan '1 hert (overall.
meu : gerrel in du heteekeuis van
groer, groote spluet or kloor, reet. Zee GEI\W, v., bij [Je Vrirs en elders; ornstr.
l.oren waar mengerf zrgt; m., i u \'1.
~~:er re.
gerl!e, grrtVC, V. [r. mil/e ferlll/es.
(;EI\1\ELEN, van gerrel, reet, o. w., de
I\ cl. dcc gacrrce, yarwr. garlw, gnrt'l',
beeneuuiteen zetten (1\1.-Brab:).
glrcrr•e en gherr!'e scicrij[t, vert. hl'!.
<iEIIEUZEL, o., guruisch, gcril:;cl (\'1.).
door ; stratirmes, millefoluon, t'JP ..
GEI\S, Gl\AS. Zich aa11 hel yers lwrutm,
op dczeirJe "ijt.e >Chrijft bij yrwrccr,
zie 'I trachten recht or ge1.oud te hoHenz., ,·oor ~eh oor.
den, voor zich zeiven zor·gen.//ue yaal
het t•riettd? /Jo11rlt gij u rwy altijd arw GESCII Ah ELD, I'Cil. deelw. van sch:tkckn,
waneer in Be ab. eu 't llagel. , l'l'
't gers? Oe ~preuk is hier aau oullt•eud
korrels in do l'raarcaren oulbre~t'll,
dat men, op 't punt zijnde van iu het
zegt men ; dat hel grilall of de art'll
water te vallen, zich aau 't gras tracht
gesrilakelei (>!eschokkeld) zij11. liet is
vast te houden om u iet tu vel'driuken
licht een n11·kcerde nilspr. van sclw(llruh. en elders). lema11d !tel ycrs
krcrcll; ~-:c,chakeerd, hij li.cl. schflt•r·onder de voelen ofstcijder&, 'tzel[dc als
kiarn; I. ailt•rllare, t•ariare, s,·hur·riemand bet gers vuur do vueten wt•gkiers,·, t•••rialio, l'<ll'i•·gnlio. Z. \Yt•il.
manien, hem onderkruipl'll, ilt•rn te
op srliakt•rcu ; ylle-,çcfwt•ckierl al/l'l'lijn, te gauw zijn (Brah. mi c·ldl'rs).
1lrt-~, J'aricyalus.
GlmSELEN, o. gelijl<v. w., 'tzei[Jo bijna
als : griszelen, greszelen, yric zeltm; GESCIIEEI'T. 'tzei[Je als hij ons çr.<rhorr11
(ldco!. hl. 150), d. i., her!rr,~r·n, !!•'doch Sleeckx verfr. gt•rzclt'll, door :
fopt : hij' is et· met yr.l•·lrrc•t•l. l~r( """"I
tressaillir, trembier, en ger :elitt!/,
rr mer t•erw (~laastr. 1'11 l'ldPr<
door ; trem/Jiemenl, tr·es.Htillemrlll ,
(;ESCIII!:IIT, o., 't w•slarhi~.J~,.] der l,oo·
grieulen verfr. hij door frisson ner.
1/H'Il moe.<t hel gt:schidlf "I''" .1/l~llen.
IIEHSFA 1\, liA 1\SFA 1\l{E, f(raszoJe, i u
anrler.ç ko11 de /;uri lilt'/ 4·ntrnl'll
Vl. 'tzelrde uls inllrnh.: nt.çcfl, yro1w,
(lla•pengouw).
rr·. mulle dr /ar-e, ,·arn' de gn:;rm. Zie ,

IIESCHOEID, GESCIIOENIJ, GEKOUSD,
de voeten met ~choenen en kousen
voorzien (o\"eral).
GESCHOKKELD. Zie ge~chakrld.
GESCHÖTELD en GELEI'EW. Zie ~rho·
telen.
IIESERI\, o., hetzelfde al~ gedaag, soort
van gekakel, gekoor of liever geschreeuw der ben, waarvan : serken,
kakelen, knorren, kijven (Aarschot).
GESLACHTEN, b. gelijkvl. w., gelijken
gelijkbeid htlbben met, fr. !"essrmb/er
(Vl.).

GESLAGEN UUR, een gan~che, een volle
uur (Drab. en elder$).
GESLETEN, een gesleten beer (~cberpl. e)
een beer (manlijk varken), die onbekwaam is om voort te leefen.
GESMEIT, GF.SMIJD, ver!. deelw. van
~meden, smijten, grsmeit zijn, ontmoedigd zijn, ~eslagen zijn, ter uèer
zijn (hier en daar in Vl.); .nnijten bet.
in \Vestvl. slaan, biervan: kaaksmeet,
kaakslag; doch bet kan ook verwant
1ijn met smijdighen, dat Kil. vert.
door mulcere, mollire, d. i., lenil{maken, iel~ wat hard is verzachten en
smijdig, lenig. Z. ~mijdig bij Weiland.
GESMIJ, GESMIJ DE, getuig, jlereedschap
(Waa~). Zie hij Weil. gesmy"rle, fr. orllt'menl; 1\il. vert. gbe~mijde door :
monilia, bul/ae, omamenta, ~· appnralrt.~. machina, instr11mentum.
!IESI'ARIG, bijv., sparig, spaarzaam(Oostvl. ).
GESPEI\ELD, doorgaans voor gespikkeld,
fr. pa11acht! (Oostvl.); met spekeliogen
of stippels (Gent).
GEST, meerY. vau ga~t. in de omstr. van
Landen ~ebr., ''oor de gasten of de
leden van het huisgezin, 't i.~ al half
een en de ge.~t ziJn nog niet l'hui,, uit
het veld. In 't liaspengouw namelijk
omstr. St-Truid~n, worden nog al vele
woorden bij middel van klankverwisseling in 't meerv. gebruikt als: boom,
buum; bond, heun(rl) : zoon, zeun:
stal, ,,tel, enr..

GESTADIG, bijv., ernstig, gemanierd, nirt
te haastig, geschikt (Brab., \'1.).
GESTEHEN ook GEISTEllEN uitgespr., o.
en gelijkvl. w., betzelfde als bij J. Uer~mans : ga.,lereeren, fr. faire bonne
chaire; I. eprtlari; feesten, feestmalen,
lekker noenmalcn,smullen: het gn&t~rl
daar; bet gaat er daar fel ; men fee~t
daar goed (Land van Waas); biervan
bij 1\il. : ga.,terij, (te3tmaal, tracte·
ment, I. convivium, epulatio.
GESTEHKEN, sterk in getal, talrijk, met
velen (bijna overal).
GESTICHTIG, bijv., stichtend, zedig : m1
gestichtig meisje (Drab. en elders).
GET, m., dat in de 1\emp. en elders: rotlerik, drabhigwater, ·groenacbti,:; gewas of vuil dat boven op h':lt water
ligt (ldiot. ~51), beteekent, wordt in
KI.-Brab. bijna in denzelfden zin
gehoord, namelijk en dien van vettigheid of slijm, die op 't water drijft
en aan bet gras der oevers blijft kleven.
Zie geel, gele, dat wel 'Lzelfde woord
kan zijn, boven bi. 91.
GETAI\EN, b. eu gelijkvl. w., 'Lzelfde in
Oostvl., omstr. Gent, als in Westvl.
ltlkken (De Bo, hl. H30) en bij on~
take11 en takken (ldiot ï09), d. i.,
rake.n, aanraken; ge meugt dat kind
niet getakm of 'I schreeuwt. Gij",
rleug11iet van ne jongen, ik zal u getakel!, ik zal u krijgen of, ik zal u
bebhen, ge zult er van hebben. Bij Kil.
ghetaecken, oud-vlaanderscb, I. capere, percipere, vastgrijpen, vangen,
vatten.
GI~TA L, 011., 1/eere moet sfjn getal heflben.
zegt men medelijdend spottend, om
van iemand te kennen te geven dat
hij dwaas of onnoozel i~ (Gent).
GETE. Zie gt'et en get.
GETÈST en GETIST, voor gedurven; van
terren, derven or durven, . verf. dw.
gr.d11r1Jen en gedorven, van terren
uilgespr. tèren, beeft men test of ti~t,
en 't verf. dw. go/est, getisl.
GETIEI\F.I.D, GETIEr.E~O, bijv., ge~pik-
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keld, gevlekt, Cr. tîgré, mouchelé (Geut
en omstr.).
GETIENEN ,GETIENDUI'7.ENDEN, met ti on
of lienduizend te samen (overal).
GETOLD, voorzien van tollen: derapen zijn
getold, de rapen hebben tollen; bierun : tolrnp (omstr. van Lier).
GETRAMPEL, o., trampellng, getrappel
(Drab., Vl., Antw.).
GETREK, o., strik (Kemp.); van trekken.
GETSKE ook GATSKE,straalje(N.- Limb.).
Zie gats (ldiot. 439), bgd. gltmhen.
GETUIGENIS, dat door de be.qte schrijvers van Noord en Zuid, ook onzijdig
gebruikt wordt, vooral waoeer men
er een gescbrirt of bewijsstuk meê
verstaat, moet sLeilig vrouwelijk zijn :
dit gaslaebt is ongetwijfeld het oudste,
zegt Weiland, en bet onz. moet aan
verloop worden toegeschreven. Dan,
ik berinoer mij niet een enkel zelrst.
naamw., op nis of dnis uitgaande, en
VBO 'Werkwoorden &rgeJeld met de
laatste sylabe tn oC aleenlijk de letter
fl te veranderen in enis oC nis, dat
onzijdig is. Wat rede kan er dan bestaan om gett&igeni& aleen uit te zonderen? Hierbij iJlerken wij aan dat in 't
vormen van dit slag van zelfstandige
naamwoorden, de lelters der werkw.
veranderen, b. v., \'90 verbinden,
verbinteni1; verbeelden , beeltenis ,
tJerbee/tenis; verrijzen, verrijsen Is;
erven, er{enil; laven, lafenis; vergeven, vergiffenis voor vergee{nis, enz.
GETUIT, GETOET, GELOEI, GEHUIL,
GEBRUL, b. v. van koeien, or van
Iemand die luid op built en weent
(Vl. en elders).
GETWEE11:N, GETWEEHONDERDEN,GE·TWEEOUIZENDEN, enz., met twee
te IBmen, fr. d deWX, enz. (overal).
GETWELVEN, met twelf of twaalf te
111men, Cr. à doun (overal).
GETWINTIGEN, enz., met twintig, Cr. à
mngt {overal).
GEUS, m. en v., menscb die niet bidt, die
nu God noch gebod houdt, !!Oddeloos
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mensch, protestant of al wie leg1 n do
l{alholicke K!:'rk is. De meeste gouw
woon en naast de kerk, zegt mrn in
VI., voor heL llrabandschc: hoe di ~hier
bij Roomen, hoe slecht~r krisl<'nen,
d. i., hoe dichter bij de kerk, h11e min
f!;aat men er in bidden.
GEUS. Zie geeuwtJn~.
GEUT, zoo noemt men het achtcrvertr<>k
of de achterkamer, langs \\'aar mr.l met
eeoe deur in de schuur of de st;dliug
gaat (omsLr. ''HO Brodn).
GEUT, v., de geul geven, doodslaan (lloogstr.). Geut is voor AOOt, dat hier staa't
voor : groef, ,;rachL of doodput; goot,
gote, het. bij 1\il. oene gracht naast
de straat, waarin het water afloopt. Z.
geet, get.
GEUTELING. Zie goteling.
GEUTGAT, GOOTGAT, o., of mozegat,
moosgat, gat en riool loogswaa:· het
vuil afwasch·valer uit het wascilhui~
wegloopt (Dr•·da co elders in N.-Orati.
en 1\emp.).
GEUVIK, JEUVIK, m., in de liemp. en
wel te Turnhout, dezelfde visch nis bij
ons geu{ (ldi0t. 453), in Vlaaod!1reo :
bliek; in Drab. ook tvi/Piscli. Doch in
't Hagel. is t!r veel verschil tus.:cheo
een en geu{ en witvisch.
GEVAAR, in vele plaatsen langs den Oostkant van Drab. als in Limburg ger•eer
(ldiot. HiJ), d. i., rijtuig, gespan :
met een (lobbel get·aar rijdm bet. h'
Aarschot : met twee peerden rijdl•n.
Z. gevoer.
GÉVAART. Zie geefaard.
GEVALLIJK, ltijw., in Vl. en ook t'hll'r~
gebr. voor gcvallig, gevallitdijk, hij
geval, bij toeval; 1\il. beeft ghemlliuh
voor toevallig, fr. (or/uit, en voor br·
vallig, aangenaam.
GEVARENIS, v., gebeurtenis, ontmoeting,
geval : zijne gerarenissen t•ertrl(en,
d. i., boe men gevaren is, Cr. racontrr
&eR aventures (Westvl.).
GEVEERTE (zware), o., getuig, gelrek,
toestel, allerlei gereedFchap om iets
12
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meê le verrichten (WosLvl.); bij J{il.
ghe-vaerd, gheveerd,l. ir181rume111um,
machina, apparalu1. Zie gevaarte in
de Woordenboeken.
GEVEERTIEN'EN, GEVEERTIGEN, met
veerlieo, met veerlig Ie samen (overal).
GEVEINZEN, voor velozen; in de sermooen van Pater Coro. Smet leest
• men : sich gevcyruen: Kil. beeft
gheveyn1en eo, gelijk men nu nog in
Drab. uiL~preekt, ghevensen, tr. (eindre, I. fingers : een gllven&de kerel,
\'oor veinzende kerel.
GEVELEN, met. velen, talrijk (Brab.,
Antw. en elders).
GEVEZEL, o., i!l Westvl. voor : gefezel,
r:rduisler, fr. chuchotement, ook uitrafeling, van ve:eltn.'
GEVIEREN, GEVIEI\HONDERDEN, GEVIERDUIZENDEN, enz., met vier,
vier honderd, vier duitend le samen,
à quatre, enz. (overal).
GEVIERIG, GEVURIG, liijv., vurig, ieverig, hertig (Vl.).
GEVIJVEN I GEVIJFTIENEN I GEVIJFTIGEN, GEVIJFIIONDERDEN, enz ,
met vijf, vijftig, vijf honderd, enz. Ie
· samen (Overal).
GEVINGERD, van vingeren voorzien
(Overal).
GEVOEDZAAM, voedzaam (Vl., Drab.).
GE VOER i!! 'tzeltde in •t Hagel. als boven :
gevaar, geveer.
GEVOGELTE, GEVOGEI.SE, o., de keest
van ,een ei, fr. germe d'un reuf(VI.).
GEVRIENDEN, sleehls in 'l mv. gebr. voor:
vrienden, die jongens sijn goede getlrienden (overal).
GEVUITEN, b. en gelijkvl. w., aonroken,
raken, vaLten, Cr. louchtr: hadde die
steen hem getmil, hif was kiks dood
gewee&t (Brab. en Kl.-Drab.). Verw.
met vatten.
GEWAAKZAAM,·bijv., waakzaam (N.·Dr.
·
·Kemp.).
GEWAD, o., u·ad, wadde, wed, watering,
drink- oC badplaat11 voor dl! peerdeb
Cr. abreuMir (Vl.); ton waden, door de
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wadde gaan, fr. passer d gué. ·vgl.
baden.
GEWAM, o., logewand van visch, gewei;
grom (Vl.).
GEW ANSEL, o., de hoeveelheid graans
of zaadsdiede wanoer in eens In zijne
wan neemt om te zuiveren (omstr. van
Aarschot).
GEWARIGEN, v. en galijk91. w., waakzaam, getrouw zijn (Drab., eo elders).
GEWARIGHEID, v., waakzoàmheid, ook
gevoel : hij i& soo :rat dat hij geene
getoarigheid n1eer heeft, d.i., dat hij
niets meer gewaar wordt, dal bij boort
noch ziet (Aalst, KI.- Drab. en elders).
Z. gewarlg (ldiot. 4M). ·
GEWARZEL, GE\VERZEL. Zie werzelen.
GEWAUTE, GEWOUTE, o., In Weshl.
'Lzeltde als Iu Brab. an Antw. :bewijs,
bewoud tldiol. ISO), kennis, manier,
gewoonte, waarvan ge~oute licht
eeoe verbasterde uiLspraak is : hij
heeft geen gewaute i11, bij beert geen
verstand, geene manier om iets behoorlijk te verrichten.
GEWAUWEL of GEWOUWEL, o., gebabbel, gesnap (Antw., Kemp., Limb.).
Zie wauwelen.
GEWEE, GEWEED, met scherp!. é io
Westvl., io Brab. gewei, geweide, fr.
paturage : het vrije ge wee or geweide,
waar meo vrijlijk met zijo vee oC
schapen mag gaan hoeden.
GI~WEEST, heb ik meermaals In Weslvlaamscbe schriften aangetrotren voor:
geworden: hü' waur niets vangdtbaar
geweest.
GEWEG, boort men In OosttL,. evenals
eweg (ldiot. Ut) In Drab. 1 voor! weg,
heeo : 't weer is maar rouw geweg.
GEWEINIGEN, weinig In getal, met weinigen, niet gevelen, onsterk, rr. peu
.
nombreua: (overal).
GEWEI., GEEWL, bijv., geel, tr. jaune
(Westvl.). ·
GEWELD, bijv., spijtig : dat i.f, geweld,
Cr' c'est bisqua nl. :
GEWEND,.GEWIND, o.,.is In Oost- en
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Westvl. 'tzelfde w. als bij ons (ldiot.
• M) gewend, gewendte, d. 1., rug

(in )lrab.) of r•and (breedere rug), de
vtlrdeelmg van omgeploegd zaailand
tusschen twee voren , Cr. sillons. 't
Gewind veschilt, in Oostvl.-Waas, van
sitlgel (in llrab. pand), grootere verdeeling.door grachten of diepere voren
gescheiden In breedere panden, zooals, b. v., q_atte beemden, meerscben
en bosschen ; gewind, integendeel,
wordt slechts van Zlmiland gezegd.
In Westvl. is het gewend een akkerbed
van twelf tot zestien ploegsneden ook
wel tafel genoemd.
GI;:WEUGEN, b. en regelm. w., bestieren,
Cr. diriger (Vl.).
GEWIJD, o., in Vl. voor go wijd voorwerp,
fr. objel bénil. Zie in li.il. : gewijd/,
gewjjhet, en ghewij'tlde.
GEWIJIJ, GEWEID. Ik u:eel va11 geen gewijd, zegt men tu Gent; in 't fr. je ne
t:onnais pas les ddlttils, ik weet er het
gewiJd van, ik weut waar men naar
toe gaat. Is dit gowy'd 'tzelfde als in
Wostvl. gowaute, gewoute, of geweide,
fr. paturage? Kil. heeft het bijv. ghewijdt of ghewijdert; I. dilalatus, arnplificalus, d. i. uitgebreid ; gewijd
zou dus zoo veel zijn alS': uilgebreide
omslaudigbeden, uitwijding.
GEWII\ST, in N.-Arab. zegt men van
iemand die niet licht te bedriegen is,
dal llij gokwiksl is. llmu!ft durft niet
bepalen of but w. komt van 't sakslsch
wicca, of vun 't rwtlursaksi>ch wicker
(ons wichelaar), waarvau ook Iu den
Teutb, wickerij voor : wichelarij, gelijk ook bet Nedersaks. wicke11. (;ewtkl
is ook in Nedersaksou gehruikelijk en
't beteekent daur calitlus, {ormosus;
dus schünt bet met wikse11 in verbant!
te staan. Z. bü pos ge•Pik•t, hil. l55.
GEWILLIG, bijw., ruim, ltlls meer dau:
twee pond gewillig; dit boek is gewillig vijf francs weer·d (Vl.).
GEWIND, a. Zie sewond.
GEWISSELD NOCII GEI\I~l\1\D het is

wel dat, nocll gewisseld noc/1 gekeerd,
bet is wel betzelfde ·(Kortrijk). Zie
ldiot. blz. 4113,
GEWONEN, b .. eu regelm. w., gewoon
maken, gewennen (Vl.).
GEWONIG, gewend, gewoon (Vl.).
GEWOOND, gewoon, gewend (N.-Brub.),
in heel Nedersaksen is 't ook: gewollnt,
en bij Meyer gllewoent.
GEWORMSEL, in Vl. voor : gewormte,
on~cdierte·, allerlei insekten.
GEWOUTE. Z. gewaute.
GEZAAISEL, o., in Vl. voor 't Drab. zaaisel, bet graan of zaad dat gezaaid is of
dient om gezaaid te worden,zaaigraan,
zaaizaad, zaaikoren, zaaitarwe, enz.
GEZAAM, bijv., gezamenlijk :de gezarll8
vrienden, de ge:&arne er{genar111m (N.Brab.).
Glo;ZAPPIG, bijv., sappig, zaprijk: ge:a11·
pige peer (Oostvl. ).
GEZEDDER, o., gezabber bij lluremuns, in
't fr. bave; doch in l.irab. zegt men 't
voor stofregen van : zebbercn, zabberen, stil regenen, stof rcgeuen.
GEZEDIG, rond Mechelen uitgespr. geaeeg,
gezeig, bijv., zedig, stil, vreedzaam,
rustig : uwo docl1ter is ee11 ge:&edig
meiske, een geueg peerd, peerd dat
rustig is en niet moet ingetoomd
worden (ll•·ab.). bij Kil. glle-sedigh of
sedigh, ook ghesaet, gl1esaetigh of
ghesedigh, I. modeslus, trar~quillus,
placidus. z. gestadig.
GEZEED (zwure e), gezegd : wij he~t dat
gezet1d, wie heeft dat gezegd (l.irab.,
Aotw., Kemp.,Jii.-Brab.).
GEZEG, o , bijua''tzellde als gezegde: wat
is dat voor een geaeg, wat zegt ge
da~r voor iels, wal is dat voor een
manier van zeggen, wat een vitlle
klap is dal. Gezeggetl, Cr. ties u11 dits,
geruebttJD, fr. br·uils: er Ioopeii aarrllgr ge;egge11 roltd i11 tic ~lwl (llratJ.).
GEZEllEN, doelw. van zij~un :een gezryc11
rege11, d. i. regen zou fijn als war., hiJ
door eeo zijgdoek guLlaan, stofregen
(Kl.-Drab.).
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Gl:ZEGGEN, in Vl. on elc.lers voor zeggen:
hjj is .100 slecht niet als gij 'l ge;egl.
GJ:ZENUWTE, o., zenuwgestel, fr. les
nBrfa (Vl.).
·
GEZF.SSEN, GEZESTIENEN, GEZESTIGEN, GEZESHONOERDEN, enz., met
zes, zeslieD, zes\ig, zes honderd lo
sarnon (Overal),
GEZET, deel w. van zutten, bet. in Oost vI.
'tzetrde als in Drab. en Antw. opguet,
b. v. hij is er met gezel, d. i. bij is er
meê in zijoen schik, hij is er meê voldaan, opgeruimd.
Gl!:ZEUR, o., bedrog in 't spel (Vl.), van
zeuren. Z. dit woord.
GEZEVEN, GElEVENTIENEN, GEZEVENTIGEN I GEZ.EVENIIONDEROEN,
overal voor: mei 7, 47, 70, 700, enz.
GEZICHT, o., hij maakte een guicllt, bij
trok groote oogeo open, bij stond verwonderd, verbaasd. Hij trok of maakte
een guichl, als ik hem aei, gü moel
hier uil mijn huis (Drab. 1 Antw.).
Iemand iets' op 1jjn guichl leentm,
btlt. in Drab.: in iemand, op het enkel
ge~icht of aauien, zoo een vertrouwen
stelion dat men bem zondor vorder
onderpand, iets zou Ioenen. Ein gezicht maoke wie ein geel die broamele
vret, een gezicht t~ekken gelijk eene
geit, die braambezen eet, dat is verbaasd, VCfW!Inderd staan (Limb.),
GEZINDTE, GEZIN1'E, v., gezindbeid,
meeuing, zienswijze, Ir. apinion (Vl.).
GEliNTE. o , huisgezin (Vl.).
GEZODEN EN GEllilADEN IEVEI\S ZITTEN, bet. in Drab.: ergens veel zitten,
ergens van den huize zijn, ergens gemeenzaam. en gedurig zijn. Ge;ode11
btlzigt men iu Noord-Drab. veel meer
dan gekookt.
•
GEZOPJ>IG, bijv., zachl, malsch, zappig :
gezoppige peer (Vl.).

GEZWAAI, t• omslag, loeslel, nasleep :
toatilall liij eBII groot gezwaai op zijll
lijf; 2• de ruimte en uilgeslrckLheid
en de breed te der lakken van ecueu
boom van bet eeno einde tot he~ an-
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d~re

(Baron. van Breda) o( '&zelfde als
in on11 ldiot. blz. 4:S6, flllWaai, eu bij
Cat. fiiiWaai of vlucht, ol uitgoaLrektbeid der vlt~ugelon eens ~ogels.
GEZWADOKR, o. w" betzelfde in Drab.
als ,fwadderillg, en in WesLvl. waar
men ook ge;wadderBtl zegt, brabbeltaal. Deze beteeken is heeft gu~.qadder
nieL in Braband.
GEZWIJMEL, o., zwijmeling, bezwijmeli~g (Overal),
GIIEM, als uitgang. hem, heim,
GJEDE, GIJDE, v., doornbec11, fr, çr1nell11,
baie à'aubtlpine (Vl.).
GIEBELEN, o. en gelijkvl. w., gijbeleo,
1JicheJen ( l.imb. }, in 't HaiJeland :
gibberen \ldiot. 41S6).
GIECtiELEN, o. en gelijlcvl. w.,. 'Lzelfde
als: giebeltin of als bij Kramers g;ege.len, gijbeien of giobeleo, fr, rir11 sou•
cape; lo Antw. : aan!louden4 lacbeu,
in VI, : al lachonde een bodwong\ln en
scberp geluid geven. 'L Is een klanknabool.send woord.
GIEL, GIELE, voor : Gillia, ..Egidiu,, of
ook voor: Micbiel, Michaöl; biervan
de familienaam Gielens, Gillis, G~llens,
Geleyna.
GIELES, m.,lo gemeenzame spraak aebr,
voor ; maag, fr. eBtomac, ovenals
pmBe, bid•Jine (Maaslr.),
GIEMERl'IG, bijv ..• smakeloos, t1o1.1w; zouteloos, fr. fade (Maastrjcb,), Rewis is
dit woord verwant met gemelijk, gemelijkboid, dat Kil. o. a. verl. door
fastidio11us, fastidiu'(n, dus walgend,
wals; liet Is samengealeld uit giem en
ertig, ertig voor aardig of acbLig, en
giem 111 de wortel van ghiene11, betzelfde als Reeuwen,
GIEREN ia In Kl,-Drab. het legtlnovergeslelde van: '•ippen, de zeilen iokorten,
en bet.: de zeilen op de molo.nwieken
of vere11 teent~maal Qpenspanoen : zoo
giert de molenaar, als de wind maar
tlauw is. Spreukwij1.e: mB/I fflOil kunIIBII flippeil 1111 giaren, d. i. nJeu moeL
kunnQu ~andelen volgcos de.Qm~Lall-·

z.
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digbeden. Kil. beert ghieren, ghiersen
ol gheeren, in den zin van hevig vrageu, begaeren; maar gieren znl, bier,
wel 'tzelfde zün als : geeren, gèreu,
vergaren, vergaderen, namelijk den
wind in de zeilen, om den molen te
doen draaien.
GIFT, v., in Vl. 'tzelfde als gaaf, Cr. don:
S. Franci&cus-Xaverius doorluchtig
om zijne giften en mirakelen. Ook is
giflil een 11cliuddebondel, aldus gebeeten, omdat zulk samengebonden stroo
aan 't V66 lot voedstJI wordt gegeven
(De Bo).
GIG, mv. gigs, Cr. guiche, canottrès-léger,
vaartuig, met vier riemen, dat de liefhebbers op feesten gebruiken uit vermaak om elkander voor te varen.
GIJBE~. m. (giben), mv. grjbens, lange
magt~re mcnsch, fr. flandrin (Wcstvl.).
GIJLINGIIEM, oulings Ghilengien (dorp).
GIJN.\PPEL, ook sy'nappel, appcbien,
oranjeappel (Vl.).
GIJPSEN. Z. gispen.
GIJS, GIJSIIEllT, fr. Gisbert, GbisberLus,
bü Kil. Geys, Geysbdrl. Hiervan de
· familien. : Gysse~~s, Gij'&brtcl!ts.
GIJZE (gize), voor : gijler, iemand die
gijstof loert, spioen (Vl.).
GIJZEN (gie;r;e11), o. gelijkvl. w., loeren,
fr. IISpiOiintr (Vl.).
GILF, bijv., geel: gilve peer (Wtl.ilvl.).
GJLS (ldiot. 156), in 't l.and van Waas ook
gebr. voor : geile, gilte, dat is : etJue
gosnaden zeug.
GINSÈS, GENSÉS, ginder, 11aar genses,
naar ginder, gind:~ (Brah. eu prov.
Antw.).
GI~ST, m., manoeken dt~r gans, fr. jars
(Vl.).
GINTE, GJNSTE, bijv., giudsch (Westvl.).
GJN:;TER, GINTEH, bijw., ginder, gind~
(Vl.).
GIPI'EN. Z. lappen.
GII'SEN. Z. gisp, gispen en gopseu.
GISP, v., kleine dunne zweep, waarmede
de kinderen zaadlioll6n vau aardappel~ wtJgslingllreo; biervan bt~et gispe11

GI.A

or gy·psen, bet gispspel spelen. Kil.
vert. gliispe, roede, geeselroede, door
flagellum, lorum, verber.
GISPELEN, 'tzelfdeals: gispen (ldiot. t57).
GISPEN, uitgesproken : ~ifpsen, o. w.,
kinderspel in 'twelk de jongens milt
eene gisp zaadllolltm van aardappels
wegslingeren {KI.-Brab.). J{il. vert.
ghispen, door : slaan, geeselen, flagello, sive loro cretlere, verberare.
GISSELEN. Zie gusselen.
GLABBEEK. Onderscheiden plaatsen dragen omtrent dezen naam; 't is samengesteld uitgfad, effen, en beek Zoo beeft
men : Glabbeek, hij Loven; Glabbais,
bij Ni) vel; Glabbeke, Glabbeca pagus
el fluvius Ga/lobrabanlia~, unde lapillorum iustar Gemmarum CO!Jia ,
zegt 1\iliaan ; Clabecq, bij Tubl•eek
(Tubizo); Gladbacli, in Duitscbland,
enz. Dat vele waalsche dorpen vrouger
vlaamscb wumn is le gissen ui1 de
Neörduitsche namen die zij, miu of
meer verbasterd, dragen, b. v. hfolellbais, Molenbtok, Orbais, Oorbolek,
Thorembais, Toren beek, Dor~nbeek,
Tbollembeok, Marbais, Meerlwek,
Opprebais , Opperbeek , OpdCJboek ,
l'ietrebais, Sleeubeok, Nodebais, van
bais of bai:c, beek, en Node, eeQ.bet~k
die in de Dij I loopt; Wavre, Waterplaats, Ophain, Opbem, 1/autaitl,
lloutht!m of llauthem, Nivelles, Nüvel,
Jure, Eller, /Joruival, llrondal, Corbais, Kor{l)hoek, IVailliain, Waulhem,
Oisquercq, Oostkerk, llebecq, lloubaix,
Roosllcok, \Visbecq, Westkerke, Estienkerk, Steeukork, enz., enz.
GLAZEMAN, IJLAZEMANS. Z1e glazen.
GLAZEN, uitgcspr. gelo:en. Glazeu palaten, ook genoemd gelazeman& of glazemans, dit zijn olecbte aardappels
die als doorscbijuend en waterachtig
zij u ( llrab.); in Westvl. zegt men :
!llazo11dB aartla[lpels; ylazend~ ooyon
zijn onklare, ver•torveul:' oogeu.
GL.UENBOTEHIU", gczo.;d voor : tl611
glas geuevur (Ncvele).
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GLAZENDE. Z. glazen.
GLEI, o., in VI, gezuiverd rogge stroo,
bundel van het beste koren stroo, in
Drab, walm genoemd. Z. gelei (ldiot.
blz. UIS en 457), glei bij ons en bij De
Bo.
GLEIEN, van 't gezuiverde stroo bundels
of bussels maken (Westvl.).
GLEIERWERK, GI.EIERSWERK, GLEII<:RS, o,, vaatwerk van fijne witte
aarde met Unasch verglaasd, fransch
faïence (Westrl,).
GLETS, m., oogenblikkelijke glans of
schitter als : van den bliksem, of 't
geflikker der zon op een blinkend
voorwerp (Vl.).
GLETS, bijv., wortel van gletaen, glitsen,
fr. glisur, glad, glibberig, slibberig,
slerig, schuifelach tig, fr. gli1sant (Vl.).
Zie bij ons (blz. 4i:S) g1lellig, thans
glad. Kil. heen glallen, voor : gladmllken, of gladden, en gladdigheid.
GLET'l'((j, bijv., 'tzelfde als geleilig voor:
glad, slibberig, slibberachtig : eon giet·
tige, m., word~ ook gebr. voor: oalsch·
aard (Drab., Antw.). Kil. beeft glattigheid voor : gladheid, gladdigheid,
.. zach~heid,eO'enheid, slibberachtigbeid.
GLEZER, m., jllazemaker (1\faastr.).
GLIMMERING, van glimmeren, schemeren, glinsteren, fr.luire, beL. scheme·
ring, glinstering, fr. lueur; glimmeren
is eene voortduritJg van glimmen.
GLIND of GLINT, fr. latlis, treillage,
upalier. Z. gelend (ldiot. blz. 4<i5) en
De Do op gelent, bi. 3~3,
GLITSEN, GLETSEN. Zie in ons ldiot.
US!J, gledsen, glijden, slibberen, fr.
gliBBer. Z. glets (Westvl.).
GOCHTIG, bijv., vocbLig (.Waas). De tJ.
veranderd in g, gelijk de g zich door r
of v dikwijls laat vervangen als in
ploeg, ploe{; hagetrook, avetronk. Z.
de letter G.
GOil. Jet& God en den maalder laten
scheiden, eeoe zaak oubeslist laten
(Drab. eo elders). Leven gelifk God in
rrankrifk (Delgie), of,levm lifk God in

Saksen (Maastr.), leven zonder kommer of zorg, leven zoQder op de toekomst of iets te peinzen. Gods water
over Gods dijk of akker laten loopen,
zorgloos aan leven, zonder zich de volgende dagen aan te trekken (Gent).
Hij was met sijn geschenk .zoo lllij en
opguet, als hadde hij Gods kap en
Jlarias mantel gekregen, d. i. als
hadde hij iets allerkostelijkst ontvangen. Gods wordt als versterking soms
gebruikt voor : fel, zeer, groot: ee11
Gods leugenaar, eeu felle leugenaar;
hoe is l1et Gods meugelijk, hoe is 't
toch mogelijk (Overal). Gods gansch,
voor : heel en (lansch : hjj sit God1
gar11che dagen alem. God noch goed
men11ch, volstrekt niemand : men ont·
moel daar God noch goe mensch (VI,).
GODDELOOS, Jlijv., voor: fel, groot: eera
goddeloase deugni1t. Het bijw. luidt
godcteloosig : het i1 goddeloo.:sig koud
(h. 'en d. In 't Hageland).
GODDELOOZIG. Z. goddeloos,
GODSIJEOIUEGEI\, IICbijoheilige (Vl.).
GODSDLOK, goeilük menscb, duts (Westvl. en Hagel.).
GODSBIUJZELRENS, allerkleinste stukskeus (Wilstvl.).
GODSCH, in Westvl. gebr. even als iu
Drab. : Godsig of grtmdig, voor : heel
en gansch :den godscl1en dag werkt hii.
GODSDEEL, aalmoes die van Kerstmis tot
Drij koningen gegevell wordt (Westv I.).
GODSE. Z. zwelte (ldiot. 8D9).
GODSENHOVEN, dorp bij Landen, Cr.
Gossoncourt, Men schrijft ook Doodsenhoven en vroeger Goldsenboven.
Goedsenhave in akten van de hertogen
Jan 11 en Jan 111, van f 3f i en 433't.
C. Van Gestel meent (Hist. archiepisc.
Jlechl.) dat bet w, is samengesteld van
hof, I. curia, eo Gozo of Gosilo, frank iscben vorst. Men heeft ook bet dorp
G11ssenhove, bij Orsmaal.
GODSHELLI.-:R of HELLER vert. Sleeckx
door : arrhes, hetzelfde als in Drab.
weerde'l", werder, wedde, of als bij Kil.
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Gods penninck, l."'arrlia. liet hoogt!.
heller bel. duit
GODSKIND, zeer deugdzaam , uitermate
goed {Vl.).
GODSLAMP, in Vl. Godslampte, de lamp
die voor beL Heiligdom, wau het !loog·
weerdig Sacrament iu rust, geduriglijk
brandt, fr. la lampe du tabernacle
(Overal).
GODSSCHEL (uitge~pr. Goodsschel). die
~chel or bel waarmedtJ de koster beH,als
hij eene berechting helpt doen (Limb.).
GODVRUCHTENHElD , godvruchtigheid
(Westvl.).
GOEBE, klanknahootsenll w., hetzerde
aiR : rommei]Jot, pot met een vel overspannen, Pn, als men dnarop met een
stroopijl or stokje aan 'L spelen is,
hoort men : goebbe, goebbe, e11 dit spel
heet men in Westvl.:goeben,o.w.
GOEBÉ, GOD BE, 'tzelfde als : gabbe
(blz. I :JG), gapende wond en beet (Kl.Drab.). Z. bove11 : gnwe, bi. 88.
GOED. Voor geen goed (of geld) !Jan de
wereld, voor geen boegenaamden prijs,
voor niets ter wereld (Overal). Goed
en goedje, ttl Gent met minachting
gezegd van slecht volk, van dellgnietenvolk : wal aardig goedje, - 't es
mnar deu,qenietsgoetl. Soms zef.!t men
tu Gertt, van iomaotl die 't p:ezelscbap
verlaat en huiswaart~ klmrt :
Jli,.,• goPr!, ui Jrm r!P K•·nol<
E11 eldr•··• ooit.

Uit goed zegt men, C\'en nis t•oor goed,
In legenstelling van lloor kwaad :
voor_goed spelen, Is voor p:eld ~pelen.
- Goe goed pr&'8t ze ze/ven, goede
waat moet niet aangeprezen worden
(Overal). Goe goed i& 's llifand., geld,
zeggen de vlaanderscha winkeliers,
waardoor zij te verstaan geven, dat
hunne goede waren zelfs door vijanden
gekocht worden. Een man or heerken
llan góe leven, een die niets verricht,
die te lui Is te werlcen. Goed, ~oor :
gemakkelijk, gretig, gulzig, rijkelijk,
nuttig, wel, zeer: goed t•an leeren,

goed !Jan nanneme••, goed van innemen :het i& !laar goed t•an eten til
drinkm; gij kunt het daar goed voor
doen. Goed, voor : bijna, bijkans, omtrent: hij is zoo goed als genezen, zoo
goed als !'huis, ik heb zoo f!Oed als
gedaa.n (Overal i11 't Zuiden). Er goed
voorzitten, het wel hebben (Brab ).
GOEDfiORSTIG, bijv., good van io.borst,
\
goedaardig (Vl.).
GOEOELE, GOELE, GOEJ.F.I{EN, Gudule,
Gudula: inSittler Goeiekerk te IJrussel.
Hiervan de familienaam : Goelen.
GOEDEPAr (goepa11), papzak, goedzak,
goeielijk mensch (Vl.).
GOEOERTIERIG, bijv., goedertieren
(Overal).
GOED HOUDEN, als b. w. in goede11 slaat
hebouden, bewaren :ge zult die appe/8
tot nieuwjaar niet goed houden. Als
o. w., zich in goeden ~laat houdèn,
kunoen liewaard worden : het (ruil
houdt dit jaar niet lang goed. Iu
dezen zin wordt er meestal zich onder
verstaan, ook doet men er meermaals
zich bij : die peeren houden zich maar
goed tot Allerheiligen ( Brab., ·Vl.).
Goed houdw bet. ook : goedkeuren,
aannemen (Drab. en elders).
GOEDMOEDIG, bijv., goed, 1.acht van gemoed (Brab., Anlw.).
GOEOSIII.OI\, GUTSIILOK, goedzak (llr.,
Kl.-nrab.).
GOEDSIIEUGIG, 'lzelfde als goedsjeugdig
(ldiot. IJiz. iliH), goeielijk, wl'lgomoed,
goedaardig, zachtzinnig (Vl.).
GOEDSULLIG: eert goedsullig meisje, ook
hel i& eene goede jool, ecne goede
sukkel (Oostvl.).
GOELE, v., eendvogel, ook de roep waardoor men ·de eendvogels roept, men
roept: goeie, goeie, goeieken (Vl.). Zie
Goedele, Gudula.
GOELE, m., sul, goede soul of löbbe
(Ua~selt).

GOELEKEN. Hii houdt van de goeleken.,
or hij kan een goeieken steken·, bij
drinkt geerne borrels (Vl. ). Zltl
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~oedele.

GOELEN, o. w., stroomen (Oostvl.).
GOESELEER, 'tzelfde al11 : guBieleer (ldiot.
409}, d.i. moralg vent. Van goeselen,
flll:Jselera, storten, vuilmaken met nat
(Lubbeek). Z gouelen.
GOESTEEREN, o. en gelijkvl. w., van 't
rr. godter, voor : bevallen, aanstaan,
lusten : diJt goesteert me niet (b. en d.
in Vl.).
GOEVERNEUR, GOUVERNEUR , te en
omstr. Brugge gebr. voor: zat, dronken :hij is goet.'IITntur of, lap heeft dm
gouvenaeur guim, hij Is dronken.
GOIDSENDOVEN. Z. Godseohoven.
GOlSSLAAGACHTlG. Z. gadeslaanach&lg.
GOLFEREN. Z. galleren (Jdiot. 437).
'
GONlNGS, naam eeoer soort van wiLle of
blouwe erwten.
GOODSENDOVEN. Z. Godsenboven.
GOOL, v., 'tzefde w. in Oostvl., Waas, als
in WesLvl. geule (De Do, 368), d. i.,
)door, groef, greppel, riool, goot.
GOONTER, bijw., ginder, ginds (Westvl.).
GOOR, GOORE, evenals Goris, verkorting
van Gregoriua (Drab., Aotw., Limb.).
GOORACHTIG, bijv., dat op goor trekt
(Vl., AnLw.).
,
GOORPALING of KWELMPALING, paling of aal uiL rotte moddergrachten,
vijvers en poelen {Vl.).
GOORSMAAK of GOORACHTIGE SMAAK,
slijk- of moddenmaak, b. v. dinisch
hee{l eenera goor&maak (Vl. en elders).
GOOTGAT. Staan kfiken gilijk een uil voor
or in een gootgat, or gelpk eera uil op
eenera kluit, dwaas, verwonderd staan
gapen (OosLvl.).
GORDIJN, verwant met 't Cr. courtine.
.Achter de gordijra sitlen, de anderen
doen werken of iets doen uitvoeren,
terwijl inen zelf op zijnen loer ligt or
verdoken zit, om zich buiten bet spel,
buiten zaak te houden (overal). Er sit
iet11 achter de ·gordpn, er schuilt iets
achter, er soheelt Jets aan (Drab. en
eldeni).
·
GORDING, GURDING, v., noemt men te
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Gent bet paalwerk, beiwerk of de paJen eeoer brug. Te Werchter ia gording : een planken vloer.
GORIE ofDROEKSTAVAST, twee namen
van kinderspelen (Antw.); in Kl.-Drab.
Stomp.
GOI\ZELEN. Zie Gosselen.
GOSSON, van 't fr. garçon, Is de naam
welken men geeft aan de voerlieden,
die wekelijks kalk nn Nllmen naar
Tienen vertoeren (Omstr. van Tieben).
GOTÈLING, GEUTELING, gpgoten stuk
ijzer ot metaal, in· tegenstelling van
geslagera metaal, !• soort van koek,
die uit een· lepel op het ijter gegoten
wordtj waarop. bij dikker wordt en
bakt (Vl.).
·
GOTENKUISCHER, m., magere vent, magere spiering (scheldnaam) (Gent). In
KI.· Drab. is 't : Gotenruimer. Z. goot••
GOUD, te Gent en omstr. zegt men : ifr
at het niet, 41 lllide 't mp t1ol goud ,
elders : ifr at het raid, al ware 't met
goud bedekt.
GOUDBLOEM (gabloem, goubloem), In de
woordenboeken verf. door : &ouci,
wordt in Vlaand. soms gezegd van de
zonbloem, fr. lfllotrope, en van de
sulkerijbloem, rr. pilllltllit, or van de
boterbloem' fr. ballinet. Docb men
noemt In Drab. ook boterbloem, ·eene
soort van wilde ranonkel.
GOUDVOGEL, weduwaal (Vl.).
GOZZELEN, GORZELEN, o. en gelijkvl.
w., storten, door storten bekladdenor
vuiltoa ken. Hlenan gossetaar, die
gorzelt; gor111ling, storting; gegorsel,
geklad, bekladding (Aalst en omstr.).
GOZZELING, • ., bet voortbrengsel van bet
gozzelen : datgene wat tene gossetaar
in ajjne tslloor o( jatte laat, na bet
eten of drinken (L. v. Aalst).
GRAAD, •oor : maag, ~aagscbap: noch
tn"imd noch ·grtltld hebben, geene
naastbestaanden hebben, hoegenealnd
11eeoe bloedverwanten hebben (Tienen)
GRAANRAT, v., graaoopkOOper (Vl.).
GRAANVLOER, m., bij brouwers de plaats
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waar men hel gewe!'kte graan te kiemen le~~:t om mout te maken (Vl.).
GRACHT, iu Westvl. m. :den grachl over·
springen.

GRAMEIEN, o. gelijkvl. w., gramme~len,
glimlachen, fr. &ourir (Vl.).
!11. begon Mm I~ t1!8il!n
En hU 11161 aan 'I gramN11.
GRA}f~IAAT,GRAM~ATE,m.

en v.,kooreen grollerse zegt'men in Drab.
GRAM~fEEL,.GREMEEL, lachje, glimlach
po~.

(Vl.).

.

GRASBIJTER, m., kalf dat voor :L eerst
naar de weide gaat (Bar. N.-Breda).
Z. grasbeeste (ldiot. 461 ).
GRASBLOEM, GERSBLOEM,. madelieve
(Turnhout), 'tzelfde als : kersouw.
GRASTJIEP'ER. Z. geriljieper. .
GHAT. Z. gerat.
GRAUW, bijv., onrijp, groen, rak, ruw,
rouw, grouw.
GRAUWE DIAMANTSLIJPER, kasseislüper (Tervueren); grauw voor groor.
GRAVEN, vroeger Grevm, bet waalscha
dorp bij Waver, Gre:, of, volgens Cho·
tin, Grez- Doiceau.
GREBBE, v., riool, goot, grachtje (KI.-Br.
en elders). z. !JI'ep en greppel.
GREEF, m. 1 ook in Oostvl. gebr. voor: een
die nooit te \'rede is, knorpot, krijscher; vandaar: flreeven (met zware e)
or grillJen (ldiot. blz. 4113). knorren.
GREENDER en meest GRENDER, m.,
. grommer, grompot (N.-Brab.); 'tw. Is
afgeleid van grenen, grijnm or grienen, in N.-Drab. en heel Limb. gebr.
In den zlo van weenen, schreien.
Grgnen bet. ln den Teuth. weynen,
PCbrijen; Rif. beert grijnen or grenen
in den zin 4• van grimlachen, glimlachen, valsch lachen ; '!• van weetJen,
schreien.
GREEEN. Zie gereeden.
GREES , 'GREJS, o., gruis, steeogreis
(Westvl.).
GREEVEN (L. v. Aalst). Z. grèveo (ldiot.
hlz. 463), knorren, morren, mllrmureeren, grollen.
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GREINZEN, o. gtJiükvl. w., p;rijozen (Vl.).
GHE~ELEN, GHEUMELEN, GRIEMELEN, b. en gelükvl. w., morzelen,
kruimen, kruimelen, tot gramels maken(Vi ).
GREMELING, GRIE~ELING, GREUMELING, v., kruimel, morzeling (Vl.).
Z. gremel (ldiot. 463).
GRENDELSTEEN, steen met een gat in,
waar de grendel in geschoven wordt
(Vl. en eldars).
GRENDER. Z. greender.
GREPPEL, 'lzelrde in N .-Brab. als: grtppt,
grippe, gruppe, in Vl.; grop~ vert.
!{il. door : {ovea. In Brab. ze~t men :
groep, groebe, in 't hgd. grubs, en iu
sommige streken vau NIJdersaksen :
grUbbel. De Bo beeft greppe, grippe,
g'ruppe, voor : riool, goot, grachtje,
waterioópje. Z. Grep. (ldiot. bi. 463).
GRETE, v., voor: reet, rijle. rele. spleet,
scheur, fr. {ente (Oostvl.); van :rijten,
scheuren. Z. gerrel en gerre ( ldioi.
hl. 449).
GREUMELEN. Z. gremeleu.
GREUN, o., roet (Limb.); in Drab.: zoet
en zwertsel der schouw; in Vl. :
grijm; bij Kil. : grijmsel.
GREZEL, fijn gruis van steen. Hiervan
grezelachtig, ruw, als met grezel bedekt (We~tvl.).
GRIEBELEN, b. gelijkvl. w., grielen, grabbelen (Gent en omstr.).
GRIEL, m., dat vao ouds grabbel bet.,
hoort meo, te Loven en omstr .• voor :
meni~~:le: er tva& ne griel va11 t•olli,
hot krielde er vso volk. 'tI~ licht voor:
kriel, wortel van krielen, in overvloPd
zijn, in menigte zijn; en krirlinghe is
bij Kil. abrHtdantia, ffi!'nigte , overvloed.
GRIEMEL, GRIEMELEN. Zie gremel, grcmeltlo.
GlllEMELING, v.. griemelingsken, morzelingsken. morzel ken, storje (Omstr. van
Loven). Z. greumslen (ldiot. blz. H;:J)
en griemelin~~: (lM).
GRIEND, GRIND, GRINT, in N.-llrab., in
·lil

GRI
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Kemp. en licht ook in Limb. gebr.
voor: wissen, wijmen (zie die woorden In ons ldiot.) of teeoeo, zoo genoemd, omdat dit geboomte of wiSseobout gewoonlijk wast op eeoe griend.
Nu in den Teutb. lezen wij : grfjnt;
wordt in '& lat. arma,. insula, mediamnis , salictum , alluuies , d. i.
zandplaat, soort vao eiland: wissen-,
wij men- or leenenboscb or plaats waar
dit boutgewas lichtelijk groeit, aangespoelde grond. RreufJ"t (blz. !fO)
schrijrt • gri11d voor griend. • Menso
Alling, op grinnes,Ieldt bet w. ar van
't Friesch grin, ~~:roen i of van grind,
grond, hetwelk voor de Breda~cbe uitRpraak zoude ploiteo. Hij zegt het te
hetee~enen • de groen loof beginneode
te schieten op si ijkingen der rivitlren."
Groen, in Dr·ab. gruun, te Loven grien.
lljlderdijk heeft grient, v., voor :aangewonnen land, als zijnde eigenlijk
gri11nte. vao groeien, groen.
GIUENDWIW, '&zelfde als In de woordenb.·
grintwl'g, fr. c/remira de gravier; vao
grint, grof zand, en weg. Zie keizeiwegor kiezelweg, kltselweg, weg van
kleine keiljes (l.imb.).
G~JF.I"EN, b. w., grijpen (N.-Brah.).
GRIETE, voor: Margariela (Overal). Hiervan de familienaam : Grietens.
GRIEWELEN , 'lzelfde als : griebelen,
grabbelen (Omslr. van Gent).
GRIEZELEN, b. gelijkvl. w., grabbelen,
~~:rieleu. Kil. schrijft dit w. greaelen,
greyselen, en vert. hot door : coragerere, corradere avide, gretig samenschrabben. Hiervan greseler, voor :
gierigaard ,schrok ,schraper ,schrabber.
GRIEZELINGE. Z. griezelen.
GRI.IREI.F.N, h. en gelijkvl. w .• gr·abbelen,
~trijpen (Vl.).
GRIJMELF.N (griemrltm), o.w., stremmen,
kabbelen, fr. &6 cailier (Vl.).
GRIJMI~N, o.w., met grijm vrlllmakeo :
de leelel gr9m1 (Vl.) i in Drab. : masselen (ldiol. 365).
GRIJ~I\OORN, GRI.IMTEKOORN, kooro
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or graau waar veel grijmte in is (Vl.).
GRIJI\ITAUW, auw or aar met grijmte,
zwarte aar in haver, gerst, tarwe, rr.
épi nielle (Vl.). z. M3sschel (ldiot. 365).
GRIJMTE (griimte), bet zwart or massel in
tarwe, gerst, haver (Vl.). Z. massel.
(ldiot. bi. 365).
GRIJNEN, bij Weil. grienen, in N.-Brab.
gebr. voor : schreien, weeneo. Zie
greuen, greeoder.
GRIJNS (grirrs, g•·uns), m., wortel van
grij~azm, grolpot, koorpot, grommelaar , ttrompot , misnoegd meoscb
(Westvl.).
GRIJNZELEN, 'tzelfde als : gritselen, grij·
zelen, gris.~eleu, ~erselen, als koud
worden, sidderen, rr. {risonner (Vl.).
GRIJZEI.F.N. Z. krijzelen.
GRIJZEI.ING, GRIEZELING, v., griezel,
kruimel (Vl.).
GRIJZER, is omstreeks Lier de persoon
die op de kist vau eeoeo doode zit, als
bet lijk naar de kerk gevoerd wordt.
Vao grijze~a, in deo zlo tan weenen,
schreien.
GIUM, GRIMSEL, 'tzelfde als : grijm,
grijmsel (Vl.).
GIUI\IMI~LEN, gelijkvl. w., kabbelon :die
melk is gegrimmelrl (Vl.) i In Drab. :
hel melk is malle geworden, is io een
mat ~eschoteo.
GRIND, GRINT, mv. grinten, wis, leen
(Kemp ). Zie boven griend.
GRINS. Zie grijns.
GRINSEN, voor : grijn.,en of grjjn:un, io
deR zin van : koorreu (Broh.). Hiervan
grinskop, grin.,pol, kuorpot. Te Autw.
zegt men : hij doet heele dagen niet
als greve1a en grolltn, voor grioseu
(ldiot. 165).
GRIZZEN of GRISSEN (Idiot. 465), zich
rood het vuur warmen : we sullen
ons eens gaan wal grinen. Hiervan :
grispot, lollepot (Omstr. van Lier en
Mechel.).
GROUBELEN grabbelen (Vl.).
GROEI, m., eeoe kinderziekte of kwaal
zoo genoemd, omdat meu die piju
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toeschrijft aan het groeien der kinderen. Z. was (ldiot. blz. 8H).
GROENE 81\EM, soort van vogel hijua zoo
groot als een lij.;ter, misschien de
vogel dien de geleerde marouette noemen. Z. bremscheer (Omstr. van Lier
en Mechel.).
GI\OENING, m., soort van groenen appel
(Drab.).
GHOENJAGJ-:R, l• soldaat van 't voet- of
peerdenvolk in 't groen laken gekleed,
fr. grenadier; 2• groene ~orscll die in
't water verblijft (Kemp., Balen).
GROETEN. Na iemands dood gaat men
dezes familie gr.oeteo of begroeten, d.
i. haar de dood aankondigen en ze
ten lijkdienst verzoeken (Waas),
GROEZE. Hü heeft de gro~ze, bij beeft bet
poot.je of 't Ocresijn (Geut).
GI\OF. Tiel grof '" groot hebben, alles io
overvloed hebben (Drab. en elders).
Grof larwenbrood, gruisbrood, brood
met de zemelen meé io gebakken
(Drab., Antw., Kemp.). Grofvan geraad zifn, knokkelig zijn (b. eo d. in
Westvl.). llij is de grofste van den
teems, bij is de slechtste van den hoop,
't is eeo ruige kerel (\'1.).
GROFFIAAT. Z. violet (ldiot. !115).
GROND, voor aarde: die weg.zal goed zijn,
aJs er 110fl wat gror1d zal op9evoerd
toezeil (Limb.).
GRONOEKE, o., een weini~ drank ~at in
de Oesch nog overblüft, het laatste ~ao
de Oesch (1\ortrijk) : tlrink de (lesch
maar uit, der es maar een gro11deke
meer in; jo Drab. zou men zeggen :
er is maar een klatske of kletse meer
in.

GHONDHEI\TELJJK, voor uit of in den
fZrond van zijn hert.
GI\ONDIJS llii ziet er kouu·elijk uil als of
het grondijs d·retf, d. i. als of bet bijteod koud ware, alsof het steeoen
vroos (h. end. in Oostvl.).
GI\OOT EN KLEIN, voor: hoog, laag: de
Maas js groot, klein, l1et water is hoog
of laag (Roermoode).

GUL

GROO'fE DEIGAARDE of BIJGAARDE, Cr.
Grand Bigar, dorp hij Brussel.
GitOOT HALLET, Grantt Hallel, dorp in
't r.uibcbe.
GRUIELEN, o. w., gruwt~len (\'1.).
GRUIZE BROOD, o., grof larwebrood met
het gruis (;,:emelen) er in meé gellakken (Vl.).
Gl\UMMER, voor : grommerslfjk : 'I is
maareBngrummer,zegt menteAutw.,
dat is, een zeven uren lijk, een lijk dil~
'11 morgeus om zeven urt~n begra~en
wordt. Grummer, voor: grommer, van
grommer~, grimmen, grolleu, omdat
men' bü zoo eene begrafenis maar eo
dof, stil gezang laat booreu.
GllUNS. Z. grijns.
Gl!DS, in Drab., Kemp., N.-Brab. veul
gehoord bij 't volk voor goeds eo Gods:
hii vertBll niet veel gud1.
GUIFELEN, b. gelükvl. w.,smüten, gooien,
werpen : ondereen guifelt'n (Vl.).
GUIK (guuk), m., bet dof geluid of gezucht
dat een arbeider uit de kt~el laat hoQren, als hij eenen zwaren slag geeft,
't fransch han, ahan. Uiervan guiklln
(Westvl.).
GUIKEN, uitgespr. guken, o. w., eenen
guik geven, Cr. pousser 1111 ahma, eeu
boomkapper bij eiken kap of slag der
bijl guikt. Gr4ilfen bet. ook : gooien ,
met gewtlld smijten, met gramschap
smijten, van zich wegstooien (Westvl.).
Z. geuen, gtlujen (ldiot. bil. 453).
GUIL, v., ijdele tuit, zotte muts of blaar,
allen oamco die men io Drab. geeft
aao eeo dwaas, zot of oonoozel meisLe
of vrouwmenscb.
GUl I., groote pofl of vijver fZevormd door
het doorFpoeleo van eenendijk (Willehroek eo om11tr. ). Kil. geeft gulle op
als een oud boogd., saksisch en .{l:elderscb w. en Meyer ghul/e iu den zin
van draaikuil, draaistroom, draaikolk1 wiel iu eene rivier, I. vorago,
gurges.
GUKEN. Z. guikep.
GULDt:, uitge11pr. gtil, zegt men veel in
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. Drab. en elders even al~ l{il. voor:
gildB, gelijk men nu schrijft.
GULDEN MIS, de Jllecblige .mis ter eere
van Onze-Lieve- Vrouw, die op den
kwatertemper woensdag voor Kerstmis 's morgens heel vroeg gezongen
wordt"(Overal).
GULDEN WOENSDAG, VERGULDEN
WOENSDAG,de kwatertemper woensdag voor l{erstmis, waoeer de gulden
misse gezongen wordt (Westvl.).
GULK, ook Gulik, fr. Ju/iers, Gollo:erland,
camlil de Juliers.

GUMMEN, o. en gelijkvl. w., hemmen (Vl.).
GUNSTER, bijw., ginder, giuds(WesLvl.) .
.GUNTE,GUNTSTE, bijv .,giodscb(Westvl. ).
GURDE, v., Ie Nevele, in Vl. ~ebr. voor
haast : in een gurde, in haast. Is dit
w. misschien verwant met jost, dat

GUS

Kil.opgeeftalsoud vluaoderscben vert.
door impcluB: drift, glwBld, aant·al?
GURI.)JNG. Zie gording.
GURIK, GUR~, GUURK, I. Gaugericua,
franscb Gery. Uiervan de familienaam
Gurks,. Gurik8.

GUSSEL, m., morserij, fr. aaloperii,. in
deo engsten zin , v., eeoe morsige
vrouw, fr. ur&e salope.
GUSSELEN, o.w., gud!en, epuitl!o, met
geweld ergens uitstroomen : hel bloBd
guBBeldB Br uit (Vl.). goeszen, gt~&m
of gusBBn (ldiot. blz ..469).
GUSSENHOVEN, .ouliogs ook ·Guessenbovt~, dorp io 't Hageland ofet te verwarren met Godsenboveo.
GUSTE KOE, koe die droog staat of geen
melk meer geeft (Limb.). Zie ldioL.
I blz. 469.

z.

I
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HAA-G, v., eogelscb hedjB, boogd. hecke,
hag, fr. haie, oud oee~duitsch, hegge.
Johosou merkt aan dat bet w. hedje
ucbter ten zelfsLI\odig oaaD!w. gevoegd, iets slechts, iets kwaads, leis
verachtelijk& aanduidt : zoo spreekt
Swift van een hedje-preiS, l'n Sbake.,.
speare van een IJedjB-prie&t. Jobusoo's
aanmerking is ook toepasselijk op
haag, l1aege, haghe ,· zoo heeft Kil.
l1aegh pape, haegh munck, 'tzelfde als
't engl. hedje-priBst, . haegb · muotè,
vabcl)e munL,slecht geld,haegh·klerck,
h~egh- schol•, haBgh -lap, gemeeoe
herberg, l111egh- weduw11, nu haagweduwe, haBgh-wond, bastaard. Men
beeft Haagatraat, te Herne (llerinne).
Zie Delforterie, Aoalogied etc.
HAAGSTRAAT io 1\1.-Rrab. 't~elfde als
hagen.

HAAIEN of IJEIEN. In 't 1.. van Waas
zegt men : de akkBr haail, om te be-

duiden dat de akker niet vierkanLig is,
daL bij roodaobtig omdraait. Sleech •
beeft: haaiho1k, v11rfr, door: pillee dB
IBrrB qui

''"'pas carr6e. ~oor haaiBn

il! 't in KI.-Brab. en elders awqaien.
HAAIVAST, m. (bou(d)vut), ijzeren baak
(Roennoode).
HAAK. Hjj aal wel aan den haak g"akln,
hU zal wel vast geraken, z11 zullen hem
w.eleeos vast krijgen (Drab. en elders).
-Met haken en oogen aalletmharagfln,

los, aleebt aaoeeobaogeo, niet vast
zijn, overdrachtelijk : met leugen• ot
valscbheid omgaan : die •aak A411191
maar
hakBil IR OOgiJn at~neen; die
zaak ligt in deo war (Drab. en elders).

met

Ik ben i11 mjj111m haak niet, ik blll buiten mjjnen haak, Ik beo niet wel, oopasseiUk (Brab., Vl. en elders). E1n
man builen haak, een buitengewoon
man, quelqu'un hor~ lig'IIJ (Antw.).
D1n haak in de keel hebb1n, ergens
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toe verleid zijn.
HAAL, fiA I.E. Z aal, ale, hèèr (ldiot. bi.
IIAAI\f, eigenlijk : 't juk of, ga•·eel voor
petlrden eu ossen, fr. collier, bourrelet. Doch in 1\1.-Brab. gebr. men haam
I'OOr : streng : doe de l1amen aan de
zwing vast. Men weet dat de peerden
ingespannen zijn als de lilrengen aan
tie zwing en aan den haam of gareel
vast zijn gemaakt. I/aam is !n 't eng.
hame, verwant aan bet angelsaks :
ham, l.ama, en 't ijslandsch hamur.
IIAAMSCIJIEI\, ook HAAMSCHUD, o,
'ttelrde als in Brab. zwing, in Westvl.
zwingel gebeeten, en als in 't Hageland
hameet \haamzeel), in 't fr. palonnier,
dat is bet hout waaraan de strengen
zijn vastgemaakt als het peerd trekt,
zwengel of zwenghout. Zie haam en
aanschijn (ldiot. bi. ~).
HAAMSCHIJF (aanschij(), bet.zelfde als :
haamschierofzwiug(omstr. v. Loven).
liAAN. Den haan ir1halen, bet. in Vl. hetzelfde als in Brab. den mei inhalen
(ldiot. 370), d. i. waneer men met de
laatste kar of wagen graan van het
veld keert, dan steekt men er boven
op eeneo baan van loover en gebloemte
samen gemaakt, de kindilren en 't
werkvolk zingen : vivat, vivat, leve,
leve den haan, en dan is 't kermis op
de boef. lianekapping is een vermaak
1an jongelingen bierio bestaande :
men moet geb!inddoekt of al rijdende
naar den bals van eeoeo omboogbangeoden baan kappen (Omstr. van Lo·
ven en Tienen). Van 't haantje 11aar
't htnlje ( teuntje) loopen, links en
•·ecbL~. van bier tot daar, over en weer
loopen , van lierodes n,aar Pilatus
(Kortrijk).
IUANSI<ETEK. Z. banskepak.
IJ AAI\. Als er baar iu de strot eflns verkens
JlrOeit, zegt men rond Tienen : dat verketl heeft 11111 haar. Dit baar wordt
eerst zoo goed mog~lijk afgesneden en
dan oog geb.rand.
HAARDOTS, dots van baar, fr. chignon

n
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(flent en omstr.). Z. dots (ldiot. 10~).
HAA lli{LEIN, in 't fr. de fil en aiyuille :
zijn gedacht haarkleir~ uitloggen, d. i.
met a1 zijne omstandigh!lden, met de
~rootste nauwkeurigbeid (Autw.); io
de omstr. van Loven zegt men :met
ap- 1111 depemlentie of van het naaldllk~tl tol den draad uitee11doen.
HAARKI.IE\'EN, o. en gelijkvl. w.: bedillen, op beuzelarij ~preken, fr. clii• ca11er (Vl. en elders). •
BAAHKLIE\'ER, m., vitter, muggenzifter,
preutelaar, neuswijze, een die muizennesten zoekt, die een haar in de
boter. wilt vinden, die tegen preutelt,
fr. chicaneur, ergoleur (Overal). Dello beeft"ook de werkww . .liaarklicve11
en haarsplijten voor vitten, fr. chicaner, pointiller, eo biervan haarkliever,
haarkliev.ing, haarspiijler (Westvl.).
11.-\.ARKLIEVEI\IJ, v., vitterij, tegenge·preutel, muggenzifte•·ij (Overal in Dr.
en elders ) ; in Vl. : haarklieving ,
haarsplijting.
HAAHLEBEKE, HAI\LEBEEI{, fr. llarlebecque, dorp in lfene~~:ouw.
IIAARSTEI\ER, HAAHSTOimH, te !{ortrijk voor: haarzak. Zie ldiot. bi. ÜH.
HAASKENJAGENofBAASKENSPELEN,
met. de knikkers den eenen op den
anderen ~~:oeien (Omstr. va u Lillr).
IIAASTIG. I/ij herfl dan haastigen (1!8011:)
zt>gl mlln te Somerghem voor afgang.
Al 111 haastig vangt niet (~prcekw.),
als men te gauw, te haastig wilt zijn,
gl'lukt men niet.
or

Jlaaslige spoed
11 :e/de11 gf}Bd.
TB IHJaslig gBspoed

·e goed.
IIAIILADOOI\ boort men bij de Brusst'laars
voor babbelaar : 't es ne felto habltldoor. Oit w. scbijut vau spaan~che
afkomst, want hablador bet., in die
taal, klapper, snapper.
IIABOSSA, bedrog iu opeubare verkoopiogen gt>pleegd (lh'ussel)"
1/08 zelds'.! i•
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IIAGEFRUTI'E ~ HAGEKOODE ,' IIAGE- '
1\UTU, HAGEMAKJ.:, HAGEMOKKE,
HAGEMOTTE, HAGJ.:MUDDE, IIAGEMUITE, fiAGEREITE, HAGERETTE,
HAGERUTTE I HAGETilUTTE I UAGESWETEL, dit zijn allen namen
waardoor men in Vl. verstaat het vo!lelkeo genaamd in 't rr. (auvelte babillarde, om~tr. Loven : kwelterea, ·
haagmees, en elders io Brab. kwedde.
HAGEKODDJ.:; HAGEKUTTE , BA GeTRUTTE, io Vl. dezelfde 'vogel als :
hagefrutte, eo overdrachtelijk ook :
lichte kooi, hoer.
HAGE~IAKEN, o. w., blijven spelen, in
stede van de school bij te wonen (Vl.).
Z. boven, haag.
HAGEMUITEN, o. en gelijkv. w., haagscholen óf haagschool houden , de
school verzuimen (Westvl.). Z. haag.
HAGEN, b. en gelijkvl. w., io rijten or
roten zeueri, b. v. 4• de ver&ch gevormde karreelsteenen inhagen (roten)
opeenzetteil om ze te laten droogen.
'i!• liet vlas hagen is : het vlas op d"n
akker in hoopjes leggen met de zaadbollen binnenwaarts en de wortels
buitenwaarts om 't laten te droo~tln
(Vl.). Haget1, en bij Kil. llaggheu, bet.
in Vl. ook : plagen, kwellen, Cr. agacer, tourmenler, I. vexari.

liAGETHONK, hij potbakkers soort van
bloempot, voor : at•etronk, bastaard
(Wr11tvl.).
liAGGI~LE:ol, o. en gelijkvl. w., hagelen :
/iel haggclde dikke sleetJen (Oiest).
HAK, v., in de 1\emp. en N.-Brab. een
.tuig met houten steel, een soort van
ijzeren bak, die men ouder de berrie
~:ener kar zet tot verlichting vao hqt
peard. Z. hak (Idiot. 473).
IIAl\ OVER BAK or 11001' OVER HOOP
(Vl.), 'io Brub. hoqfd over gal, ook :
llek over bek. en llol over bol, bet onderste bOVIlD, in 't fr, C!ll SIW pointe.
IIAI\001', m., tol or dop (Baroni~ van
Druda).
IIAKJ~L~:N, o. eu golijkvl. w., 'tzetrde io

IIAL

Weslvl. als : hakkelen, bij

Kramer~~,

hakketeeren 1 in 't fr. disputer 1 ergoter

(WesLvl.).
.
HAI\EWÈRIEN, bet~elrdeals.: hakeu:èren,
hakkewerren (Westvl.). Meyer beeft :
aqlwarretl.
HAKFLEUTIU~,

o., bakberd, hakbord, fr.

hachoir, tratiChoir ( N.-Limb. ). 1\il.
beert : hacke-berd, I. sambuca.

IIAI\KEDAKKEN,o. ~elijkvl. w., overeenkomen, io goede \'er8taodhoudiog zijn,
rr. vivre en bonne intelligmce, s'accorder. Men zegt ook : hakkepakken
(WesLvl.). Uit het Hageland ontvingen
wij hakhbakket1, met juist een tegen·
strijdigeo zio , namelijk dien van :
krakkeelen, harrewarren, twisl.en, io
ooeeoigbeid zijn : die kerels hakkBbakken gtdurig.

RAKKEPAI{I{EN. 7.. hakkebakkeo.
HAI\KETEEREN, HAKKETEREN. Z. hakkeweereu.
HAI\KEWEEREN,HAKKEWEREN (zware
e), bij De Do hàkewèren, hetzelfde
als : hakketeren, bakeleo, harrewarreu, twisten, haarklieven, krakeeleo :
laat ZB. onder hen maar kakkeweren,
m bemoei er u 11iet mede (Westvl.).

IIAL!\AM, HALEM, o., gereed~chap, fr.
outils (Vl.). Z. alm eo alaam.
HALEN. Met halen en drageil vergaal de
lijd, met bedrijvig niets doen, met
beuzelarij te verrichten ~aatde tijd ook
,·oorbij. Zij kome11 van /Jalen (een
sleedjt!), d. i. ze komen om te bedelen.
BALFER, fiALLEFER, m., in Lin1b., omstreeks Roermoode, gebr. voor: pachter, eo halle(erse, voor : pacbterse,
pacbtersvrouw, bij Kil. is halfTenaer,
halvetlaer, betzelfde als : hal(win, eo
hierdoor verstaat men : ceo halve
winoer : lat. parliarius, colanus partiarilll, dat is : een pachter die het
land bebouwt voor du heiCt der vruch·
ten. Iemand uit Maastriebt gaf ons :
halfscheid, V., bij Sleeckx verrr. door
moitid, op io den zio van halve schoor,
eo pacl&t op hal(scheid1 voor : halC-
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winnln!l. rr. bail à mi (ruit. ferme à HAI.LEFER, HALLEFERSE Z. halfor.
HALS. Op iemtMid& hals .;itltn, te veel !Jij
moitié des (ruits.
~umund zitten en hem tot last en ouHALFHOOIMAAND, half julius: ik heb mij' \
kost dienen :die kerel z1l gedurig op
verhuurd tegen halfhooima'lnd, zegt
mjjne11 hals (Brab.).
een koeebt of meiske in Brab. omstr. I
IJALSBAND, m., bandelier, halszeel, belp
Loven.
of hulp, door iemand over zijnt ;chouHALFOEGST. Z. halfoogst.
I
ders gebruikt om eone zwaar geladen
HA LFOEGSTING, m , soort val} appel die
kruiwagen voort te voorou (Mecheleu
ten halve van oogstmaand rijp is (Vl.).
Zie halfoogstappeL
en omstr.). In Vl. beet dit ding ook :
HALFOOGST, rondom den i 5' 0 der maand
schoerband! halueel, helpzeel, riem,
Augustus. Onze-Lievfl- Vrouw halfOllZ.
oogst, feest vau 0.-L.-V. Hemelvaart HALVELI~G en meer HALVELINGS, ten
op den ~ 5 Augu~ti (Brab. en elders).
halve, z~er veel gebruikt voor : llijua,
HALFOOGSTAPPEL, HALFOOGS11NG,
bijkans, in welke b!lteekenisseu 1\ il.
m., soort van half wilden r,eeleu appel,
het' ook hoeft.
ter dikte van een bene!, bijna zappa- IIALFPAS. Het is maar ee11 hal(pan, Zl·gt
loos eu zoet van smaHk, en rijp rond
meu van itlmuud of van ,itlts vau wicu
halfoogstmaand; men noemt bem som:;
of waarover men niet tetlncmaal teook : paradijsappel, omdat die appel-·
vreden is, ditlof dat u iet teenernaai is
boomkeus als z~ oog jong zij u, tenger
gelijk het zij u moest, or gelijk het
en di~nslig zijn om andere appels op
wen-etJelijk ware, hel bt:L. dus zoovoel
te gretftlleo eu parad{isgoed genaamd
alt~ : het i11 rnaur zoo al oan, het is
wordun. De halfoogstappelboom komt
maar half en huif: twe ia 't met uwe
voort van scheuten, die iu menigte, en
gezo,atihei<t? Is .;e tliet goed, men antzoo lang de boom leeft, uitschieteu
woonH : 'I is er maar en halfpan md.
van de wortels rondom deu stam. Dit
,Meester hoe voege11 htm de kindere/I?
uitscbietsel tot boom!jes gekweekt,
!{au de metster ze uit:! prijt.eu, autdienen om scheuten van go(Jde appewoordt hij , Ztl!1g~nde : hel is zuo
laars op te steken of te gretfelon. De
maar eene halve pan (llrub.). Mtln
boomeo, van zulke enting voortgekozegt overal : goed ingueept is hal(
men. ~roeien zoo scboou niet, stergeachoren.
ven gorneeolijk gauwer, maar dragon llALVER, boort men in Brab. meermaals
beter dan die men grolfeit op stam.
voor : hal(, als er kwestie is van de
mekeosuit de kern gewonnen.
uur, b. v. ha/vereen, halvertwee, drij,
HALFOOGSTJNG. Z. halfoogstappeL
vier, vijf, zea, zeven, acht, 11ege11,
HALFSCIIEID boort men in de omstr. v·ao
tien, elf, twel(.
llreda somtijtlll voor de helft. De Teutb IIALVERMANNEKENS. liet volk verleit
vert. hal(scheit, hel(te, door : medietas
hier en daar nog al veel praarjes over
demidietas, en halfscheid is iu 't h~d.
die klciotl llalvermanoekeos, die oudook gebr. voor: helft. Z. halfer. !let
tijus zouden in holle grachten of bakkomt, zegt Urnulft, van hall eu hut
buisjes verbleven hebbeo, '<ll voor een
augeisaksisch sceat, oud friesch schel,
stuk brood of kant allerlei Jicht werk
waarde.
verrichtltJD. Werden zij zoo genoemd
·
I
IIALFWEGE, HALVEH WEGE, halfweg of
omdat ze maar klei u, of wol omdat z(J
' ten halve van defi weg, Cr. a miwoest, bulf wild on barbaardsch wa ·
chemin : ik ga. hal(wege met! (llrab ,
ren? Z. Alvermannen (ldiot. bi. 17).
IIALZEN, b. eu golijkll. w., ,;!ikken, zwdVl. en elders).
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gen, rr. a Daler, bij 1\il. varare. glutire:
die hoiad, die gul:igaard kan 8chrikktlijk hal:ma (Vl.).
BAMEI\o. Onder den hamer komen, zegt
men, in Westvl., nn·iets wat In eene
verkooplog opgeroepen en aangeprezen wordt: wal eaeronderdenhamer?
De oproeper heef& een hamerken,
~aarmeê bij op '& laat!lt, waneer iets
op '& punt is van toegeslagen te worden, stillekeus klop& tot dat by, door
een 11lu van zijnen hamer, den koop
aan den meestbiedebde eindelijk \Oewij~t.

BAMERAAil, komt voor in Rood den
fleerd, t• jaargnng, bi. HlO, in deozin
van Pmid or metsalverwerker : Tubal·
cain die een groote hameraar war.
HAMEREN, li. gelijkvl. w., betzelfde als:
achalmen (ldiot bi. 117!}, met eenen
hamer lo boomen, die gaan verkocht
worden , een zeker merk slaan om
het kooplal er op te zetten (omstr. van
Loven.
HUIUOUWE, IIAMOUWE, UAUMOUWE,
dwarrelwind (Meierij). Wij gaven In
on a ldiot. bi. 497 .. hou de or houw in
denzelfden zin, en denken dat hàmhouwe eene verbastering kan zijn nn
afhtllliWI, verwant me& afhouwen, in
deó Teutbonista vert. o. a. door : detrunctlre, pre&cidere mutilare, omdat
die geweldige wind veel ar-, uit- en
mederukt.
HAND. Tl ij heeft het handekrn boven water,
bij is uit de moetlijkbeid, uit het gevaar, bij is. er in gelukt, bij isvrij, aan
. de macht, bij Is boven : laai htm '1.
llandje boven water kriigen en ge zult
er stukken va11· :~ien, hij zal wat uitrechten. Er i1 geen handje aan te
rieken, er is niets aan te doeu, niets
aan te vcrbetereu (Overal). Ik wil er
mfjn hand 11iet aan v1dl makell, ik wil
er niet aan beglonen (Overal). Op
handen zfjn, staan te gebeuren, gaan
beglooeo. Er is weeral oorlog, rusie,
hongtrsnood 011 handen (Drab.). fn de
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hand treden, bedriegen (St-Truiden).
'Va11 hooger hand, bet. zoo wel van
hoogere personen als vao wegen de
overbeid der wet (Overal). De handen
fhrds houden, niet steleu, meêpakkeu,
ook niemand aanraken, p;erust laten
(Overal). Aan de hand hebben, bezig
zijn me& verrichten (Overal). M jjn :~oon
is mfjl\e rechte hand, is mijn onderRtand, mijne beate hulp (Drab ..).
HANDIG, bijv., gemakkelijk om te booteeren, om met de bao!l te gebrulkeu :
een handig gereedschap (Vl. eo elders).
BANDKI.EED, o., handdoek (We11tvl.).
HANDKNECHT, m. , huwelijksmakelaar
(We11tvl.).
HANDLANGER of HULPE, soort van handpomp bij de brandspuiters Iu gt!bruik
(Kortrijk).
HANDMES, uitgespr. hemmes, groot kapmes or hakmes, om met eeoe band
bout te kappen (Drab). Met een snifmes
snijdt or snoeit meo de boomtjes en
daarom ook snoeimes p;ebeeten (Drab.).
IIANDORGEI., BOEKORGEL or TRElWR·
GEL, o., harmottica, accorddon. Ik
heb io goede woordenboekl!n geen
echt vlaamsch woord gevonden om dit
spoeltuig te benamen, en mij dunkt
dat de drij opgegeven namen biertoe
allerbest kunoen dienen. Want de
harmonica is een orgel, vermits de lonen blijven voortduren gelijk die van
eeo orgel; bet wordt te recht handorgel genoemd, omdat het lo de band
r:;ehoudeo wordt, eo boekorgel, omdat
bet nagenoeg eeo boek gelijkt, en
trPkorgel, omdat meo bet uiteen moet
trekken.
HANDPAAL, v., ovenpaal om 't brood
mede in den oven te schieten (Vl.).
HANDSPEL, in bet kaartspel beteekent bet,
buiten den troef, vele scboooe kaarten,
zeer goed spel hebbeo (Liod v. Waas).
In 't Hagel. handkaart, ltandkaarlen.
Bij Kil. is 't handspel eeo teerlingspel:
HANDSPINNEN, b1.1t spinoen met de bao·
den, in legenoverstelling vao fabriek·
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spinnen (Overal). Z. huismaken en
huis weven.
IIANOSVOL, IIANOSVUL. 1\lo·n 7.N!t niet:
haradvol, m11ar, in flrah. r.n de 1\l'mp.,
hand.,.,ol, hnnrüvo/leken, en in \'1.
llaradsrml, hnnrl.,"ulle, hand.çrl!lllcken:
hij wierp hrt geltl met hccle harul.mo/lcn uit. Ale11g oenige hnnrl.çvullcn gcl'uis in den geitendrnuk.·Ah ge terroe
znnit meugrio tlll'e hand.wo/len niet te
![root pakkera, pak maar kleine hands•·ol/ekens.
IIANOVOLI.EN, o. tm gclijkvl. w.,do hand
vol nemen in het zaaien :die ;naicr
hanc!volt niet dik genoeg, d. I. pakt te
ldeine handsvols (Godseuhoven).
IIANDWERI\, o., werk dat met de banden
verricht wordt or dat niet anders dan
met de hand gedaan kan worden
(Overal).
IIANilWERimn (hanwerlccr), m., land-·
bouwer die zijn land niet. bij middel
van een peerd beploegt, màar zctr het
met ~chup, lcnpper, riek en gl'itscl
bewerkt; ook beet men zulken boer
~oms : kaasaard (zie dit woord in ons
loliot.. ); ook knecht, die bijzonder het
handwerk doet, in tegenstelling van
rlen peerdenkrleclat or voerman, wiens
hijzondere bezigbeid is met de peerelen te 'werken en te rijllen (Drab.,
1\emp., Ha!!:el.l.
IIANDZEEL, o., zeel, band or riem over
de ~chouders, waarmalle men cenen
kruiwagen voortvoert (Oostvl., Gent).
In Drab. zegt men ook hangzecl.
liANEGESCHREI, o., in Vl. en bij Kil.
voor : hanegekraai. Z. haneschreewo.
. HANEKLOSIU:NS, 'tzelfde als in 't lrliot.
bi. 476, hanekul; bet bet in de I\emp.
co elders, de meestal roolle zaadbollekans van roozelaars en honds- or wilde
roozeo.
HANENEI of HANEf:l, uitgespr.lia.nenaar,
ei van hennen die met eeuen haan
zijn (Rrab. en elders).
HANEKAPPING, ~eblinddoekt na:ü-.eenen
baan, die in eene mand omboog hangt.,
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kappen. Dit is een spel in· Vl. en
Plders in zwang. '
IIANI~PIET.IE, o., Jan~ dun suikërspek van
zwarten stroop of v~n heetworléls in
l'en papierken (Gtml). Z. ~peklle b~
De llu (hlz. l06G), ~tokjo kalissendrop
ml't a nij•: ook soort van· karamel.
IIANESCIIIIEIWW, m., voor hanekraai :
h~t is renera hancn.~chrtruw ''"• d. i.
maar zoo ver ul~ men eenen huan kan
Ilooren kraaien : met Drijkor•ingc",
zijn do dagen al een lianéschreeuw
gelingd (Overal).
IIANGEN. Bet homgt noch binrlt, hel hangt
niet aaneen, dat is ~lordig, dat misslaat, bel is ongeschikt (llrah.}. ,tclltrr
iemanrlliangen, iemand achterna loopeu. Van iemand die in moeilijkhritl
zit, 1.egt men : 't is er. met! tu.~sche11
lia11ge11 en worgen (Kemp., Urab.).
Z. Van Dale.
IIANGER of IJL:JJTERIILOI\, waaraan
men vroeger, bij tle boeren, de lampen
hing (llrab.).
IIANGimNEEL, o., houten die in de kornis
aan de einden vastzijn en die den
vorm der kornis bepalen (Genl).
IIANGSCnrrm, 'tzelfde als haam•chier,
IIANGSCIJI.IF, IJANGSCIIEI (Zie ldiot.
hl. 4ï7), mout gewis b11amschier zijn.
IIANGZimL, niet anseel, is in lira IJ., Anlw.
en Vl., gebr. voor: bandelier, kruiwagenzcul, kruizeel, schocrband, halshand, help, dat luig waarme~ me•• Ït\ls
draagt of een kruiwagen voert. Zie
De Ho, bi. ~07, en ons ldiot.. bi. C-;~.
IIANI\E, v., m'v. hanl;cn, bankje, hank~k••,
~chinkel (\\'eslvl.). Z. 1111kc (l•liot. Cl!).
llANNE. Den harme uilharagen, tlu;; domkop uithangen, de beest ~pelen. IJnar
lledde gij 't spel va11 mankon ha.nne,
roept men te Mechelen uit, waneur
iets valt. of hrel'kt.
IIANNEI\ENUIT, nachtwaker in vele Rlre·
ken van Brab. en Vl.; te Aalst ook:
eene lichte schup. Zie annelieouit
(ldiot. bi. 48).
IIA~NE'\1 \AIERS. Z. Jon oom.
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llANNUIT, Hannut, ·steedj~.
HANS, voor: Jan. Hiervan de familienaam
llans•en~; Ollk heer, hoo~ per~onaaóje:
ilc hret llnn.~ als 'I wnar is, zegt-men
te Maastricht, om iet~ te loochenen.
llan.~ken heete11 bet. te Gent en elder~:
goed zijn.· :;iet daar een kik.~kr, dal
llan.~kPII laeet, dat zeer goed i~ en lekk~r ~maakt. Tl ij ligt met dm han.~. hij
hP.Pft veel gelei. Tfij /igl aan dm ha11s,
hü wordt vandaag betaalt!. flan.~. m.,
bij nilcJ. die 7.e~t dat /Jan.~. ha.n.~bekcr,
d. i. oorheker, is van hanu, rt~Mr,
oor, handvat, '.t lat. tw.~a. //clll.~,
ei,::cntlük v., maar daar er beker onder
ver~taan wordt, i~ 't m. Van de7.en
beker, om zijne grootte, werd, wat
groot was, hans genoemcl, en zoo: een
groot man. Zie Dild., geslacbtslij~t op
han.~.

I!ANSEN, in ons ldiot. hl. 477, is mis en
moet zijn :ganzen rij•len.
IL\NSEEL, hü Kil. ook hansrel of hen.~ic/ate, hiiJSichte, han.~ichle, hcnrl.~
gliichte, hctzelf,le als : handgirtc, f!eschenk, nieuwjaarsgift, lat. strena.
Tussch!ln 1\erstmis en nieuwjaar loopen de kinderen rond lan~?s do deuren
en roepen hard heilige Kasseel. Zou
óit w. in vcrhand st.aan met hansrel?
IIANSI\EPAJ{, HANSI\EPEI\, ook hcit~tje
peh-, manneke11pek (montjcpek), pekmanneken, in VI, haanskestek, allen
naroen in Yl., llrah. en elders, waardoor men hedierlt: het zwart manneken of deo duivel : kinderen, ::ijl u:fjs
o(hn.n.~krpak zul u komb11 halen.
IIANSI\ESTEI{ (haanskestek), te Gent en
omstr .. 'tzelfde als boven ban~kcprl<.
IIANSWANS, m., hansworst, snaak,
kluchtigaard (VI ).
IIANTEEHEN, onder de beenhouwers ~e
hruikt in : een koe hnn'eeren, ze wel
onderzoeken, bezichtigen en met do
hand aanrakec om ze te keuten (Brab.,
1\emp.).
IIAI'ENING, vnn: halfpenning, halve penning, engl. half ]Je11ny, een halve
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sluiver, stuk van vijf centiemrn
(\Yestvl.).
IJAPPIG,IIEI'PIG, bijv., van happen, voor
hehbig, hebwchtig, hegeerlijk: ge ::ijl
::oo lieppiy (llrah.). flpreman~ verfr.
do9r : a vide, !JOIIIII, apre; happig bel.
in llrab. bijlend : iemand happig antwoorden; in We~Lvl. bet. hap11ig ,
knap, bevallig, lief.
IIAHOEI\AAS, uitgesproken hèttekce.~, ~e
droogde kaa~, in tegt'nstclling van
plallekrztu (IImb. on elders).
IIAIIOJIOOHIG, dio moeilijk hoDI't, h11lf
doof : .~preek l~tier, ik he11 hardhoori!J
(Overal). Zoo ook harrfgeloovig, traag
om te gelooven (V I.).
IIAI\DNEI\1\.IGAAHO, m., koppigaard,
koppig man (Oostvl.).
llAHOZAAO, uitroeping, ;aanmoediginf!swoord, het. : moo.!ig voort, laat den
moed niet .,arr.n! op! (Gen L).
IIA H~:NTEER, in Limh. 't7.elrcle als in llr~h.
herent~er, in de Kemp. en elders lierzelellleer, lie::zclentccr, in 'L llagel.
heimteer, hci11enlrer ( hunter), allo
verschili ige uit~praken van hardeteer,
lierdeleer, haag/eer, houtgewas, in
't fr. charme, chllrmillc, I. carpi11us.
In lloll. gen. ha,qcbertk.
HAHIK, l!AillNI{, 'tzelrcle in Vl. als in
Brab., 1\emp., N.- Brab. hc1·ik, heri11k,
harrik, hcrrik, onkruid dat veel lusFehen de haver en boekweit groeit, hij
Linn. ,,isymbrium erio, fr. t>elarel, ook
hij anderen, ~inn.pis arvensis, fr. sclnetJé, jol/c.llnrrik, hcrilc, herrik, zegt
llreuiTt, is in N.-llrab. en 1\ernp.
wilde rnosl~ard of ranploof, zeer schadend; io Nedersaks. heet bet lierk,
/ierrik, en in Oppersaksen, hederich.
IIARREBARREN, o. gelükvl. w.,' harrewarren, twisten, fr. chicaner, disputrr (Vl.).
HAHHIK. IJEHHIK. Z. hnrik.
IIART, llEIIT, voor moed : l11dien gij hel
hert hebt om te r/urr>en komen (Overal).
Hert, I. cor, fr. crrur, beteekent in 't
spaan~ch corragio.
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IIARTELAI', Z. herlelap.
HAHTEN, b. en o. w., 'tzeHdc als harden,
burd maken of hurd wordt>n, fr. darcir: ijzer harteil (Vl.). lierteil hoort
men ook bier en daar in Belgie voor :
barden, berden.
IIAHTENAGEL. '/.. hertenagel.
HASPEL. Op den ha.•pel bassen, niets te
eten hebben (Omst•·. van Geut); cld'!rs:
op den haspel bijlen. Zie stegel.
HAUMOUWE. Z. hamhouwe.
IJAUWAAHT, IIAUWAAllTS, herwaarts
(VI).
HAVEN. Zie houden.
IIA VEil. Lange haver voor ~I ets· of zweepslagen, gezegd van een peerd : dat
Jleerd krijgt nu•er lange haver dan
kor/11, d. i. krijgt meer sluug als voedsel (Drab.). Korte haver ywm of krijgen het. ·in Wcslvl. ~ltlO!J geven of
krijgen. Hel peenl dat de haver t•er·diefll, hijgt .ze tliet, z~gl nien, uls
t<preekw., om te bedietJen dat hij die
't meeste verdiensten heeft, 't minste
beloond of geprezen wordt. ·
UAVEUEN, b. gelijkvl. w., afrossen, fr.
ro1ser, triller, ook harde waarheden
zeggen, streng berispen i hiervan havering(Weslvl.). Dellollanders hebhen
havenetl, voor; afrossen, toetakelen,
kreuken.
IIAVERMUIS, v., l.leiue muis meest in den
haver las te vinden (Vl.).
IIAVEROONE, uunm. in fransch Vlaaud ,
van du ultJ of wildu havt••·gezegd.
IIAVIG, bijv., handi~, gemakkelijk om te
banteerun; haviglwiti (Vl.).
IL\ZI~LEEil (met zware è), m., Cr. IWiseli~r~ coudrier, I. corylus. i\len h!'eft
vurscbillemlt! llaze/crw : hufha zel11oIeleers en boschhazeleers of wilde
hazeleers, van de jon~e scheuten dezer
laatste maakt meu llazele~ren biliiCien,
om mcó bout in hut<Sl'ls te binden;
van de dikke1·e ~ rondtukken 'heeft
men l•azeldei'Bil roeden, bü de dekkers in gebruik om strooien daken
vast te leggen, of wel de kuipers
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splijten die grondtakken in twee, en
met deze hazeleren reepen binduo zij
tonnen en vaten (Brab.).
IIAZELÁPJJN, samcU!YtlSleld uit haas llll
lt~pijn (fr·. lapiu), jongt! haas nog geen
jaar oud (Westvl.).
UAZEr-1001', v., 'tzelfJe al.s : hazelnoot,
bo;chnoot : kom, tee yaan ha::;e11otm
plukken (Overal in 'I Zuideu ). Du
IJo,chnoot is de wilde hazeluoot.
IIAZESTilOP, v., in Weshl. m., in Urüb.
v.. sll'ik, strop die men zet om hazen
in te vange11. Uiervan: llazell&tropzt:tter of droppeuzelter (Drab.).
HEDUEN. ZICH HIWBEN ze~l men nog
Vl'l'l ovoral in 't zuiden \'OOr : gesteld
zijn : /we hebt ge u, hou gaat hel, h'le
vaart gij'? Dat heeft mij aan, ze~l men,
in 't L. van Waas, voor :dat gaatmij
aau, dat makt mij, dat pakt of treft
mij. dat gaat mij na aan het hert.
llcbbe11 ·is hebben e11 kriiflell is Je
kuMt, 't is beter to hebbeu dan nog tu
moeten krijgen, of, bel hezittuu van
iets is beter dan het verwachten. 't'ls
beter ee11 vogel in de lla11d, als twintig
in de lucht, het zekere is beter dan heL
onzckem (Overal).
HEBBIG, bijv., in N.-Br.ab. en Ook wrl
soms in du 1\empen, voor: hebzuchli!-(,
begeerlijk i in Urab. en elders ook
\'Oor : happig, hijtend, toesnouweud,
on helecfd, heftig : dat meisj11 spreekt
".ued1a· zoo hebbig aan. 1\11. vortaalt
ll!'bbiy'' door : teuax, avidus, purcus,
Cll /~c:IJ/JÎ!Jileit/ door : /CIIIICÎ/tLS.
IIECIIT, vuur : bocht, boecht, struik
(W1Isde).
!lEED, o. (>cherpl. ee), heideplant, engl.
healh, Ir. bruièrc. De bessemhinders
ond~r:;dwidcn twee soorten van hec<l :
wulwetl, I. erica /etralix, uu wildlleed, e1·ica ciue1·ea; dew laalslo is
gemcener, ook lwst een wuschbessem
van wi/dhcc<l minder dan een van
temheetl. Du dorre streek, waar do hecd
en diJ krakke (ldiot. bi. i!!!6), I. callu11a
vttlyrn·is, groeit, noemt meu : hei,
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heicfc, ook heilarid, heidegrond, krakkegrond, fr. bruytire.
IJEJ::DTREI<I\ER, dio beed in de heide gaat
uillrllkken om er heedbesems van te
binden (Wiliitvl.).
IJEEFSEL, HEFSEL, HIJSEr., zuurdeeg of
beve (\'1.).
HEEL, zegt men in N.-Brab., van iemand
die een weinig trotscb of hoova,ardig
is; bet bet. eige11lijk : achterhoudend,
u iet zeer spaarzaam, \'au heelen, verbergen, zegt llooulft, blz. ~3k lleel
, wordt ook in Nedersaksen gebruikt :
et is mi flich heel, het is mü niet \'erborgen, niet onbekend.
HEELEMAAL, heel en gansch, teenl'maal
(Drab.).
IIEEI.ENG.ANSC.IJ (heclegaii&CII, snmtmgetrol>ken voor heel en ga11~ch), in llr.,
Kemp., N.-llrab. voor: gcbctll,
HEELTEGANSCH, heel en gan•ch.
IIEEMSK•NDEIIEN. Do vier 'bcernskindcreu. II~IIIBZeune of aymofls.zuuell, fr.
les quutt·e jumeaux (Urab).
IJEEJl (lange ee), kapmes, l.Jijl, wanr mem
vleesch, enz. mode in stuld;~:~u verkapt
(Omstr. van Venloo). lllj Weil. is heep,
hgd. hippe, eeu hpmes, waarmee
ml!ll in Gtl!derlaud tlunue lnkl;eu VIII!
de hoornen afbouwt. l.lij 1\il. hec•pe,
Gcrm. Sax. Sicamh. lloll. (a/se arboraria, {a/&6 pulaloria, silvatica. ller~:~ma us vm·t. hef}I, mv. llepm, door :
serpe, {11ucillon.
IIEEI\. 011s lieer of onze lieve /leer, on zo
Go!l!lelüku Zaligmakut·; ook het allcrluliligsltl Sakromcut dl's Altaars : 11111
011 ze11/Jeet·e gaan, Ie commuuie ,;a11n,
ons fleer naar dd ziekeil clragtn.
Judas lteefl ons /leer onweertlig utll;
t•cmgen (Overal). Ons lieeren lwmrleketls, i~ 'tzelftle als Onze-Liel•e-Vrouw
lwmtlckens (ldiot. hl. 33!1), soor't van
Jdokkebloem. /leer wordt ook veel
gebr. voor : priester : een III~Y mol drij
lieeren. 111ijnhecr bot. op de dorpen
van Urab., pr. Autw. eu 1\.empl:ln, do
ouderpustoor der parochie.

HEE

HEERD. levers over heerd wonen, guencn
vasten thuis hubben, ergons I.Jü iemaud
vreemds inwonen (Westvl.).
HEgi\DI!:N. Z. berden;
IIEEREN, beer spelen: welken stiel doet
hij? I/et heere11 ol I! ij heerl (Aarschot).
m:ERL. Z. bere).
BEEULAAR, m. (met zware e), 'tzeifde
als : hernle, /tarn te, lr .. charmtt ol
lierenlier: eene haag vu" heer/aars,
herlaren haag (Westvl.).
UEEU- of llEJI\STUAAT, v., heirbaan
(Brab., N.-Brab.).
HEERNTE. Zie hernte.
IIEERZAAM, büv ., beerscbzuchtig (Ureda.
Z. Uooulft).
HEESTEU, o. (scherp!. ee), hol met fruithoumen of ander boutgewas bepla11t
en, daar midden iu of bij, een buis
(Westvl.), !lus büna zooveel : uls eenti
hotf, hoeve of pacblho! in Bra band.
IJEg'f, "hijv., iu Vl. en eldtlrs, noegtüdig,
~c!Jr. voor: vroeg, vroeg rijp, Ir. preeace : heele wortels, heeleerwten, enz.
Alet den heet en steek of naald !laaien,
rascb en haastig uoaien 1Vl.}.
IIEETDROOD, o., kleiDil roude broodjes of
koekt>n, dio men, hcllt uit don oven
J'omondtl, door op een hoorn Iu blazen
aa!Jkoudigt, om ze zoo uog warm 11:1
verkoopen. Zoo ze~t men te LoYen.:
ll~etbrood blazen, eo Ie Brugge : heelbrood trompen of tuilen, 011 dit wordt
gedaan b. v. op Kerstavond, Nieuwjour, Drü Kouiugen avond, euz.
IIEH'fl~ IJLil\SEl\f , spijs bestaaude uit
appelen en aardappelen ouduretJu gukookl (in bel:ll N.-Urab.).
IIEHTEIIESSI~M, heibezem. Z. beed.
IIEE'l'EN, voor ~l~hieden : claar is heel en
noc/1 v~rbieden aa11 dien jongen, hü
wil uooit luisteren, hij is fel wecrFpanuig {Overal). Jemat•dlleelenlit•ge11,
d. ·i. !Pgenspreken, afstrü!leu, looclienen : 1Vat I gij durft mij ·lltii/Bll liegtm
{Kl'mp., N.-Urah. ). Jk hllb ook ui
gehoord : iemand l1aelen lirgen gaan.
UEETE WOilTELEN, vrorge wortden
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(Limb.).
IJEg'fSEL, o., zonder mv., alle lichte
brandstof, waarmede men den oven
beet om tebalo.ken, als rijshout, schalmhout, doornen, bramen, drooge duinhalm, vlasleQJen, zaadstroo of stoppels
(Westvl.). Z. heitsul in ous ldiot. en
lieijtsel bij Kil. Vgl. heido, heed.
UEETTE, hoort mem soms ook in Drab.
en Kl.-Drab. zoo wel als hille.
liEF, m., schop met dtln voet (Aalst). Zio
heflo (ldiot. bi. ~ 81 ).
JIEHEN, b. en o. w., in Drab. zegt men
hefteen gelieft, in Vl. gellolfen of ghoffan, de sarnonstelling afheffen, opheffim, uitheffen züo ook in Vl. en Drab.
gelijkvl. : ik he{te dal op. Helfen 1111
le!JUBn bet. overwegen , overleggen :
ik helft~ en /egge lloe ik 'I goed beu•ij.~
zal geVII/1 (Westvl.). In 1{1.-Drab. bet.
lieffen en legge11, in 't fr. chicaner. Ik
kan daar 11iet aan /ie!fen, ik kan daa1:
niet aan, ik heb geen geld genoeg om
dat te ~oopen (llagel.).
IIEFSEL. Z hecfscl.
liEG, IIEGGE, v., hijna '!zelfde uls: haag,
docb min verzorgd en miu dicht
(Overal). In ouze jeugd boorden wü
dikwijls, van tnoverheksen sprekende,
zeggen : door heg ea ~oor haag .lol
Kaulen in dm wijnkelder (Drab.).
IIEGSCHOOL. Z. hrkschool.
JIEI, v., melklwi, bui, wei, fr. petil lait.
llionuu: beien, beide, gebeid, o.w ..
woieu, tot wei worden : /wo meer
water in dt~.mclk, /wo eerder zal 1tit
heien:
11~:1, IJEII~, v., zwarehouten blok bij olie·
slagers of de sl~gbalk die ueórvalt om
de olie uit de voorslagzakkeu te persen. !lij boldors l1eie ley!Jen, halfweg
bollen, om 't ~<pel vun audoren te belemmoren, of /Julke11: leg hBi; mijn
bul ligt ht•iB.
IIEI-1\HUIS, fr. 1/aute-Croix, dorp.
IIEIDE PATRIJS is bij de jagers deromstreken vun Mecbeleu en Lier, eou
trckvog~l vuu do gruoltu ueucr duir,
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In 'L Ir. pluviBr genoemd.
HEI(DE)SCllOil, m., een meL de spade
argesloken stuk heide daL men lot·
brand droog laat worden (Wille!Jroek).
HEIJEN. Z. eien, aaien (kussen).
IJEII<EREN, o. gelljkvl. w., horkauwen,
fr. ruminer (Westvl.). l\len gaf ous
heikeren ook op voor : slodderBil ,
strooien, bier en daar laten vallen
(Nevele).
IJEIL, m., zoo heeL, te Sint-'fruidon, de
tljue goede mik (tarwe IJrood van de
fijnste bloem) met veel bote1·, suiker,
krenten, enz. in, dat men voorul met
nieuwjaar bakt eu ten g&cbeuke oot·
vangt of geert om iemand hllil te wooecben. liet is dan zooveel als hei/brood,
heilwensch.
IIEJLIGE. TBr BBrtJ van welken heiligll bet.
voor wieo,waarom: ter eert~ van welken heilige is liet nu weer dat ik zulks
moBt doen, zegt men als mou iets niet
geerrie doeL (Brab., Oostvl. en elders).
IIEILIGE GEEST; voor : oorlllater, opstoker, fluisteraar, ingever, iublazur :
ik wil gBBuen heiligm Geest" in mijne
school, ik wil geeue oorblazers, ook :
ik kan mijne Jus volkomen vau huiten
(Geut).

IIEIM. Z. bom.
iiEINI{EPEK, IJEINTJEPEILZ.hanskepek.
JJEINSI{EPEK. Z. hanskepak.
IIEIR. Z. haar. ·
IJEISELEN, storten, Ytrooien, slodderen,
of '!zelfde als : heisteren, fr. rlipandre.
IIEI'l'E, v., afgescheurd stuk van een kleed,
lomp, vodde : l111ilBn en teilen, lappen
en vodden (We~tvl.).
IIEIVEHS, in lloll.- Limh. h. end. gohoord
voor : l1eimwaarts, huiswaarts, naar
huis : ik ga hBiller&.
IJEIZE, v., '!zelfde alM: msteol, fr. ratelier
(Westvl.); in Drab. zegt mou : /Jin,
lie11; in Limb. : reep, hooit.:rii.Jbe voor
peurden.
HEJ{({EN, o., mv. hekkons, 'tzdfde als :
bek, slagboom , renboom ( rai!Joom),
om dtlu in- of tloorgaug ceuer weidu,
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hoeve, enz. te beletten (Vl., Urab.,
Autw .) : liet hekko11 aan den houden
stijl hangen, maar doen gelijk te voren,
faire comme auparava11t (Antw.).
!JE I\ KENtER, m., do man die zorg moet
dragen voor de vlaslwkke•.s in de
Leie, het vlas, dat in do Lcie ~uroot
(gerot) wordt, ligt in de hekkeus of
bennen en de Iickkeuier moet zorgen
dat deze "ekkcns of bermen niet wegvlotten met dou stroom.
lJEKSCfJOOL, uitspr. van hegschool, in
Umb. betzeiiJe als in de Kempen :
.~aagschool (ldiot. tJI. !6ü).
IJEI{SEN, o.w., oupersoonlijk gebruikt te
Diest voor spooken : het hekst i11 dat
huis hgd. spuke11, fr. il y a des rcve~
wmts dans cei/e maison.
IJ EL, voor bezit: ik:;;a/ dat maar in my·ne
/wilt• slepen, ik zal dat maar tJinueupalmlln (Gent).
llEI.EliOUT (DratJ.), helebut (Vl.), heilbot,
'li>ch, Ir·. fletan, lwlib•Jt.
IIELFSCllEEDE, West\laamsche vorm
van half>cheid, hellte, Ir. moititi.
IIELI\EHEN, herkauwen, gt•lijk koeien,
(:!eitcn, ~chapcn dol'u, Ir. Tl<fl'IÎIIer
(Wes\vl.).
IJELLEMENT, helsche jongou, èuivelschu
jon~cn, booswicht., .schelm. dttivelt-ch
diug, do wortel is hel (Westvl.).
HELM, m., galm; biervan Jwlme11, o.
gclükvl. w., galmon (Vl.).
IIEI.P. Z. hulp.
IIELI'EN, b. w. Meu zegt hielp en /wip,
yeholpe11. Er iemand i11 helpe11, iemaud
in deo uood, iu du vurlegtmheid (fr.
emba·rras) helpen. Er iematut uil
(klemtoon op uit) helJlen, iemand uit
den nood, uit den slechten ~taal, uit do
vcrlegeubeid helpen (O,cral).
liELSTEII, m., helster·hout, auders ook
gunouind lwrnte en kurnle, Cr. charme.
Hiervan hcl.slcreli lwye, hel.strrm
hout, liel8lerw t•le[JIII (Westvl.), dus
'lzcHde als io llrab. hermteer, heimlee!', enz. z. die woorden.
IJEL'l\ IJELTE, v., belft, fr. moiliè. Hier-
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van hellemuur, halfmuur (Westvl.).
HELTE- of HILTEMUUH, m., scheidsmuur, Cr. mur miloye11, muur die aan
twee ·naast elkander liggende eigenaars torbehoort (Westvl.). Zie helt.
BELTEN, gdükvl. w.,.IJalften, deelen
ieder de helft : wij zullen helte11, d. i.
ieder de helft nemen (Wilstvl.). I/ellens, roept iemand in Westvl. LOt een
anderen die iets vindt, en in Brab.
roept men.: half mifn or tie helft voor
miJ' or decleus elk de helft.
BELZEN, ELZEN, bijv., onbekwaam, onbêhllndig, ongeschikt, slecht, fr. inca-'
1mble, mauvais : zijn werk, stid,
ambacht or welkdauigll zaak niet konneode (Westvl.). liet oud hg'l. bijv.
}lal3e het. kreupel, fr. buiteux. Zie
Delfortorie, Analogies, bi. 2~6.
IIE.\1, a.cc. van bij,' wordt in Drab., Autw.
en elders em, in Westvl. en uitge~pro
ken ; ik zaggem kommen (Brah.), ik
zagge11 kommen (We~tvl.), voo1· : ik
zag hem kornon. Ik liepen Ie gcmoel,
ik liep hem te gumoet. Ook zegt men
welluidendbeidshal vo dor~ : ik hei dc11
(hem) gez;ien ( Westvl. ). Iu frau~ch
Vlaaud. luidt hut nem, num :ik mot4e
11em sprekke.
UEM, HEIM, ook om, um, en in Duil~ch
land heim, zijn do uitgungen van ontelbare plaatsuamen in Zuid- eu
Noord-Nederland, en llet. : huis, bet
t'buis zijn , \'!lrblijf, verblijfplaats,
woonst; woonplaats; te heyme eu ook
tr.oheyme, hgd. zu/wim, tJeLetlkoneude
te huis, t'hui~, Ir. a la maison, au
log is, iu 't llllgL home, waarmede onzll
uiigaug om of um in verband staat.
De waalscha uitgang ai11 in Ophain,
Wulhain, Mt!llain is ons hem in Ophem, Waalbllm, Molhem. Iu de hoogst
verdrenstulijkll Middelaer van vador
J.· David, 3" jaurgaug, IJl. oi08, leest
men : " v(lol unmen van dorpen gaan
uit op um (ook om) als: Btltecum, Be;
vecum, üiockum, Miskum, Webbecum,
Wommersum, Wulmorsum, ehz. Wat
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heleekent mn (om)? Do he!!r li<IJufTL
in 1.ijne Taa/krmdi_qr. llijdrngw tot de
naamwitgangc11 IJall eeuige merst
Nedcrlandsrhe plaatsm, antwoordt
biT.. l H, 11111 is ni~L~ anders dan ecne
vrr~chillige uil~praak en ~chrij[wijze
van om, hetwelk ccne verkorting is
van hom, homr, bij on~ eerlijd~ even7.cer in gebruik als nog bij de Engel~chen home (bui<, 1!11 t'ij uilbreiding
vaderl.1nd), hcl7.el[de als: ham, hf.rn,
heim, hairn, wa<Jrvan de heteekeni~ te
bekend is om van det.el vo iel~ te zeggen. Omtrent dil namen uitgaande op
kurn, !lelijk Doclwm, l\lackum, Workum, Gorcum, zou kunnen boûcnkinj:;
VöliPn O[ dezeivo gecne gèmeenschap
hebhen met. hel llretoni~ch en wellicht
Kritische chom, ~amcnkomen, verloeven, wonen. Dan dcw acht ik ook
niets nnders dan hrem, he~m, hrm
(chem) lo zij11. /hre zet heL zweedscho
hem over door do mus, hnbitatio, hoc
zeer heL duitscho hrim en 't angclsaksisch ham, hot!m, zoowel mansio, commwli.~ hnbitantli locus, 1Jagus, vit•ll.ç, cit>itas, regio, als lectrun, domus heteekene en nog vele andere heteekenis~.cn,
zelfs die van een klooster, hehhe.
Wachter, in zijn. Gloss. Germ., lt:'idt
ham, hem, heim, enz .. in do alr:emccno
bet. van loc11s, circllm(ercntia, af van
't Wölliscilfl. am·, 'twelk het duitsche
um, ons oln, is. In Frie~land, waar de
uit~ang urn 't meest plaats ·vin<lt, had
dezeivo veelal oorspronkelijk de het.
van heim, voor een huis met den omtrek daarvan, nog in Frieslaod Mem
heetende, genomen. Zulks blijkt uit
versebeidene namen, die van rrieschc
voornaamwoorden onlleend zijn : als
lleintum, van lleinte, Doecum of
Dokbem, van Docco, enz., ten teeken
dat die personen dour h!Jn heim den
oorspronl( aan zoodanig dorp ger:even
hebben.• tot hiertoe IIO'u!Tt. Wij hebben in Drab., Vl. en elders flerlhem,
lla1t1ershcm eneene menigte van an-
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tlere plaatRen op cm, hem, heim, om
O[ !ITII uilgaande en die hunne benaming te danken hebben aan personen
of voornamen. als bijv. 1\"uimfr.mm,
euz., aau den uilgang van hem or c,hem,
enz. beantwoordt die ''an chir, gnie(,
ki, q11i, ti, ;;i, zie en zirs, iu wa"lsche
pl~atsnamen, als hij ~oorb. Gnn·iregt~ies, Gondergbeln, Rolll•ignies, lloveglwm, llrppignirs. Eppr11hem, .1/ ft>ergnie.ç, Mever~hem. 0/lif111Ïr.(, 0<)tin::hcn, enz. Zie ,·crde1· de uil~an;:: :
i11ge, in.IJhrn.
IJ EM, lllJM, verwant mt•L het hovrn•l~ 1nd<•
hrm, heim. wordLvrel inllrah .. No!lrtiHrnh. gezegd voor : IH'm<l.
IJEMOSSLIP. fels aaTI zij'n ./iemd.••lil' n(
nnn zij11r. ]Jol/wim ,,,~gm, zkh ie lP.
niet ann Lrrkken (Ornb. rn eld<'r~).
IIEMELBEEST.JE, klein rood kevrrrjn mrt
zwarte tikqken~ op den rug. (Wt>stvl.);
in Hrah.: 0. /,. V. /Jerslje en linplu•llrkcn genanrnrl, en hij 1\ramer~. zonnekever, rr. Coccinc/le.
IIEMELIIINI\ELEN, o.w., geliji<vl., hinkelen (Vl.).
IIEMELI\OUIE!l, m. Zoo llOPmt men lo
Turnhout, weleens een hirchrvn<ler;
'·an krnicn (\·oortstooten, voorthel pen)
en hemPI.
HEMELS, IIE\IELSCII, worden zeer veel
gebezigd, het een al~ hijw. in <len zin
van zeer, fel; het ander als bijv. nw.
in den zin van: zeer schoon, zeer lier,
zeer groot., allerhe.<l., öllerschoon~t;
lwmelssciloon, ilcmrl.çfiP(. lwrnclsbrcrd.

hemelsgrnot, ilemr/.(~oct ,enz.; hemel.<cil
u•rcr, hcmrl.•rhe dellg•l (ove1·al in
lklgcnl.), hcmclsclw gertl, stortregen :
lrrt 1·rgm1 mei hemclsche geuten
(Wr~tvl.).

IJEMELSBIIEED, bijw., zeor breed, zeer
uifgpstrekt, onrinclig breed : rle ;;ee i.Y
hcmri.•lircrrl (hijna oreral). In Westvl.
het. de hrmrlsl!rwfc or hemrlsllrrcdtr
do volle uitgc~lrcktheid, de gebccle
lengte en brcr11tc.
IIEMELVLOED, stortregen (Wcslvl.).
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HEMEL \VAGEN , triomfwagon , zegowa!!en (\'1.).
HEMELWEB 1\E, hcmPIIoeuwerkc, v.,lecu·
wrrl<e. leeuwerik (We,;tvl.).
IIEMST, 111.\IST, llu~IST, llmiST, dc7.P.If•le plaut nis in de woordenh. :
lrcem.~t, hecmffwortrl, fr. guimarme,
nlthéc, I. altlirea. officinalia (overal);
wille hum.,twortel of de wille maluwe.
IIEMSTIG. Z. homstig.
llENOEI.ING, ENOI~LINr., v., rond A~r
schot 'I"OOI" : lhngcling of hangrling.
Z. hengeling hierna.
llENEN, overal in Ornh. en Kemp. voor :
heen; 1\il. heeft hen, henen; hcn-gncn,
hilr· flltcn, /renen gaen, weghgae11,
I. abirc.
JJENEWIEH, IJ ENEGOUWIER, lleoegonwcr.
IIENI;, loGent p;ehr. voor: hnng~el, hengsel ; bij 1\il. vert. OOk door /JantrM,
dat is. angel, hanlc, lrnnlcslc,m en ook
•wsa (ei~). Angel hrt. in dl) woordenh.:
vischhaak, ha~k aan ecne vischlijn,
en h~ngel- nf angdr·oede, do roede
waaraan de lijn is, met do welke men
vi~cht. lliervon lrcngclcll, met de lijn
vis~chcn.

fiENGELING, 't zelf•.lc als : hange/ing, v.,
de zwerm hieèn die na den eersten
zwerm den kod uit vliegt, en zich aan
ceneo boom, struik of watanders gaat
hangen. Kil. \'CI"t. hmgPlen door vofita•·e. circumvolitnre, etc., d. i , omzwerven , rondvliegen , om end om
vliegen.
!lENGSEl,, m., knipwaag (Vl.).
IJENGST, m., mosselschuit, bij Sleeckx en
Heremans verfr. door grande el forte
bnrq•le non pontée.
IIEriGSTE- of HINGSTEI\ACIITEL, o.,
kachtel of veulen van "t manlijk geslacht, jonge hengst, ook bengstevool
(Vl.).
llENGSTEVOOL, m., bengst~euleu of
jonge hengst (Westvl.).
IIENGSTEZEI., m., ezel van 't mannelijk
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goslacht (Vl.).
HENNEI<ENUIT, zie haanekenuil of acnekon uit.
IIENNEPOT (niPt hennonpoot., 1.00 wij in
ous ldiot Ll. 4~H mcldeden), een pot
waarin eene hen, mel krui•! en andPr
vlce~ch I!Omengd, f:!Ohrnden wordt, ook
dit ~amenstoofsel, er koud kiekon met
licht vlcesch samongestoofd, fr. palei
rle trrrine (Zuiden vao Vlaander.).
IIENNENVLEESCH, kiekenvl('esr:h (Vl.).
IIENSEL, v., tegenspreekster (Maaslr.).
Zie 't volgende waarvan 't de wortel is.
IIENSF:LEN, b. gelijkvl. w., tegen~preken;
hiervnn hcnseleer, legenspreker; hensclecrster, tegensproek~tc•·: llenseli11g,
tcgen~p•·auk (~lan~tr.). In Wt>~tvl.
eingsch, engsch :zeer nijdig, fr. hargneux. Z•e De Do, bi. '29!1.
!lENTE, HINTE, v., de piu van ecnen pijl.
Zie entP, Idiot. hl. ·118 (1\ortrijk).
IIENTEI\IiN,o.,gclijkvl. w., traag~preken,
zngeo (Anlw.). Zie enterun (ldiol.
hl. HS) .
IIEPS, hier en daar in Tlrah., Hagel. eu
't Noorden van Oost' I. gohoord voor
hPSp (ham), fr. jambon.
HERBEGINNEN, b. w .• op ni~uw be~in
neo : ilc lleb mijn werk lierbegolmen
(overal).
IIERiliECfiTEN, b. grlijkvl. w., opnieuw
biechten : die gebircl&l heeft so11der
berouw, moet zfj1i~t zonden herbiechtcn. Ovrral zegt men· dit, en men
spreekt bichten met korte i uit.
HEROEN t>n liEERDEN, voor harden in
den zin Yan : uitstaan, verduren, verdragen, fr. wpporter, endurer. ik kan
:fin valschheid niet meer herden;
hiervan volherden, uithcrde11 (Westvl.)
Zill hRrlen.
IIEROEHSCfiEN, h. en ongelijk,·!. w., op
nieuw derschcu of dorschon (Overal).
IIERDOENS, berdoen io 2• naamval, te
herdoen,' op nieuw te doen, Ie herheginnon :het is wel! I" herrloens. Dat hel
herdoens was, ik zou; ware hel aan
mfj te herducn, ik zou (llrab.).
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HEREL, HEERL, vla~pijl, vlasstengel (Vl.),
in KI.-Urab. beL. beL: geer1 gereken.
HtRtLEER. Zie beerlaar.
HÈRELEN, o., gelijkvl. w., met zware è,
de \'lasbcrels or pijlen, die 08 de 5lijtiog (zie di~ w.) op den akker gebleven
zijn, verzamelen of opoogsteo(W es~vl.).
IIERIIELEN. Zie bèrheulen.
HERBEULEN of HERUELEN, b. en gelijkvl. w., op nieuw beten, beulen,
herdoen, bij landbouwers met bel
beulbouwke wederom de aarde oplichten of omkappen (Vl.). Zie helen
en heulen (Jdlot. bi. 483 en 487).
HERIK. Zie harik.
HERKNEEUWELEN, b. gelijkvl. w., ook
helkeren, herkoauweo, fr. ruminer
(Vl.).

HERI\·STAD, fr. Herck-la-Vi/le.
HERLAA R. Zie heerlaar.
HERMIJN, v., groote witte wezel Iu de
woordenboeken gendamd : hermelijn,
fr. hermine (Weshl.).
HERNE ook uitge~prokeo : jeerne, groot
dorp In Brab., fr. Hérinfle$.
HERNOKKEN:' b. gelijkvl. w., wederom
nokken of kookken : eene ZW"fl her~
nokleen (WesLvl ). Zie nokken.
HERNTE, HEERNTE (zwareè), ook heister,
Kar11te in WesLvl. 't zelfde boutgewas
als elders In Belgie : herenteer of herselenteer, heimteer, in Holl. bagebeuk,
fr. charme, 1. carpinu$; herntenhag11
heerntenhage, hemtenhout, enz.
BERNTRIL, HERNTTRIL, HEERNTRIL,
berote, karnte, fr. charme : eene
hernitrillen haag , heerlilrillen hout
(We!tvl.). Zie bernle en vgl. bet fr.
treilli&.
HEROEGST, m., tweede oogst io 't zelfde
jaar (Vl.).
BERPEUS, o., drooge harst, fr. colophane,
brai ltC (Westvl.).
HERPEL, manoekon der ende ; dom kie~
ken, dommerik (Vl.), bij Kil. erpel.
HERRELAAR, 't zelfde boutgewas als :
harren/eer, berenteer, fr. charme,
charmille; herrelaren hout, herrela-
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ren haag (Oostvl.). Zie herote, karn te,
beernLe, hernLril, gezegd in WesLvl.
IIERSCH, in Westvl. gebr. voor: wederom
hersteld In zijnen vorigen slaat : de
nachtrust maakt d~n men&ch her&ch.
HERSEM, HIRSEM, HIRSEN, v., voor
hersen, fr. cerveau : men zegt ook
herun, hirsen, voor : deel van het
voorboord naast en boven 'de wenkbrauwen, fr. trempe (Westvl.).
HERSENLOOS. (herseloos), bijv., voor: zin·
oeloos, verstandeloos, niet wetende
wat men doet: ge Joudt er hersetoot
t~an worde" (Rrab.).
HERSENPIKKER, voor hersenpikker zegt
men te Gent S. P. (esse pee), e.,se
pikker.
HERT, m., dier dat zeer snel kan loopen;
daarvan zegL men in Brab. : hii kan
loopen gP.liJk ne11 hert of lijk nen hans,
d. i., zeer snel. Ik wenselite dat hii op
nen hert naar Spanje reed, zegt men
lo en In de omstr. van Kortrijk, om te
hediedeo : ik wenschte dat hij algau"
uit mijn oogen ware en nooit terug
keerde, ol dat ik van hem teenernaai
ootslagen ware.
HERT. fels aan Jijn herl laten komen, aan
it>ts gevoelig zijn, zich iets aanLrekked :
al verliest llii veel, hjj laat het toch
atm sijn hert niet komen.- /11 het
hert gaan, aan iets gevoelig zijn : dat
gaat in mijn hert. Zijn hert recht uit
&preken, rechtzinnig zijn (o,eral In 't
Zuiden); mijn hert reed op een brreken
als ik dat hoorde, d. 1., als ik dat
boorde, kon ik mij niet inhouden; ik
moest mijn hert lucht geven, ik moest
spreken ; iemand het hert uithalen,
Iemand plagen (Westvl.).
HERTELAP, HERTLAP, lieveling (Vl.).
Zie berteoagel.
HERTEN AGEL, troetelkind, Iieiste kind
(Westvl.); elders In Vl. zegt men :
herlelap.
's HERTOGENRAOE, fr. Rolduc, Kil. heeft:
JJertogbeo-rode, I. Ualuca, dorp In
de prov. Luik.
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OERTSDEIN, hetzeltdè al~: deld, tlnmhert,
-! fr. iláifri {Antw.).
HESOE; v11 wordt slecbta gebruikt ln :
. illll. tuur' tvie een hesde; een hevig
•tiuio, ~en hi!lscli tubr, (eu d'en{er
·
(Maastr:l. · · · : ' ·' ·
HESSEKOT.Zié Orakot.
HESSEN, •oor bi9Sen, aai!biLqen : hfi hest
' · fen· Aotld (Kemp., Herènthàls), Im.
beeft : hel.sen, bilBed 'en bok hàtsera
· doob dit laalstè bet. !' trle& bonden
· jllgen.
HETSELEN, Ö., gelijkvl.'w;; bijna 't zelfde
als huiiBIBn (ldlot' bi. !0 I); ltelselen
' · "ordt gezegd van ·'allèrlel spel' dat
met geld geschiedt(Ba~en en elders).
IIEUKELEN. Zie buikelen.
IIEULÉGAT, mótegnt.(r.lucnr'nB(Weslvl.)
· ' L!llinedt. 'gat; eb heul, voot hooi of bol.
HEULEN, RÊLEN,ib Oostvl., bijzonderlijk
·I>U ile bot~peter~ jlebrullielijk, eer men
· +oor f!Oéd he@ In & të '~tlèfen, bollen de
· · deelbemeh• eerRt nànr den sl.llak en
die liet dicht~flj tnet zijn bol bU lig~.
'milg de eerste s~elen, ên dh beet men
flelllen : slecht o( góed geheuld sijn,
het slecht ol goed gett'OITen hebben of
gelukl zijn ! onse gtbiJrlldàchler fs
·getrolllud, en ·se fi golid geheuld. Zie
·' · · htleri, blz. 483 or htulen, blz. 487 vao
' · 'bns ldiot.; bij Kil. bet. heulm, Ioteq,
' ··' ·liai1Cien , In dén Teutb., · I. globart,

· · ·

' · 'tbiitunciere:
_HEU'~;

HEUNEN. Zie boon, hoben.
HÈUNINit, honig {Overal).
HEUP.· baal o~ dtfi~up, eeil meest~r die
· · t:Uhe gasten 'oiet'kiln bètaleb (Antw.).
HEUPEBREEM, tlö blppebrädtn.
HEUPELRUS, HEUPRLRUSGH, m., stekelvarken' ( KrÜisholit~m; Ooslvl. ).

· · '·zretb~cb:

'

'·-·;.i - · ! · ·

HEUSDE, om~E. OOSIE, v., èfdllk ol 't
I·•· I zelrdë in hèt Uiid ~an' 'Waas; als
'' 'heuse {ldfot. hlz. ~ B7J. · ' ·
HEUSDEN, io 43n ge~chr. Otdds~r~e; dorp
' tlü' Beetitlgèli in' Lhhb! ·· ·• · ' · '
'HEUTELEN, b: gelijkvL w.; ondereen
schudden, meogelen,''Sanlèrl kltltsen,

hutselen; fr. meter, mc!la11ger (Vl.).
HEÜTE PEUTEN, o., gelijkvl. w., peuteren
zich-met kleinigheden bezig houden,
futselwerk (jf frutselwerk doeo. rr.
tripoter , ook wroeten , mooscben
{Westvl.).
HEVELSKAP, 't zelfde. als wat wij jevelskap (ld lot; blz. '!08) or omstr. Maastr.
en elders, hemelskap (ldiot. blz. 484)
noemden; 'I ia eens losse vrÓuwtnkap
of muts door boerinnen en diens!V,.oiJwen gedragm (Limb ) ; van kap
eo hevel, van hevelen, freq. vnn belTen.
·
a'élever.
IIEVERS, IJEIVERS, bijv., te buis, rr. au
logi.,, à la maison (Lllnb.).
IIIRRLANDSCH voor lnlnndscb ol ;t duitsche hiesig; men gebruikt het In de
om~tr. Bredn, hijv.: hierland.,ch koren.
RIERWAARTS, hijw., berwaart~. · naa~
· ·· ·
hiertoe (bijna overl!l).
IJIFTIG, bijv., 't zelfde als bertlg, hevig,
fr. tJi(, tJiolenl (Vl.).
IIIJCIJELEN, BIC HELEN, o. gelijkvl. w .,
hij~en, lastig en hoorbaar adem haleo
~
(Westvl.)
IIIJFTJG zijn, beven : hij was hijftig van
kou (Oostvl.). Vgl. gichUg.
IIIJSCHOP, roepen, te Gent, ile werklieden
orri samen gelijk te kunnen trekken ;
't is hèt vokatief vlin ophijschon; io
Drab. 'zou men zeggèn : trekop,
·
trektop, omhoog:
HIJVER, m., huivering, siddering; fr.
·
{ri.non (Vl.).
ltiJVEIIEN, l!.ftelijkvl. w., voor: huiveren,
sidderen, rillen : ik hjjverde van
schrik; hiervan ! h~tJiJrin!J, huivering
(Westvl.).
IJIKBAKI\EN. Zie bllkkebakken.
IIIL, IJILLE, !JUL, voor hoop, tas, berg,
berm: hoop over hul, 'overhoop, of het
KempiFcb hoofd over kop, 't verkleiow.
Is : hilleke.n, hulltkllh, als men tot
· lemarid metmis-orverachting spreekt,
zegt men io Ooslvl. doe: luJIIekti bui:..
ligheid, ho~ lang .ial 't duren om u
·
slaag lé geven.
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HILLEPILLEN, o. gelükvl. 'fol., te Turn!loB laTigBr,, ho~ tflfCf i ~DIJ eor, hoe
bout een jongensspel bestaande in
liever; hoe langer, hoe schoon er; hoe
vijf of mtJer putjes iu welke ieder mêelater op d11n avond, hoe sçhooner "ollf ;,
doener een bol beeft, men traebt den
/10~ gauwer, hq4 ~çter; en~.- !lo~ •.•
bol uit het middenputje te stooten om
altijd ho,, nooit om.
te winnen.
'
HOEF, HOEVE, HOEFKEN. Zie Hof,
IIIL'f, HILTE, UILTEMUUR. Z. belt, enz.
HaCken,
/els ten hili je uit dven, iets ten balven HOEF, IIOEFTE, v., voor homp, klomp,
doen.
groot grof stuk : hij is daar buig met
1:1 I LT, HILTE, m., 't zelfde uls : hild, hooilwe{ten brood af te viggelen (villeu),
of stroozolder bo1·eu den koei- of
(Gent). Zie Hooulft op hoef.
peerden stuf (Westvl.). Zill dilLe.
IJOlWTERI:IANO (tor), boeg(lnaumd, vollllLTE, v., ronde vl•chnet (Westvl.). Dolilrekt : die aardappel~ll mag ik Ier
llo, bi~. 430, beeft viscl,fuik, soort van
hocfierhand t1iel (Gunt).
lang spitstoeloopend manduwerk uit IIOEIE.REN, b., golijkvl. w., hij zich roewissen gevlochten op de wijze van
ptln (Geut). Z1e botJien (ldiot. blz. 190).
een puikeluet of puiker, net om visch HOEKEREN, Zit~ oekertJn.
te vangen, Cr, 11asse,
IIOEKSI'EL oC VIER ·IIOEKEN Sl'EL,
111!\IST, Zie hemst.
kindersvel Le Gont en el~ers. Is men
UINDSELEN. Zie aar.seien en bij De Bo
gevieren, men speelt dan met drij
bindselen.
hoeken; is IJleli gevij\en, me11 doet bet
HINGE, HINGHEN, enz. Zie ln~e, logen.
milt vier ba~ ken; is men met gemeuHINKE DE PINK, m., hinke 'pinker, die al
rllo, men neemt ook meer botlklln,
binkende gaat (Westvl.).
altijd Beo boek mindf:'r dan er spelers
HINKEL, HINKER, m., voetziekte van
zijn. Die er ovei'IÎchiet staat in bet
schapen en hoornvee, bestaande in de
midden . van de andere spelers, lllk
zwelling aan de beenen en bet vllraan hunnen boek, eu dezen mogen
zweren aan den poot, fr. pietain
elkander verwisslllell, toapendil van
(Westvl.).
den eonen boek naar· den au deren,
HINI<EL, m., hinkelperk (Vl.) .•
kan bij, die iu 't midden staat, dec
HINKELPERK (niet binkelhaan), in de
hoek van eeö anderen speelgenoot
Kemp., Brab. : perk waarin men
innemen, dan is er deze lautste aan,
hinkelt.
eo hij moet in 't midden gaan staan.
HIN'i'E. Zie bente, pin.
liOELEN of 1\EEI'EN, o. eo bw. gelijkvl.
HIPPEBIIAAM, HEUPEBRAAM, HUPPEHw., tol)halen, toewriugen, bijv.: eeo
BRAAM, l:lli'PEHBRAAM, egelenteer,
wagen hooi, stroo met eeo zeel totl
fr. églarllier; tmgl. hep-tree, bet zelfde
trekken, opdat er niets zou afvalltln.
in Westvl. als bij ons : hortebreem of
Zijnen maat de keeltoe hoelen (West~
hondsbreem en in Kl.-Brab. :hippelvl.). Oe Do verwüst van hoelen naar
breem.
oelen en l~il. geert hoelvn op als
HIPPELBREEM (Kl.-Brab.).
vlaandersch, 't Zfllfde als worgben;
IIIPPERBREEM. Zie bippebraam.
/orquendo clauder6.
HIRSEM; tlli\SEN. Zie hersem.
HOENDERROEST, m., hosnderrok, , o.,
HlTTEL, m., mv., llittela, uetel, fr. ortie,
poenderkot (Vl.). .
verwant met hille (Bruggt' en omstr.). HOENEER, 'tzelfde als waneer, Cr. quand
HOE. In Brab., A·ntw. en Kemp. hoort
(Westvl.).
men nooit : om langs om meer, maar, HOES, HOESE, HOESKE, In Vl. de~elfde
iJl dergelijke uitd'rukkiosou, altijd :
uitroeping van pijn als in Brab. hoess-
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me, ha~ mjj, en hoei, hoei mii (KI.·
Drab.)
HOEVE. Zie bof,
HOF I HOEF. Hor, m., wordt tbana 't meest
in Belgie gebr. voor: tuin, Cr. jardin,
I. viridarium, en hof, o., voor paleis,
1. aula, fr. cour, palaia; doch ho{,
ho{km, o., wordt ook gezegd voor
hoeve: pachthof, pachthoeve, fr. ferme,
mtitairie; en !• \'OOr : · ka•teeltje
goedje or buitengoed, fr. maiaon de
campagne,· oulinga was hof, hoeve,
en soms nu oog, zoo veel al• 'tI. villa,
hortua, prQldium eo ook curia, waarvan 't Cr. cour en court, man&e,
manoir; en voor pachthof, hoeve of
pachthoeve beeft Kil. : pachtgoed,
pachthof en pachthuyB, I. villa, colonia, domua villica. Van dit hof, hoeve
··beert men de familie nam~n : Vandenho"', Vanderhoeve, Vsrhoeven;
ir. Dujardin, Delecourt, Dclcour, en
3• de plaatsoamen : Allenhove, Cr.
Haccourt,· Oudenhoven; Nieuwenhove;
Oraenhoven; Godsenhoven, GoBsonoourl; Raadshoven, Cr. Raccour; Gusatnho.,en; Schoonhoven, fr. Beaucourt;
V Bidhoven, Eindhoven , Schildhave ,
Ma11enhove, ook In court, Courtil, eu.
HOF. Dal bloemeken M in zijnen. ho{ niet.
gegroeid, dut komt niet vao hem, dat
beert bij van een ander geletlrd (Oostvl.).
HOFGRACHT, v., gracht roudom eenen
hof or tuin, een pachtbof of pachthoeve, een kasteel of landtzoed (Brab.
en elders).
HOFS, HOFSCH, boort men in sommige
streken meer dan hoofsch, voor deftig,
edel , groolscb : hii heeft hofsche
manieren.
HOGGE. Zie bugge.
HOK, m., hoop graan op 't veld staande :
de boekweit 1taat in of op hokken;
biervan : hokkl'll, b. gelük"'J .• w., bet
.graan op 't veld in boopeo' zetten om
laten lil drogen (N .-Drab.). Zie Weiland op bok, stuik, mandel, karel.
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HOKEREN, o. gt'lijkvl. w., bukkelen, baperen, atBmolen (Vl.).
HOKKE en NOKKE, v.. , bij1.0ndère aoort
van knoop, biervan : htJkbn 11n nokhn, met een bokke vastbinden (West·
vl.).
HOKKBMUIL, v" muilband (Wes&vJ.),
biervan : hokkemuilen, muilbanden,
fr. mu11l11r (Wèatvl.)
HOKKEN, HOIKE. Zie boutje.
HOKKBREN, o. gelijkvl., 'tzelfde ala hokeren, hakkelen, haperen, stamelen
· (Weatvl.).
HOLEERZE, UOLLEERZE: uitgesproken :
hol-611, v., sleutelbloem, rr. prime·
v6r1. Z. bij ons holljj1, appel; Kil.
been hol-aar&.
HOLLEBIE, bie die in bqlen woon&(Aotw.,
Kemp.).
UOLLEKENSNOTEN, prullen : 't zijn al
holleklln1noten, 't zijn allen zaken die
onze aandacht niet weerd zijn (Gent).
UOI.LEPOT, Ta teAotw., wat in de Kemp.:
lollepot, elders rollepol beet, de "uurpot namelijk voor bet grilll!en (bier
j!reasen) gebruikelijk.
HOLT, Limburgscbe uitspr.van: bout en
houd : holt euch mouter, houd u Criach
. (Roermonde).
HOL VOOR, HOLVOREN. Holvoor la voor
bolle or diepe voor, en bet land met.
de ploeg diep uitploegen of uit·voren
beet men holvoren, b. gelijkvl, w.
diep omploegen (Brab., Kemp.), of in
bolle voren lej!geo met de ploeg; ·
HOMMEL, m., felle kaakslag : hjj kreeg
me daar eenen hommel (Antw ).
UOMMELPEERD, UOMMELI1EERDJE, 't
zelfde al a in 't rr. Chryaalide de papillon, vlioderpop(VI.). Zie De Bo, U6.
HOMSCHIER, o., 't zelfde in Westvl. als :
baamacbier.
HOMST.Zie bemat.
HOND. Die met den hond alaapl, lcriigl tr
"looien van, die met Iemand al te
gemeen is, ~al er ook letsel of ongemakken van bebben: (Brab.). Twee
honden aan een bem, kom•n selden
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overeen, als twee personen dezelfde
zaak willen hebben, krijgen zij gemakkelijk te samen ruzie (Brab. en elders).
'l Is dal mijn hondje, zegt men te
Gent voor: 't is oog al do moeite waard,
daarvoor zegt men elders : 'l 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 somrr.ige
streken.
HONDEGERVE, HONDEGERWE, v., is in
Westvl. In 't Ir. mille feuille, I. acliillea, millefolium, volgeus De Do. Zie
't volgende.
HO:'>IDEGEilVEL, m.; licht ;voor houdekervel, is in de omstreken van Gent
do naam van wilden kolver, licht dozeilde vergiftige plant als in Drab.,
tlul/e klllver, I. cicuta, Cr. cigue of als
elders in Vl. /ior1degerwe; ook scheerliug, dulle petercelie, pijpkruid, winterlio~.

I:IONDEKOT, o., schimpend gezegd voor
hooge hoed, hooge buishoed : siette!
ge hebt lijk uw !londekot aan (Gent,
Kemp. en elders).
IIONDEMEI. Zie hoodsdille.
HONDEN ook HONDlEEN en IIOZINGSSTEEilTEN noemt men in Westvl. dtl
houtstukken waar eene kornis op rust,
in 't Ir. coyaux.
IIONDENBEUL, m., die als een beul met
honden handelt, de honden mishandelen en slagen, hondenslager (Vl. en
elders); in Brab. hoort men ook : hon
den/oekker.
I:IONOENSLAGER, lmrkwachter, in 't Ir.·
Sui$SII.
HONDENWE~R, o., zeer slecht weer;
men zegt ook, als 't weèr door slecht is:
het is gten weer om nen hond door te
jagen (Brah., Aotw., J{emp., Vl.).
IIONDERD. Honderd lands, een stuk lands
van honderd roeden : mijn oom heeft
zes honderd lauds in eigendom (Dei nzc
110 omatr.).
HONDIEËN. Zie honden.
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fJONDSUOOM 1 of beter hondshout hetzelfde ook bij 1\JI., als sporkenhout,
I. fmngula, alnus ulger, Ir. aune
noire, bonrgeoe. Gewis is dit gewas
betzelfde krt!upelhout dat men in de
Kempen ho11s noemt, men beeft daar
witten hons en zwartenhons, ook pillfienkenshout (Vl. ldiot. bi. 481) geheeten.
IIONDSBHAAM,IIONDSUHEEM ,v., hondsroos, fr. roso cani11e, c!glautier, cynort·hodon (omstr. van Loven). Kil. heelt
liondsbremon of hacgh-doren. Zie lloltebrevm, ldiot. bi. f 9~.
HONDSDILLE, IIONDSDULLE, naam,
omstr. Gent en elders, gegeven aan
verscheidene vergilti~e planten doch
vooral heet men in Westvl. en ook in
Oostvl. hondsdu/le of hondsdille dat
slinkende onkruid met kleine gekerfde
blaadjes en witte bloemen, dat veel in
de akkers groeit, eu ook genoemd is
hondemei, stillkende meide, kantjoen,
s/eenbloeme en kamermille , I. anlhemis cotula, camomille puante, camomille des cliiens, quenneço11, maroute. Zie bij ons eppelijn, bi. 4 Hl.
HONDSSTA L. Het profijt in den hondsstal
zoeken, in kleinigheden nauw zien
(Hagel.).
HONEN, uitgesproken heunen, heunde
geherir1d, eenen dop of tol die op den
grond ligt of met de pin in den grond
steelit, kwetsen of schenden met du
pin van een anderen dop, met welkeu
men bovenarms er op toe doppende,
kapt om hem Le raken (Omstr. Vilvoorde en Campenhout).
fiONNUIT. Hanuut. studje in 't Luiksch.
BONS. Zie hondshoom, hondshout.
liOOFD. Iemaml over het hoofd zien,
it>mand niet bezien, iemand miskennen, minachten; ook iemand door de
vingeren zien (Brab. en elders) [6mand
over het hoofd ku11nen zi~n. bet. in
Vlaand. : het zoo slt>llen dat mou voor
iemand nie-t moet zwichten of achteruit staan 1 <.lat men iemand het
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hoofd bieden kan. Teveel op 1ij11hoo(d
&lellen, te veel beslag maken (Vl.).
/n de hoofden 1ijn, bet. te Gent, op de
~ekenklas zijn, waar men' leert bootden of koppen teekenen.
HOOFDAK KEI\, •tzelfde als: voordel (vöd·
del ) , voordeel of hoo(dbed. Zie dit
laatste.
HOOFDBED, o., 'tzelfde in 't Hagel. als
elders vooraa1·d (veuraard, veuroort)
of voorhoofd, vordel, voordeel, vooreinde, enz., dat is die voor of rug,
welke ten dwurs ligt aoo 'l boord eu
aan het einde der lusschon in liggende
voren of ruggen en met dezen horizootaal is.
HOOFDBI\EKERJJ, KOPBREl\EIUJ, voor:
hoofdbrekiog, veel gebr. voor : lost,
achterdocht, kommer, bezorgdheid :
die saak heeft mij veel kopbreker{j
gekost, bet hoofd or kop met iets breken, met iets bezig zijn en er Jast en
moeilijkbeid mede hebbeo (Drab. en
pr. Aotw.).
HOOFDFLAKKE , geperste verkensJ.:op,
Cr. hachis de ldte de cochot1,{romage
de cochufl; ook gesperste kalfskop, zoo
wel in Oost- als in Westvl. gebruikt.
IIOOFDPUI.L~Y. in Oostvl., hoo(dpulm,
hoofdpuimken , in Westvl. voor :
hóordpeuluw, rr. lraversiu.
HOOFDVLAKKE, 'tzelfde als boordtlakke
(Land van Waas en Meetjesland),
HOOJ<'DVLEESCh of PARSVLEESCH, geJlersle kalfskop (omstr, van Venloo).
IIOOFDZON DEN. Jemat1d zijne zeven
hoofdzo"den opleggen, iemand wel de
· les voorspellen, hem strentr vermanen
of erostig berispen ook : iemand zijne
zaligheid seggen (Overal).
HOOFSCH, bijv., kiesch : op .iijn hoofsch
spreken, op de letlar spreken ; een
hoofsch woord, een woord dat op de
lelter 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 :tijo, er geelroe met
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lof, met voldoening van spreken o
hooroo spreken : die vader is hoog in
ziinen zoo11, di!] man is hoog in zijn
werk (Drab. en licbt overal). liet in 'l
hoog hebben , voor hooge or groote
personen of zaken zijn, fr. avoir Ie
llaut Ion, dlrtJ fier, arislocraltJ.Ilij heeft
het i11 't hoog gepakt, il a pris ltJ haut
to11 (Drab.), Die som sal niet hoog
loopB11, zal niet groot, niet aanzienlijk
zijn (Drab. en elders).
HOOGE!\ MEETEN, te 1\onse 'tzelfde al!i
elders Iu Vl. : reiiiiWIJfl, ilat is : lijken
(ldiot. 339) of een lijk tot de in de kist
legging gereedmaken.
HOOGKAMER, v., is wel eene bovenkamer, eeoe kamer met trappen om op
te· gaan, eeoe v•Jutekamer or gewelfdel
kamer, docb is daarom niet allljd een11
kelderkamer, d. I. kamer boven eeoen
kelder (Oostvl.).
'HOOGMIS, uitgespr. hoQmi•, v,, : hij
weelter elfen soe vBBle van als 't cal(
van der hoomi&lll, komt voor in de
oude spreekwoorden en bet. gewis
'tzefde als : hii weet er soaveel van a Is
ee11B koe van saffraan te eten, wat
men in Drab. zegt.
HOOGTIJD, o., een hooge feestdap:, als:
Kerstmis, Paschen, Sioxen, enz. Zoo
zegt men overal in Belgie : sijn hooglijd of hoogdag houden, voor: ter heilige
tafel gano , de ziekera hun hoogtiid
dragen, het heilig S!ikrameot bij de
kranken thuis dragen op hoogLijd of
in de oktave.
fiOOGVLIEGER, zekere duif die hoog
vliegt (Waas).
HOOGWATER. Het is hoogwater, zegt
men van iemand, waoeer hU. de oogen
vol tranon beert en aan 't weeoen valt
(pr. Antw., Drab. en elders).
fiOOl. Als 't hooi naar diJn hooiwagtJn
gaal, zijn de uorket~ goe koop, zegt
men te Gent en omstr. van een nouws·
persoon die eeneo ·man zoekt te krijgen. Een hooitje , 'tzelfde als een
strooilje, PVlken 1 baarken 1 zierke 1
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wcinig,kr. Ik weet nit da'k wmanrl
em hooitja in dm weg geleid hebbe
(Gent).

IIOOIOELT (Oostvl. h. en d.), hooîriell,
hooidille in Westvl., hooischeH. hoOIzolder, hcoitas. Z. ldiot. hl. 193.
HOOIDUTS, m., een dot hooi (Vl.).
HOOIEN, i• in het hovi werken : zijl giJ
al aan ·: hooien? 2• van iols hoOI
maken : wij' hebben onze klaveren
gehooid (Bra IJ., Kemp.).
IIOOIGEWAS, HOOIWAS. Z. hooigra<;.
HOOIGRAS, o., HOOI \V AS, m., ze11t men
veel, omstr. Loven, voor: hoo1 dat nog
Ie wassen staat, dut nif)t 3fgemaaid is:
dil jaar heeft men een schoon hooigras.
IJOOIIIOPPER. Z. hooiopper.
IIOOII{ETS, m., hoopje of opperlje hooi
(Vl.).
HOOIOPPER of IIOOIHOPPEI\ is 'tzelfdo
in Vl. als in Brab. hooimijt; hooiopper of hooihopper is, omstr. Loven
en Mechelen, een hoopje hooi : als 'l
gaat regenen zet men het hooi, dat nog
niet droog genoeg i.ç, in hoppers, d. i.
in losse boopjo~. Eene houimijï is in
Brab. eeoe groote wel samen gelasJe
hoop hooi.
IIOOISPI\ENGER, in Limh. niet heirle.•prenger ( 180), maar lwispreuger
uitgesproken, is 'tzeHde godiert ai~ in
Drab. en overal sprinkhaan, in Vl.
gerspeerd, in 't en~el~ch grasjhOllJ!Cr,
in 't hoogd. heu!cllreke, Cr .•wwterelle,
hij I\ il. hoysprenger en hoyscllrick,
welk laatste woord bij opgeeft als
zijnde hgd., saksisch, geldersch on
friezisch.
IIOOITAS. Eens spelde in eenen hooitas
zoeken bet. bijna 'tzelfdc als elders in
Delgis :een haarken in do boter zoeken, d. i. vruchteloos of naar eone
nietigheid zoeken.
HOOI\EN, meer heeuken, o. ge)ijkvl. w.,
voor: jeuken (llrah., pr. Anlw.).
IIOORING, HOOKSEL, HEEUI\SEL, o.,
jeuksel, jeuking (llrah.).
HOOL, voor: bolblok, klomp, fr. sabot, en
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hiervan holenmaker, voor blokm11ker,
fr. snbotier (h. end. in Lirnh.).
IIOON of IIEUN, v, schending, kwet;~in",
zoo zl'gt men, waneer iemand mrt
zijoen dop boven arrr.s al doppPnde
kapt naar eens anders dop, die op den
grond ligt of iu den grond geplant i~.
en dezen raakt of treft eo een kap of
kwetsing krijgt van de ijzeren piu des
mededoppers, die kap of kwetsing beet
hoon, uitgesproken fteun : li1ij'n do11 i$
vol hrurten, hij is heelegans gcscholinen (omstr. van Vilvoorde on Cnmpenhout). Zie hij ons hoer, bi. HJO, en
hij De llo l10ere, bi. 4.33.
HOOP. /Tij i,, of hij loopt er OJl den hoop,
zegt men te Gent en in Oostvl. voor
het llrahandscho : hij loopt er op den
hoop /oe, d. i. hij is er op over~chot,
hij is or Ie veel, hij kan er gemist
worden. Jets op den hoop toegeve11, iets
meer goven dan nootlig is : de werkman ortWing zij11 dagloon en nog
drirtkgeld op den hoop toe (llrab. eu
Autw .). In Urab. en elder~ zegt men
ot•erhoop, voor in wJnt>rdc, verward,
'L onderste boven. In Vl. zegL men
daaf\'oor hoop over hoop, hoop over
hoops, hoop overs hoop, fr.]rêle·mêlc,
sens desws dessous : 'l ligt in zijn
kamc1· alles houp overs hoop. Met
iemand over hoop liggen, met iemand
in oneenigheid zijn (l.lrob. en elders).
In een hoop vallen, op 11en hoop vallen, instorten, inzakken, in een zakken.
HOOPT EN GEDUWEN, bijw.,. in eeus,
met pak en zak : zich hoopt en gedutven OJlJiakken e11 ver/rekken (1... van
Waas); in Kl.-Drab. zegt men hoopt
en geknoopt.
IIOORETEN, HOOII\ÈTEN. Z. oorelen.
IIOOHN.'Z. boren.
IIOOS, v., de moedor~cbeet!e der koe, fr.
vagin (llagoland), ook huif, vin~~:er
buif, overtreks~l, hoedje of t!ikko Jap,
dien men aan don pols vasLbindt om
zich niet te bezeeren (Brab. en elders).
IIOOZING. Z. hozing.
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HOPPE(,, m., hoop, groep, troppel, fr.
lroupe; doch 'I verklciuw. hoppe/kw,
hoppelrjc, is meer in gebruik : hel
V6lk kwam mei hoppe/ken& Uil de ke1•k
(Vl.). Zie hopper.
HOPPELBREEM, v., houdsbreem, hondsroos ,·egelenleer, fr. églanlier. Uiervan hoppelbrcernbees, hoppelbreemstruik (Omslr. van Lier en Mechelen).·
Z. buppelbreem, boUebreem.
HOPPELDE POPPEL, m., fran~ch culbute
(Sleeckx). Zie hobbel de sobbel (Vl.
ldiot. blz ~ 89).
HOPPELEN , in hoopjes vergaderen of
samenkomen, lroppeleu, Cr. se ,qrouper, s'atlrouper: hel volk hoppelde in
hoopjes, d. i. schoolde samen in troppels (Vl.).
HOPPELGOED, tarwe en koren (rogge)
ondereen gezaaid en gewassen (Geel),
om~lr. Loven beet dit : tvilgman en
elders : masteluin.
HOPPEH, 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 bet nog niet droog
genoeg is om in te halen. In Vl. bet.
hooioJiper oe hopper hooi betzelfde als
in llrah. : hooimijl; eene hooimijt is in
Brab. eene groote ronde schoon opgeschikte en vast getaste hoop hooi
staande in de volle lucht en geschikt
om zeer lang blij1•en te staan. Een
hopp_er wordt weer opengeworpen als
't weer zeer droog en warm is om 't
hooi teenernaai droog te laten worden.
HOPPE REN, 'tzelfde in Vl. als: hoppelen:
het volk hopperde te same11; doch in
Drab., omstr. Loven en Mechelen. bet.
hopperen of opperen, het hooi opperen,
het hooi in hoppers or oppers hijeen
dragen of zelten.
HORE, v .. modder, slijk, fr. boue. Hiervan
hÓren, b. gelijkvl. werkw., baggeren,
uitmodderen , Cr. débow·ber : eene
gracht heren (WesLvl.). Licht hiervan
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Va11Tlorenbeek, Van /lorebeke.
HOREN, HOORN, m., gebr. 4• voor domphoorn, fr. éleignoir (Brab. en elders);
2• trekker, schoentrekker, boorntrekker, zoo genoemd, omdat dit tuig veel
van een en koelhoorn gemaakt is (Brab.
en elders).
HORE(N)l{EN, o., drijkanlig 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. nw., 'tzetrde woord
als hoorte (ldioL. 494 ), dat rond Aalst
bussel stroo of hooi bet.. In 't Hagel.
en elders verslaat men door horten,
kort stroo, verbrokkeld slroo, dat
vaneen gedorschen , getrapt· of gereden is, dus 'tzelfcle als bij ons: atroogemot, of 'tzelfde als orl, ort.t, .dat Weiland voor oord aanhaalt, als beteekenende orts : overblijfsels , en ort ,
ortels : dat gene wal het vee van het
voeder overlaat en wegstoot. Zie oor
eten, ort en orten.
HOTSBOTS, bijw., in eenen bol.!!, in eenen
slag, lortl d'un coup (Vl.).
IIOTTEBROTTEN, '!zelfde als hollekrolten,
o.. gelijkvl. w., slecht gaan, in twist
ootslaan : het hottt!brot i!l dat hui.t, er
Is daar twist, ruzie (Weslvl.).
HOTTEMELK heen Tuinman voor : gehot
of gestremd melk, in nrab. mallemelk,
van : hotten, tremmen.
IIOTTEI\EN, o. gelijkvl. · w., waggelen,
schudden, hutselen, daveren, Interen,
zwadderen : een vette koe gaat àl
hollerende, als het vleesch van baar
lijf been en weer gaat (Westvl.).
IIOTTI, HOTTIER, voor botdrager, fran~ch
hotleur, koopman met eene bot of
rugmand op den rug,waarin hij eieren
of kieken draagt om die in de stad te
gaan verkonpen (Tienen, Hageland).
nou ! zegt men in vele gewesten van
Delgie tot een peerd om het te doen
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stil ~tnan.
'
HOUDDALK (lioubalk), de bovenste balkeu
\"an het dak die de andere balken
nslhouden, heet me•! houdbalke·n, in
't Land van Waas.
HOUOEN LIGGEN. Iemand houden .liggen,
iemand·onder zich krijgen, hem overwinnen of hem in iets overtreffen,
lilmand boven zijn :doe uw bB&t, houd
htm liggen. Men zegt ook : iemand
hebben liggen, d. i. iemand meester
zijn, Iemand onder gebracb& hebben :
ik heb mifn makker in de studie al
ligg1111 (Overal). Zich houden liggen,
zich stil or koes houden : gij moogt 11
houden liggen (Gent en omstr.).
HOUDER, HOUt=.:R of HOUWER, m., het
engelsche holder, bet. In 't Land van
Waas, gewoonlijk : duivenkot, dulvenkevie, duivenhok, fr. colombier:
de duiven :lllen op den houJ!r. Zie
houwer (Vl. ldiot. bi. 497). Kil. vert.
houder, o. a. door receptaculum, retinaculum.
·
HOUT. In 't Land van Waas zegt men in
't bolspel, ho!ll voor bol : het i& mijn
hout, voor mijne bol. Met l'lobbet hout
rpelen bet. aldaar : 1elr ~pelen om te
winneb en om tevens ook den bol
zijns maats te doen winnen. DB dellr
van hout vinden of voor eene houten
dllur &taan bet., te Gent en in de
omstreken : niemand te buis or de
deur gesloten vinden. Hout gebr. men
in Brab. ook voor: lompert, lomperik,
dom mensch : ge sijt een hout, nen
. houten lrlaa&.
HOUT Is de uitgang van·vele pla'atsnamen
in Belgi~ en Nederland, en holtor holl
ook in Dultscbland, b. v. Calmpthout,
'camprnhout, Borgerhout. Kil. beert
Bogh-hout, gewis Boechout; Bocholt,
Buggenhow , Herenthout , Elshout ,
Linthout , Meerhout , Jffnderhout ,
• Oosterhout, Torhout, Turnhout, Hults·
hout, enz., enz. Hout, ooiinga holt,
liolt1, bet. 4• hou.t, lt. du bois, boogd.
halS, engelsch wood; i• woud,.rr.
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• for~t; ta.illis, hgd. hol:s, ook wald, enp:elsch !Jolt. lliervDn heeft men bij I{ i i.
houtsneppe, boscbsnep, I.· perdrix
.Yilvalica, hgd. waldschnep{e; lloutkraey, zwarte or boscb kraal ;houtduyve,
boscbduif, duif die de bosschen be;woont, Cr. ramier, enz.
IIOUTEM of BISSCHOPS-HOUTHEM, Cr.
Houtain-I'Éviqur, luikscb dorp.
HOUTE(N) KLAUW of HOUTE KLOUW,
samengesteld van hout en klauw of
klauw, een bot, lomp mensch, lompart, die gemakkelijk iets den bals
breekt, een bouten klaas (Turnhout e.1
elders). - In Kl.-Drab. zegt men
han/e klo,uw en elders houten kloot.
IIOVTENS, z. nw., mv. van hout, verkleiuw. houtje, voor : bouten klompen
or boutklomp, houtstnkken, eeoigszios
de gelijkenis van paal hebbende : er
staken viif houlens onder (omstr. van
!.oven) men ~preekt ook hoi:kkens uit.
IIOUTIIAKKER, m., "eemol, rr. courtilière (We~tvl.). .
HOUTHOUWER of HOUTSPECHT, groenspecht, Cr. becqueboi&, pivert (Westv I.).'
IIOUTJE, uitgespr. hoiklcen,verkleinw.van
hout , voor : blokje; klompje hou~
(omstr. Loven, MechP.len).
IIOUTLANO, HOUTLANDER. /loutlancl
i~ de naam gegeven aan de Noordelijke
zandstreek van Vlaanderen, in tegen-·
I stelling van polder of polderland, waar
geen bout groeit. Houtland is dus dat
vlaamsclle land alwaar veel bout te
groeien staat, en de bewoner~ dezer
· streek heeten hot~tlanders; een soort
van spotnaam ook wnarmeê de ~eh atrijke polderboeren de geringe lieden
van het Houlla11d bestempelen.
HOUTLEGGE, in Vl. '!zelfde als in Drab.
houtlaag of lage houts..
•
HOUTMAKim, m., boutkapper, boschkap·
• per, boomkapper, rr. b!lcheron, (b. en
d. in Vl.).
HOUTSTOUWER, m., houtspecht (Zie 't
ldiot. bi. 496).

HOUW, voor : houwbaar, bekwaam om
16
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afgekopt te worden :de bosch is lw11w
(Vl.).
BOUWEN, 'tzelrde als honden (ldiot. 496),
gezegd van vogelen die. ergen~ fn een
nl!st wonen : ik weet een tJagel haven,
zegt men in de Kemp. en de pr. Antw.
IÎOUWKES, erwten in de ~chel of sluim
(Meierij); houde, haude i~, biJ Kil.
'tzelfde al~: pe!le, sluym. Z. ~chelerw
ten of schelperwten (ldfoL. bi. 3'13) rn
~luimerwlen (ldiot. hl. 6"28).
BOVEN, b. en o. ~el\jkvl. w., 'tzeltde in
Vl. als io Drab. infla/en : dco oogst
van den akker naar bet hof voeren,
fr. engranger la mois.,on. llier·van
hoving, de daad van hoven. Zie ·ook
hovenieren. '
HOVENIER, m., in een 11edeelte v~o N.r,rab. hetzelfde als io Brab. goudsmed,
·
goudket•er.
l!OVEN en HOVENIEREN worden gebezigd als werkww, voor : den hor hewerken, gelijk akkeren ·voor : den
akker bewètken {l{emp., Geel).
IIOUTVE~;\IE , HOUTVlMME , HOUTVUMME, boutmijt (Vl.).
llOZE, v., mv. ho:e11, wag die het hovendeel der schoenen eo het onderdeel
der beeoen lol boven de knoesP Is overdekt, fr.gliPiron (Westvl.). Zie bij ons
'hoos (Uiot. bi. 49~). llozw zijn, te
Roermonde, hnnd~choenen.
HOZING, OZING, OOZING, m., '!zelfde in
We~tvl. als : ozie, euzie, hij De Ho eo
hij ons hertzie (ldiot. bi. 487) en crt:e
{hl. 1~0). Yozingpltint, hr.uzingplaal,
in de bouwkunde: steenplnat, dik en
plat stuk hout liggende op den muur
waarop de ~cbeergcbinten van het dak
rusten. flo:ing.,ltert, 1/ru:ings/eert,
ook genaamd hondil!s, zoo heetelk van
Jle houton armen of korte dwarshouten,
die met bet een dnde onder de sleenplaat va~l.7.illen en op het ander findè
de ho7.inll onder~tcunen (~'e~t,·l.).
HOZINGSTEERTEN. Z. hoodPn, blz. 4211.
HUBBEL, voor hobbel, knobbel : hubbels
en bubbels : de weg ligt vol huiJbe/., en
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bubbels, de weg ligt met hulten en
bulten, gehuil en grbult, met hollens
en knobbels, als het naar den dooi wederom vriest (V 1.).
HUCHT, vo.or : hocht, hoechel, een troppelken: een hucllt patrauen (Turnhout
en omstr.).
AUDDER, voor : hoort gij, waarvan het
samengetrokken is (Maastr.).
fiUGGE, HOGGE, v., hetzelfde als :/egge,
pikkerling, pekkeling, welke men in
Vl. vooral in Westvl., zegt voor bet
Brabandsche pikkeli1111 ,co ,bij 1\ ramer~,
:wndde, fr. javelle, dat is, de hoeveelheid welke een maaier of pikker in
een maal pikt en daarna neerlegt,
. twee huggen bindt men samen en
• maken een schoof of garf uit.
IJ UI BRECHT. St·lluibrechts bl'ood is brood
or koek, die op den 3 November,
feest van S. Hubertus, gewijd wordt
(Brah.J.
IIIJICH. Zie huig hierna.
HUICHELEN. Z. verder huikelm.
IIUIF, v., allo o,·ertreksel en in zonderbeid
aan den vin~ter (Drab. en elders).
Ht!IG. RUICII, hij De Vries en in de Woordenhoeken v., is m. in de pr. Antw.
en Kemp. In ons ldiot. bi. 1!l8, gaven
wij bet op huik, m., gelijk het omstr.
Arrtw. wordt uitge~pr.: het is eene
kwaal in do keel, fr. lttelte; te Turohou t zegt men : den huich trekken.
De Teuth vert. huyck in den hn/,,e
door .~qrtintllrcia; 1\il. her ft hutck.
huygh, hrt.yck. nild. l111ich, huifl, ook
m., doch hij ze~~:t dat het de hoge van
de keel of wel, als een afhangende
~luierlnp aan~emerkt, het1.elfde woord
met huikor huif kan zijn en in beide
·
opzichten v.
IJUIKEL, HUI\.1\EL, m., 'I zelfde als hcukel
(ldiot. 48'7), hoopje, opper graan, hooi
in huikels of hukke/., zetten (Vl.). Zie
hnikl'len (ldiot. 498) en bopperen boppelen.
IIUII<ELEN, HUICHELEN, o. gelijkT!. w.,
scherpluidende eo ·kort afgcbrokene
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krete~; geven, fr. pousser des cris perçallls et sacca.dès : hij Joeg dat hij
huikelde, hetzelfde in Westvl. als in
Brab. : hij' lachte dat hij schokte.
JJUIJ\EN, HUII\ELEN. Z. buikelen (ldiot.
hl. Hlt-l) en beukel, beukelen (ldiot.
IJJ. it-!7).
HUILI:lll.m, o., afscheidsdronk. Z. ezeldrijven (ldiot. IJl. 4'21) eu varen (ldiot.
bi. 773).
HUJSBAKKENBROOD, o., !Jroo:l dat niet
bij een bakker gekocht is, maar dat
men zelfvoor eigen verbruik gebakken
heeft (Brab. ).
IIUISDRUP, HUIZENDHUP,m., in Oostvl.,
elders dakdrup, oostlrup (ldiot. 432),
het afdruipen der waters 'langs heen
dll daken; bij Kil. liuys-drup, hoosdrup, oos-drup , I. subgrunda , of
dack-drop, stillicidium.
IIUISUUIP, v., gezegd van iemand 4ie
geenul veel te huis is en zelden uitgaat (Brah.). Kil. vert. het qui semper
dom i desidere !JUUdet : cue/i/ca.
IIUISGI':LD, in de Woordeubotlken verfr.
door impi'Jts sur les maisons, komt te
Gent ,·oor in de uitdrukking : mt~enl
giJ dal ik liet huisgeld (huishuurgeld)
bestolen heb, en dit zegt men tot
iemand die denkt dat lll<ln veel meer
geld hij zich beeft dan hot inderdaad is.
HUISL\ATEILEN (samengesteld van huis
tHJ kateil, meubel), huismeubels (Vl.).
llUISMAKEN LIJNWAAD, ze;;t men in
1Jrub. voor lijnwaad dat te huis !Jij gewone wevers eu uiet in de fabrieken
j1,ewe,·en is (lkab. on el<ter,); in KI.Urab. heet Zülk lijnwaad: ltand[Jespill.
IIUISMUL, vuilnis dat uit den buitc gevaagd wordt (Westvl.).
Hl!LSPHINGER. Z. hooispringer.
BUISWEVEN LIJN \V AAD en IJUIS~A1\EN LIJNWAAD. Z. dit laatste. Ueilie
uitdrukkingen boort meu in Vl.
HUITS, voorkomende op LL. 498 van ons
ldio~ .• is volgeus mij niets auders dan
Ilouts of houtswagen, een voertuig met
twee raderen en een as, waardan een
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lange dij,;el vast is, dienende slechts
om zwar!J hoornen te vervoeren (Brab.).
!lUIWAGEN. Z. luiwajlen.
HUIZÊI\EN, IJUIZEL\QTJE, is dat midden
van den elftmaar eetlOr weegscb~al
waar de aanwUzer door heen e1: we~:~r
gaat en eindelijk stil ,;taat, als beide
schaltln juist ~clijk bau~t>n (Geut).
HUIZEKOTJE, o., kiJJderlijlc gezegd voor:
gaalje , polleken , klein p!aai.Hkeu
(Gent).
HUIZiNG, v., gebouwen dio tHlne woning
uitmaken '.Overal).
IJUKKEL, voorstad van Brussel, is heter
dan Ukkel oC Uccle. Kil. ook schreef
1/uckel, l. llucliela, on voegt er bij :
een brabandsch dorp vroegfr vermaara door zij11 gerechtshof. Wij !eiden 't w. ar van Iloechel (korte 011)
'tzelfdeals: hoclil, struik, struikgewas.
IlUKKEH; rn., iemand die zijuen tijLI veçhukt, d. i. zijnen lijd of ooL: zijne
zakeu verwa'lrloost door ievers lang
te vertoeven (Vl.).
HUL, m., uitstekende groep of hoop van
bijeenstaande dingen : een hul gers of
gershul, 111111 hul bi~zen, (r. IOu/[11,
groupe: etui hul 11an vijftig ooome11.
Hul versebilt van hul; oen hul sl~okt
uit, een hul moet nitJt uitsteken, een
hul kan ze~r groot zijn , oeu hut is
sle<;bts een struik, eeu hocbt, b. v.
oeu aalbezie hut. Ee11 hul gera of
bi~ze11 i~ een groep of plek Je ge~s,
biezen, enz., terwijt em hut gers of
biezen slechts een struik gras of biezen
is (Westvl.). Jlul, hul/eken, is in Oost·
Vl. veol gebr. voor : struik (bocht),
struikbloemtlo, doch hul is wat kleiner
dan struik. llt'l is 'tzolltle w. met llil,
bij 1\il. vort. door collis, tumulu~;,
locus altus, dus eene booge, eeue verheven plaats; tJen bouveilje, het is het
angelsaksische hili, dat de Engelsehen
nog hebheiL Hille11 heelt bier nog de
beteeken is van: aangespoeld, hoog buitendijksch voo~ land. In Zuid-Bevelapct wordt de liille ook voor eeoe
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&toep gebruikt.
HULDER, ULDER; m., uier (Vl.).
HULDJE ( uitgespr. l&euldsche), op zijn
eigen,: huidje, ,op zijn eigen wil, zooder verlof te vragen. Vl.
HULKEREN, o. gelijkvl. w., herkauwen
(Westvl.). Z. belkeren.
HULLEKEN. Z. bil en bul.
HULP.E. Z. handlanger.
HULPEN, fr. La Hulpe, een d9rp.
HULST, dik gezwel dat sommige koeien
na 't kalven aan .den uiêr krijgen.
Hiervan ook hulstdik voor : zeer dik :
ik htb eenen hulstdikken sweer(Omstr.
van Tienen).
HUMMELEN, gelijkvl. w., bommelen
(Kemp.).
HUMST, witte bumsL. Z. bemst.
HUN, HUNNE, in 't Zuiden, zoo wel in de
gesprokene als in de oude schriften,
bijna altijd voor: haar, hare gebruikt:
dil! mei1ken1 hadden hun11e bestiJ kleederen ~an •.
HUNKEREN, o. gelijk~!. w., briescben,
neien, bennikken : het peerd hunkert
(Westvl.). Bij Kil. hrmgkeren, tlaodr.
I. hinnire, omstr. Loven hoort meu :
bri11sen.
HUflKEN, o., uitspr. van hoopken (Brab.,
I.oven).
,
IIUPPELKEN, o., hoopken (Vl.).
HUPPERDREEM. Zie hippebraam.
HUPSEMEN, o. gelijkvi. w., 't7.elfde ais in
. Drab. hipsen (ldiot. bi. 490) en· als bij
l{il. ups-hemmen (Ronse).
HURDE, v., 'tzelfde als in de Woordenb. :
horde, vlechtwerk, Cr. çltiie; van
horde11, samenvlechten, zegt Bilderd(jk; ook Kil. vert. hurde of horde
door crates, bet is, in 't algemeen, een
vlechtwerk van wissen, dunne ploeiba•·e roeden, ijzer of ander·mctaal. In
Oostvl. verstaan de landbouwers door
hurde, een soort van egge of hegge
samengevlochten van rijsbout, gewoonlijk van eiken takken, en waarmede zij bet bezaaid land effen slepen,
de klotten klein maken en 't r;aad
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·bedekken, of waarmeè zij de opeuiog
tot op een· bezaaid land, toeleggen of
llluilen. l.o Vl. is h11rde ook 'tzelfde al11
in Drab. denneweeg of dennewand, de
houten scheiding tusscben den dorscb·
vloer en den graantas, io Vl. •chuurwinkel genoemd. Men heeft oök biehurde.
HURT; m., in Oostvl. en elders In Vl.
betzelfde dier als : hurt&, uitgespr.
hutB, stekelve~ken, egelverlcl!D. Cr..
htirj111on; bij Kil. hort•' en hurt1, la~.
hericiua (ldiot. bi. iOO).
HURTEN, o. w., ·~zelfde als horten, fr.
heurter: tegen iets hurltJta.
·
JiURZEL, uitgespr. hussel, m., '&zeilde in
Oostvl. ala: hor11l, uitgespr. In Drab.
heuz1l (met korten eu-klank). In de
omsLr. van Loven varetaaL men door
hommel en horul betzelfde honigdiertje; 'daar zijn er twee soorten :
ros111 en .swa1·te hommels or horzelf ;
de zwarte zijn gewooplijk wat grooter.
Wat men in andere st.rekep, zoo al1 in
du Kemp.,ook horzellof hur.sel1 beet,
zijn in du om•tr. van Loven; dezelfde
als de wespen van eeoe grootere soort,
ook wel pandQeren en pelf'd1h11r.lflll
genoemd, Jicht bet lat. crabr:o. J,icbt
Is dit bet:i:elfde diertje wat men ook
peerdenvlieg,.daas of danrik noemt.
JJUSSEN (de), waren de vrouwen der bilivermannen in de fabelleer; ücbt verwant met h11uen, 11aohitseo.
HUSTE, samentrekking van ho11rrt de, bt>t.
betzelfdil als hudder voor : boort RÜ.
wordt.iu de gemeenzame sprpak gebr.
als bet 1avu-vous der franEcben, het
zullf of selle der J,oveoaars, vo~l
waneer men tot minderen Ppreekt
(Maastr.).
·
HUT, slruik (VI). Z. hutlel en bul.
IJ UT, v., bot, dom, onverstandig wijf, een
Jut (Hageland). In Westvl. Kortrijk
bet. hut : iets dat slecht is, dat niet
gaat, gewis yoor : hutschp!llf hwl ent
hut, Cr. pot pourri. Licht ia 't voor :
hut1e, wortel van : hut1ro, hutJelen.
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Z. hul en hutteboon, hullel.
HUTS of KLUTS, kleine hoe1·eelheid
eon hulspalaten (KI.-Ilrah.).
HUTSE, vleesch- of beendersop die met
. koud te worden, een tril!ende lijvigheid
gekrPgen heeft, bever, daver, gelei en
lil genaamd, fr. gelée, glacé : hutse
van appele11, peren, stekelbezen, is
gesuikerde ~te lei van appelen, enz.(VJ. ).
HUTSE~LUTSEN, o. gelijkvl. w., hutsen
en ~lut~e11, waggelende klutsen : het

lwt.seklulsen aL hel klotsen l'an de zee
(\'1.).
IIUTTEBOON, v., stn•ihboon, sloeiboot1,
fr. haricot à In /ou([e (Westv!.). Waar~chij11lijk zij u dit de boone'l, wollee me11
in Brah. heet : boonen zonrler $/aken.
fiUTTEL, m., mv. hu/ltls, verkl.lwllei!Je,
huttel!rm, hetlelfde als hut, st.r·uii.; :
)let gers schiet hier e11 daar in hultels
,op.Jn een hullelkeu vallen, bt•zw ij men,
fr. tomlier e11 dtJ{aillar~ce (Westvl.).

r
I. De korte i wordt in Limh., althans op

vele plaatsen, uilgespr. als eene lange
i of ie, b. v. knipmes, gister, kind,
smid, klinkt kniepmes, giesler, kiem/je,
smiet; doch voor dit laatste boort men
er ouk smetl, in Brai.J. smed; want
voor blik, scliip, zegt mrn in Limb.
ook bleek, scheep, en voor Maastricht,
Mestreeg. Voor de i boort men in
sommige gewesten 11, b. v. sch11mmel,
krumpen, enz. voor schimmel, krimpen, enz., voor 11 eene i, b. v. din,
di11ken, voor dun, dunken, enz.
IE !.:linkt in Limh. als ee, b. v. voor brief,
tien, zien, wieg, hoort men bree{,
tee11, zeen, weeg; zoo ze,;:t men overal
t>eerliell, veerlig, voor vierlien, viertig.
IEDERENDEEN (ieder end een), voor :
iedereen of: eeu ieder, een ie~dijk,
fr. to11tfe monde (Brab. en Antw.).
lEGEWELK zond men in, ik weet niet
van waar, als een notariswoord, in den
zin van 't lat. qrliCIImqrte, degene,
alwie. Uü Mrijer slaat iegelu·e/ck, ~e
wis een drukfeil, voor ir~gewelk, heLzelfde als iegelijk, eu ook hij 1\il. staa~
itghewelck, voor ie-ghelijck, I. om11is,
alwie, degeen die.
IEMAND. Iemand komt voor in uitdrukkingen .als : die jonge11 zou iemand

krcand maken, en diln t>e!. het : mij,
u of welkdauig ar,der persoon. Als
men van eenen Jlri'>OOD zegt: l•rt of h~·
is iemand, dan het. zulb, het L; een
groot, moedig, wonder, buitengewoon
man, of het is een groote dougu iHt,
een slechte kerel.
IE\'ERAND& en NIEVEHANDS zijn overal
iu gebr. voor ergens, nergens.
JG. Oe uitgang ig wordt SO!JlS achter een
bijv. nw. gevoeg<i als: droevig, reitlig,
enz., doch waueer mrn van bijl'.
nww. zelfstandige vormt met achtervoeging l'au hcid, da!J komt er meer·maals ig tussch~np:e,;lopcu, als b. v.
::;oeligheid, zurigheid, dwwighfid,
dikkryluid, hardigheid, tlvrriyheid,
IJU/Iigheid, growi!Jhcirl, ::;wariyheid,
s/ouligheid, vuiliyheid, kl<'i11iyheid, eu
duze woorden 1ijn zeur goed en wclluidenrl, en dus in gel•nen deelt! te
• verwerpen, dan zelFs uit•t waneer zij
juist dezelfde hetet>hni' rnorhlen hebben al,; 't zl'lfst. nw. zonder dil ig, h.
v. reinigheitl, slouli!]ht•irl, is f),,t tÏit•t
schoon er .al~ rei11lu·id, sloul!leid •.
IGE, IGGE, INGE, EIJE, uilgaugen l'an
vrouwelijko zelfstandige naamwoorden met dezelfdu boteekruis als de
uitgang ster of als de,brabaodsche
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uitgang rse or ook res:b. v. waschterigge, wascllterinye , kuischteriyo ,
11chuurs1erigge, kaartekjjksteri!]ge, io
Oost- en ook in Westvl. voor: wàscbliler, kuiscbster (wascb- en kuiscbvrouw), schuurster, kaarteukijkster,
in Brab. zegt wassr.herse, kuiscllerse,
schures, kijkerse, babbelerse, enz.
IJ, kl.iokUn Vl. en Limb.,als i11, men zegt
&tie{, wiek, drieven, smieteu, kievell,
enz. voor stijf, drijven, enz. Iu Drab.
zegt men : bi11 niet bij, maar ook kieken
en kijken, Siernon en Sijmon, eqz.
De werkwoorden, waar, in den iodi·
fiuil.ivus, eene ij voorkomt, zijn ooregelmatig en de jj verandert, in 't imperfectum en het verledeu deelw., in
eene zachte e: kijven, keof, gekeve11;
Jijden, leed, geleden; stl'ijkeu, streek,
gestreken, enz. Doch dit is niet altijd
~eL geval met werkww. van zelfstandige naamw. afgeleid, b. v. lijketl,
difke", benjjdtm, hèbben : lijkte, dijkte,
IJ1111ijdde; lijkt, gedjjkt, be11ijd, enz.
JJDEI.EN, iu Brab. uitgespr. ijlen en in
Vl. iel1111, is in 't zuiden, van dagelijkscb gebruik in don zin van : ijdel
maken, (lldigon of ledigmaken, ruimen, bij 1\il. vacuar11.
1JI..)ELMUTS, IJ LTUIT, in 1\1.-llrab. en
elders, hetzelfde al~ iu Drab. ijliuil of
ijdt~ltuii, ijdel vrouwme11scl1; ijdel
staat bij Kil. voor lichtveerdig.
IJI\EN, meu zegt in Westvl. ee11e11 lwek
ijken, d. i., hem hummilD of eene
kwade vouw in slaan; geijkt gehoor,
juist, fijn geboor; geijkt zijn, op de
maat gesteld zijn (Vl.).
IJL!IIUTS, IJLTI\UT. Z. ijdel muts, enz.
IJI'ENASCII, v., asch van ijpenhout oin
meè garen te koken, of ti u, koper, enz.
. meê Ie kuiseben (overal).
IJSDOP (lsdop) bet. in l.imb. '!zelfde als
't·fr. toupie, drijftol, werpdop, werptop, uon. 1\il. geeft ijs-dop~ ijw-top op
. als Loveuscb, tw·!Jo jaculabilis, q. d.
troellUS glacialis.
JJSGHONU, Jn., bet. te Tumbout eu elders
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fijue kant, fr. dentelles. 'De Bo heeft
ijsgrond en vcrzendt op ielplat, hij do
kantwerksters : ü'delplat, plat tvet·k,
rlat uiet gcsloten is, maar ijdel zonder
bloemwerk in.
IJSZAI\. IJSZAKKEN zijn, te en omstr.
Gent, slechte aardappels die men in
Westvl. gla:ser1de aardappels en in Br.
glazemans of glazen pattalen beet.
IJZEHBIJTER bet. te Gent,. nijdigaard,
ook jj:urvreter genoemd.
,
11\, m., voor ijk : d11 malen en gowichlen
naar den ik dragen, d. i., ze laten
ikken (ijken) (Drab., Kemp.).
IK HEB IK, met herhaling van ik, ook in
Oostvl. gebruikt.
11\l{EN, b. en regelm. w., voor ijken : fr.
marquer, étallonner : de malen 1111
gewichten ikken; onze gewichte11 en
l•alflieters zijn geïkt; biervan : ikket·,
ijkmeester ; ikkir~g, ijking (81·ab.,
Antw., Kemp.).
IMM1mS (ommers) voor: zeker, zeker waar,
vast, vast zoo : 'I is immers (Ba·ab,
Vl.), bij 1\il. : ie-mer, immer.
IMPEI\FECTUl\1. In Vl.ïs 't imperfectum
sommiger werkwoorden ongelijkvloeiend, daar ze in Brab. en elders
gelijkvloeieud zijn, b. v ., loei voor
lachte, woei voor waaide, miek voor
maakte; joeg voor jaagde, vroeg voor
vraàgde; edoch in Brab. hoort ineu
ook hü' joeg hem u;ey, ik 11roeg, wij
vroegen en in de Kemp. zegt men ook·
miek.
IN wordt in Brab., Kemp., Vl. en t'lders
zeer veel gezegd voor aan, meest in
Holl., althans iu de woordenboeken
gebruikt : in stukken, b. v., brelien,
slaan, zagen, vallen, enz.; leeraar in
het seminarie, kollege, de school ,
tie u {l'atws in kopere11 geld; zich zat
in genel'er driuke11, hel papier i"
slliJlJIBrs snijden, eeue peer it1 schif{ke~
snjjde11.
INBELLEN, met de bl'l klin~end de !;inderen, b. v. iu de school roepeu
(overal).
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JNfiOLI.EN, 'L zelfde alg inrollen (Brab ). ING. Oe uitgang ing achter een zelf,.;landig
of bijv. naamw. gevorgd om namen
INfiUSSELEN, JNIJOSSELEN, h. ~elijkvl.
van appels aan te duiden, en dezP.
w., een kind, inbusselen, een kind in
namen zijn dan altijd m.; zoo !leeft
den bussel of de luiers doen (Urab.
men in Rrab. en cltlers : gernating,
en eiJers).
gro~ning, ku:anting, ij;;cl·fi"g, belieINCA RNA Tl OEN, o., jaarschrift of krof/wring, korpenduring or koppunikon (We~Lvl ). f{il. heen daarvoor
incarnatie en vertaalt dit w. door
dllring, rabauw of rabautcing, zllling,
carmen chronicum, rhronographicum.
zoeting of zoeteling, :;u;·iug, rabboeUng, en in Vl. geuzing, pi11ting, pond. i. het jaar na· tie menschwordiog
ding, rabauwting, wulling, grattloing,
van .Jesu~-Chrislu~. Onzpo Zaligmaker.
wilding, striepi11g, enz.; achter zelfINOOFfF.LEN (zich) of INOUFFEI.EN,
standige naamw. gevoegd. dieoL ing
dekken, zich zorgvuldig of •warm
en in Vl. in,qe, om col/ectir(s·te maken
kiloeden : doffel u goed in, want het is
van 't vrouwelijk geslacht, h. v. bedkoud; duffel het kind yoed in, dat hP.t
diflg, gerzing, · kelderirlg, huizi11g,
geen kou en krijgt (Drab.). Zie kolTelen
stalling, brokkelinge, ,,nippering, rnz.
(Vl. Jdiol. ~iO), dat dezelfde bel. beeft.
INOOFI'EN (o als ko.rle oe uitgesproken). INGE, INGEN, INGHEN. Deze uil~ang
komt voor in een aantal plaàtsnameu
Zie indolfelen.
als In Ediltgen, fr. Enghien, Lil/telINDUFFELEN. Zie indolfelen.
ingen, fr. PetiL Enghien. l'epingen,
INEENI\A VELEN, twee stukken bout met
Dellingen , 1/er{elingen , Oetingen ,
lnkaveling ineen doen passen (Oostvl.).
Delftin gen, Sarlingm, IVillrbring-.n,
IN EN UITKLAPPEN, nu dit en dan dat
DtJdingen, enz. enz. Nu wat bet. inge,
zeggen, dezen keer zoo èn In ter weêr
enge of inghm, inga? Volgens somal ouders spreken : ge kunt op dien
migen zou 't: gemcene weide beleeleerel geenen .•laat maken, hij klapt in·
kenen ; doch dit kunnen wij niet
en uit. Van eenen zieke, die niet meer
aannemen; in ge, in 't meerv. i11ga of
hij zijn verstand is, zegt men ook :
ingen, dat eene verbaslering 5Chijnl
hij klapt in en uit (llrab. en elders).
1'80 jung, jongeling, bet. eigenlijk :
!NEGGEN of INEGGENEN, h. regelm.
zoon, afstammelin~. en dit is, volgens
werkw., met de eg~e. b . v. het graan
't angelsaksisch, in 't welk inga afonder eggen of onder dekken (Brab.).
stammeling bet.; ook, volgens Schiller
Zie !>ij De Bo insfrpen, met hel sleepen Grimm, bet. ing, inge, inga, arhter
hout het zaad of graan onder dekken.
een eigen naam geYorgd, zoo wel afINFINITIVUS. Men hoort in Brab. en
stammeling als zoon : zoo haert men
Autw. meermaals uitdrukkingen als
Carlovinger, Merot,inger, Kaprtingen,
dl'ze : ge staat en droomt; hij zat e11
afstammelingen l'ao Carlus, 1\lerove,
ftu, voor: ge staat te droomen, hij zat
Ca pet; Bruggelingen, Oosterlingen,
te lt>zen. In Westvl.gebruikt men den
llemelingen, Aardelingen, zonen, afinfinitivus meL al, waar men elder~
• stammetingen of in wouers van Rru~ge,
overal het legenw. deelwoord bezigt :
enz. Jng is·l'erwant met het lat. gwa,
b. v. hij ging al zingen, voor alzinginrt.Zie Chotin, F:tymologie.
p;ènde.
INFnOTSEN, h. en gelijkvl. w., eene frotse INGE~IJNO. Zie iumijneo.
INGESPANNEN. Zie inspann!'n.
(~topvod, handvol hooi), ergens in
ING n ITSELE:-1, 'tzelfde al; ot~dergritsP!rn,
~teken om het te stoppen : {rots er wat
b. regelm. w., met de gritsel, b.v.
hooi in (Vl.).
het gezaaide graan al gritsrlr/llfe
Ü~GE, uitgang. Zie ige.
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ouder de aarde dt.kken (Drab ). Elders
ze~tl meu inrakelen, it11iarken.
INHAKKEN or ONDERIIAKKEN, met de
.huk (akkertulg) ouder de Harde kappen
of dekkPn : hij hakt de aardappels in
(Rrah.)
·
INIIALE.N, o. en b. w., bij de al:kerliedeo
den oogst nu de velden In de schuur
b!llen, Ir. e11granger: den oogst inhtJien 1• hedde al ing1hatdd? •Ude al
aan 't inhalen? n"" 'l gHlcUa ir nog
nftl droog ; vandaag is 'I goed om in
lé hàlen; inl1aling (Drab., 1\emp., Vl.).
Een Tijk, tenen doode inhalen hl als de
priesters in koorgewaad déo dood<'
tol oan de lijkpoort te gemóéd' gaan,
om hem ·dan In de kerk te geleiden
• (overal in Delgie). lfihaltn, o. w., bet.
ook korter maken : uw kleed fs te
lang,· haal het wat in, met er eene
koppel in te naaien, of· er. eenen
omslag aan te makea:l.
INHARKEN, met de hark onder den
· grond dekken.
INHEBBEN. Eer~ valgee(l uir wal het inllee(l, zegt men van eenen onbescboflerik of lompert; waarvan men geeoe
beleefdbeid verwachten mag (B•·ab.).
JNKALimN in Drab. 't zelfde als In Vl.
inkalven. '
INKAL~Jo:N, o. w.,· Instorten, Invallen,
t~et.egd van eeoeo muûr of van wat
anders dat instort (Vl., Drab.).
JNKAVELEN, b. regelm. w. 1 Ummermaos·
woord, in een stuk bout eenen kavel
(ke!fp of groef) maken om er een ander
stuk In. te voegen; i11kaveling, de
feroeveo, fr. entailles.
JNKLIPPEN en INKLEPPEN, 'tzelfde In
Drab. als In Weatvl. :inkloppen, b. v.
de mis inkUppen, met de klok of,jl
klokje kleppell, oomiddelijk voor dot
de mis of de kerkdienst gaa~ begin oen :
is de mis al ir~geklipl? Ja 'I ia allang
irageklipt. Men boort somA ook intampen en irttinken in Brabaod.
JNKI.OPPI~N. Zie loklippen,
INKOFFELEN. Zielodod'elen, waarvan 't
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bijna dezelrLie beleekenis hcert en
Lpfft'lt!o (ldiot. bi. 'tiO).
INI\ÖMEN, o. w., omslr. Loven bij de
boeren gebr. voor : aankomen, bijkomen, in don zin van : aangroeien,
ingroeièo, inruilen, gezegd tau bet
vruchtgewas dat ongelijk en bier en
daar vermagerd en kwijnend staat,
zoo zegt men : het goed weder doet
htrl graan op 'eenige dagen veel ir~
komen.
INI\O<]PEN komt voor, b.v. in deze spreek·
wijze : ik verkoop het u zoo als ik hel
ingekocht heb, d. i., ik doe er niets bij
oocb af, ik zeg bet u juist gelijk Ik bet
heb booren zeggen (Brab., Vl., Gent).
INI{RAVELEN, o. regelm. w., krovelend
inkruipen, gezegd van een,.losekt dat
werkt om ergens In te kruipen
(Westvl.).
INI\RIJGEN, in Westvl: voor krijgen, Inbalen, fr. alleiradre. •
INKUNNEN, o. w., 'Lze!Cde als: binnenkunnen, kunoen Ingaan, kunoen ingedreven of ingeplaálst worden : ik
k!•n de kerk niet in; dal kan er 11iet in
(overal).
INKWAI\KEN, o.w., inzakken (Westvl.).
INKWELMKN, o. regelm. ·w., Inzakken
door den kwelm of opborrelende bro11, .
die de anrde stillekensaao wegspoen
(Westvl.).
INLgG, o., in Vl. jonge bopplanten van 't
eerste jaar en ook de plaats daarmeé
beplant.
INL~~GIIOTER of DUTTER, v., 'tzetrde in
Vlaanderen als in de omstr. van Loven :
optlleekboter, opgeateken' boter.
INLEGGEN, b. eo o.w., met den klemloon
op in, gebr. voor afdokken : ze gaan
nael de schaal f"(Jfld tJoor de 1JChole11,
ge JUli goed mogen inleggtn; 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' leat.steÎI
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zijn lol arzonrlcrlijkc hoekjes geplakt,
or planti!n (overal).
eu als de prie;:lcrs deze moeten ·lezen. INSCIJAIIEN. Zie in~cheren.
lcggt>n zij ze in hunoen brevier, in- INSCHEIIEN, JNSGIJAHEN, binllP.II scha··
ren of binnm scheren, inzamaleo : Mj
legger genoem:l (Brab).
INLEGGING, v., ook voor·: inleg or inlegscheert alles in o,' binilen (Hrab.); m
geld, rr. enjw (Brab.).
Oost,·l. bet. ir1scheren zoo ~eel :J)s 't fr.
INLIMI'EN, b. re!(clm. w. b.v. een glas
l!n{i/er; een en ree,~; insciJeren; zich
bier inlimpen, d. i. in eenen teug
inscherer&, Cr • •fi>J,ç;1111er, s"introd~>irr:
binnengielen. ook heimelijk in den
z!ch ergens weten aan~tenaam te :nazak Rieken (Westvl.).
ken, ergeosweten binnen te l!eraken.
INLUIDEN, met de kiok Iuideo om 't volk
orn aan iets als een ambt, of wat hrt
naar den dien~;t te roepen : is het lof
zij te gerr.kcn. llii hetfl zit'h daar
al i11gcluid (Brab.)?
i11gcsrhore1, bij is daar biuuen; ook
INMELI\EN, o. w., in Vl. gebr. in den zin
het. het zûoveel als : hii is &imrtn.
van iets behendig en in deelkeus
hij beert zijne schaapkcos op he~ drcog,
hij is rijk geworden ; :ich itJschertn,
nemenor inpalmen, b.v. hij gi11g ''oor
zich rijk maken.
do ar1aen rond, maar llij molk er ::elf
INSCIIO['PEN or INSCHUPI'EN, b. regelrn.
een goed deelvan in.
w., met eenc schop or sd1up inschepINMIJNEN, b. regelm. w., iets, in eenc
pen (llrab. en elder~); irruhoJrpcn heen
voorloopigc vcrkoopinJt, op prijs stel·
in Drnb. ook dezelfde het. als die men
Jen, inzetten, eene zekere ·som hiP-den,
in de woorderrb. vin ct I; in Westvl.
een eerste gchod doen : ik ga dalimis
het. ir~.çcho[r;Jen, o. w. : invluchlen,
inm[inen; ik llrb dat stuk lanri en weide
rrgeos inloopon om te schuilen of <>m
ingemijnd, ,çamen !>oor 6000 francs;
zich uit de voelen te makeu. Zie indat kasteel is in,qemijnd t•oor f 5000 {r.,
slibberen.
dat is, dat er zulke som reeds op geboden is. l11m!jni11g, inzelling, op INSLIBIIEIIEN, o. regelm. w., snel erf!'CIIS
in locpen : verwant met inslippen,
prijs•l.elling (Brab.); in Vl. en ook
insluipen, diil bijna dezelfde bet hebelders zegt rnf'n i"stellen.
ben (Brah en Antw.).
IN\IOETEN en DIN~EN MOETEN, o. w.,
moeten ingaan or iogedreves worden: INSMEEHEN bet. ook: inslokken. bicrwnsrnullen, binnen~pelen : Die kerei
die plaats is maar klein, doch wii
smrert maar alles in wat op ta(tl
moeten er allemaal in (overal).
komt (overal),
INMOGEN, DINNEN MOGgN, overal ge·zegd voor mogen ingaan : niets dat INSPANNEN, b. w., iemar1d, h: v., eenon,
die eerst in züo huishouden is, inbevlekt is mag ·fen hemel in (overal).
sparwm, d. i. : hem voorzien door 't
een
INI'LAI{[{EN, INI'LEI\1\EN, b.
~chenken ,·an 'L eene en 't andere
muur inpl~kkcn, de rijten en kloven
huisgerief, enz. (llrah.). lnge.çprmram
toeplakken met kalk; o. w ., aanplakzifJI or goed Î11flCSpannflll zijn bet.
ken, opplal<lcen : dm doek ~ieef er inin JJrah., 1\emp. en eldc•s, ~n in N.plekken, dat is, b. v. in de wond;
Brah. ook : aangespttn1lm zijn, 1'3~1
ook ergens plakken of vlekken inalles wel voorzien zijn. In Vl. zegt
maken (Brab.).
men :die pachter i,, well'lgespa"'ner•,
INI'LOEVEN, inploegen (Westvl.) ..
fli.i free{l wel ''ier perrden, d. f., hij
·INRIJDEN, met de ploeg, b. v. a~rdappcls,
beert een scho!'n gespan of 1mrij; ~~~~~
onkruid , mest onderrijden or met
iemand ingespannen zifn, met iemand
de ploeg dektten : slooren inrijden,
geh••ist , verhonden , bevriend of
met de ploeg sloorplanteil zetten

w.,
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t>an haren man, al.~ zij er hij inwoont:
de b1·uidegom tl'ouwt in bij' de ouder.~
zij'rrer bruid, waneer bij bij hen gaat
inwonen.
INVALLEN, o.w., gezegd in Brah. voor
in de loting vallen : rn(jn zoon i.~ er
inge,,al/cn, IJ ij' he,• ft ren ,ç/ccfllen nummer getrokken (llrah): in Vl. eu elders
bel. inr·u/len ouk : bevallen, believen
of greien.
INVEilVEN, met verve inzetten of opverven : de' lelters zijn er inget•cr(rl
(Brab.).
INVETTEN, INS:\tEEHEN, 'l'et over iets
strijken of wrijven : vet de kachel in,
of ze zal beroeste11; iemand invel/en,
iemand een goede smeering, klopping
of les geven (Brab., Vl.).
INVOLGEN, b. w., toegeven, vleien,
iemands begeerte volrfoen , jegen.ç
iemand medegaar!de z(jn (overal).
INZAKKEN, b. regolm. v., zakken of in
ecnen zak doen, steken of storten :
het graan inzakkeil (overal) .
INZETTING, v., hoort men voor : inzet,
inzet!!eld, inleg, inslel, fr. enje11
(llrab.).
INZWELGEN, iemand ingezwolven (inzwelgen) hebben : tltre enthousiaste
,de quelq11'rm, bijna het1.elfde als : hij
zirt door gce11e Ull'lcre oogcn, 'I is zijn
rechtere arm, cuz. enz.
IPPEHIIHEEM. Zie bippebraaem.

doende, in handel zijn.
INSPIT, hout aan ecne ploeg waar do
plocgschnrro in steekt (Vl.). Zie bij
De Boen bij ons : inspet.
INSI'HENI{ELF.N, helzelfde als besprenkelen, b. w., woord bij de strijkersen
!(ebruikt en bediedende met water het
te strijken goed een weinig natmaken
'
(Jirab., Antw.).
INSTEKEN, b.v., een proces in.,teken, is
een proces of ~eding ingang zellon :
h&' hce(l ::;(jn proces verloren, ma11r hij
gaat het wederom insteken (Brab.
en l'lders).
INSTEL, m., bet eerste gchod of de opprijsstelling, inzet dien men geeft op
ecne verkooping, b. v., van goederen of huizen, welke, na twee of drij
zitdagen, eindelijk "erkocht zullen
worden. Zie instellen en inmijning
(llrab., Vl. en elders).
INSTUIKEN, o. w., stuiken, (Vl. ldiot.
bi. û9!l), inluimelen, in>allen : hij
.,trtikte de gracht in (Brab.).
INSUIKEREN, 'lzelfde als suikeren, in hel
suiker leggen (overöl).
INTAMI'EN (Brab.). Zie inklcppPn.
IN JïNKEN, bijna 'tzelrde al$ inklcppen,
'twelk men zie
IN rnoUWEN, wordt overal in Belgio gezegd v;rn nieuw getrouwden, die in 't
oucierlijk huis .van de hrnid of ,·an
den bruidegom gaan bijwonen, b. v.,
de br·uid is inyelroutcd bij rle ow/ers

.r
.JA. Waneer men hekeonend met ja, of
ontkennend met neen antwoordt, dan
vo!'gt men gemeenlijk, vooral. in. Vl.,
het voornaamwoord achter ja en nem
en ·t versmelt hiermè~ lot t>en. Zoo is
ia ik: j11aik, jank, jake; ja gij:· }tUig,
ja ge; ja hij : jaai, jttan, janc; ja wij :
jartw,jame; ja zij: jaas,jaz'; ja het:
jaat.- In Broh., waar men zelden

pers. voornw. in do antwoorden ar.ht.ervoegt, boort men soms ook : jaak.
j11at of jaa.~, en jade, voor jn gij. Zoo
ook neen ik : necnk, neen kc, ncink;
neen gij : neeng, neeg, nicg; neen hij :
ncene, rrien; noen wij: neerv, neeme,
niew; neen zij : neens, nein.,; neen
het : ncent, neint; in Brab. hoort men
som~ nee11k (neen ik), en neent, neens
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zie dan; uitroeping van verwondering
(neen het). Ja en neen is la11ge kijven,
evenals het Cr. ticns, tie11s dono, tenu·
hoo,rt men in sommige streken van Vl.,
don a.
om te zeggen dat, als men niet klaar
on duidlllijk zijue redenen of bewijwu JAFFA. Naar jaffa gaan, zegt men b. en
d. in Limb., voor : gaan slerwn.
geeft, men nooit tot een bcscbeed
Licht heeH deze spreekwijze baar outkomt.
slaan te dankon aun de kruislochteu,
JAAG, ja gij (Vl.); in U1·ab., jade.
dewijl er te dien tijde voor Juffa out·
JAAI, ja hij (Vl.).
zuchlük ~eel menscheu!Jioed geslroonJJ
JAAII\1, .lAAI\ (jook), ja ik (Vl. llrab ), jaak,
heeft.
uitgesproken in llrab.: sjouk, verkort.
van Jacob, wordt ook gezegd \'OOr suul, JAGEN, o. w., (jaagdtl, g<'jaa~d on ooi.;
joegen, in Vl. gojogcn), worJI ~om•
sukkelaar, onnOOlele : ge staat daar
geztlgd voor : vi~schtln, met klt'lllt!
lijk rte jaak, hier voor zegt men ook:
vischkens vischvuogtlD: hij' ston.t na.tr
go staat daar lijk ne kul, lijk ne sr~b
&llo_ek en brasems l~ j11ym (lil <'11
bèdeus.
omstr. Geut), jt~gc11 wordt ook OH1r;1l
.lAAN, uitgespr. jooi, voor: ja hij (Vl.).·
gezegd voor : trclikcn, tcchlen : il(t
JAANTJE voor Joauna (h. en d. in 't
vuur jaagt 11icl, da.lr is gedn~ jacht
Noorden).
in 't vuur.
JAAR. Zestien jaar zijn, welen wat men
doet: ik be11 ook zestien jaar, ik zal . JAl\Nil\K~N, JAl\NIKKim. Jaknikkm
bet. eigenlijk : door buigen van hul
mij niet laten bedrie~en, ik weet wel
hoofd, hel jawoord goven, goedkeuwat ik te douu bdJt (Geut en eiJers).
ren, l!Jeslemmen ; een jak11ikker is
J.UilSCIIOOL, hoorde mcu vroege:· in
ecu die maar alles gemakkelijk goedBrab. zeggen voor: jaarscllaar, b.v.:
keurt (overal).
dal huis. is op jaarschool gebouwd,
d. i., op eens anders eigundom, mits JAME (joom), ja wij (Vl.).
eene jaarlijkscha voldoening in geld JAMER, JAMEREN, enz., iu Vl. gehoord
voor: jammer, jammeren.
of vruchten.
JAAS (uilgespr. joos), in Vl. voor :ja zij; JAN. 'lTs flB JUli, het is wat grootsdh, o!
wil zulkil schijnen, het is een pocher,
in Br. voor : ja het; omstr. Loven
stoll'er, eeu ambrasmaker, een die
hoort men soms es \'oor : het.
uiut te betrou,•.cu is (bijna overal);
JAAT, voor: ja-het; in Vl. joot; in Brah.
in 'L· Lnnd van Waas bet. : hij is tllll
j111tl, uit~c~proken.
jlm, ook, het is een dommerik. Ja11
JACIIT, m., in West\·1., l• voor :jak, kort
uit zij11, in 'L kaartspel, slai:jon f!Onoeg
Vl'Ouwenbovenklced gebr.; <t• voor :
bobben um LE~ wimten; eu ja11 uil zij'11,
zcnuw~auval, fr. all<HJIIt's de uu(s;
guwouuen bobben, uit den nood zijn.
3• o., voor : hlaker, fr. clwsse (eu,
I/Ij is }1111 boven op, bij is llr boven op,
klip did men voor 't vuur hangt om
hij is hoven alles, bij zegllpraalt.
het hetor te doen brandor1.
.IACIITI\QMFOOil, komfoor mot mmo ope- JANA, voor Joanna (h. en d. in N.·Hrab.) •
ning van onder, langs waar bet \'uur JAN~ (jooj), Ja hij (Vl.); in N.-llrab. voor:
Joauua.
door den wind wordt aangeblawn
(Vl.); in Brab. zegt men eenvoudig JANNE, m., juk, fr. jacqr~elle: Mie hee(l
hartm ja1111e aa11 (St-Truideu).
komfoor (koffoor).
JACIITVISCH, visch die, zooals do snoek, JAN OOM, rn.ccst is 't mv., Ja11 oomen, ill
N. -llrab. ou Breda gebruikt om aan
andere visschen vervolgt (Vl.).
te duiden : de wurklioden, als pikkllrs
JADE, voor : ja-de (gij), omstr. Loven
gebr. voor zoode, ~icto, d.i., zoo dun,
maaiers, die in deu oogst in N.-Brab.
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komeu werken; in de Meierij zt>glmeo:
ha1mu- of annemaaiers.
\
JAPPI'~. JEPPE; m., sukkelaar, sul, soul,
·
dommerik (Oostvl.).
JAPZOLDER, m.,'t zelfde als: jappe, sukkelaar, sul (Oostvl.).
JASPEERD, m., dezelfde als: jappe, jfppe,
jappe of japzolder (Oostvl.).
JASPER, JESPER, voor Gaspar. Hiervan
de familie naam : Jahpers, Jespers.
JAUW, JOOM, voor: ja wij (Vl.).
JEEU, · JEEilBEES, voor : eer, eerbees en
dit voor: aarde, aardbetl& (B.rab.).
JEERNE, andere uil~pr. van llerne, /leer!IB,
Brabandsch dorp, fr. l/éri11nes.
JEERI'EL, aardappel (Limb.)
·
JEF, voor : Joseph (Brab., N.-Brab ).
JEMES (een meilscb), iemand (Roerm.J.
JEN, JENNE, JENNEKEN. Joanna (Drab.,
1\emp.). Zie verders j.
JENE_VERGAT, o., jeneverwijf (Drab).
JENEVERMUJL, bijna ·~ zelfde als jeneverneus, man of vrouw die veel jeuever
drinkt (Vl.); in Drab. hoort men ook :
jeneverbakkes, jeJiet•erTriondje, .jenevergat, enz.
JENNEM!E, verkort. van Joaooa Maria,
ook voor : sukkel, onnoozel vrouwmenscb : do~ Jermemie, g~ staat daar
of ge geerl dr-{j kost tellen (Drab.).
Zie j1J11 en jo.
JENZE, endvogel (Waas).
JEI'I'E, in Brab., Antw. en 1\emp. gezegd
voor : Jostlpb, Jeppe J/, Jostlph IJ,
keizer vaf Oostuur-ijk; ook zegt rnen
Jeppl! en Seppe, voor: sul, sukktllaar,
~nul, kul, onnoozel mensch; 't is ner~
eerste jep]IIJ. In KI. Brab. djeppen.
JERROEI<EN, DJERI\OEI\EN, uitgespr. :
tserroeken, b. re~elm. w., smijten,
werpen, zenden. Djerroekt l1e111 maar
btJIICtfll (Vl.).
.
JERTSVLOOI of EHTSVLOOI, voor aardr·
vloei, klein ~wart diertje dat vliegt tlD
ook springt gelijk eeoe vlooi tBrab.),
JEUDIG, jeugdig (Vl.).
J~~Ul\, Limburgsch dorp, in 'l fr. Goyo&.
J~UMENEES, jo Urall., en ook seeumenee&;
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in Vl. jcume11is, uitroeping van ferwoodering, licht voor: JB&uB 1n Maria;
in Westvl. been men jemeni, iemBr&is,
jem11n1 mBn,chen.
JEUVIK, 'l zelfde wit-vischje als : jeu{,
geuf of geuvik (h. en d. in Brab.).
JESUSKEN en SINT JANNEKEN. van
klappen, veel voo heilige per~ooeo en
zaken sprekell : h{j klapt allftl van
zeeunke an van Sint Janntke, maar
betrouwt hem niet (Brab.).
JEZUSKENS EIK, parochie dicht bij Tervuereo, in 't Cr. Notro-Dame au Ooi&,
wat men don ook wedero:n verduitsebt
beeftin: Onzii-Lieve-VrouwtenBosch.
JEZUSKENSFRUL, kwezelaar (Brussel).
JIBBEitEN (sjibbereo), met eeneo jibber
(aardeokoikkers) spelen (Au~w.),
JO ü uitgespr. als iu 't Ir.), voor .Joaona
en Jok11 (Antw., Kemp.), omstr. Loven
zegt men :Z wan,Z wa111111,Z wanneken,
omstr. Mecb. JVaingne, Waignkl, op
zijn fr. uitgespr., elders Jen,Jtmneke,
Wainlj11.
JOB!iE, JOIIE, uitgespr. sjobbe, goede snul
· (Jtrab.). Zie boven djoep.
JOE, JOU, voor gij (Vl.), eogl. you.
JOELDAG, woeldug, vermaukda$, vreuMdedag (VI.). Joele11, zich vermaken cu
jollen. Zie jo! ijl..
JOEP, JOEPIWDDE. Joep, uilgespr. tjo1p,
tsoep of djoep, bet. in Oo~Lvl. : mans. slaapmuts en joeplwddo, djotpkoddo
is eeoe kodde of kwispd van die
mansslaapmutseo. Zie djoep.
JOKKEN, DJOKKEN, o. regelm. w., zuigen, trekken, baogen, houden :aan
zijnen duim staa11 djokken; djok een
beetje aall uwu11 vinger. Zie fokken
(Vl. ldiot. Ut). Uij de kinderen te
Antwerpen bet. bet, iu 't kuikkersspel,
zijue bund wat verder uilsteken dan
d11 gestelde plaats om, alzoo doende,
wat verder te kuuoen schieten : houd
in, ge djokt.
JOLIJT, v., oud woord oog in gebruik te
Edingeo, Geertsberge en elders voor :
openbare feestvitlriog, vreugde.J()elen,
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is zich vermaken; jul/en, bij Sloeek x,
kreunend geluid maken; jolij'd bet. bij
Kil., feestviering, vrolijk heid,eu joge11,
jokkm, zich vermaken.
JONGEHEN, in Oostvl. en 1\1.-llrab. voor
hot llrab. jon gelen, jougen werpen, f1·.
me/lre bas: voor 't meerv. ju11gen,
zegt men in Jlrab. en omslr. Loven
ook': jougele11: o11s kat lwe{l vijf jUligelen.
JONNEN, zoowel alsjonst, wordt i111lrab.,
Vl. en elders nog, geboord voor: gunuen en gunst.
JONST, V., gebr .. \'OOI' gift, met liefde gedaan. Waoeer men iets geeft met ~en
goed hart, zegt men in Oostvl. : is de
gi[te klein, de jonst is groot.
JOOS, JOOSOEK, m. en v., of ook djoos,
djoosdek met dcu klemt. op dek, 't
zelfde als jool, djoo/, goe•lzak, dommerik (ldiot. bi. 2t 0); djoole, v., eene
sukl'.el : doe rljoosdek; hij ziet er een
djoosken uit (Oostvl.). Zie boven ook
djil/B.
JOU, bi. 2H. Zie ook sjouw, 6t.\.on boven
joe.
JU, JUl, JUT, JUUT. Om een peerd doon
voort te gaan, z<>gt men in Brah. j11,
JUl 611 juut; in Vl. ju, j11i; men gebr.
ook ju in Brah. voor wug : hij is ju,
hij is wug gevlucht, hij is weg; zy·ne
(or111i11 is ju, is op (Brab., Hagel.).
JU !.IE DO MINE. Den jube domir1e spelen of
uitlirwger1, zegt men op velo plaatsen
in Nederluud, van iernaud' die den
llelcefdorik, den gehoorzume spoelt,
dio vleit 'en zoekt tu bdioven :ah! wat
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va/schaard, hij speelt tveer den jube
domine om die plaats te krijgen; Het
zijn Jat. woo1·den, ontloeud aan de
complt,ton dur kerkelijke getijden, alwa~r een priester voor den officiant
n~èrgebogen ~aat staan en llegint lu
zingen·: jube domne benedicere, d. i.,
wil, beero, mij zegenen.
JUBlLAHlS, m. en v., de persoon wiens
vijf en twintig of 1•ijftigste jaar huwelijk, priesterschap, professie of amhtslledienin~:, plechtig gevierd wordt, is
een jubilm·is (overal).
JUDASSEillJ, v., verraderij, vnlscbhoid,
valscbe of ~noodo handelwijw (hijna
overal).
JUITSml (licht eene verbastoring van :
rechtsom). roepwoord om cun peen!
langs dun reebleu kant te doen afkoeren. Om 't peerd langs de red1te
zijde tu doen gaan roept men : juit,
juitho of }uithouw (recht om). (h end.
in Westvl.); in l\1.-l.lr. 1/orri, llOorriweg, her.
JUFFEill\ENS ZONDAGS, mei~je dat tegen
niet veel kan, dat klaagt ove1· koude,
regen, enz., dat slecbts zeer zuiver,
gemukkelijk Welk wil doeo, bv. dat is
ee11 jufTerkeil 's :wndags, maar 't zal
gt•c•l <luur heubau (Geut en omstr.)
JUl~l\EN of .101\l~EN,Jeukcn (We,.;tvl.).
JUI\STE, JOKSTE voor jeuklo (Vl.).
JONNEN, JOIIIICU, gunnen (lli·.,Vl. ,Antw.).
JIJT NOCH IIEII. Va11 jut 11och lier wele11
van toeten, tutten noch iJlazen weteu,
God noch zijn gebod kenuen (omstr.
vuo Loven).

](
(( wordt meermaals op het oiu•le ee!Jel'
leliergreep voor y gehoord , als in
gauk, /i ank, /ank, za 11k, sprottk,
spri11khaan, enz., voor : gaug, hang,
lang, onz.; soms vervangt zij de g

als iu ku11Î11krü·k, bcyar1enz., voo•· begaugcnis, enz.
(overal). In Vl. vervaugt g soms zelfs
de l als in : workel. spelke, voor
wortel, spelte, fr. epeautre, enz.
lueo~maal

ke11is,
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KAAIBROOD, o., broodvormigu klomp van
samengedroogde kaden of kanen, hij
de liesvetsmiJters en keersmakers :
a la men de verkens mest met kaaibrood,
zijn ze spoedi!J vet (omst1·. van Loveu).
J{AAMI'S'f, (Kemp., Vl.).
KAAN, 1\AN.E, in Vl. voor oorveeg : kom
llier ik geef u CM kcme. Kaelse het.
bij 1{11. ook: oorveeg, ~aak sla;;.
KAAlt zegt meu hier en daar, omstr.
Mechelen, voor : kar, eu elders : keèr
(uitgesproken als het f•·. t•ers) en I; er,
l{il. heeft kurro, kcrre; kaar bet. in
lloii.-Lirnb. ook korf, biekaal', hijenkorf (ldiot. bi. 212); kar of kaar kan
verwant zijn met het f1·. cllar, I. ct~r
rus, en met charge, I. ca1·ga, last, of
met cariM. llild. zegt ,dat het perzisch ker ezel bet., en dat onze oude
taal carine heeft voor : pakkaadje.
KA~llT. De kaarte missc11, zegt men in
Westvl. voo1· : eene schoone gelegenheid laten voorhij gaun : ik lieb
leeljjke de kaarte gemist. De ~aarten
doorstekell, zegt ·men te en omstr.
Loven, voor :de kaarten doorschieten
of doorschudden; in iemands kaarten
S11el1m, zegt men in Dr·ab., voor :
iemand voordeuiig zijn ; !Ie kaart is
gekee1·d, het is het'! en ganscb anders
(Loven en omstr.).
IC AAS. Zfjnen kaas lal en, sterven, het leven
laten of verliezen : hij heeft er zij11e11
kaas aan gelalfn, hij is er van gestorven (Drab.). In Vl. zegt men daar-.
voor : hfi heeft er .zfjnw kakelare
(roeper, larynx) gelaten of hiJ' heeft er
zijno11 kraag gelaten. Ee11 hol i11 den
kaas eten, machtig veel eten (omstr.
van Gent).
l{AASMEES of 1\EESMEES, fr. {auvette
bleue à ltJ/e twiro (llrah.); men spreekt
het ook keesmusch, keesmuske uit.
KAATS, KAATSCII. Z. kouts.
ICAATSEIIALLJo:N, o.w., kaatso11, met den
kaatsbal spelen; fiihi. zl'gt dut kaatsen
kwalijk afgeleid wordt ·van 't fr.
chasser, maar dat het keeron bet., dat
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men spreekt van de wederkaatsins
va u bet licht, dat is, dat het licht terugkeert.
KAllAAS, m. en o., mv., kabazcn, voor
kubas; omstr. Loven ook uitge~prokon
kalbas (Westvl.):
1\AllADilEL, v., klontjes gemaakt van !(tlbakken suiker; ook no~t : hetzeJf,Je
als klats. Z. ballbolaar (Vl. ldiot. 25).
KABIIAND, KABAND, gedraaidil leempen
~oord, zeer sterk en dieueude om
pakken meè te binden (h. eu d. in 't
L. van Waas). Het is licht voor : kabe/baud, band of koord waarvan rut•n
• de kabels draait, zakke baud.
KADDERNATS, ons uit Kortrijk toegezooden met de bet. van : gt:riug, gemeen : ik draag dat kleed niet, hft is
te kabernals. Licht van kapper en
r.at. Een kapper nat of water is van
~~:erin~e waarde. Zie kabber11oesch.
1\ADEI\NOESCII (kabernoensch), dit hoor·t
men te Gent en elders in gezegden als
volgt : het is kabernoesch, en dit bet. ·
het is mis, het is kwalijk uitgevallen ;
hij is kabernoesch, bij is dronken ;
licht is kabber voor kapper, en 'tlaatste
gedeelte des woords : noesch, nuesch,
voo•· ~chuinsch, van ter züde, fr.
obliq11e; dus een die niet klaar meer
ziet om te veel in 't glas gukeken te
hehben (Z. ldiot. bi. 214).
KABEI\NIJ verbasterd van 't Cr. carbonade,
karbonade (Drab.).
KABASSEN, b. regelm. w., dooden, binnen spelen, b. v., kiekens : het is
kermis, !ani ons een koppel kieke11s
ka/Ja.sse11. Zie kabazen.
KAllAZEN zegt men in Vl. voor kabassen, behendig stelen, heimelijk wegnemen of liover bohundig in de kai.Jaus
(lmbas) stel;cn.
KAilOESEH, m., gezegd van poeren, appels, pompoenen, enz., die zeer groot
ziju in hunne soort : 't is no kaboezer
va11 nen appel, 't is een groote dikke
appel (Westvl.).
IUBOUTEHMANNEN. Zie alvermaonen;
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bij Kil. : kabouter manneken, I. cobalu&; een duivel die den mensch
nadoet; ger. Kobel., Gal. Gobelin.
Dild. acht (Geslachtslijst) het woord
verbasterd van geboldcrman, d. i.,
gestommelmaker; van 1Joldere11 dat
stommelen is.
KACIIAAIEN, o. en regelm. w., een f!:roo\
gedruisch maken met te roepon en le
schreeuwen, schaterlachen, in 't I.
cachinnari (Westvl.).
1\ACBTEL, o., wordt ook, in Oostvl. (Land
van Waas), gezegd voor veulen; men
zegt elders in Vl. 11og : kachscl en
kassei.
KA DEUNEN, Zie kndulnen.
1\ADIEZEN, 't zelfde als lcardiczen tldiot.
bi. 2'2'2), eten, ~mullen; van kadij
(ldiot. 21<1.), smulpal't~; kadiezen of
kandiezen én kondiezen bet. te Antw.
ook: te zeggen, in te brengen hebben :
gij hebt hier niets Ie kadiezen; in Vl.
bet. kadiezen, klldijzc11 : verruilen,
verwisselen, fr. trnqu~r.
KADUL, lawijt, leven, getier.
KADI.ISTEHEN. Zie keisteren.
KADOTTELEN,KADOTTEHEN,o. en~gelm. w., sterk du1·eren, waggelen :
de wagen kadottcrt; a Is b. w. bet. het :
heen en weer wiegen, troetelen, koesteren, fr. dorloter, b. v. : een kindje
kadotieren; ook afrossen, een pak
slagen geven : :e heb/Jen hem daar
wel gekadotterd; biervan kadotiering
of kadotteren.
KADOTTEH, m., katijvig men~ch, fr.
homma chétif: zifn vader is maar een
kadotier (Westvl.). Zie kadodder.
KADOTTERAAH, stamelaar.
KADOTTEREN. Zie hoven : kadottelcn;
I{ADUIN, 1\ADUN, o, vernP-pen of leelijk
mensch, gehrekkP.Iijk of vcrslt,f.cn
mensch, anders ook gczoid : krikalaam, lwmme rabougri, machine ddtraquée. Ook: een wakker kind, anders
ook spook genaamd, d. i. : 11en tJ/ug
kaduintje (Westvl.).
KADUINEN of KADUNEN is Ie Gent en
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om>lr., hij de slachter~ en vleeschver ...
koopers, het ingewand, afval of penserij (zooa Is men te Loven zegt) van
gcslacht vee, b. ". de Jong, de licht,
lever, de maag, de mook, liP darmen.
al wat van de ingrwanden der dieren
eetbaar is: de beerren en kad11iuen :,yra
goert t•nor d~ arme lieden (\ï.).
RADUINEN, li.ADE{jNE:s-, b. rl'gelm. w.,
doodslaan. doo.Jstarn pen. dooJ w tJr!:t'n.
doodwringen, dootlt•n, 't lt>~t·n bt'nenwn, bpotmaken: h~· ha:·r ~:·•1,·•a
hrmd qckarlui11d: ec•11 kieke:a k'l'l'"':,·•a
is : con kiL"ken OJ'Pien. em (1~.<c1 1<ctdrlillrll, Cllll fle;ch uitdrinkril : em
boek lcariuinen, eerH•n hoek knpot dtwu,
in stukken ~clH'Urt'n (We>tvl.).
KADUL. 1\ADllLLETJE, zoetaanlic- ru bevallil! kind dat gcerue ~eknduld wordt
(Wcstvl.); karittl en ook kadrillr. v.,
!Jet. ook : stoofsel v<tn f(Cslamp~e
narelappels met surl;el (Wcstvl.). f\rr.du/.~laan : zij11c long slaat karlul,
hij is dronken (Antw.).
IUO!JLLEN, h. en rrw·lm. werkw., trontelcn, fr. choyrr, plagen uit dNtelheitl;
kullen or voor den zot IJOucluo, hodotteu (Wrsl•l.).
RADULLIG, hijv.,-goeilijk, in<cbikkt•lijk,
ZHCilt en verdraagzaam (WPstvl.).
KA DUTTELEN, iBIJUTTEI\EN, k:ithlult•rin~.·tzelfdo als boven kadollelrn, t•nz.
1\ADUTTELT.IE, o., een katij~ig kindje t>f
scbcpsclken (Vl.). Zie kadotterrn.
KAFETUUR te Hoermonde voor omslag
eous hoeks, gewis van 't fr. corwer/rtre.
Te Loven hecten de kinderen zulk l'en
om~lag, een cow•ert, en, in mijnr jt'ugd
gehru1kten wij, in Drab. daarvoor ht't
woord spaarscl (spaasscl), tliPnendt'
om den hoek te sparen. In 't llugl'l.
knffc•luur; in KI.-Brab. Splildr•.
RAFFENBEO, bed met zak kaf daarin or
wien~ zak met kaf gevuld is (Brab.).
1\AFFOOH, 1\0FFOOR, voor vuurslPde,
~r,houw, fr. dwminée; van daar: ka({oorvagcr, koffoorvagcr, voor schouwvager (Weslvl.) en te Poperingen :
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komfoorvager.
KAFKOEN. o., schouw, Cr. chemînée
(Weshl.); bij. Kil. : k11(k~en, flandr,
kave, ~cbom!e ; ka(koen-vafgher ·of
schoudvaegher.
1\AFMOLEN, m., molen waarmeé bet kaf
uit het t~raan gewaaid wordt (Drab.).
1
KAGADE, onverwachte ~cbade· door een
ongeluk of toeval veroorzaaU (h. en
d. in Ooslvl ).
IUGUILE. Zie hierna kajut.
KAJOETER, 1\AJJOTTER, m , bijna 't
zelfde alq: kwade jongen.
KAJOETEREN, zeker kaarll'lpel (Antw.
pr. en Ha~.).
KAJODDER, vermnak, '·ermaklng (Lier en
omstr.).
JCA.IOUW EN, 'lzctrtle oh; ka, jouwen.
1\AJUJT, 1\A.IUT, KA.JUTE, v., oud versleten peerd (Mechelen en om~tr.); in
Westvl. noemt men et>n slecht peerd
ook : ~·aj111, kaguille (kagule), en ook
nog: knol, tui/re. Cr. haridelle; in de
1\emp. h. end. rljPk; In Rrab. h. end.
hecht oC kat•eel; in Oor.t\'1. h. en d.
kaveele; rljek is hond in 1\1.- Brab.
1\AKE BREED I.ACflEN. zeer hard lachen,
Cr. rire aux éclats (Westvl.).
1\AKELAAI\, m., volgelken met zwart
kopje, Cr. (auvette à fllle noîre (Vl.);
licht hetzelfde wat men in Brah. keesoe kaasmresken beet, fr. (au vette bleue
ti Mie f}oire.
KAKERNEST.IE, 'tzelfde in Oostvl. als
kokenest je (ldiot. 21 P).
KAKKEDEUR, 1\AKI\EOOOR, naam van
een zekeren vogel (Antw.).
KAI\KERNESTJE, 'tzelfde te Gent en elders In Oostvl. als: lrakkenestje oC kakene.~tje (Vl. ldiot. bi. 24 5).
KAKKESTOELMEIJEN. lema11d kak/Iestoelmeifen of kakkesloelmf'1Jen dragen,
iR te Maastricht, een kindervermaak :
twee kinderen geven elkonder de hnnd.
en dra~~:en een derde op hu nnil'samengevoegde banden Rezeten kind. Het
w. is gewis samenges!Pid van kakke3toel en meyen voor feesten, iemand

als op eeneu kakstoel in triomf rond
dragen. In llrab. hoort men soms a Is,
men een kind zoo draagt : kakkestoelmenntken, Jesusken zit in 't kapelleken.

1\A L, v., is ook de naam dien men h. en d.
in KI.- Drab. geert aan bet slop of den
kurk of bouten blokjt1, dat men op den
grond recht zt>t met een i ge geldstukjes
daar bol'cn op liggende, en waar been
men met andere muntstukken werpt.
Zie kalleken schieten (ldiot. 217).
KA LANOEREN, het graan van de kalanders (graan wormen) zuiveren (Vl.).
I\ ALD.lOUW EN. Zie ka~jouwen (Vl.).
1\AL.Jm:N, 1\ALEITEN, met kalief, klei or
kHieite (een soort van kleit- of klijtaardo)beplaasleren of bestrijken (Westvl.).
1\ALF. Een kalf werpen, braken, geuhbelen (1\emp. en elders). Men geeft
ook den unam van kalr aan jonge
eiken, die in eon blekbosch moelen
blijven staan,uls men de dikke heesterA
uitkapt om geblekt te worden. In
Westvl.noemen de timmerlieden kal(
de bei of den heiblok. Cr. mortton, Me.
KALFATEREN. Zie Kil. liet woord is wel
geen idiotism doch bij de kemponaars
wordt het toch overgedragen van zijne
echte beteeken is tot die :van iets aaneen timmeren in 't algemeen, en wel
vooral van klein frutselselwerk, waar
men geen timmerman voor ontbieden
kan.
KALFIJT. Zie kalfshoofd.
KA LFSilOOFO, o., kalfRkop, botuil, os~o
kop, domkop, botterik (Oostvl.). Men
, gaf ons bet woord kalfijl nog op gewis
voor : halfhout oC kal{shoo{d in den
zin van : dommerik; lompstuk hout.
In Brab. immers bet. hout of wishout
en lomp.~tuk hout, zoo veel als : lompe
kop, domoor, bottekop.
I\ ALIJNACiiTIG. Zie hlijnen.
KA LIJNEN (kalineo), b. en o.' regelm. w.,
vleien, fleemen, de mouwvagen, fr.
ca.joler, meest gezegd van vertroetelde
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kinderen. Een calijne, mauwvager,
noozele bloed gebruikt.
fleemer, fleemster, goed~ardig vrouw- KA 1.001. Zie ka !looi.
ken of mei•je; kalijnac/ltig, flouw- li.A LOSSE, licht voor klos, stopsel, waar
achtig, lleemachtig.
men centen op legt en met dikke
1\ALI\, in nrab., Antw., alsook bij Weil.
kluiten naar setliet (Zuid. van Oostvl.).
en J{ramers, M., bij Heremans en De
Zie kalleken (Vl. ldiot. ~17).
Vrie~. v., in Vl., onz., en in deze
I\ AI.OTSE, v., kaal~bal, fr. pelote (Westvl.).
streek wordt kalk ook genomtJO voor I\ ALSEIWEG. Zie kalsei [VI.Idiot.,bl. ~17).
bet wit der oogen, fr. Ie blanc de l'wil.
1\AL\;).IOUWEN. Z. kMjouwen.
Zoo ze!(t men : iemm1d liet kalk uit de 1\AI.SI.AGEN en KALLEKEN SLAAN,
oogen kijken, voor: iemand slerlings
zegt men in 1\1.- nrab. even al~ in 't
bezien, hem van onder tot boven, van
l<wd van Aalst en van Waaq, voor 't
kop tot leen bezien.
Antwerpsch klinkaardspelen, en als in
J{ALJ<EN, b. en re~elm. w., met kalk
Vl. liellige spe/1!11 (Vl. ldiot., bi. 483).
besprooien :liet land kalke11; de tarw~ I\ ALIJTIEREN ,loteren,loszitten[Westvl .).
kalken, d. i., lnsscben de tarwe die KAL VEN t·n KALVEilEN zegt men even·
men gaat zaaien, ruwen kalk mengen,
eenq voor braken, een kalf werpen of
kolsen (Kemp., Urab. en elders).
om zoo de mnaikens, die er mochten
onder zijn, te dooden (Drab.).
1\ALVEilBLAD of 1\ALVEI\1\RUID, zoo
1\ALLEiriOEI, v., moeial, vrouw die zich
noemt men h. en d. omslr. Loven en
met alles moeit zonrler er versland
1\lech., bet wee~blad of de weegbree.
van te hebben (Oost- en Westvl.).
fr. plt111lain, omdat men dit kruid of
In We~tvl. bet. kailemoei, een bundel
liever deszt>lfs zaad kookt in melk om
~troof dien men openspmidt op den
dil den kal veren le laten drinken
top eener graanmijt; 2• bloem van de
waneer ze aan afgang lijden.
waterlelie, fr. fleur de né11Uphar; 1\ALYERMUILKENS zijn in OosLvl. roode
3• spook, toovere~. kof, kalle.
lluwcrlachti~o
bloemen , · dezelfde
lULLESLAGEN, kallekenslaan (L. v.
hofbloem als De Oo kalverm!tilen
Aalst). Zie kalslal(en.
noemt, fr. mufle de veau, I. antirrhi1\ ALLEWAAIEN, '!zelfde als : kallegaaim,
mum rnajus; nu~ Dlancardus vert.
snappen, bahhelen ; kortswijïen, dera11tirrhimum door : apenhoofd, knap·
tandekenskruid, kalfsuuit, gaperkens,
telen, fr. badincr, frutselen, lanterkalfs!Jek, kalfsmnil, kalfsneus, enz.
fanten, den tijd aan beuzelarij besleden (Vl.). Zie kallewauten.
KALVEnPEGGEil of 1\ALVEHPEGGEKALLEWAUTEN, iu Oostrl. '!zelfde als
REER, koopman, of eer schacberaar
in platte kalveren; zoo zegt men ook ;
in We3tvl., kallegilaien, kalle•vaaien,
luid en veel klappen en snappen.
koeipegger, verkenspegger, een koopman die jonge verkens, koeien, veer1\ALLOOI, KA LOOI, m , bij De Bo: kansel, bolronde paander; en, verders
zen koopt en verkoopt (om~tr. van
Loven, Aar~chol en Diest, KI.-Brab.).
overdrachtelijk : iemand die zich kinderáchtig gedraagt, die geen verstand KAI\IllEITEL, andere uitspraak van kapbeitel (Loven); twaalf kam- of kaphe~ft : liij is een rechte ka/looi, een
beitels, van verschillende grootte,
groote kalooi; dus, bijna '!zelfde als
worden bij de schrijnwerkers en timkallemoei; te Hakendover ; het is eene
merlieden, Ie samen een spel geheeteu
felle ka/looi, het iq een felle loef of
(llrab., omstr. Loven).
missing. Kil. beeft kalluyte, kluyte,
hetzelfde als kloot, klot, I. globus; KAMEHEN (ter), fr. La Cambre, vroeger
een vermaard klooster in Zoniènbosch,
kloot wordt ook voor sukkelaar, on- ,
18

KAM

146

nu is 't-een openbaar sticht van oude
of luie lieden.
KAMAAI, IUMEIE. Zie kamijo.
KAMERMILLE is in Vl., dezelfde stin-:
kende plant als 'L fr. ca momi/Ie puante,
te Campenhout en elders eppelein of
epenlein geheeten, en in Vl. ook oog :
hondsdille, kantjoen, enz.
KAMILLE, v., is in Brab. en Vl. bij de
landbouwers, een akkerplant die bij
Kramers oliezaad beet, in 'L Cr. camelifle culticée; men maakt bessems van
't droog houlachtig loover dezes
plant~.

KAMMEN, ultgespr. : kummen, veel in
Limb. gezegd, b, v. voor: hooi bijeenscharren In hoopje~, In nrab. bifeenschèren, bjjeenkrabben, hooi in Iloopen zetten. Zie reken.
KAMMOES, KAMOES, mengeling van
bier, water en suiker (Brussel). Men
kan bier denken aan kan-moes.
1\AMOES. Zie kammoes.
KAMIJN, uitge~proken te Godsenhoven :
kamaai, kameie of kammei, m., en
het. aldaar misvormde kareelsteen, dil3
zeer hard gebakken en verbrand is.
Dij Kil. vindt men kamy·n of kamjjnsteen, ger. sax. sic. hetzelfde als
kemeneye, nu dit kemeney11 is een oud
woord dat schon w, beerd beL. I. ca minus, focus, ger. kaemin, gal., cfleminée, bisp. cheminea, angl. chymmey,
ilal. caminas; Delrortrie heert: kam in,
bgd. kamin, angl. chimmey, Cr. cheminée, neerduitsch schauwe, schoude,
Vl. kave, boll. schoorsteen.
I{AMP, kam (Roermond).
KAMPEN, den top met geweld uitwerpen
naar een en anderen, die op den grond
ligt, om dezen eene muke te geven
(Gent). Zie muke en kampnon (Vl.
IdioL. ~10).
KAMPETESCH of IUMPTESCH, v. (Z.
Vl. ldiot, bi. 219), tascb om ~obool
boeken in te steken (Roermond).
KAMPTOP, tol om meé te spelen, of 't
zelfde als priklol (Gent en omstr.).

Zie kampen, kampnon (Vl. ldiot.
bi. 219).
1\ANDELAREN (uitge~pr. krmdeleeren met
zw. eL vermoo;cben. bevuilen, vooral
klcedingsstukken. Zijne schornen zijn
gekandeleerd, vuil of in slrchten slaat
(Gent). Zie kandelaren (Vl. JdioL.
111.'219).
KAND.IIEREN, b. rl'gelm. w., '!zelfde in
't Land van Aal~t, als omstr. Loven
korzieren (Vl. ldiot., hl. 282), oulin~s
kalangieren, in de boet slaan :de strop·
penzeiler i,t gekandjierd.
KANIS (kannis), m., biezon vischkorf
(Antw.); kanis, daL van 't laL. canistrum schijnt verbaster·d, is v. bij Brld.
en bet : mand, evenals : kaan, kan11.
Zio kansel (Vl. ldiol., bi. ~iO).
KANKEREN, zegt men h. end. in Weshl.,
van eene pijp als zij niet goed wil
trekken, als de labbak slechts langs
eonen kant brandt.
1\ANNIS. Zie kanis.
RANSELEN ook 1\ANTSELEN, b. en o.
w., wisselen, door ruiling verwisselen,
schacheren, Cr. trocquer : willen wij
kanse/en; peerderr kanselen; hij kallsell in koeien, is, zooder eigenlijk
koopman te zijn, koopen en later weer
verkoopen of verruilen (Vl.).
1\ANT; aan den kant va·n, ldogs, omtrent.
Aan kant zetten of brengen of helpen,
verteren, verkwisten, opdoen : de
kerel heeft al wel tien dui.;end fr& aan
kant gezet; hij brengt meer aan kant
als hij wint (Vl., Brnb.). Ik kan er
geen rechten kant aan krijgen, ik kan
er niet meê !.Jaar geraken (Dr.). Zjjnen
·kant kui.çchen, voor zich zeiven zorgen en niet met anderen bemOfAid zijn :
dat elk .;ijnen eigen kant kuische
(Oostvl.).
KANTJAGER , stoute schooier , vooral
nachtronver (Vl.); in Brab. vroeger
binder (binjer) genoemd.
KANTBED, o., b. en d. in Vl., 'tzeiCde als
in N.- Dr., vooraart of vooroort (Vl.
ldiot., bi. 828), ot als voorling (Idiot.,
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bi. 829), of als vorrel, vordel, vöddel
(Vl. ldiot., bi. 83l), 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. : hoo{dbed.
KANTJOEN, o., wilde stinkende kamil,
'tzelfde onkruid in Vl. als bondsdille, '
lr. cammomiiiB prJante, quenneçon.
KANTOR, m., priester voorzanger, die in
plechtige kerkerlijke diensten vóórzingt, mv. ka111ors: daar waren vier
kanlOri in de process1e (overal).
IUNTSELEN. Zie kanselen.
lUl', v., voor : zffne kap over de haag
. smjjten ol werpen, zegt men in Holl. :
zijne kap op den tuin hangen. Zfjne
kapp~ keere11 bet in Oostvl. : van
gezindbeid veranderen. Op iemands
kap zit1e11 bet. in Drab. : op iemand5
hals zitten of op iemands kosten loven
en in Oostvl. en Kl.·Drab. iemand lastig
valleu, hem op de teeoen trappen. Kap
en kogel afloopen, alles, stad en dorp
alloopen (Noord-Drab.).
IUPJJAK, KAPBLOK, bak dienende om
groensels, vleesch, enz , in te kappen
of hakken, kapbord (Westvl.).
KAPEEL, m., kapeeltje, o., tros bloemen
bloemtuil, ruiker, fr. bouquet (Westvl.); in dil Poperingscha streek zegt
men : apeel; Kil. beeft hoepeelken,
appelke11, appeelken; vgl. het fr. cha·
peau, ouliugs, chapel en caJlel, un
chapeau de fleurs, IJioemkrans.
1\APEELBLOEM, v., hofbloem, anders ook
bruisjo11ker genoemd, fr. bouquet parfait, reillet des pot!tes. Men zegt ook
apeelbloem; bij l{il. hoepeelbloem, lat.!
armeria.
KAPEL, KAI'ELLEI<EN, kapel/~ of kalle
wordt gezegd voor : domhoofd, dwaas
vrouwmenscb: diedommekapelle(Br.),
kapelleken voor herberg. ik heb hier
geweest, ik heb daar geweest, ik heb
alle kapelleke11s naar9eweest, komt in
't vlaamscb liedje : als /tfj van 't stad
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kom;, gaat in alle kapellçkens nader
(Brab., Antw.).
KAPELLE TEN UOSCH or 1\APELLEN,
fr. Chapello au Hois, dorp in KI.Brab., statie op den ijzeren weg vau
Mechelen op Dendermonde.
IUPITTELING, v., vermaning, berisping,
de daad van kapillelm, d.i., in de
kapittelzaal, bij de kloosterlingen, eene
vermaning of berispin11: ontvangen
over bet onderhouden der kapittels of
regels van 'L klooster : ik kreeg ee11e
duch!ige kapilleli11g (overal).
1\APOT wordt ook iu Oostvl. gebr. voor :
gebroken, gescheurd, vor~loteo, beschadigd, enz .
KAPPELEN, b. w., dooreeus..ekeu, dooreenmengen : 4• kappel de kaarteil;
2• kabbelen , stremmen : de malA:
kappelt; hiervan : kappeling, daad
van kappelen, stremsel; 3• fijn gebakt vleescb, fr. llach1s; ~· afval van
gekapt hout (Vl.). Zie kabbelen.
KAPPER, m., is, in Brab., 'tzelfde ais wat
Weil. houweel noemt, zijode een
akkertuig om hard land mêe om te
kappen, en door houweel verstaat meu
dat tuig, op dezelfde wijs gemaakt,
maar straffer en met korteren steel,
waarmêe men zware beomen uitkapt.
In KI.-Urab. : b1·eek.
KAI'PESINGEN, voor : kapucieuen, fr.
capucius (Brugge).
IL\I'PEZEN, mv. van ko.ppes, kappees,
kappus, en dit voor kabuiskool, wille
kool, fr. clwu cabus (lloii.-Limb.) Zie
(ldiot., hl. '2:!1 ).
KAPHUIN, v., hoofddeksel, tuig in stalen
draad, dat de biemans over 't hoofd
trekken, waneer zij aan buuue hieu
werken (Brab. en Autw.); '2• hoofddeks!ll vau beggijnen tm andere nonnon, dat zij op bet hoofd, balsen scbou.
ders dragen. 1\il. vert. bet door yestamen hamerale, cueu/lus humeralis; :J• ook kovel der vrouwen, lat.
cucullus, mitra; ook 4• voor kruin of
bovenste takkeu van sparren masten.
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1\APSELIN.G, o., kapsel, haksel, kleine
stukskans die van bet boutkappen
voortkomen (Brab., Hagel.).
KAPSPA ANDER, m., mv·., kapspaanàers,
groote lange spaanderen, voortkomende van bet kappen met een dissel,
b. v., als men kepers of hoornen, die
in 't lang tot berdeu moeten verzaagct
worden, effen en roQd kapt; ook de
spaandereu van de dikke wortels van
uitgekapte booroen (Brab. en elders).
KAPSTOK,. m., licht voor : schapstok,
staande stok met voet waar de k lctlderen worden aangehangen. Uwe 11eus
is ges11e kapstok, daar moetuist alles
llanyehangen worden, d. i., gij
moet alles niet weten, of, men moet
u alles niet zeggen (Brab., Loven en
·elder~). Zie van Date.
KAPUCIENEKNIE, voor dikke, opgezwollen knie, eene kwaal aan de knie,
voortkomende van leel ttl · knielen,
zoo genaamd, van de paters kapueienen, die veel knieten (Brab., Kern p.).
KAPUCIENEN .MOSTAAHD is de naam,
in de omstr. van Brussel, langs Tervueren, gegeven aan een soort van
wildtl radijsplant of wild raapkt·utd,
't Cr. raifort sauvage, lat. cochlearia
armaravia; bet is een ander kruid als
herik of wilde moostaard, fr. tortille,
lat. irio.
KAR, 1\AitRE, zegt men tot iemand die
s)ecbt speélt : ge zijt maar ee11e karre
(Kortrijk).
KARBAAS, v., mv., karbazen, 'tzelfde in
Westvl., als : kabaas, kabazen, en in
Brab. en elders, kabas, soms verkeerd
uitgespr. kalbas, biezen armkorfje,
Cr. cabas.
KARBen KARP. Zie liorb.
IURBOENS, KARBUNS, slaapkoof, muts
welke de vrouwen dragen (Hasselt).
Zie hij Weiland karpoets, kupuitmuts.
KARDOEZEN, van kardoes, fr. ottrlpuche.
Hij heeft niets te kardocze11, d. i., hij
htJeft niets te zeggen.' Ziekadiezen of
kardiezeil (Vl. ldiot., bi. 222).
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!<ARDUINEN. Zie kaduinen.
1\AHEEL, wordt in Oostvl. gebr. voor 'L
fr. corbeau, nu, bij Sleeckx bet. corbeau, in de bouwkunde: drager, kraagsteen, krolsteen.
KAREL, m., kleine schelf of mijt, dat is :
hoop, fr. pelile meute de blti :het graan
in karels, dat is, in boopen zelleu, en
dit heet men·: !t koren karelen, Cr.
mellre Ie blé sn pelites meules. 1\arel
is hetzelfde niet als: sluik of mandel;
stuik of mandel is een hoop van omtrent twelf of dertien graans1:hooven,
in 't fr. trezeau, trtiseau (treize; dertien), eng I. slook, en in zulke boapen
zetten, beet men : stuiken of maudelen
(Wcstvl.); in llrab. en Hag. is stuik,
sluiken,'tzelfdeals, in Westvl. kapelle,
kapellen, d. i., in losse ongebonden
hoopjes zetten, bijv., vlas, ba ver, boekweit, klaver, enz . .-: in natte jaren zet
me11 de tarwo ook in stuiken of kapellen. Er een en goeden Karel op zetteil, d. i., een goede piot of pot op
uitdrinken (I\1.-Brub.). Zie stuik.
!\AllELEN, in karels zetteu :hel koren
kareten; de haver karelc11; de stuike11
ko11den nog drooger zijn, maar omdat
het wet!r onzeker is, gaan wij zo karelen (Westvl.).
KA HEN, b. w. De deur kaart (crie) ze;.:t
men te Baal ; in 't ldiot., hl. 261, staat
knarren.
1\AHETAAT, van 'tfr. charite,l. charitas:·
eeue ku1·etaat doen, fr. faire w1e vharité, eene aalmoes gtl\'en (Oostvl. en
·
tlders).
liAlHJUIF, v., huif of wit overspanset om
over eene zekere kar te trehken, om,
alzoo, daaronder tegen zoo, regen ec
wind beschermd te zijn. Eene huifkar
is cene kar meteene bui( d~arover, en
een huifkarreken wordt ook een speel·
ker1·eke11 gebe'eten, zijode een licht
rijtuig, dat slechts voor menscben bijzonderlijk dient.
1\AIIHUIS, plaats om de karreu en andere
rijtuigen in te plaatsen (overal), Men
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zegt ook : wagenhuis, koetshuis,
plaats om wagens, koetsen, onz. in te
zetten (overal).
KAHJOUWEN. Zie kasjouwen.
1\AHI.EWEI, kleiuo kruiwagen, waar de
kasseiers en andere werklieden aarde
mee venoeren (VI ). Zie kerlct•ij.
KARNOFI-'EL, KAHNOEFFELNAGEL, 't~eiCtle in Westvl. als : kruiduaglll,
grofuagel, Cr. clou de girofle, in Hrab.
l!eheeten : fJ.rolftlsnagelen.
IL\HNTE, v., 'Lt.lllfdo bout als hernl6,
heer11te, herntril ( \V estvl. ) of als
heister, herlaar (Vl.) of als elders :

bet lloomsch Ritaeel of het gebruik
eeos bisdoms of eens klooste[Ofdl:lu
(llrab.).
1\Al\TAN, KARTEN, KARTON,m., peerdeknecht, voerman van wagens en peerdt~u (Vl.), 'tzulfde als &talkntcht in
Brab., wnr men Loch ook peerdBknecht zegt. Vgl. bet eng I. carter. Zie
karwijpin 't Vl.ldiot., bi. ':!~3 en DelfOJ·trie, Ll. 506. Kl.-Drab. betzeilde
als karhuif.
JUS (uitgespr. als 't fr. cache), bolle aarde-

here11teer, haren/eer, harden/eer, her~eleer of her:selenteer, of als in Holl. :
hagebeuk, hanebeuk, jokboom, lr.
charme, I. carpinus betu/a; hiervan :
karnthout, karnthage en 't bijv. uw.,
karrrtcn, van karnle : kamten hout,
karlilBil vlegel.
KAROTTENTitEIHU:N of eell6 karot trekke11, bedriegen : hij kan iemand karol/ell of 66118 felle karot trekkeu, bij
kan iemaud Zl:ler vastnemen· of bedril•gen; karollentrekker, bedrieger;
karoltentrekkerij, bedrog (Brab.).

KASJOUWEN (zicb), gelijkvl. w., tobben,
beulen, :~.woeglln, afmatten, werken
en slaveu : gij kasjouwt u dood
(WI:lstvl.); men spreekt bet w. ook
uit : kaiouwen, kaaisjouwen, kariou-

1\ARPELTONG, voordobbeltong(Kortrijk).
In ons ltliot., bi. ':!24-, staat, haspeltong;
't is eene drukfeil. Karp~l. en in Brab.
ook kerpel zegt men zoowel als : karper even als keiver en kervel.
li:AIIIIEHOUWEN, o. w., in 't fr. jouer à
la crosse, spel be~taande in een en
kei, steen of ver·kenspoot, zoo ver mogelijk weg te drijven of voort te slaan
(llassclt): van kbr en houwen.
1\ARI\EWIJTE, v., 'tzelft..le in Vl., als karhuif in Drab. Zie wijle, wielle (Vl.
ldiot., bi. 863); in KJ.-IIrab. : karwijp.
l<AI\SJOUWEN .. Zie kasjou wen.
KAHSOUDE, KARSOUWE (kassoutle, kassouw), v. Zie kersoude of kersouw
(Vl. ldiot., bi. 235).
J\AHTAUEI., 1\ARTEUEL, v, soort van
·geestelijke almauak, aanduidende de
ge lijden en missen die dagelijks moelen
S!'lezen of gezongllu worden, volgens

weg, Cr. chemin creux: la11ys St-l'eeters kas (Halle).

wen, karsjouwen, kalsjouwrm, kaldjouwen.
J<ASMAR.EI, m. mv., kasmareien, 'tzelfde
als in 't Cr. chasse mart!e, voiturièrll
qui apporte la marée, :~.egt Sleerkx,
d. i., venljager, katse marei, visch-

jager, viscbvurvoerde•·. vischvoermau,
d. i., zegt De llo, die met spoed den
versehen zceviseh naar de ~tad voert;
hiervan kasmareien, o., en gelijkvl.
werkw., bet bedrijf van ka&marBi
uitoefenen; kasmar11ikar i kasmareipBerd, slecht peerd.
KASPEHEN, jagen; buitonkasperen, wogkaspere11 zijn meer in gt~bruil.: voor
buitenjdgeo, welljageu (We$LVI.); in
Brab. zegt men buitcnkaisschen, wegkaïsNcheu, !icht voor: buitenkuischen,
wu{l: kuisehen en wegkaatstlu, huiteukaat8ell.
KASBEDEN, te Sint-Truiden voor l;assedo,
nrarmereu knikker.
KASSEEL. Zie kerstdeel.
KASSELEN. Zie kachteleu (Westvl.).
KASSEN bet. te en in de omlitr. van
Brussel en llalle, en hut~elftlo als 't fr.
r:ltasNer,jdgen, Wt.'l:ljHgen, èn als bij ons;
kaisschei1 (ldiot., IJl. 2Hl), licht eene
\'CI"bastëring van : kuisebeo, of
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kaatsen; in Westvl. zegt men
· kt;speren, builenkasperen, wegkas:peren; biervan beeft men : kaasing,
anders ook kassado of kassaart;
iema111J zijnen kassaad geven, iemand
wegjageu.
KASSEN bet. in Westvl. op eeoe bijzoodere
wijze in den akker voren graven.
Zie zeeuwvore, zaaivoor.
KASSEN, b. en gelijkv. w., braden :
aardappels kassen : geka&le aardappels, pommea de tl!l're frites non
pelées (Land van Waas).
KASTEELHOF, pachthof staande bij een
kasteel waar bet als deel van maakt
(Vl.); in N.-8rab.: neerhuia, neerhof.
KASTELEIN, m., is in de Kempen, niet·
de beer eens kasteels, maar wel de
hovenier of pachter, die op 't pachtbof
van 't kasteel woont, om dit te bewaren en om den tuiu en 't land te
bebouwen,en melk,boter, kaas, eieren,
bofvrucbten, enz., te leveren aa'n zijne
meesters in voldoening zijner pacht.
Om~tr. Loven zegt men eul;el : de
hove11ier van een kasteel; in N.-Brab. :
neerhuishouder en 11eerho{houder.
KASVORt;N. Zie kassen on kasvoren
(Westvl.)
!{AT. De kat in den k.elder vermake/I of
sluiten, zegt men te Geut, voor de
Brabandscha uitdrukkiug : de kat den
kees (kaas) doe11 beware11, en dit beteekeut zoo veel als het fr. en{ermer
Ie loup dans la bergerie, d. i., eenen
di of iets doen gade slaan. Niel welen
dat de kat kijkt, uiet weten wat er
gaan do iK (Goot); het zoude de kat zijn,
hllt :.:ou wonder zijn (Antw.); katte
kolère, plotseliug outslane gramschap
wuder rede, opstuiviog : hij schoot in
eene katte gramschap (Vl.). llee{t de
kal u gewas1chen, zegt men als iemand nog zwart is, na gewasschee
te zijn (Gent eu KI.-Bra!J.).
J{ATELIJN, de r veranderd in I, gelijk
'L menigmaal gebeurt, in Brab.,gezegd,
,·oor : Katherien, Kalheri11a, Catha-
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rina; zoo beefL men de Kateljjne kerk
te Brussel en te· Mechelen : Kateljjt1e
Waver; Katelijne Lombeek; Kateljjna
vest, enz., enz.
KATEELEN, KATEILEN, o. gelijkvl. w.,
bet eerste uitbreiden of uitstruiken
van alle plantgewas, als bet meer dan
een stengel krijgt en als struik opgroeit, uitstruiken, takken of vertakkingen krijgen , tot lltlD hoclat O[
&truik worden : de I(Jrwe, de haver,
de klaver kateilt, die boom kaleelt goed
(Westvl.).
KATEREti, o. gelijkvl. w., van kater,
mannelje der kat : gaan kater1n, uitkateren gaan, zeg~ men in den Lijd
dat de kutten uit teelzucbt, anacbts
uiUoopen (Drab. en Antw.).
KATOENGEVEN, zijn best dot!n, zich
ergens bijzonder op toe leggeu : geef
, katoen en ge zult lukkm (Vl.); men
zegt ook peper geven; in Kl.-Drab.
bet. bet : bard loopen om niet gevat te
worden.
KATOTTEREN. Zie boven kadotteren,
kadottelen.
KATRIENWIEI., KATRIJNEWIEL, wurte,
velziekte, voor welke men de 8. Catbarlua aanroept, fr. herpe& circillé OU I0111Urant (Vl.).
KATTEDIECHT, too noemt men b. en d.
in Vl. de bieebt van kinderen onder
de zeven jaar.
KATTEDOLLEN, zaadbollen van aardappels (Kl.-Drab.).
KATTEKOP, m., soort van zoeten droogen
appel, zeer groot als de kop eener kat,
(Brab., Vl., Land van Waas); iu 't
' Hagel. is deze appel de dobbele bellefleur.
JUTTEN, van kat, als b. gelijkvl. w., rood
Tienen gebruikt voor : bedriegen,
bedotten; pakken van katten, zeker
kinderspel, vangen : ze sullen mif in
dien winkel r~iet meer kattm.
KATTENTIJD, teeltijd der katten (Drab.
en elders).
KATTEPJS, v. als druif, soort van wijn-
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druif min of meer smakende naar den
kallepis (Orab.).
KATTEVLEESCII is in Oostvl., niet knor
· of kraakbeen, fr. cartilage, maar 't
geen men in 't 'fr. tendon. tissu tmdineux noemt, d. i. een geel wit vezelachtig en taai gedeelte van 't
vleescb.
KAUSCHIE zegt men te Poperinge en
omstr. voor : kal.~y. kassei, kasseide
of kassij, fr. chaussé.
KAUWEN, voor knHuwen bij Plantijn.
KAUWTJE ZETTEN, van 't school aChlijven
(Kortrijk), in de omliggende dorpen
zegt men : boschjes kappen.
KA VE, schouw, schoorsteen. Nauwelijk.ç
den rook uit de kave laten gaan, zegt
men h. end. in Westvl., voor: zee~
gierig zijn, zeer standvastig zijn.
Eene kave doen, aan den beerd een
pijpje rooken (Land van Waas).
KAVELANT, een oud recbtswoord, voor
kavelaar, een die in kavels lep;t.
KAVELLOTE::-1, o. en b. gelijkvl. w., ver·
wisselen, ruilen, fr.troquer, échanger,
gebr. in Westvl., waar ook kavelooien
met scherp!. oo, en kavelotlell gelijk
bij ons (Vl., ldiot. 2"28) gehoord wordt.
De Bo, schrijft het w. met ééntJ /,
wij met twee, omdat het on~ als zeker
schijnt eene samentrekking te wezen
van: kavelen en loten; trouwens men
vindt in de oude Costumen van
Oostende, loten e11 dP. catoelen; de
scherp!. oo doet weinig ter zake.
KAVELOOTEN, KAVELOTEN. Zie kavelloten.
KAVELOTTER, m., ruiter, fr. cat1alie1',
b.v., van die te peerd rijdende mannen, met eenen sluier om den arm of
rond de lenden, gtJlijk men er ziet bij
de plechtige inhalingen van pastoors
of bergemeesters (Westvl.).
KAWAAIEN, v, gelijkvl. w., ledig gHan,
lanterfanten, over en weêr gaan zonder iets te doen (Westvl.).
KAWAWEL, m., gekawawel, gebabbel.
Zie 't volgende.

KAWA WELEN, o. gclijkvL w., in 1\J..IJr.
voor knwanwen of kawetteren (Vl.
ldiot., bi. ~2i), babbelen, tateren.
KA WII\KELEN, b. gelijkvl. w., frutselwerk verrichten; frutselen, peutert'n:
wal kawikkelt ge al weer (Vl.).
KAZAK-1\EEREN, van gedacht of meening
veranderen, ('ene andere partij aankleven : onze buurman i$ altweemaal
kazak gekeerd: hiervan : kazak k~er
der, ook tuimelaar; ka:akkrerdcrij
of kazakketring (overal).
KAZAKKEN, b. en o.w., veel eten, binnenspelen : liij heeft al dat vleesch
gekazakt (Brab., Kemp.).
1\AZAKI\EN, aardappels met de schel
(kazak) gekookt of ouder assche gebraden.
KAZA VIK. Zie kazevek.
KAZEVEI\, m., 'twlfde in Rrab. al~ in
Westvl., kazrwik, o., soort va u loshangende vrouwejak met mouwen en
dalende tot aan den gordel, bij de
walen cache-avec gebeeten.
I{AZZERS, mv., merrebollen (Werchter).
KE, 1\EN, SI\E, SI\ EN zijn uitgangen
van verkleinwoorden in Brab., Kemp.,
Vl., N.-Brab., en ook in andere hollandsche streken gebruikt en waarvoor
men oulings kij11 en thans in Holland
meestal je, jen, tje of tjm heeft, eo io
'thgd. kP-in, ellen en lein. Men voegt ze
achter een zelfst. of ook wel achter een
bijv. naamw. en bekomt de verkleinwoorden. Woorden die eindigen met
eh, g, k, eiscben ske, sken: lich(t)ske,
brugsken, r11gsken, wandelingske,
lto~kske, broksken, enz., enz.; alle
andere woorden hebben ke, ken, maar
men boort soms weleens, doch zeer
zelden, door het echt dietschsprekrnd
volk, lampskr ~Je.rkske. Hier zullen
wij aanmerken dat het geboor een
groolen rol speelt in de verkleinwoorden en dat de wellilidendbeid
letters doet invoegen, verwerpen o!
wel veranderen in nndere letters of
klanken, zoo bijv. : 1' ztJt;! men: her-
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teken, hondeken, woordeken, beelde. ken, enz. en niet hert ken, eoz.; 2• men

lnot ook Ietiers

we~,

zoo zegt men

toreken, liekm, lwnneken •. w01·eken,
bdeken , enz; 3• maar zon een woord,

dat een korten klinker heeft en dezen
behouden moet, door dl' invoeging der
stomme e, lang worden, dan verduh. hl'lt men de laaL<le Ietter : b. v., polIPken, put1eke11, paddeken, slemmeken.
manneken, stillekens , enz ; doch

wordt de klinker in het meerv. Jan~~:,
als b. v., pad, rnd, weg, slot, dan
wordt de ~lollelter niet verdnbbeid
en er heeft meermaals eene klankverandering plaats in het verkleinwoord, en zoo Zef:l men b.v., padekw,
rai>ke o{roike (rad). .sloteken o( sloïlie.
Wij zullen hier eeuig~zins gaan toonen hoe de klinkers en tweeklanken
veranderen; althans in de omstreken
van Loven ; de korte a wordt e :
man, men11eken; mand, me11delun;
pan,penncken; lam,lcmmekrn; allang.
allengskens; star 1 sterreken; kar,
kerreken: edoch men hoort ook :
lammeken, mandekm, starkeen stal·reken, enz., enz.; staal er achter de
lange a eene dof l dan verandert ze,

in de verkleiniogswoord~n. in een
soort van klank die omtrent goed
overeenkomt met den frao~che oi- of
oy-of een korte ooi- klank, b.v.: draad,
droïkke; zaad, zoïke; maat, maike,
moike; rad, roike; enz. De uitgang
aan wordt korter en verkrijgt, io de
verkleinwoorden, een soort van fransche aign of oign- klank : baan,
maan, ;;waan, is als in 't frauscb
baignke of boignke,maigr1ke, zu:aignkr
of zwoignke; de uitgang aar, aa.~, bij
het volk uitgesproken: our, ous. worden eene korte o, o1·, os: ha.u·, 1·aar
(vader), baas, maas, blaas, euz. is :
horke, vorke, bo.ske, moske, bloske,

enz. Zoo ook beert paal (poul), pollk~;
zaag, z.agske en zogskc; raap, ropke,
lichaam, lichamke of lichomke. De
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zachte lange e wordt veelal kort :
heek, brlisken; peer, perke; heer
(ours), berke; dreef, rlre(ke. De zware
e blijft onveranderd; doch de ~chl>rp
lange e veranderd veelal in korte i :
w~er, wirke; beer (verken), birke:
stee u, stinke; tee u, tinken; heeldeken
wordt bèlleken of billeken; doch
men hoort ook : teenke, beenke, belrlekm, enz. De lange ie verandert ook
in korte i : papi.~r. nier, bier, mier,
zier, enz., enz., Jlapirl•e, nirke, birke,
mirkm, zirken; doch meo zegt bieken
van bie. De zachte lange o wordL kort
of verandert in een sooH van oi- klank,
h. v., zool, zolke: lot, loikke; noot,
noikke; de scherp lange o wordt eene
korte u of verkrijgt eene korte oeiklank : evenals ll'lop, lupken; boom.
lmmke, ook bomke; zoom, z11mke;
boot, bolkke; loon, loeignke: boon,
boeignke; enz., enz. De lange u wordt
kort : ~chtmr. muur, buuk, enz.;
schurken, mur·ken,

buk.~ken,

bruur

(brurken); de ui-kl11ok wordt, io de
verkleinwoorden, een korte eu-klank
of stommee-klank: hui~, beuske; hui~.
heuske; luiR, lwske. De bijv. naamw.
en de hij woorden hebben eene s op
het einde vau het woord. : stillekens,
ziek.skens, armkens, z.achteken&, enz.
dit is ook io Hall. bet geval met jen
of tje, b.v., zoetjes, enz. : het kind i.s
maar ziek.sken.~. Zie verder ken.
KEÈKEN, Zie keb.en.
1\EEL, komt voor in de volgende zegwijzen :het hangt mijne keel uit, ik ben er
ten volle van verzadigd (llrab.); ik be11
hPI zoo· moede dal ik hel langs de

keel zou uitgeven, het walgt mij geweldig, hel spootmij fel tegen (Loven
en omstr.).
1\EEL, 1\EI.E, v., de keel van een bÓinet
is een ~oort van trechter aan den ingaog eens nets om de visscbens die er
in kruipen, te vangen, fr. goultt; men
heeft ook van die 'vissen manden met
eene keel of stroot, langs waar de
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bij ons en De Bo : keernen.
visschen in kruipen of keelmande met
eene opening langs waar, b. v., de KEERNEMELK. KEERNMELK, KEERoude musscben it1kruipen om de
MEL!{, KERE:\IELK, 'tzelfde in \Vestvl. als i u Holl. : karnen~elk; in Brab.
jongskeus eten te brengen, en als zij er
botermelk {Vl. ldiot., bi. 7t en dit
in zijn, niet meer uitgeraken {Vl. en
Dijvoel(sel, bi 49), fr. lait battu.
elders).
KEEHNLIJK, KEHNL!JK, KEERLIJK,
KEELMANDE. Zie keel, kele.
KERLI~K (zware e), o., de hoeveelheid
KEENSEL, o. {met zware e), voor kaansel
melks die men in eens keerut {karnt);
{L. van Aalst).
KEER, !\ERE. Zie keerne, karn.
men zegt ook: keer11te, kernteen ketrld
KEER {blétende e), voor b:er, kerre, kar,
(\Vestvl.).
kar re of kaar (Drab.).
1\EEl\NTE. Zie keerulijk.
1\EEHEN, o , gelijkvl. w., wordt in vele KEERS. Zoo recht als eetlil keers, zeer
beleekenisseu gebr. voor : 4• veranrecht {Brab.). Dat zal ik doen, al hield
deren : in 't keeren va11 't sai&oe11;
de duivel de keers, niemand of niets
2• veranderen, verminderen, verbezal mij boletten dat te doe u {Brab. en
teren : tie ziekte is gekeerd (Drab.);
elders); de d11ivel licht d11 keerse, de
3• koopen : effen aan keerm, d. i.,
duivel verhiudert de zaak, fr. Ie diakoopen naarrnalet men verkoopt (l~e
bie s'e11 mdle. Eer ieder heilige zjjfl·
gbem); ~· overgeven : zij11e maag
keer.•Je oe lichtje hee{l, blijft er flill
keert; i u dezen laatsten ziu slaat
veul over, waneer mon iets tusschen
keerm bij Kil. reeris als oud vluanvelen moet deelen, kan er niet veel
dersch voor over- glievc11, waarvoor
·overschieten (Hrub); keerske11swij{ is
men iu 't friesch : kan11 eu kore11
't vrouwspersoon, vooral 't stoelkensvrouwke eencr kerk, dat or keersen
beeft, I. t•omcre.
1\EEltiNG. ft1 de keering, komt voo1· in
verkoopt, ook een meisjll met eeu snotuildrukkingen alo; volgt : als men zijn
helhmutJus (llrah.).
eigen good, dat gestolen werd, Wt!- KEEI\SEN, o. w., zegt men van boomen
derom moet iukoopuu, is een clobbt-1
dio recht, rond, eO'en en gelijk als
verlies in de keering; als ecue partij
eeue ketlrs opgroèien of op(legroeid
twee m1nnell verliest eu de legeuziju :die boomen keerse11 goed, d. i.,
parlij wint er twee, dat is vier in de
ze zijn schoon recht, en effen rond, eu
keeriug {l:lrab., Vl.).
boven büna zoo.dik als onder {omslr.
KEERLE, m., '!zelfde als bij ons : kerel
van Werchter).
{Vl. Idiot., hl. 23\.), tabbaard, lang KEERSENDmiPER(Brab.),keersendopper
los kleed {Vl.); Pluulijn vert. keerle
(\'1.), domphoorn om de keerseu uit
door : u11e robe lo11yue cld bourgeois
te uoeu, fr. titeignoir.
ou d11 vil/ageois, I. toga, pallium. KEERSPOPULIEH, m .• de gewone popu •
Vgl. keel, kedel, heden kiel, fr. sm·rau,
lier, fr. peuplier d'Jtalie, do populier
blous11.
zoo recht is als eene keers {Waas).
KEERLIJK, KEEROAAR, bijv., wat ge- KEERTE. Zie ket!rnte of kcernlük.
keerd kan WOI'dtlD ; dut afgewend O( KEER WIS, m. Zie Ducange, art. Wisa.
verwijderd kan worden : tlv kat is KEES PIER, KESPIER, voor buut (Kemp.).
tliet keerlijk van dd muis (Westvl.).
Zie buut {ldiot., bi. 8!1 tlll dit BijvoegZie verder keernlijk:
Fel, bi. 1'>7), misschien is keespier voor
KE~R:\IELl~, KEREMELI\. Z. keernemelk.
lwesl piel of keespiel, keestpijL
KEERNE en, in eeoig~strekeu van Vl.,ook: !{EESTEN, AFI\EESTEN, b. gelijkvl. w.,
keer, kere, v., karu, fr. baratte. Zie
ook in Oost vl. gezegd \'oor: de keesltln
19
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KEFFERIJ, v., gekef, geblaf van eeoeo
bond ; ook gepoch , stofferij (Brab.,
Aotw.).
KEESTEREN, te Gent eo omstr. 'ttelfde KEGELEN, met een voorzetsel bij, bet.
dit werkw. overdracbtelijlc :drijven,
als : kesteren (Vl. ldiot., hl. ~36), bard
jagen, werpen : iemand ergens uit·uitbakken of ke11steren (Vl. ldiot.
bi. i39), braden.
kegelen, hem er uitdrijven ; iets a{keKEET, v., zegt men, b. eo d. inBrab., zoo
gelen is • iets afwerpen·' ardrijven
(Brab.).
wel als keting voor kelen, in Vl. eo
Holl. gebr., doch in Holl. hoort men 1\~GELSPEL. Hij is daar op .zijnll plaats
gel {ik een hond i11 elln ktgellplll, bij is
ook ketting, dat Weiland, De Vries en
daar io 't geheel niet op zijne plaats
Heremans als m. opgevec, doch keling
(Brab., Antw., Vl.) .
is in Brab. en Anlw. v. Men zie Weil.
. op keten, alwaar men leest dat men ook KEI, KEISTEEN. Dat is etm kei of steen op
bet mv. keeten heeft.
zijne maag, dat i.' een .zware steen op
1\EETENIEREN, o. gelijkvl. w., den homzjjne maag , dat is bard om te vermel (bop) verzorgen op dat hij (zij)
teren, straf om hooreo. dat is een
regelmatig drooge in de keete; ook
felle slag (Vl., Drab. en elders).
overdrachtelijk voor: zich verlustigen, KEIEN, b. gelijkvl. ....... met keien belegzich vermaken met praten en liflaffen
fleD, fr. cai/louter: eenen weg keien;
in de homme.lkeet, huisje of plaats,
• de weg is gekeid (Westvl.). Z. keizelweg, kiezelweg,
waar de bop te droogen ligt : hij
brengt heele dagen over met te keete- KElKEN, dat is een keiklln, dat is eene
.vod, eene loef (Vl. ldiot., bi. 3·i4), dat
niercn (Westvl.).
is eene lage, slechte zaak (Sin~Trui
1\EEUWE, v., 'tzeHde als bloembol, bloemdeo).
knop, fr. bowon; de bot of koop waar
van de bloemen op fruithoornen voort- KEIKOP, harde kop. slijfhqofJ (Brab ).
komen : de keeuwen van dien peren- KEISTEI\EN, b. gelijkvl. w., wegjagen,
wegslaan, dus in VI 'tzelfde als :
boom staan open en bloemen schoon.
keieren (Vl. ldiot., bi. U2); men zegt
Ho,lve keeuwe, bladbot of knop, waar
ook a{keisteren, buitenkeisteren, weguit de bladeren komen (Westvl.), bij
keisieren, voortkeisieren, uitkeisieKil. is keeuweeen hgd., saks. en friescb
ren (Vl.). In IH.-Brab. is het kestere11.
w., "Lzelfde als: kouwe, enge ingang
KEIZEL, KEZEL, m. kei, fr. caillou, ook
eenil!er plaats.
'tzelfde als kiezel, keizand, fr. gravier,
KEIWWELAAR, KEEUWELAARSTER.
cail/outis, steengruis, puinj!:ruis, Cr.
Zie keeuwelen.
pierraille ; ook : weg met keizand of
KEÉUWELEN, freq. van keeuwen, keusteengruis bedekt , grintweg ; bij
tUil of kauwen, b. en o. w .. traa[!Delf. leest men keisel, kesel, keselstaen,
zaam eten, met lange tauden eten,
Vl. k!!i, fr. cail/ou; keselkijn, dim in.
knabbelen ; hiervan : keeuwelaar,
van kesel, allem. kieselstein.
keeuwelaarster, keeuweli11g (Westvl.),
Kil. geeft keeuwen, keuwen op als KEIZELING, IOEZELING, KEZELING, m.
en o., kei, kiezelsteen (Westvl.).
bgd., saksiscb, f•·iescb, gelderscb en
KEIZELWEG, betzelfde als : kiezelweg
vlaandersch w. voor knauwen.
weg met kleine keitjes overdekt, ook
KEEUWEI..INGE, v., de daad 'Van keeugriendweg (Limb.). Z. bo~en bi. ~06.
welen, ook afval, overi.Jiijf~els, brokKEIZER. iets doen om den vriend van den
kelingen (Westvl ).
keiza te zijn, iets doen om wel te
1\EFFEN, ~linkhoul~lagen (Werehler).
of scheuten aftrekken, te Loven : keesemen, a{keesemtm : de palalen a{kee•emen.
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slaan met eeueu groole, om de gunst
te winoen van een boog geplaatsten
persoon (bijo& overal); zinspeling op
Pontius Pilatus, wien men toeriep :
iudien gij ·J.-C. loslaat, çe zult de
vriend des l.eizers uiet zijn. Keizer
zij'11 of yewee~l z·ij11, zegt meu vau
een buitenJJer:"oou die· met boter,
eiers, enz., op de markt te koop staat,
dadelijk den prijs krijgt dien hij vraagt
zonder dat tlr iets wordt afgedongeu
(!lrab., 1\emp., Vl.).
KEIZER, KUIER, belzelfde als koeier (Vl.
ldiot. bi. 270), knaap of hulpjougen
in eene pachter ij koeijoogen. In 't Hagel. zegt men ~opper.
KEKELEN (Vl. ldiot. blz. 232), in sommige
oorden van Vl. gebr. voor: in het spel
hertrog doen. t
KEI\ EN (zware e), o. çelijkvl. w., io Belg.Limb., omstr. St-Truideo, voor: luid
schre~uweu, luid krijsellen of grijzen :
hoor dal kind maar ee11s keken; stil
met uw gekeek; zwij'y stil, keker. Bij
J{i't. bet. keken :babbelen, snappen,
tateren, en op kekelm verwij't bij tot:
kaeckelen , freq. van kaken, dat in
N .- Limb. bet. : hard klappen, dus
bijna 'tzelfde als kekeu. Zie Delf.,Aoal.
lJiz. ':!6, waar lo check, bel.ijveo, fr.
reprimander beteekeut.
I{EKÈ SPELEN, jongeosspel te Gent en
omstreken. Een is er aan; die moet,
met de banden te zamen gevouwen,
vooruit loopeo om er zoo eeneu andere
aan te slaan. Doet bij de handen los,
dan slaan de kinderen hem tot dat hij
op zijn vrij· is (eene plaats daarvoor
aangeduid), en binoen ma~ hij er niemand aanslaan. !leeft hij eiodel1jk
eeoeo gepakt, dan moet hij met dezeu
hand. aan hand achter de anderen loopen. Zoo groeit heL getal aan en blijven
l'r hoe langer boe minder t>rijm over.
Als het g(J!al van degl•nen die er aan
zijo;aaozicnlijk wordt, dan mogen zij
zich in verscheidene partijen verdeeleo,
waarvan een enkele noglans het recht
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heeft er aan te slaan; de andere par··
tijen mogen vangen en vasthouden tot
dat de hoofdpartij komt om den gevangene er aan te slaan; deze is noglans veeltijds reeds weggeloopeo, al
moest hij er een ~tuk van zijoen kiel
voor in de ha oden laten zijner vanger&.
Kèkè is de roep wparmede de partijen
de hoofd parlij Lot zich roepen. Iu KI.Brah. heet dit spel : stomp doen.
KEK KELEN, KEKELEN, 'IOor: kakelen,
babbelen, rellen, kallen (Vl.).
KEKS. Het is keks, het is om te Jacben
(Werchter). !\fen zegt : het is maar
kekkesspel, bet is maar om te Jacbeo,
het is niet gemeend. Zie kalteken8spel. Z. katjes~pel (ldiot. bi. 226).
KÈL, v., vrouw die slechten praat verlelt
(Turnhout); te Gent en elders io Vi.
heL. kalle: klappei, snapster; en daarvan :kalle gaaien, babbelen, snappen.
KEL, KELLE, v., groef, diepte tusschen
twee zandplaten, bij Weiland kil genaamd. Men heelt : opperkelle, pul/ekelle en kruiskeUs (Westvl.). Vgl. het
Hgd. quells, het Deeosch kilde, bet
Zweedsch kitld;
KELDE, v., voor: kilte, killigbeid, koude.
Kil. geeft kelds op als Gelderscb voor:
·vorst; en kild~ voor: koude, en kilde u, ·
kelden\bet. bij hem: vriezen, bevriezen,
door den vorst lijden of beschadigd
wordtJo. Z. kelte.
KELDEREN, b. gelijkvl. w., in den kl;lder
doen; :.!• weeken, b. v. boon en, of io
den kelder lattln week of wak worden.
KELDERHOOFD, o., soort vao booge taf91
binoen in tlen huis boven de kelderdeur, die langs buiten ingang geeft tot
deu kelder (Kl.-Brab.).
KELDERI<EUKEN, v., keuken in een kei·
der, keuken oode. de oppervlakte des
gronds (Brab., Vl., Antw.).
1\ELDEI\VIJS, v ., soort van hefboom, of
'tzelfde als 't fr. cric, bdwinde, winda~. domme kracht om zware lasten
op te winden; te Aar5cbot ook bobehwin of boswin geoaan:.d.
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KELEFITS, IULEFUTS, o., wordt gezegd
van iets wat niet goed is, wat slecht
is, wat alkeer or tegenbeid inboezemt,
·h, v. van slechten drank zegt men :
het is kelefits, samengesteld van kaal
en fits, {rus, fut, {ots, iets wat slecht
en verachtelijk is.
KELEN, b. gelijkvl. w., scb!!nden, kwetsen, b. v. boorrum kelen, de ~cbors
van de boomen artrckken, en ze zoo
merkelijk hindereu (Gent en omstr.).
KELF, OJ., tuig aa·n den bals eeuer koe or
ander dier gehecht, om hun iets te
beletten, b. v. te gaan door de opening eener haag, enz., of ook het zuigen : het is eene soort van balsband
met stekers voorzien, zoo dat ze den
kop niet kunnen verroeren of ze voelen stekingen (Kl.-Drab.). Bij Sleeckx
is kelf, v ., in 't Ir. cremail/ièrB (Zie
Vl. Jdiot. blz. 233). [(elf is waarschijnlijk voor : kBnnef (Vl. Jdiot. blz. 237).
Bij Sleeckx kennewe of kBnneve, bouten ring om den bals van hoornvee,
Ir. cercle de boi&.

KELI.E. Zie kei.
KELLEN voor killen, o. gelijkvl. w., koude
behben, sidderen van koude, rr. dtre
tran&i de {roid. llicrvao ook : keilig
voor killig; kelligheid en kelling voor
killigbeid (Vl.). '(,. kelde en kelle.
KELLJGflEIO, KELLJNG, v., killigheid,
koude (Vl.). Z. keilen.
1\ELTE, v., 'tzelrde nis : koelte, ir. den zin
van : stil windje, zachte Juchtbewe~inll, Ir. air doux, ventléger (Westvl.).
In Brab. is kilte iets meer dan : koelte,
en bet bet. iets vochtigs en tevens
korJdachtijls. Z. boven : kelde.
KEM, KEMME, hetzeJrde als: boord, kim,
kimme, gezicht6inder, Ir. horizon (Vl.).
KEMELEN, kemels of misslagen begaan :
ge hebt daar wedr gekemeld, gij hebt
weer gemist; kemelaar, kemelschieter
(Drab., ADtw.). Z. kemel (Vl. ldiot.
hlz. 't33).
KEMHOEPEL, KIMHOEPEL, hoepel, reep
of band, die op den boord of kim eener

ton sluit, bovenste of onderste Jr~rrd
eeoer ton, band die met den boord
bijna el'Ceo en gel ijk is (Vl.). l.. kern
of kim.
KEMI'AAN, zaaddragende kemp of kennep, Cr. cllanvre fémelle (Waas). Men
heeft ook kempin, kemp zonder zaad
or manr·ekcn~kemp. Men moot bewon·
deren den uitgang aan om den wijfjelkemp, en dien van in voor den
manneken&kemp aan te duiden. Dit
komt omdat de zaaddrageode kemp
veel grooter en jlroffer is.
KEMPST, KEMST, KAMPST, andere uitspraak 'an : kemp, kennep of bennl'p,
fr. chant-re; kempstzaad, kempzaad
(Vl.).
KEN, verkleinings,·orm, ook: de uilgang
eenigerplaatsoamen, is in 't Ir. Coing,
b. v. Torreken, fr. Tourcuing, Wardeken, Ir. IVarcoing, ellz.
Kt:N, KAN, vat en in Limb. wel dat vat
waarin men botert, botervat, keroevat,
boterstao, boterstand, en bij Kil. : boterstande. Zie konnen, kanne71..
KENNEFI-'E, v., in Westvl. '!zelfde als in
Drab. : ketme{, Ir. tribart; bij ({iJ.
kenneve, bij Weil. kennewe, 'tzelfde
als wat men ook kei{ en begel heet.
Zie De Bo, blz. 1110. Te Lokerc:>n en
elders in 't Land van Waa~. boortmen:
kennof en kennif,
KENNE"ti, KANNEN, o. gelijkvl. w., boteren, kernen, io Westvl. keernen, d.i.
door draaien en kl'erl'n, stampen en
illaan, de boter in 't mPikvat bijeen
krijgen (Limb.).
1\ENNOF. Z. kenneffe.
KEP of KIP, v., boterkip, ~chotel of kuipje
waarin men de verkregene boter bewerkt en tot J,;Jout vormt (Waa~). Gewis van deozelfdilD oorsprong als kuip.
1\EPPELJNG, m. en o., 'tzelfde als: keppe,
JieveJil, g, troetelki:Jd : een schoolmuster mag gee11e kt•ppelingtm /&ebben

( Wcstvl ). Z. keppe, troetelkind eu
keppen.

KEPPEN, b. gelijkvl. w., troetelen, lief-
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kozéo, ook bekukkeleo, Cr. choyer,
dorloter (Vl.); ook voor : kippen.
1\EPPES. Hij ia krppes, bij beeft alles verspeeld (Turnhout).
IiEPS, soort van boom (Waas).
1\ERIIEULEN. Op blz. 23~ van 'tAlg. Vl.
lcliot. gaven wij kerbeutenop, bij misaCscbrijveo, voor: kerbeulen, hetzelfde
als : krebeulcn (Vl. ldiot. blz. 200),
krabeultn t'ID kabeulen, met iets morsen of beulen, knoeien, Cr. tripoller.
J{EI\OJAIU\EN. Z. kerdjokkeo.
KEI\DJOK (ker-djuk), m., harde schok
(Westvl.).
1\ERO.JOI\1\EN, b. ~elijkvl, w., !;leweldig
schokken, fr. calwier: de wagen kerdjukle ons dal wij er zeere van hadden

(Westvl.); als o.w. schokken, wiegen,
wiegewagen, ook: op en ar, orbeen en
weer schok ken oC wag~elen ; men zegt
ook kerdjakken (Westvt.).
1\ERDOES, o., 1\ERDOESE, v., 'tzelfde io
Westvl. als : kardoes, draagklomp
voor planl\eo, Cr. grmsset. ZitJ De Bo,
blz. öll.
1\I~IWU'NEN. Zie kuduinl'n.
KEIIEMELI\, 1\EI\~:PAI'. Zie keurulijk co
keernemefk.
1\EHEN, 'tzelCde io Westvl.als : keernen,
kernen, boteren.
KERIEN, KAHif.:N, het kakelen der hen
die wiJt gaan leggen, Cr. CQijUII/tl' (Vl.).
1\ERKBAI.JU\V, eerste kerkbediende die
oa den liosler komt (Waas).
KERKEI.IJK, bijv., bet. in Vl., godvruchtig; krrkelijke rrchten is in Brab. hetzelCde als in' Vl. kerkge,·ecltt, kerkerechten: hiJ' ligt unrler zijtiC kerkelijke

o[ kerkerechten, bij heeft de (Jat-te
heili~te Sakramenten ontvan~:•m.
KERI<E IIECHTEN, voor : laatste heilige
Sakrameoteo. Iemand zijne kcr·kertchten drage11, iemand berechten;
under zijne kerke rechten zijn. berecht
zijn. Men zegt biervoor ook : kerkelijk
en meer heilige rechten : ze ligt 011der
haarl&eiligerecliten(Brab., pr. Antw.,
Oostvl.). Jo Vl. zegt men ook : kerk-
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gerecht :hij ia zonder zijn kerkgerecht
gestorven.
K"ERKGERECHT. Zie kerks rechten.
KERKLIJK, o., laat dat zinken voor ttn
kerklijk, laat dat maar stillekens zoo,

en 8preek er niet meer van (Urab.).
KERI.JJK. Z. kf'ernlijk.
1\ERMISMOT. Zte Kersmismot.
KERMISSEN, o gelijkvl. w., van: kermis,
feest, kermis houden, de kermis vteren, naar de kermis gaan : lt~at ons
maar kermisse11, eens weelJd is altij·.t
geenc an11oei (\'1., Drab. eu elders).

KERNEN. Zie keerueu.
KEHNI.IJK. Zie keernlijk.
1\EIINl'E. Zie keernlijk.
1\EIIPSE. Zie ker~p.
KEHREIWOL, v., sleklieohui~jes, zeesh!k·
jes , kleine zeediertJes in gekrulde
schelpjes, fr.caraco/te (Vl.).
KERIIEN, ten scherpste zii'D (h. en d. io
Westvf.). Jo llrah. bet. kerren (uitf{espr. kt!eren, met bleetende e) : met
(ie kar aarde o[ iets nnders·vervotlreo.
I\ ERS. Er zoo veel omgeven al.Y een boer
om ecne ker& bet. in Oostvf. en Gent:
er niets omgeven, er zich in 't gebellf
niet om stooreu.
1\ERSMISMOT. Te Geeraardsberge CD omstreken ont.~tcekt men op de kersmisavoudeu een vuur, en men legt er een
deoueo· of beukenboomklomp aan met
de wortels in den ~et\rd en terwijf dit
hout, ker.m1ismo1 genaamd, verbrandt,
drinken de aanzilters ~en ever eo zinI!P.n lustige liedjols; i~ hflt hout opgehrand, dan ~til't men O!l de kolen den
o•·crschot van den genever. Zie malle·
mul (Vl. l.tiot. bil. :~!J2). In J\1.-llrab.
ze# m,". kesmul, voor kt!rstmol. Voortijds, toeu er nog geene houiflie gebruikt werd, (Pgde men, met kerstuacht eenen Ol'er!!rooteo houtklomp
aan den heerd, waar men zich den
beeleo nacht kon nun warmen.
KERSOUDE, Ji:AHSOUI>E, ze~:t. men in
Vl. ookeven als: kersouwe, karsouwe,
1
kersouwkm, wat Qlllll te J.o,·cn hoort.
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Kil. heeft kereouwe, maetelieve, nu
madelieve. Zie kersouw (Vl. fdiot.
hl. 235), meezoet (Vl. ldiot. 369).
1\ERSP !KESP), in Vl. kerpse, v., liij de
huidevetters, werktuig waarmêe men
het leder ker~pt 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 plalle kerspe,
zijnde met een glad leder bekleed en
dienende om het leder langs den
vleescbkant te bewerken; het ander is
gekerteld en dient om den nerfkant
(grain du cuir) te ajieren of te behandelen (Vl., Antw., Kemp.).
KJ<;RSPEN ( liESPEN l, b. gelijkvl. w.,
buidevetterswoord , de getaande en
geFchaafde huiden met de kerspe (kesp)
slap·, mal~ch en lenig maken, plooien
(Vl., Antw., Kemp.). l{ramers beert
krispelen, fr. corrompre Ie cuir.
J{ERSTULOK, m., aardsgat met gemul omzet, dat men 's avonds voor ken;tmis
in brand steekt om 's nachts er zich
bij te warmen, terwijl men opblijft om,
's morgends zeer vroeg, naar de eerste
mis van 1\erstmis te kunnen gaan
(1\.emp.). Z. kerstenblok en kerstmot
of kersmismot.
KEHSTBROOD, een brood van deeg gekneed en gedaan in twee teilen die
men zet in bet aschvuur van'den verbranden kerstblok of kersistruik, en
waarmèe men 's morgends op Kerstdag
kollie drinkt (Kemp., Vl.).
1\ERSTOEEL. Van kerstmis tot nieuwjaar,
gaan de kiudercn iu de buurt bedelen
bij rijke en welhebbende lieden, en
I'Oepen dan overluid aan de deur: Heiligen kasseel, met den klemtoon opseel,
zeer lang uitl(esproken; bet is 't deel
dal men ter eere van Chrislus geeft.
I\ EliSTENBRIEF. Ktml gij" er den kerstenbrie( van toonw. zegt men•om te bedieden : kunt gij er met Zt'kerheid
deu ouderdom van bewijzen (8rab. en
elders).
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KERSTENJELEN, kastaujen (Roermond).
KERSTENPEET, dooppeet, doopmeter,
in tegenstelling van vormpeet, vormmeier (b. en d. in Urab. en Antw.).
KERSTENPETER, dooppeter, in tegenstel·
liog van vormpeter (Brab. en Aotw.).
KERSTMOT, 't zelfde als: kersmiamol.
KERSTSSTRUIK, KERSTVIER, struik of
vuur den avond voor Kerstmis in brand
gestoken, om er zich dien nacht bij te
warmen (Brab., Antw. en elders). Zie
kerstblok en kersmismot.
KERSTJOK, 'tzelfde als kerstblok.
KERTE, v., in 't Land van Waas kerf, bet.
te Gent : aars, gat : tegen uwe kerte
aan (Gent), elders : tegen uw gat of
bakkes of tegen uwe11 taeus aan. Hiervan kertsmart, kerte smart (Vl.). Iu
Westvl. bet. kerle of karte, ijzeren of
koperen ring of band gelegd b. v.
rond een vat uf ton om het bersten te
beletten, fr. frette. Z. kerten.
KERTEEL, IURTEEL, o., trapje op eenen
muur, redan, redent : gevel met kerteelen. In de11 Spaansehen tjjd werden
de huizen met kerteelen o( lrappekena
op gebouwd (Vl. en elders). Zulke
buizen ziet men nog veel io eeoige
vlaamscbe steden.
ImRTELING, v., slaag, klopping: iema11d
eene kerteling geven (Vl.).
liERTEN (uitgespr. kelten), te Brussel :
foppen, kullen, hoereeren. Z. ketten
(Vl. ldiot. blz. ~37), en kert (ldiot.
blz. 236).
KERVISSE,v., kavisse, soort van wit bièr.
Liersche kat·ès. Vgl. 't lat. cprevisium
(Vl.).
KEU WEIE, v., kertweilje, 'tzelrde als :
karwei, kraweie (Vl. en elders).
liERWEIEN en KREWEIEN, o. l!elijkvl.
w., hetzelfde als mooscbeo (Vl. ldiot.
blz. 390) of prutsen, prutseleo, futselen, futselwerk verrichten : /aal hem
maar kerweien (GQnt).
IU:IlZELEN. o. gelijkvl. w., hetzelfde in
Vl. als in Brab. grizzelen, sidderen; het
is meest gebr. in Oostvl.; de Westvl.
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gebruiken meer krfjzelen en grfjzelen.
Kil. beeft : glierselen, I. liorrcre.
1\ESMOT. Z. kerstmot of kersmi~mol.
KESP, KESPE, l{gSPEN. Z.kersp,kel'spen.
KESPIEH. Zie keespier.
1\ESSEEL, KASSEEI .. Z. kerstdeel.
1\ ET, voor kat : we u de kelle11 oel zien, clan
dansen de muus euver de beuk, in
Limb. voor het lloll. : als het hek
van den dom is, dan loopeu de schapen rond. Z. ook kerl.
1\ETELAAR, KETELEEU, m., ketellapper,
ketelboeter, koperslager (Vl. en elders).
Kunnen dri11ken gelijk ee11 ketelder,
zegt men te en Omstr. Tienen, voor:
geweldig drinken. Een ketel~tar is ook
de naam eener zomerpeer, tamelijk
lang van vorm, geel en met douke•·
roode kaak.
KETJE, jongskeo, kleine jongen (Brussel).
KETS, m., hoopje; /wuikets, hooiopper
van een man boog : als men reJen
vreest, zet me11 hel hooi 1!1 ketsen (Vl.),
dus betzelfde als in llr. : kleine opper
hooi, bij Weiland rook genaamd, in 't
Cr. veillotte, buirelle.
KETSEN, voor vuur slaan (ldiot. 237), ook
in Oostvl. en lloll. gehr. In Oost- zoowel ol~ Westvl. bet. ketsen of kutsen
(Vl. ldiot. blz. 3 I0) ook : voorttrekkl)u,
en het te malen graan rondhaleo, en
looper. ; biervan : ketserken, looperken.
KETSERKEN, fosfoorsteksken, Cr. allumetie phospliorique (Loven). Men zegt
ook in Drab. : kretser, k1·etserken en
kretsken (Vl. ldiot. hlz, 2!H).
KETSTURF, m., turf die licht vuur vat
(Gehlerl.). Z. ketsen (vuur slaan).
KETTE, v., groote slag, kaakslag. Hiervan
kelten (Westvl.).
1\ETTELS,flarden,kwerdels, rr.lambeau:r:
de keltels liangm er a( (Hagel.). Zie
keltels (Vl. ldiot. blz. 'i37). liet is verwant met kertel. ,1\il. vertaalt kerletelillghe, fimbriae, d. i. franjes, zoom.
.I{EfTE~. gelijkvl. w., als !1. bollekelim of
met de klitten spelen, als b. w., slaan,
eenen slag, kaakslag geven, ook ket-
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sen (Vl.).
({EU. Iemand deu kau (Cr. qr1eus) vlecliteu,
iemand het gras onder zijne YOeten
afsnijden ,iemand onderkruipen (Gent).
({EUKENPEER, 1\EUKENI\LO{!WEit ,
KEUI\ENFI\UL, m .. iemand die zich
veel met keukenwerk bezig boud!.
{Kemp.). Zie keukenpiet (Vl. ldiot.
blz. 238). ·
KEUNTJE, o., wild konijn (Loud van
Waas). Z. kcun (Vl. ldiot. blz. 23ll).
Keu11tje is in Westvl. een verkorte
vorm van : keuningske, kollinysken,
Cr. roitelet.
KEUTE, bij l{il, kote, knoeselbeen, 1. talus,
bet. in Vl. :uitstekend gewricbtsboc.fd
van beenderen bij meoschen eu dieren,
als knoesels, enz.
KEVIE TE. verbasterde uilspraak voo kievit.
KEVEREN, peulen, polen, uitdoppen. uitpellen : erwten, bo011e11 keveren of
uitkeveren (Limb.). Van noten zegt
men luite11.
KEZELING. Z. keizeling.
REZ~:MANDJE, o., mandje om dik melk
in te gieten, om biervan platten kaas
te maken (Brab. en elders); kezet>ai,
engl. •;heese(al.
KIDJE, 1\.ITJE, o., klokhui,-je of zaadhui~jo ''all appels of poren , fr. tro.
gnon (llelg.-Limb.). Vgl. kil hij Kil.
kille, ketel, en kiele, kietse, 11. heulkale. Zie kiele.
1\IEIJIG, bijv., gewaagd; wisselvallig, met
slechte kansen; 't è.s kiebig; hel .~pd
staat kiebig (Gent en omstr.j. V~l.
kihbelig.
KIEI\ENDIEF, m., vos (Geul).
!{JEK, hetzelfde, in 't Land van Waa3, als
Drab., rood Loven en elders : .~i/;s :
l;iekdood, in Drab. kiksdood, d. i.
heel en ganscb dood; me u gebruil• t
bet ook voor: dood : l1jj is kiek; iemantl
kiep nijpen.
1\IEI\ENFHETTEfiS, spotnaam dien men
aan de DI'Usselaars geeft .
1\ lEKENPOOT: /i ij is bif kiekenpoot, hij is
naar 't pierenland, hij i~ dood (lh•11t
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en omstr.).
J{IEL, wig, kig, beitel (Noord-Limb.). Kil.
geeft kiel op als Saks., Gtlldllrscb en
Friescb woord voor: beytel, fr. coin,
I. cuneus, Vgl. kegel, Cr. quil/e.
!\IEMEN, met den lotto spelen; bitlrvan :
kiemspel (Turnhout).
1\IENEGA.AN, op dieuw beginnen te schieten, in 't marbolsspel (Gent).
KIESKASSEN, kiskassen (Vl.).
KIESKAUWEN, o. w., betzelfde als sjauwelen of sjouweleu, pispraat vertellen
(Noord-Limb.).
KI ET, KIEl' EN. Kiel is bet Cr. quite, kwijt:
ik ben kiel, ik ben alles kwijt, ik ben
verspeeld (Vl.); biervan kielen, dat is:
eeneu, in 't marbolsspel, een of twee
marbols geven om te kunnen voortspelen (Gent).
1\IETE (kitte), kijle, kuit, braai : zijne
kille komt uit, hij is uitgehongerd, bij
beeft grooten honger (Westvl.).
1\IEVES. Z. kijves.
KIEZELWEG, ook gebr. in de Kempen
voor : kei weg, weg met keien belegd.
KIEZIG, bijv., walgelijk, vuil (Westvl.).
Z. kiezig in 't Vl. ldiot blz. ~.\.1.
Klt•"FELEN, altijd kijven, altijd ruziemaken; kifli!leer, die kilfelt, ruziezoeker
(Aarschot). Het is een freq. van kiJven,
kilfeu, kelTen, eu verwant met kievelen, bij Kil. hetzelfde als kouwen,
knauwen, I. mandere, rodere.
KIJKEN. Ik zou in mijn hand niet kijken
om hun de waarl&eid te zeggen, ik ben
niet verlegen om bun de waarheid te
zeggen. Hij stond te kifken gelijk een
peerd voor de baillie, bij was in zijne
hoop bedrogen (Vl.). Hij stond er op
te kijken, bij deed niets, bij stond er
op te zien met zijne armen overeen
{gekruist) ( Brab. en elders).
1\IJKHOORN, hetzeHde als : kinkhoren,
soort van zee~chelp (Loven).
KlJYES (kitms), kijvagie, berisping, gekijf
(N. van Limb.).
IWTE. Z. kiet.
IilKKgN EN 1\AKKEN : er valt liier niet

KIS

Ie kikken of te hakken, gij hebt u niet
tll verscboonen, gij zijt schuldig (Gent).
KILU:N, o.w., koelen, kotll worden (Br.,
l{emp., N.-Drab.), bij Kil. kilden,
kelden, koud worden.
ICJMHOEPEL. Z. kemhoepcl.
I{JMP, m., kemp, beonep (Vl.).
KIND; om het kind eene1111aam te geven,
wil zeggen: om ten minsteeene rede of
schijnrede te geven, een uitvlucbtsel bij
te brengen : om 't kind een name te
te geven, zegt bij dat hij geen geld
heeft om te betalen, maar /i ij zit warm
(Gent en elders). Dat is iemands ki11d
or manneken , dat is een deugniet
(Somerghem en elders).
KINDEKEN van de oog, is het klein zwart
plekje in het zwart van de oogen,
opticus nert>us (Brab., Land van Aalst
en elders).
KJNDERAGE, KINOERAGIE, in Limb.,
Brab. en elders voor: kinderachtigheid,
ge zijt een kinderage, ge zijt eene kin·
derachtige.
KINDERDAG is, in Westvl.', ~etzelCde als
in Drab. alderkinderendag,•dat is, de
28december, feest dtlr Ounoozele Kinderen door Herod!ls gedood.
1\INDERS. Het eerste gewin is voor de
kinders of is kattegespin, of beteekent
niets (Gent).
KlNNEBABDA, hetzelfde te Kortrijk, als :
bebbe of babbie.
KIPPEN, o. w., in gemeen en gemeenzaam gesprek gezegd voor : baren :
heeft dat wijf al gekipt (Brab.).
KIPS, pet, klak, muts, kindermuts (Limb.).
Zie kips, bi. 24-2. Kil. htleft ktps, kies,
kiBm, I. curiosus cibi.
KISCH, KISCH , pak ze , houd ze aan
(Oostvl.).
KIS-KAS, te Godsenhoven, een kinderspel bestaande in met een 11toksken
van rood de ISO centimeters lengte,
meter geheeten, een klein stoksken,
kis genaamd, dat op de uiltlinden
puntig en rond de l 0 centimeters lang
is, zoo ver mogelijk weg te sloon. Te

liLA

16·1

KLA

Sint-Truiden heet daL; brissclaen.
plof (Roermoode). Zie klabotsen en
J{IT, v., is te Turnbout en omstreken; een
kladderadals (Vl. Jdiot. 2i3-I!U).
blekken kruik; kitje of killcken, blek- KLADUOTSKOP, m., jonge kikvorscb met
ken kruikje. Z. Weil. op kit, en Kil.
eenen stllert (Hagel.); klabbots, is bij
Kil. een viscb, I. capito pisci.r, licht
op kitte.
do visch, in Brab. lompekop gebeeteo ;
KITSELWEG, in Limburg betzelfde als;
kiezel- · of keizeiweg, keiweg, ook
men noemt nu ook klabbotskoppen :
GriMdweg geheeten. Kitsen beleekent
eeli nieuwe soort van turf met korte
luopeo, v1.1ur slaan, enz.; bij J{iJ, bet.
dikke strooaren gemengd (Drab.).
grinde, scburrt, ruig, en grindigh, KLAilBOTSKOPPEN. ~ie ldabbots.
schurftachtig , ruigachtig ; zoodat KLAIIDOTfER, KLABOTTER, m., kloef,
grieudweg eene ruige, ongelijke, gekloon, holblok : hij komt up sfjne
knobbelde weg is.
klabbol/ers a(geloopen fGent en elders).
KlVVIG wordt in de omstreken van Zele KLABIIOTTEREN, gerucht maken, bijna
in Oostvl., onder de ouderlingen nog
't zdfde als klabbodderen (Vl. ldiot.
gezegd voor groot. Men zegt, dal daar
213) ; l1ij komt dat&r a{geklabbolterd,
nog overblijfsels zijn van de zoo gehij kornl daar met gerucht aangegaan
uoemdeDurgondiscbe taal, en dat men
(1\emp.). Zie klabbotsen (Vl. .Jdiot.
hl. ':!4-3.).
de pekeos, als zij die taal onder elkander spreken, niet kan verslaan. Zij zeg- J{LADDEI\PAPIER, o., voor; kladpapier,
gen b.v. ook nog mare/je (spreek de
fr. 1lapier buvard (Oosl\•1. eu elders).
laatste lettergreep uit gelijk je in het KLADJE, o., balleken dat men weg slaat,
fransch) voor flescb ; e~n kivvige ma11ls men met den kolf speelt (Kortrijk).
reljB.
KI.\US, 1\LATS. Zie klas.
1\ I.AAH, 1\LAHE, uitgesproken kleer, voor; I\ LAGEN, putten in de eerJB klagen, gelouter, zuiver, enkel, uleen, geheel,
weldig, uiL der male, bitter klagen
ganscll: uw kleed is kleer slijk (Untb.),
(llrab., Vl., J{emp.). In de prov. Antw.
die kerel is geslorven va u klare driuen elders zegt men : steenen uit dBII
ken, d. i. aleentijk van bet drinken
groliel klagen :hij kloeg steelillil uil den
(Vl.). Men zegt ook ; puur {het fr.
grum.t of uit de eer of 'I jeer.
pur), in den zin van ; zuiver, geheel ; K I.AGEH, komt voor in de volgende ~preek
de ka{f8 is puur bilter (cbicorée), cie
woorden : klagers hebben brood en
sop is kleer of puur wa/er (Urab.).
stofftJ.rs nood , Ie Loven ; geeft de
stot•lfers een stuk brood, want de klaKLAARSEl., o., iets wat dieut om iets
gers Bil hebben geen uood; omdat er
klaar te maken, te klaren (overal).
1\ LAARTE, v., klaar!Jeid ; in de klurte
vl:le mensellen zijn die klagon puttw
i11 'I jcer, hocwel zij niets te kort
van hel licl1t (o••eral).
heilbeo; en dat er velon zijn, die geen
K LAASMAN, BHOOD:\IAN, een speculatiebrood te eten behblln, en nochtans
man, een manoeken vuo gesuikerd
stolfen als of ze alles in overvloed
deeg gebakken (Gent); men zegt ook :
hadden (Drab.).
em Si11te-Niclaas, omdat meu, met
Sinten Nicolaasfllest, de kinderen met Kf.AI\1\E, v., klelsoJr. zware zweep;
2• klakkebuis; J• klater, kladde, vlek;
suikermanoekeus besleekt ; klaas- ·
4• flllllllleltnJII/s, in Drab. geheeten :
man, zegt men ook, voor klaas (VI.
klalö (\Vestvl.).
Idiot. bi. U3), lomperik, stijve jongen,
enz. ; ge slaat daar lijk nen klaas- KLAI\1\EN, b. gelijkvl. w., smakkend
verwerpen: boouljes klakke11 (Oostvl.);
man (Gent).
llij 1\il. ktaeken, fr. clarquer, I. t'L'I':1\I.ADIIEIIDAATSJE, 1\I.ADEHIHATSJE,
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dat rond de hoornenklavertof klautert
barare reso110 ictu, quatcre.
om de kerfdiertjes uit de schors der
KLAKKER. Klakkers zijn twee plankjes
boomeo te pikken. Zie klefferkat (Vl.
of stukjes bout of van iets anders, die
Idiot. blz. 24-8).
de jongens in hun eone band tusschen
de vingers houden en, ze zoo tegen KLEDDEN, m., in Vl.'tzelfdealsinBrab.:
klodde, weerwolf, fr. loup-garou.
elkander slaande, een aanboudend
geklak doen booren, dat klakkeren KLEDDEREN, o. gelijkvl. w., klauteren,
klimmen : hij kledderde op den boom
beet (Oostvl.).
(Hasselt en omstr.). Zie kleffelren (Vl.
1\LAKKEREN (klanknabootsend y.'Oord),
ldiot., bi. 2.\.8).
met de klakkers spelen, met deze
KLEERLUIS, v., gebruikt, in gemeen getegen elkander te slaan (Oostvl.).
sprek te Gent, voor : kleermaker.
1\LAMMOT, KLAMOT. Zie klei(n)mot.
1\LEERSEL. Zie klaar~el.
1\LAMOTTE. Zie klei(n)mot.
1\ LEEHSCHAPPRAAI, v., in de omstreken.
1\LAl'tiMOTTEREN (Kemp.).
van Loven gezegJ voor : kleerkas; bij
li. LAP, voor den vaak, ijdtlle klap, ijdele
Kil. ook : kleer-scllappraeye, kleerpraat, ook pispraat (llrab.).
KLAPMUIL, klapper, klappei, overdrager,
schap, I. area vestiaria, vestiarium.
overdraagster (Oostvl.); bij Kil. klap- KLEEI\TE. Zie klaarte.
paerd en klapper.
1\LEIE, v., iemand die laffen voor luimigen
KLAPPEGE, v., klappei, babbelares (Vl.).
praat vertelt : 0 gij kleie (Westvl.).
KLAP.I\18 of platte rib, het deel van os of KLEINB!Eil, slecht bier, laatste bier van
koe bij den steert (Mecheltm).
't vat (Gent); in Drab. noemt men zulk
KLAPVOET, m., verklikker (Roermonde).
bier soms ook : middelbier.
KLARE. Zie klaar.
KLEINEN, KLEINDRAATJI!:, m., onnooKLAS of KLATS, m., vochtige klad, plas;
zele sul.
ook voor: klets, klats, kleine hoeveel- KLEI(N)MOT, uitgesproken ktamotte,
heid {llrab.,omstr. van Loven).
wordt, te Kortrijk en eldtll'S in Vl.,
gezegd voor· : gcluever, druppel of
1\ LATERBUS, in een i ge streken van Westklein glasje jenever; te Geeraart.sberge
vl. voor : klakkebus, klakkebuis, hij
zegt men, bij verkorting : mot, en te
Kil.: klaterbusse, I. bombardo minor.
Somerghem bel. ee11e klamott11 slagen,
1\LATERS, zijn te l\oermonde en elders,
eeoe llesch drupptll of genever uitstukjes blik aan hoepels, sintels om
drinken. liet w. is samengesltlld uit
geklater of geratel te maken; bij Kil.:
klei11 en mot, voor : gemot.
klater, ook het zeilde als : ratel.
1\ LATS, v ., 'tzellde als : klets, slag, kaak- Ii.LI!:INZEN, voor: verminderen (Vl.). Vgl.
klein, angels. claen, eng!. clens11.
slag, oorvaag (Hasselt).
1\LEISOOH, o., vierde deel van et~n kareel1\ LATTEREN voor klateren (Vl.).
steen : mu11r van eon kleisoor dik,
1\LAUS, KLAUZEI\EN, slroof, stroofken :
d. i., een muur gemetst van gebakken
. een liedje van zes klauzcn (West vI.
steeoen op buooen smalsten kant gesoms ook iu Oostvl.).
legd (Oostvl., Gent). Zie hij De Do,
1\LAUSEL, m., slroof (\'1.). Zie klaus.
klesoor, klisoor.
KLA VEl\ BOOM, boom wiens bladeren op
de klaver gelijken en die goudgele KLEISTEREN, o. gelijkvl. w., een sterk,
scherp, geluid geven, snijdend klinken,
bloemen draagt, in 't fr. citise, I. C!tkletteren, klateren : hel geschreeuw.
tisus, een boomken in 't neilerduitscb
en getier dier kinderen kleisiert mij
ook geile u blad, geiten klaver. heesterdweers door den kop (Omstr. van
klauer genoemd.
Tienen en Landen).
1\LAVERJ(AT, v., zeker klein volgelkeu
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I< LEMMERS. Zie klimmers.
KLEMTOON. Iu Roermoudo plaatst men
den Idemloon meermaals verkeerd op
de laatste silbe, b.v., modder, modèr,
kienjiJs.
KLEP, v ., schertsend gezegd voor: tong:
:&ij her ft eene goede klep; men zegt
i11 dien zin ook : kiFpel (omslr. van
Loven).
i{ LEPER. Zie kleters.
KLEPPER, m., voor moedig man, straatjongen : h!i is ne felle klepper (Kemp.
en elders).
li LERK, bode, knaap, dienaar (Vl. en
elders).
K LESPE, v., bout dat scbuinscb af den
bout met den keper verbindt (Gent).
liLESTER, 'tzelfde als: klister ..
li LET ERS, soms ook klepers uitgesproken,
ijskegels, ijs•pillen aan de daken der
buizen (Kl.-Drab.). Bij De Do bet.
kleter, m., klap, lap, oorvage. ·
KLESSE, v., '!zelfde als : klis, vlecht
(Gent). Zie kies (ldiot. bi. 2~9).
KLETSEN, voor: klasien, klatsen, storten,
kladden, kladderen, smijten, neerstorten; men zegt ook : uitkletsen, uitklalsen : klats dat water uil den ketrl
(Drab. en elders); in Roermond smèzell, bij De Do en Hereman~ bet.
kletsen :op den kerf of op den pegel
hNien.
liLETSOOR GEVEN, zich fel weren, vuurgeven, loopen en ketsen : toe geef
maar kletsoor (Aalst). Deze spreekwijze is ontleend aan de voorlieden
en koetsiers, die de peerden van de
klets geven, of met deze klels!ln om ze
sneller te doen gaon.
1\LEUF, voor kloof: .zijn handen zijn vol
kieuilen van den vorst (overal).
klont, blontje(VI.).
KLEUT, m., kleute,
KLEUTEREN, b. w. regelm., bedriegen
fopp!ln, plagen, fr. coïonner (Vl.), in
Brab. : iemand kloeten of foppen.
KLEUTERGAT. Zie klotergat.
KLEUTERSPAAN, KLOTERSPAAN,KLA·
TERSPAAN, KLATEI\TJE, een kin-

J.,
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derspeeltuig waal' men mèe klatert
(VI).
KLEUWE of KLEWE, andere uitspr. van
kluwen. Zieklouw of klui (ld. lll. '1158):
klew uil, roepen de jongens In Oostvl., en dot bet. :laat de kluwen, touw
of 't koordje afloopeu, opdat de vlieger
booger kunne stijgen.
I{LÈW)EREN, andere uitspr., in Oostvl.,
van ktawieren or klauwieren (Vl.
ldiot. :il4ï), in den zin van wot>len,
met banden en voeten geweld doen,
klauteren : die kinderen liygen in 'l
zand te klèwieren ; hel peerd lag te
k/Cwieren om uil de gracht Ie gerakeT!.
Zie De Bo : klauwier, bi. tli6.
l{LJBBEl\TANDEN, o. regelrn. w., voor:
kleppertanden en klippertanden (Vl.),
Planlijn en Kil. hebben ook ; klippertanden, fr.claqueter des dents.
KLIEFHAMER, bouten hamer om bout
mèe te klieven (Brab., Vl.), in de
woordenboeken: kloofhamer, dat min
goed is.
KLIEVEn, m., Ctloteokliever, gierigaard,
die zeer nauw is (h. end. in de Kemp.)
Vgl. haarkliever.
KLI.ISTEH, in Oostvl. en Drab. '!zelfde als
in Brab. kiester of klister, bloembol,
bloemknol van loli~ën, look, enz. Zie
I{ iJ. op ~ lister, verwant met : klisse,
kies.
KLIKliER, m., oorvaag, slag : geef hem
een klikker op zijn kaak (bier eu daar
in Vl.).
KUMEI\ WT. Zie klimmers.
li.LIMMEI\S, KLEMMERS, m. uw., soort
van groote erwten di!l hoog wassen,
ook : klimmerserwten, Cr. pois ramtis
(Oostvl.).
liLINGSCH, hijv.: flink, ~choon, wel gevormd (Waas). Zie klinkscb (Vl. ldiot.
bi. ~1:ï:!).
KLINK, voor toog : zjjne klink intrekken,
zijue ton~~: of woord intrekken, zwijgen
(Oost en Westvl.). Z1e Vl.ldiot. bi. 't5:il.
KLINKEn, m., oorvaag, muilpeer, kaakslag, klap, slag (De Do). Zie Vl. Idiot.
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hl. 232, klink of ~i11k dat ook bij l{il.
oorvaag, oorlap, kaakslag beleekent.
KUNKEil WEG, weg van klinkers of klinkaards, bard gebakken steen, gemaakt (Limb. en N.-Brab.).
KLIP or SMAK, klets, zweep, koord, veel
gebruikt door koeikuechteo,als zij deze
naar de weide leiden (Kemp., Haelen).
I\ liPPELEN, KLlPPEilEN, KLUPPELEN.
Ge zult met mijne bewen geen· no/en
klippe/en, ge zult mij niet overleven ;
ge ziet er goed uit, ge zoudt metmijne
beenen · twg kunnen noten klipperen,

ge zoudt kunoen langer leven dau ik
(Oostvl., Drab.).
!\LIPPEN of SMAKiiEN, kletsen, het ger·ucht dat men met de klip of smak
maakt ; smakken heb ik ook nog gehoord voor heL toevli~gen (door den
wind) der deuren :pas op, de deur zal
smakkeu (Kemp., Daeleu).
KLISSEN, haar uit den sleert eens peerd;;
trekken (lloogstrateu). Zie Vl. ldiol.
hl. 253.
KLODDEREN, o. ·gelijk1l. w., in ~et slijk
gaan, zich bedijken, zich door slijk
bevuillln (Waas). Zie klodderen en
klotl.
1\ LOEF : ~ • bolblok; 2• dik, lomp meosch;
3• snuifdoos, in den vorm eens klofkens
(Oostvl. en Westvl.); -i• Ie Gent bet.
kloef ook : dikke grove naald. In du
XIV• eeuw, loen de naalden nog zeer
onvolmaakt waren, droegen zij, ir1
Duit~ehland, den naam van Gtufen,
eo du naaldenmakers dien van Glu{e.umacgers, naam die heden uog in sommige dialecten van Duitschland voortleert.
KLOEFKENSHAL, armmeoscheobal, bal
van vrouwlieden onderPen, veel geruchtmakcrij (Oostvl.); klue{bale, kluefkensbal is in Wt•st\'1. een kroe;:bal,
danspartij van gemeen volk : bal op
kloefen.

KLOEFSCUOEN, schoen met houten 'zolen
(Oostvl., Gent).
KLOK. Maar eene klok houren luideu :

KLO

maar eene parLij hooren, maar 11eoe
partij, en niet de tegenstrijdige, aanhooren :als ge maar Pene klok en hoort
luiden, da11 kent ge de11 kla11k t.an de
andere niet (bijna overal); zij11 kloksktm klept altiiel :breng in, maar niet
draag uit, d. i., hij outvangt geerne

wat, maar geeft u iet geerne uii{Oostvl ).
KLOKZEEL. Jets aa11 't klokzeel hangen
of aan d~ kluk hangen, iels ruchtbaar
maken : als gij 'I aan die~~ babbelatlr
vertelt, haugt gij 'taan 'I klokzeel en
alleman zal het weten (Brab., Aotw.).

KLONT, is m. in Brab., Antw. en l{emp.
en bet. een ronde klomp of bol : hij
deed etnen dikkim klollt suiker ir& zijnen
kalfó; een klonl boter is eeoe fraaie
rond gevormde langwerpige bol boter,
waarmêe de boeriooen naar de merkL
gaan. Hij kocht ee11en klont boter van
zes pond (Drab.).
KI.ÓO. Zie kloot.
KLOOF voor :juist, vlak: kloof achter mii;
de wiml komt klouf uit het weste11.

KLOOIEN, b. rllgelm. w., slaan, kloppen:
klooi er maar op, sla er maar op; geert
bem maar een goed pak slagen, hiervan : klooi{ng, hetzelfde als pekking
of slaag, afrossing (Gent).
KLOOT, I{LOO, m., overdrachtelijk voor:
sul, sukkelaar, soul, bloodaard, dwaze
vent, een die zicb gemakkelijk laat
bedriegen, bedodden of omklappen
(Drab., l{emp., Oostvl.); Kil. beeft
kloot en kluet, welk laatst in Vl. bet. :
stuk hout.
KLOOTEN, b. regclm. w., wordt ook gezegd 1·oor :boerten, lichtelijk plagen,
fr. badincr (om~lr. van Loven). Zie
klooien (Vl. ldiot. blz. 256).
RLOOTEil. bedrieger,.(Brab.).
KLOf'A.~RS. Zie kloppaurd.
J{LOPf'AAil I KI.OPPAAHD 1 I{Lûf'PAARDS, liChoof strooi, waar reeds
het meeste graan voorloopig is uitgegeeseld maar dat oog eens schoon zal
uit gedorscheu worden (KI.-Drnb.,
Antw.). Zie aarslagen (ldiot. bi. ~ 311),
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(ldiot. bi. 25), kloppeling
(ldiot 2116).
KLOPPERS voor : kloefen, holblokken,
wordt ook in 't zuiden van Oostvl.
· gt•zegd.
1\LOS, KI.OSSE, v., het dik houtje, de tol
of bol, bal van den dop (jongensspccltuig), en ook den bol of dop zelf; hiervan : klossm, doppen, met den dop
spelen, I. Iudere sphwrula (Brab. en
Vl.) en klosse &lagBII, met de klosso
spelen (Oostvl.); in 't Laud van Waa~
zegt men van eene vrouw : dat ~e
eene klos se is, d. i., eeoe slonse.
!\LOSSEN, Ir. jouer á la boute. Zie klos.
1\LOTEREN, b. gelijkvl. w., in 't Haspen. gouwiche, gebruikt om het binden of
boeien van dieven uit te drukken :
do gendarmen haddm den dief fd
geklaterd.
K,I.OTERGAT, KLEUTERGAT, klein aardig
vrouwmen~ch (Waas); ook van ecu
klein mei!lje gezegd (Aotw.). Zie Idauteren (Algèm. vl. ldiot. blz. 250).
li LOTSlliJIS, v., klakkebuis ('l'urllhout en
omstr.); van klotsen en buis.
1\LOTTI~Itt:N, 1{ LEUTEHEN, KLUTTEREN, met geratel schudden, roeren,
zoo dat het een gerucht maakt, kloppen, dus bijna hetzelfde als: ratelen.
kletteren, klateren, rammelen(Oostvl.}.
in Westvl. ·zegt men : klutteren, en 't
bet. er oog : opschudden, b. v., afge~
maaid gras met de Fcbudvork klutteren; bij Kil. is klutiereil 'tzelfde als:
ldooteren, eo kloteren en kleuteren
bet. bij hem ook k/opfle/1.
K LOTTIJEN, zoo noemt mt>n te Geel, het
vechten tu~schen kinLieren dio met
aarduu klotten (kluitcu) naar elkander
werpen. In Westvl. bet. kluiten ook
met aarelk/uiteil werpen.
1\LOTTOR!o', m., so01·t van turf in klottcn,
kluiten of klompjes; men maakt hem
van de zwarte modderachtige turfstof, die ligt onder deo j~owonen turf,
men werpt dien turfmodder boven op
den draogen grond, men Hpreidt hem
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uiteen om stijf te wordtm co alsdan
slaat men er met eeoe ijzeren roede
doorbeen langs I weekanten kruiswüze,
en zoo vormt men denklotturf of kluitturf (Kemp.).
KI.OUWGEVEN, bij de zeeldraaiers, vlas,
kemp of hennep uit den schoot lossen
bü het dnaieu van zeeJen en koorden
(Urab. en Vl.).
KLOUZEKEN.~ek~u~

KLUCHTIG, bijv., aangenaam, lief schilderachlig : een kluchtig uitzicht (b. en
d. in Oostvl.).
KLUCHT1GAARD, m., geestigaard, klucb·
tige, geestige persoon (Oostvl.).
KLUDDE. Z. klodde, waterduiveL
KLUOSII<;US. Zie klulsieus .
!(LUIT, v., iu 't Meeljesland een stuk van
40 centiemen in de omstr. \'an Oudenaarde, stuk van 5 centiemen :een
dikke kluit, stuk van 10 centiemen; llij
heeft kluiten, bij beeft geld, kluite ook
gei.Jr. voor: kloot, sul, sukkel&ar (VI ).
KLUITEN, slagen geven (Oostvl.); in
Westvl., met aarden kluiten smijteu,
geweldig slaan om te doodeo of ·te
steen igen; ook kwellen, plagen; ldootlln foppen. Zieklottijen.
KI.UITEI\, KLUTEI\, m., vogel die in 't Ir.
plumier doré heet eo in Westvl. zeeSliep (l{emp.).
KLUMMELKE, o., kleinigheid (Noord. van
Hoii.-Limb.).
KLUNTEN, lomperik, dwazerik, onbeschofte kerel (Westvl.}
KLun;n. Zie kluiter.
KLUTS, m., in Oostvl. is een kluts aar1l·
Oflpels, omtrent heL derde van cenen
zak; in llrab. ili 't maar omtrent btlt
vierde; schoolklut&ll is, h. end in Vl. :
t'lln kleiral (sehooljougeu}; ook lwt.
het daar : sukkelaar, sul. Zlll klu~t
in 't Vl. !diot., bi. 250 eu bij De Jlo.
1\.LUTSIEUS, klemt. op eu,ç, bijv., zuchtig,
fr. malingl'e: ee11 k/utsicus kintl; ook :
bijna versleten, waarvoor men ook
mjjkraas zegt (Westvl.).
1\LUTSV<H~TJE. Klut&voeljesprillgen, mot
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· gesloten voeten springen (b. en d. in
zaam knauwen of knabbelen i .ook
Westvl.).
herkauwen : ds 'koeien kn,euwelen,
KLliTTEREN, in Westvl. 'tzelCde als: klothiervan : kueeuwelaar, kneeuweltge
teren. Zie dit woord.
(Westvl.).
KNAALDE, KNAALJE, slecM volk, in KNEEUWEN (kneewen), b. o. en gelijkVl. gozt>gd voor 't fr. ca11aille.
vl. w., belzelfde in Vl. als elder11 :
KNAB, KNAP, stuk van tien centiemen
knauwen, kauwen, knabbelen.
(Holl.- en Belg.~Limb.). Zie knep, KNEKKEN voor knakken (Brab.).
kaebbeken.
l{NEKKER, KNEKKERMES, voor knikKNABBEL, m., wat men te knabbelen of
ker, mes dat niet meer vast staat, en
te eten beeft, knab~el, knapsel of eten :
open en toe valt (Capellen).
ik mag dim ouden knabbel niet. Meu I\ NEl', KNEBBEKEN of liever knitp, kniibboort ook knebbel (Brab.).
beken, voor een stuk van vijf cen1\NABBELEN, traag, langzaam lezen, zooLiemen, wat de Oostvlamingen een
dat men de mondbeweging des lezers
balven kluit noemen. Om op bet
kan zien : hij heeft zijne lts afgehoogzaal te zitten, betaalt men een
knabbeld (Drab.).
knitp, een knitbbeken (Te$seoderloo
i\NAI<KEN, KNEI\KEN : /tij is geknakt,
in Limburg en omstreken).
bij heeft een knak of krak weg, hij is KNEU, m., bet neusgeluid van os of koe
~tekraakt, het goed is er van af
die zachtjes snorkt (Westvl.).
(Werchter).
KNEUKELEN, met den marbol op de
KNAI<KIG, bijv. gesloord, slecht gezind:
kneukelen schieten, met den marbol
l1ij is knakkig, hjj is k1tak of btap af
over den gebogen duim en den wijs(Vl. ldiot., bi. '260), Antw.
vinger scbieLen (Werchter), elders
KNAI\l{JGfiEID, gestoordheid, bet slechtbeet diL marbolsspel tikken, ook : knip·
gezindzijn (Aotw.).
pe11 (zie hierna), in Westvl. beL. krleukelen : 4• de kneukels uitsloken in bot
1\NAI\SCII, KNARSCHHEID, betzelfde
schrijven, de pen houden met kromme
als : koak, knakldg, gestoord, slechtvingers , hiervan : kneukelschrift ,
gezind, im knakkiylleid, gestoordbeid
schrift waarvan de letters in boeken
(Antw.).
en baken zijn; '!• in 't marbols &pt'l, bij
KNAPPER, van knappen, in den zin van
't welk bij die verliest, de geslotene
bijten, iemand die toebijt, inbijt, die
vuist op den grond neer moeL houden
spifens 't woord afneemt en bitsig
opdat de winner met zijnen marbol eeu
antwoordt i men zegt ook knebber. Zie
teller tal keeren tegen de kneukelil
dit woord.
aanscbieLe.
KNEBBEKEN of KNABDEKEN, stuk van
KNEUNEN, 't zelfde als neuneu (Westvl.).
B centiemen. Zieknep of knll.l>.
KNEUKELS. Zie kneuleis, kuuddels,
1\NEDBEL. Zie knabbel.
knuttels, zoete bol van deeg gebak1\NJo~BDEI\, m., voor knabbtr, van knabken (Ronse).
Len, waarvan knabbelen, een oude
knebber, een oude knabbelaar of bah· I\ NEUT, voor knook, kneukel, knoklt;el,
knobbel, knossel, dik uiLstekend bl·en
belaar, een oude vent, een venleien
iu bet vleescb (Land van Waas).
man. Men Zl'gt ook hebber voor :
knebbel, knabb~l, voedsel, Ie Meebeien KNEU1', iemand die zeer nauw en gierig
is, zouttelder : piu, pinnekendufl (Vl.
gezegd van duivenetrn,en eldersvoor:
koffieboom. Zie knabbel, koabber.
ldiot .. bi. 480 en 41!4 ).
KNEEUWELEN. o. en b. w., freq. van KNEUTEN, waarvan 't freq. kneut~ren,
kr1oteren, kn111turtm, bet. in Vl., voora 1
koeeuwen, gedurig kueeuwen, lang·
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in Oostvl. : zijne misnoegdbeid knorreod te kennen geven, al weenende
klagen, gelijk kleine kinderen doen.
KNEUTELS, soort van gebak bijwoderlijk
gemaakt met bloem, krenten, eiers t!ll
suiker (Oostvl.}. Zie verder kouddel
of knuLteL
!\NEUZELEN, betzeildeals kneuzen, waarvan 't eene frequentatief is; bitJrvan :
kneuzeling, kneuzing (Vl.).
l\N8VELWAS, wordt te Antw. op de
dokken veel gehoord voor jenever.
In de stad zegt men ook dikkop-borrel.
Kvrtnat,, taterwater (Kemp.).
KNIBBEl., KNIBBELEN. Zie kuippol,
knipperen, in Vl. voor klipper, kluppel, kluppelen.
1\NIBBELS, hetzeilde in Westvl.als aldaar
knuttels, of als in Drab. knuddels,
lmoddels, De llo heeft ook : knibbelkoek, dunne platte peperkoek, ia
Drab. en elders : klipper of klipperkoek, klupperkook, kluppelkoek: Aar.~chotsche klippers.
KNIEDIEP, zoo diep tot aan de knioiln
(Vl.}, in 't engl. knee-deep.
li.NIESPENSE, I{NIESPINSE, KNIJSf'ENSE, betzelfde als : ktliezer of
knijz~r, plager, fr. taquineur(Westvi.).
1\NtESPOT, KNUSPOT, m., knorpot,
grommelpot, lastig menscb (Westvl.).
Zie kniezen.
[{NJETSEN, andere uitspraak van knilsen
of knelsen (Vl. ldiot., hl. 264-) de knikkers of marbols, tusschen de vingers
voort stooten in bet bollekonsspcl.
KNIEZEN, KNIJZEN, en b. w., moeilijk
tot eene uitgave kuuuen besluiten ,
gierig zijn, op iets kniezen, lastig zijn,
preutelen, tegenpreutelen , grollen,
knorren, Jastigmaken, kwellen , fr.
laquiner, agacer (Vl. en elders); hiervan : kfliezer, k11ijzer.
KNIEZER, KNIJZER, die nauw ziet in
alles, die vreesachtig is, ~riorigaard,
Jastig meosc!J, grommelpot, een neuswijze (Vl. en Kemp.); bij De llo is
kni}zer ook : 1• een muilbaud met

KNI

nagels doorslagen e1.1 de punten langs
buiten, dien men de kalveren aandoet als zij met de koeien in de weide
loop en, om ze bPt zuigen te beletten;
:!• eene koortsachtige huiveriug, fr.
petite fièvre.
1\NIJN5ELEN, knabbelen, knauwen : zie
die11 jongen eens papier .~taall knfjnselen (L. v. Aalst). Zie knijnselen
(VI.Idiot., bi. 263).
KNIJSPEN5 en KNIJSPOT. Zie kniespe:ts
en kniespot.
KNIJZES. KNII ZEI\. Zie kuiezen.
1\Nli\KEBOL, KNll\1\EilOLLE, m. en v.,
een die kuikkebolt, die va u ouderdom,
ziekte of krankheid, zijn hoofd niet
stijf en stil meer houdon kan.
1\NII\1\ER of JAl\NIKKER, knikkebol,
spotnaam , ~emeenteraadslid , stont
kamerlid (!lrab., 1\1.-Urah. en el·iersJ.
KNIKKEn, van aarde gilhakken bolltJkorJ.
waarmèo de jongens spelen, welk spel
k11ikkeren beut, of omstr. Loven :
met de keltBil spelen. Zijne k11ikkers
uit het spet /rekke/I wil zeggen : niet
meer mêe spelen, en verders, niet
meer mêedoen, zicb ergens uittrekkeu
(Urab. en Vl.). Zie kot of kort.
KNII\1\01', m., kleine kever dio gedurig
knikt, of wiens groote kop gu,lt:ri~
knikt, waneer men ham va,;thoudt
(iu een deel van N.-Brab.).
!\NIPPEL, KNillllEL, KNUPPEL, 1\ LEBllEL, l{LIPI'EL, m., 't zelfde in Vl.
als kluppel, fr. gourdi11; ook do twee
plalle stukken bout van een gareel,
fr. attel. Zie verders Dello, bi. Mt.
1\N I PPELEN, 1\N liJ BE LEN, in Vl. gezegd
voor: klippelen, kluppele11, met klupp~ls werpen, hiervan : klibbelsspel
en klippelsspel.
KNIPPEN (Kcmp~n). schieten (Mecb.) met
marbolle u, dat is, den mlrbol tussche u
deu top van den wij-1viuger eu doo
kneukel van den duim leggen, en barn
met een enkel geweld van deo duim
vooruiljagen. Men zegt in dtl Kempen
ook k11eukele11, met dit verschil noch-
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lans dat hier de kne.ukel van den duim 1\NOLLENSARGm, sargie van knol of van
andere slechte slof, grove stof (Antw.
door den nagel vervangen wordt..
en elders). Zie knol.
Indien men niet aleeu de rnaebt van
den duim maar ook diu van den arm 1\NOI\UIEL, KNO:\I:'t!ELEN, hetzelfde te
Hasselt, als : klommel, · klommelen.
in bet werk brengt, dan fokt men
Zie Vl. ldiot. bi. 258, dat is : knoei,
(~lech.). Zie {ukken hoven, bil. M~.
kuoeieu, klungel of klongel; biervan :
1\NOBD~L. Zie kuout.
verknommelen.
1\NODDEL voor : kwerdel (Vl. ldiot.
bi. 311l) of klodde (Vl. ldiot , bi. 253), 1\NONSELEN,t·uw weg iets aaneenbinden,
opvullen : zij11 kousenband aaneen
iets wat aaneen hangt, sleuren, stukkiiOIISBlen (Gent).
ken (omstr. van Werchter).
1\NOEFFELEN, 1\NOFFELEN, ~ebruikt 1\NOOK. Zie knoet.
in 1\1.-llraiJ. Zie bBtuB{dlcn (1Jijvoegsel, KNOP, voor koodse, kloot: het dittg is naar
of aan do knoppen, bet ding is vergald
bi. 3'-).
of verspeeld, hij gaat sterven (Brab.);
1\NOEI, vuilnis, vuiligheid : daa1· is veel
in Vl. hoort men : liet ding is voor de
knoei uit den kelder gekomm (Veoloo),
knoppen; loop naar de knoppen, loop
hiervan : /moeien.
naar den bliksem (Drab.).
1\NOEIEN, zich met vuil werk hezig houden, zich bevuilen; biervan :knoeier, 1\NOH, KNORHEN, uitgespr. : knurren,
als korten eukl. uilge8proken, voor :
die aich met vuil werk bezig boudt of
grommel, gelmor, grommeling, gromzich vuilmaakt; bektweien, h. w. ,
melen (Oost.), g1·ommelen.
vuilmaken, zijn kleed beknoeien (Venl.)
1\ ~OESELVOETEN of I\ NIJlZEN, betze1Cdc RNOHHELEN, o. w., voortd. van : knorren, fr.grommeier (\Vestvl.).
als knoeselen, d. i., de knoésels in 't
1\NOSSEL, bet. in 't Land ván Waas
gaan tege!l elkander slaljn (Vl.).
lzelfde, bij 1\il. : knoop, knubbel,
JiNOET, dat in de woordenb. : lompaard,
d. i., knoop, knobbel, Zie verder
lomp menscb beteekeot, wordt in de
hadden oud w. voor lub~en.
Meierij, als ook kllOok, gezegd van een
11ierigen, norsehen, onbaodelbareo 1\NOTSEN. Iemand laten knot$en, bet. in
oo~tvl. : iemand laten betijen, iemand
kerel : hel is een knoet van een ve111.
laten loopeo, zich van iemand oot/lij heeft een knook in den kop beduidt:
maken (Oostvl.); knodscn en knuidhij is dwars, verkeerd. Zie kneu of
sen is bij KiJ. een oud Uall., Friescb,
kneu/. Vgl. kloot, klot, klompen knods,
Gelderscb en Vl., woord, dat slaan,
knoest.
kloppen beleekent; dus. i,; knotsen bijna
KNOEZEL, 1\NOEZELEN (Vl.). Zie bijous
'I zelfde als: knitsen, knelsen (VI.Idiot.,
knoesel, enz.
bi. 26}).
1\NOI\KELEN, o. w., hoereoreu (llaj!:el.).
Zie kookkell'n, enz. (Vl. ldiot., bi. 'i!GG). 1\NOTTEHEN, in Westvl. ook : knulteren,
kuoteren, en elders : k!Jeuteren, babI~NOI., m., het slecht vnn het gezwingeld
belun, preutelen (Oostv(). Zie koovlas, waarvan men oog iets zeer grofs
leren (Vl. ldiot., bi. 267).
weeft, voor inpakkin~eo of opnePm1\NUDSEL, dikke handvol of meer gevodden (llrab. en Anlw.).
barnde (geoogste) areu ; dus bet.
1\~0LDOTIENS, slelcelllt1zen ar lmoesclen,
kn11dsel hetzelfde als: zat!g, barn :ik
dorens met knollen of dild;e knoescls
heb dezen morge11d veel knudsels ge(flamsdonk en Noord- Bral.l.) .•
barnd (Tienen en omstr.), /flloddetl of
1\NOLLEN, 1\NCLLEN, o. gelijhl.' w.,
knudden, knoopen, I. twdare.
knorren, grollen : hij knolt als L'CII
KNUF, m., 1• voor gek11u{, o., ar kuufferij,
verkeil (\'1.).
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of boven, kneu/els, bet. bij De Bo :
de daad van koutTen, geklaag, Jicht
deegbal van meel en krenten in water
geknor, ontevredenheid (llrab.); 2• in
en melk ~ekookt. Zie bij ons : krwedèl
Vl. is knu(, m., korte, drooge hoest of
of knuddel (Vl. ldiot., bi. 265 en 268).
kuch; biervan : kuu!fcn, een droogen
kucb hebben, kuchen. In llrab. hoort 1\NUTTEREN, 'tzelfde als : knotleren,
knoleren , kneuteren , mompeleu
men ook k11u( voor knufl"cr en kuuf.
(Westvl.).
!\NUFFEN, o., gelijkvl. w., stillekeus
grijzen, zonder eeuige reden wee u en I\ NUTTIG , bijv. , misnoegt!, knorrig,
lustig : ge zijl va11 dage sti( kmlltiy
(llrab.). Z'ie kuntreu (VI.ldiot., hl. 268).
(Westvl.).
1\NUIFELEN, b. gelijkvl. w., freq. vuu
knuiçen, bij Kil. : knuylfelen, I. ro- lW, 1\0T.JE, te Gent. gemeenlijk /;olj8 gew~d, voor· : druppel, bor-rt'l, sterke
dere, arrodere, knagen, bel. :druklira uk, ook goeleke geuuumd; het w.
ken, stoo!cn, doch, omstreeks Landen,
kau wel verwant zijn met kop, kopkc,
is 't gebruikt in den zin van grof
inwrg·ven, b.v.: ge moet flljjne schoekopje, fr. coupe; tasse.
nen goed kriUi(elcn; het hgd is ku(j- 1\0UBE, uit Vl. kwam ons dit woord met
belell, van knobbel, vuist. Zie knotrelen
den zin \'an : mees, fr·. mésange. Z10
(Vl. ldiot., bi. 26•1).
bij Weil.wd : (up kuett) kodtlenaar,
kodde.
KNUII\INGE, v., afval van gesluchten os
of koe, zooals: kop, pootcn, hert,loug, IWDDEN, mv. van kodde, boer'l, hoerterij,
prul, \'Od. Men. zegt in Wustvl. r·11
maag; meest i u 't hart V<lll Vl. of
Oos•vl. gebruikt.
elders iu \'I.: koddetr en fuken (fuiker.j
1\NUIZEL voor knoezel in Vl., voor 't
t•ertellen voor : prulJou eu vodde11 ,
fabels of kluchten en snakerijen verHrab. knoesel.
lellen. Zie fuik bij De Bo t•u I.Jij ons.
1\NUIZEN, hetzelfde in Vl. als : knocseivoeten of ktweselw, hij ons: k11oesdc11. 1\0DOEI\IE, 1\0DOEHIETJE, hij de kindereu , te Gent, gezegd voor st eert
KNULLE, v., prul, beuzelarij, onnoozelu
(kodde) : puk lret !rondje fllel zij"1re
klap, dwaasheden; fr. niaiscries. liet
kudr/m·;e. Weiland heeft kodderijtJe
w. is meest in 't meerv. gebruikt
voor : snakerijtje.
(Westvl.).
IC'WLLF.N, 1\NOLLEN, binnen 's monds l\ODOESI.EPEN,I\OOOESLEI'ER.l\oddo,
verwant bet fransche qu~ue, l. Catl(/a,
spreken of zingen, mompelen; knorwordt in Oostvl. hij het gemeen volk,
ren, morren, grollen, preutelen; hiernog al veel gehoord voor : steert; doch
van: kuuller, gek11ul, k11ulle1'ij (Westbet verkleiow. koddeken (steertjej is
vl.).
min gebruikt. Evenwel hoort men in
KNULTE, v., knol, knobbel, knoest, bobde omslrelcen vun Gent, dikwijls :
bel, hult, bolllrel (Westl'i.).
kotltleslepen, in den zin van: laf vleien,
KNUPPEL voor kluppel (Vl. en elders).
de mouw vagen, en koddesleper voor:
KNUPPEN of KNOPPEN, zaadbollen van
monwvager, latTe vleier.
vlas (Vl.). Zie knippen.
I<NUTSELEN, b. en gelijkvl. w ., slecht 1\0DUINEN of 1\AOUlNEN, dood slann.
doodeu, van 'lieven beroo\'en (Westvl. ).
aaneen binden, aaneen flinken, aaneen
vastmaken, iets aan mekaar ktwl- HOE, KOEL In Drab. en ook elders iu
Delgie, zegt men : koei niet koe, eu •:it
selen of aaneen Oioken {lloermoude
vooral in de samengestelde woorden
en omstr.). Kil. heeft het oude knodals : koeik1·eb (kribbe), koeizeik (iu
den, voor knoopen. Zie Vl. ldiot.,
Vl.lweale), koeiclra11k, koeikuip, koei·
knotlelen.
poot, koeiteeu, lweivoeder, ku,•ibilk
1\NUTTEJ.S, hetzeHoe woord als knudtlcls
21
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or bulk (weide waar de koeien gansche
dagen op grazen). Voor koeistront.
heeft Plaotyo koeschitte.
KOEOEREN is, in het Hagel., bijna betzetrde als : geudderen (in ooR ldiot.
bi. ~52, broddelen), martelen, sukke·
len : ze Z111len allang koederen eer zfj
met hun kar uit dat gat zijn, Koderen,
koeteren en ·koteren , freq. kouten,
bet: bij A. De Jager ( Freq. 11 , 1,).
blz. 279) : gebrekkig, slecht, verward
spreken, kallen en koteren is 'tzelrde
als peuteren. Kuïderen (kuijeo) is bij
hem (ib. blz. '295) sukkelen, kwijnen,
kuijen (blz. 296), kuiteren, kwanselen,
knoeien.
1\0EIBOOR, m., bet. ook nog: een man die,
in 't stad wonende, koeien houdt om
er de melk van uit te verknopen
(Brab., Antw.).
KOEIPEGGE, KOEIPEGGER, KOEIPEGGERAAR, koeituischer, koelkoopman
of -schacheraar die koeien koopt en
met winst verkoopt. Men zegt ook :
kalverpegger, enz. (Omslr. van T:oven,
Aarschot en Diest). Z. hierna peggen,
pegger, peggeraar.
1\0EITEEN, het mv. koeiteenen zijn eene
soort van aardappelen, rood or wit van
pel, maar langwerpig, oneffen of ge·
knobbeld , bijna gelijkt'nde aan de
teeoen eener koei (Omstr. \'aD Loven
en Brussel).
1\0EIVERMAAK, o., sluitboom aan den
ingang van weiden om de koeien bet
wegloopen te beletten (Oo~tvl., omstr.
'
van Gent).
l\OEIWACHTER, ~pinoekop met lange
beenen (Oostvl.).
1\0EI\ESNOTTE, helzelfde in 'l zuiden
van Oostvl., als bij ons koekoeksnot
(Vl. ldiot. blz. 27t), bet dik slijmachtig
sap dat uil kerse- of kriekeboomen,
pruimelaars, perzeiaars of abrikoosboamen gelnopen is, in Drab., omst1·.
Loven, zegt men vogels1wt.
1\0EI\OEI{. De koekoek vel'heugt zich zoo·
wel als de nachtegaal, zegt men, bier
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en daar in Vl., om te beduiden dat de
kleinere geleerden Of kunstenaarS 1 ZiCh
zoo wel vermaken of beroemen om
hunne kunst als de groote. Hebt gij
een koekoek hooren schuifelen zegt
men h. en d. in Westvl., aan i1.1maod
die al vroeg in 'l jaar eene witte broek
aan heeft.
KOEKOET, KOEKUIT, KOKKUIT, in
Westvl. voor : koekoek.
1\0ELE MEI, hetzelfde als : mei, meitak,
doch niet als meiboom. Op meiavond
dragen de zangers, ten platten lande,
eeoeo koele mei of meiken in de band
(Waas).
!WELEN, komt voor in de zegwijze: zijnen
pap koelen, zich met iets bezig houden
or te vrede stellen : waarmeA hij
zijtien pap koelt! Ik kan met al die
nesterfjetl mfjnen paptliet koelen. Hij
zal wel koelen zonder blazen, hij zal
wel kalmer worden (Oostvl.).
KOELKE, o., in Westvl. voor : koeike,
kleine koe, veers. Zie De Bo (blz. 1149).
Iï:OEMELEN. Zie kommelen.
KOENTER, m., kortsteerl, stompsteert, iu
zonderbeid gezegd van bonden en
verkeus van. wier staart men een stuk
heeft afgekapt (Omstr. van Tienen).
KOEST, KOESTEN. Koest in Vl. gezegd
voor :koes, stil; hiervan: zich koesten,
zich stil houden, koest u. Zie koets,
fr. couche, en koetsen, fr. coucher.
IWETJEI<ALF, o., \'OOr dik vreuwmensch:
is dal ee11 koeljekalf (Westvl.). Zie
koetje kalvetje, .bij De Bo, blz. 1150.
KOETS, ingemaakte bedstede of beddekoets, fr. alcove, te Loven alkóóf
(L. van Waas).
IWETSE(N)llAL, KOETSE(N)BALLEN.
Koelsebal, gewis voor keisebal ol kaats·
bal, is in de prov. Antw. en elders,
een zeker bal waar de kinderen mèe
spelen, en dit spel genaamd koelseballen voor ketseballen of kaatseballeu, bestaat in het omboog werpen
van den bal en hem dan wèer zien te
paUeu. Gewis is dit eene andere
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uilspraak van 't werk w. ketsen, dat
bij Kil. beteekent loopeo, over en wèer
loopen, acbterloopeo, achtervolgen,
jagen. Ketsen met den bal i. kaeLseo,
I. sectari pilam, Iudere pila.
fiOfFELEN (o als korte oe uitge.;proken),
fruLBillen, futselen : wat kolfeil gij
daar. Hiervan koffelwerk, frutselwerk;
ku/[elcer, futselaar, prulleman (Drab.
eo elders). Vgl . kofferen.
KOFFIE (kaffé). Men zegt io Drab. : kaf{é
opscfli11ken of maken, voor bet Hol I. :
koffij lellen . Men hoort ook in Drab.
eu elders oog : kafJëklap, kaffepraat,
kaOëwijf, kaffézaay (zaag voor gezaag, zagerij), kaflilgruis (koffiedik),
io Vl. koffiemoere.
KOFFIEPitAAT, wijvenpraat, achterklap,
ouerslige praatjes, Jeugeus (Oostvl. en
Drab.).
KOI\ELIS, 111., kalissi6 (Oms~r. v. Tienen).
I<OKELOEJIEN, 'tzelrde in Westvl., al~ in
Urub. : koel<elotr611- en kokeloeren·
lianen, 'tzelfJe als : koekeloerenhanetl,
kraaien gelijk eeu haan . .
1\0KEN. Is dat .om te koken, zegt mon te
Roermonde, voor : is dat om er mede
te spelen .
KOKENETEN SPELEN : kindersspel waarLij een kind veinst moeder Ie zijn eu
de aoderen te eltm geeft (Conscicuce,
J.ambert Hensmaos, blz. 36).
KOKKEREL, m., drüftol (Roermonde).
Zie koekerel (Vl. ldiot. blz. 'i!n).
KOLDEREN, b. gelijkvl. w., iets oppakken en er mede gaan loopen : Jan
.hee(l al ons kassedo's (marbols) ge kolderd (Si ut-Truiden) . Van kolder,
te Sint-Truiden kelder uitgesproken.
1\0LJOONEMAKERTJE, o., kindersspel,
om ht!t stoutste een j!evaarlijk speel I jo
doen . Van het waalsche couillon.
1WLLIWOUT, m., plant of eerder zaad slok eener plant die veellangs eu op
de dijken groeit. Het is een dun steelken, van boven, op de lengte van
soms een palm , voorzien van een
mosachtig omhuiS~JI, wel een siroo dik,
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·en waarin de zaadjes ziUeo. Dit omhulsel wordt door bet volk gebr. om
bedden le vullt~n (ASIOenelle en elderi$) .
Kol is buks. Het w. bt~t. du~ hehenbout, . wuarschünlijk om zün zouderJingen vorm en pekzwarle kleur. Zou
ook kollt·bloem niet beksenbloem be·
tcekeueu? Iu 't Land v. Aalst beet
men de zwarte kampernoelie : wolvellbrood, toover~~sen brood.
IWI.LIEHOOSI!:, zekere peer meer gekenrl.
onder den oilam van : mam•uelld
(Brugge).
KO:\f. Zie boven llem, h6im, uilgangen
van plaatsnamen.
KOMMEEREN, o. gelükvl. werkw., vau
't fr. commère, commtirage' bet. i u
Drab. en Oostvl., betzelfde als : lameer~n (Vl. 1diot. blz. 3U) d. i. blijven
staan pralen, oude wijvt~nldap vertellen.
1\0MMEL, m., kabel, dikke touw om zwuru
gewichten op le bijscbeo (Westvl) .
KOMMELEN of KOEMELEN. Elln apaarpotje maken (Meierij). Zie bü A. Ut!
Jager (frequent. I. D. blz 2!!4), bet w.
kommereu, bü Kil. ook Vtlrtaald door
retinere, reten/are.
KOMPST, b. en d. iu Vl., voor : kemp
(bounep.).
KONFESSOOR, omslag , band van een
boek : het kon{essoor van mijnen boek
is los (Anlw. st.).
KONING . Milt Drijkoningen avond of met
den zesden januari, bestaat, iu Brab .,
Oostvl. e11 t:lders, hel gebruik va u deu
konins te loten, en wie den koning
loot of lrt~kt, die moet btlL guzel>chap
een maaltüd geven of Z6 meL lekkereu
drank beschenken. De koni11y der
koningt'll is, bij Lle visscber:1 va11
Wc.;Lvl. , eeo lekkere viscb , iu bet fr .
roug61 gelteeten .
f\ONINGSKEN, o. , kleine @laddu meikever
(Gent).
KONfU:L, spinrok, kolk, draaikolk, wordt
te Genl en in 't Laud van Waas, ook
nog gezegd voor : doolbof , kleine
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. donkere plaats, kot, fr. petit réduit,
place obscure, bijv., men zegt van een
klein gering buis of kame~keo : dat is
eene ware konkel, dat is eme lêonkel
tJaneen kamer. Zie bij De Bo konkel,
blz. lSISt.
KONKELDEFOES, te l{ortrijk betzelrde
als elders io Vl. konkelfoes (\'l. ldiot.
blz. '276).
KONKELEBOOM, m., tuimeling, tuimelaar, fr. cu/bute, te Maast.richt hetzelfde als te Goot : pertelboom (zie Vl.
ldiot. blz . .\.71 ).
KONKELFAZEN eo KONI{ELEFOOZEN,
Ie AnLw. 'tzelfde als konkelfuenn en
kot~kelefazelen (Vl. ldiot. blz. '2711 en
76), in bet geheim iets beramen.
IWNNEN gaf men ons uit Vl. op, licht
voor kommen, betzelfde als klitsen,
klutsen, kwanselen, schudden of met
de knikkers o( marbols in een putje
stuiken.
KONTERFOOR, bet achterleer van schoen
or laars boven den polivie, wordt te
Gent en elders iu Vl., getegd. Zie bij
De llo konterfoord, blz. 555.
KONTEVLOOIEN, b. gelijkvl. w., kwellen,
plagen (Westvl.).
KOOF wordt evenals in Vl. koove, in de
Kempl'o ook gezegd voor : oorvaag,
klap, lap.

KOOLBEESTE, v., zwarte kever, in Oostvl.
licht hetzelfde diertje als kou/brander,
bij De Ho ook loopkever, Cr. carabe
noir, en kakkerlak oC ovenbeest genaamd, Cr. blalle pannetierre.
1\00LBHANDERKEN, zwa1-t doorrookt
pijpken, ook eeu kortstelig pijpje, te
Gent hetzelfde als in Draband baardbranderken.
KOOLDERAAP is in Hoii.-Limb., dezelfde
kool als in Brab. raapkool, en in de
prov. Antw. koolraap, fr. chou-navet.
1\00LKAI'PER, 'tzelfde in West\'!. als te
Loven potágiehoveuier, hevepier die
moeskruiden kweekt en ze op de
merkt verkoopt i koolkapperij, potagiebof, groeoselbof, tuin waarin men

KOR

allerlei eetplanten in kweekt.
KOOR LA WERKE, v., leeuwerik in 't zuiden v. Oostvl. De Bo beeft koornleeuwerke, koornlawerke, wat beter
is, en hij verwijst tot hemelwerke.
KOORJ.IJK. Jets laten zinken voor 1en
koor/ijk, iets dood laten, er stil van
zwijgen (Brab.).
KOORNLA WERKl':. Zie koorlawerke.
IWOT, voor kot, gat of kuil in den grond
(Meierij).
KOOTJE, o., betzlllfde als goeleke, drup. pel, borr·lll (Zuiden van Westvl.). Zie
boven ko, kotje.
KOP, in mv. klip (keup), witte wolk, dondertoren (Limb.).
KOPACHTIG, bijv., koppig, stijfhoofdig,
en kopaclltigheid, koppigheid, ook in
Br·ab. en Antw. gebruikt.
IWPPEJAGER, ook overdrachtelijk voor
ougekamd haar (Oostvl.), In Westvl.
zegt men ook koppeljager liDOr raagbol. Zie boschduivel.
IWPPEJ., m., spinnekop, spinneweb (Vl.).
1\0PI'ELEN, b. gelijli:vl. w., ragen of de
koppels of kobben en spioaewebben
wegvagen : koppel ee111 da kamer
(Westvi.J.
KOPPELEN bet. te Waasmond bij Landen,
.gelijk stellen, iemands gelijken vinden:
in het eten zou men een werkman met
een kind moeilijk kunne11 koppelen.
KOPPELING, v., gewricht, fr. arliculation, jointure (WestvJ.,:
KOPPENET, KOPPENETTE, v., spinoeweb (Vl.), in Westvl. ook koppelnet.
KOPPER zegt men te Gent voor kop, de
kant van 't geldstuk waar de kop op
slaat i in den zin van 'l Brab. kop of
letter, zegt men te Gent : koppers of
leltera.
KOPPIGAARD, m., koppige jongen, stijfhoofdig man (Oostvl.).
KORENBIJT EH, gezegd van mageren wind
die, in de lente, oadeelig is aan 't
graan (KI.-Hrab.).
IWRD . Zie korf.
KORENPATEH, zóó noemt men een .se-
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waand persoon, wam·mèe men de kin- KOHTING, v., voor aflwrling, ve1·korling:
dereu hang maak:., op dat zij zich 1
iets op korting betalen (Drab.). Korting
zouden wachten van ·n 't koreu te
maken bel. te Geut : het kort rnakeu,
Joopon en d1t te hllM.:hadigen, of van
het niet lang trekke11.
z.eb aan ellnig gevaar bloot til stellen : 1\01\TOM ZIJN, 'lzelfde als kort aangekind, blijf vtltl daar weg of de korclispanrulll of inge~panneu zijn, bet
puUr zal u pakken. Iu c.Jpuzefdtln .tiu
la;tig, bel moeilijli tu·hhcu, eu daarom
ze~t men ook bl<miJinler, palikemau,
grammoedig ziju (Kemp., tjeeli.
s/ckke/111111 (010HI'Ct~k,; l'illl I.O\'eU Cli
1\0SSELEN hel. in de omstr. van Gent :
Aar~cbot).
~llllllO Ol'lill in zijne zaken hebben. liet
1\0ilJI, dit woord, Jan!(s d1 kanten van
b licht hotzelfde woord als kunselm
Ouibchl. korft. kar/,, kt~·p uitguspwof ku·at.~dm, broudden (Z. Vl. ldiot.
ken, het. aldaar uwt slt•cbts : J.orL
bil ...IO!J) of als hij A. D~ Ja gor ( Ncdllrd.
armkorf, maat· ook maud, to cll omslr.
Fn·q. I. n. ltlo. :10}), kuzelm freq.
Villl kozen, mor·sen; 1\il. heeft lw~Siut-TruultHI, !m •r l!l'lll't:lcr•. !?nu·"
korf t•·yt'll imuwd h.. /1/n·t•. b.,dil•dt op
ko~elt•TI, be-kru.Hiell, voor: l>tllllUrseu,
IH~zot•tleitJu. Ztu L.-uzt•h•ll (Vl. ldiot.
somm igl• plaaist'll, tHJt .. t • Meel• el" u,
blz. t:l!l).
lol'! op il'lltau.i l!l!!ln<JJ' lwlthlllt, of,
~el ijk

~~o~

~~e,,t~u p:~

li.OST.

op wmaru.l h••hlu•1; c•1 ''''"·'.11'! t:d•ettHJ

tlll

anon

eldt·r :-· l'tTI,

lÎJfl.

1\0IINEI., een tol 'Mt·il•r(, '' tlt· HiH<•nij
t•tm lurkd"i' J;dH·<~~•· · ~.;,, n·•-wrs
k·•rn~l fVL ld•oL I•'· ~:i'! 1'1; !.,·rut'l
fhlz. :!:{~).
1\0IINELU·:N, o. w...;r11; vt·r: /iw; Oll.\
ee11s lwruellcn (EiudtwHu ~
1\0iti'ENIHIH!Nt;, m., S'lOr! \ 1.1 apptll, in
'( fr. '.'0111'1-;Jt:rH/Il Ufl WJI<'IIoill {l.lrah.i.
h1 \VI~S[I'I. het'l. di;· ai•Pl'l korpeudt<.
1\0HIIE, aars. aehtcrsto · r11ij" J;orre doet
ze,:re, ook groote t.aktwl L·m alll·rlt:i
visch Jnt'e te vangen (Westvl.).
KOI\1', even als lang: wo11H PJeermaals
geplaatst voor een snort v au verlo•lcn
der.lw. gt•vormd vnu o•en zetrst. uaam·
woord, om te bedietlcu d;JL de zakeu
door 't zelfst. nw. uit~-:etlrukl, kort of
lang zijn, b. v. kot·tydwlsd, korthalzig; kor/gerokt, met ceu !.orten rok;
kortyesJIOUrd, met korte sponm; kurtgrbekt, kortbekk ig; kortyet•lettgelt.l ,

met liorle l'leugels, kortlwT'ig, enz.
KOilTELINü, vleesch vau deu buik met
eeue riblle er nog aau of hetztllfole als :
kortelet, kortele/le, ribbekcu, fr. C(ilelette (Vl.). Zie kortelittg (Vl. ldiot.
blz. 2tlt ).

l'o!JT d!'ll kost u:rr·/;t:ll, arbeHI<~n
tot kou de•• hstl.rijgt~u i)iral!.).

OJ' ztinu.

t•iu''"

kul·/ u:crkru,

\\oi'I'HHI

t'll lol loon <lllo•('il ~dd oulVilll!;UII
( I! ril b. V I. ). J: um· UO;J<'" dt:Tl .~os!
yct><"l, alles ~1Je• 1 u;11.icll, U<•••wkt'lll'll;
naá"' of heZillll. Ik he/, uielllllnd l'tlli-

tlol'l< . mijm· hcwdr•11 zijfl mij•wr& k<•M
weerrl, û. i. ik Iu·:, goe.Ju IIduden et•
kan 1·r den kost lilt'·•• vcnlicucu.
hOSTEI\1-:liE, ~oslen;;e, iu W,•stvl. hdzelfdt• ab iu llrah .. kn-;tt·r~e.
1\(jSTEIIS, 1\(lSTEHSt: (keu.1tes) wurtlt
i u llrab., Autw ., hemp., Lunb., t•u
Vl. gtw·gd voor· kosteres, het lloll.
kust erin of kosler.mnmw; 111 1\. -llrah.

zegt men ook kuslersst•. Otl Vl'ouwelijke
uitgang sse voor ;,, heltbeu de Brahanders en· N.- lirahanders gemeen
met het sc/te der Neder-Saksers cu
hut ske der Friezcu. De uîtgaug i11
hebbeu de llollanders gemecu met de
lloogduitschllrs koki11, h~d. kochilltl,
llr-Jb. kokiJrse, Ncdtm.ak. koksclw. Zio
Z. lloeuft hl. 3-iO.
KOST! AAN, kostga~t, liostgauge1' {Autw.).
1\0T, o., voor slecht luns, l•oeromhuis :
!tij loopt alle vuile kotw ttf ( llrah. en
elders); gevangeois : h!.i heef~ zes
maanden in 'l kol qezete11 (Overal).
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Op gomruige plaat.sen der Limburgschil
Kemp. bet. het : gat, en 't meerv. is
kotter : ik word doornat, er zijn een
lleel deel (eene menigte) kuiler in 't dak.
IWTJE. Ziekoen kootje.
K8UKRIEP. Zie koukrimp.
KOUKRlMP, m. en v., te Turnbout en
elders in de Kemp. gezegd van iemand
die koudelijk is, die van koude huivert
en als ineenkrimpt, die steeds van
koude kriept of klaagt. Koukrimp is
dus betzelfde als bij ons kouwerik
(kouderik). Heremans en Weil. hllbben
krimpig in den zin van huiverig, koudelijk, fr. {rilBux.
KOUS, KOUSE. v., betzelfde b. en d. in
Vl. als in Brab. zok : eene goede kous,
eenegoede zok, een goedhertig menscb,
iemand die altijd tevreden is ; in
Westvl. bet. kouse ook lui, zwakmoedig vrouwmensch; ook een zwijn,
licbt ls dit dan 't fr. cochon; ook bos
pluimen rond de poolen somruiger
vogels : .yekuuste hen.
KOUSCHES, bijv., hier is neet kousches,
het is niet zondllr gevaar. ller is neet
kousches, bij is uiet te betrouwen
(Maastr.). Het is eigenlijk bet.woord
kuiscl., zuiver, welk laatste men ook
in Brab. en Antw. gebr. : !tij is r1iet
zuiver gevallen, d. i. hij is niet pluis
gevallen. Zie kousclie11 (Vl. ldiot.
ulz.

28~).

KOUTER, m., kou/erken, gel11eenzaam
r.esprek, gepraat, Cr. causerie (Vl.).
!\OUTER, m., uitstekende steen : men
heeft efTene pliuten, maar ook plintefl
met kouters (Gent).
KOOTS (kautsch), v., 'tzolfde in Limb. als
taats (Vl. ldiol. blz. 708), iemand die
~edu1·ig kout en tatert, babbelares,
kneulerse, van : kouten, praten.
KOUW ,l{AUW, vogelkooi, ook een houten
bek rondom eene kachel geplaatst om
te voorkomen dat de kinderen zich
branden (Meierij). Kil. geeft kouwe
O[l a:s een friescb, boll. en geldersch
W(IOrd voor : kevie (keef), I. cavea.

KRA

KOUWELIJK (kaveli,ik), voor : koudalijk
(Overal).
KRAHSCH en KRAACHSCH, bijv., averecbl.scb , verkeerd : het kraa{sche
keelgat , Cr. trachee ; een krua{sche
vaule, een omgekeerd gewelf met de
bol te langs boven; de kraa{sche ~ijde,
de linke zijde, Cr. ie c6té gauchB
(WesLvl.). Zie keeraa{sch (Vl. ldiot.).
KRAAG, uitgespr. kraai te Loven, eu
aldaar ook peilerin genoemd, is '!zelfde
als, te Antw., kran&, bij Sleeckx
verfr. door mé&entère; nu, méaenter11
verduitsebt Sleeckx door middeldarmvlies, darmscheel , darmscbeidsel ,
middeningewand, en Kramers, door
darmscheil, darmscheel. Het beeft den
naam van kraag, krans, pel/erin, omdat bet eenige gelijkenis heeft met
deze voorwerpen. Te Loven noemt
men kraag, het net van bet Jiesvet, en
in Westvl. :de keel, de spijsbuis; bij
Kil. jugulus. Zie verders kaas.
KRAAl of PELLERIN. Zie kraag.
KRAAIBLIEK of KRAAIVISCH, een zeer
klein viscbkeo, dat veel in beken en
grachten leeft, Cr. épiuochelle (Vl.);
men noemt bet in Westvl. ook no~
steke(r)ling en kraaisteke(r)ling, in
Brab. stekebakkes (Z. Vl.ldiot. bi. 6"1·
KRAAlENESTE, KRAAlNEST, v., te Gent
de dot, dots baar of baarbos achter in
den hals hangend, rr. chignon.
KRAAISNOT, droog sap dat uit kerselaars.
pruimelaars of andere vruchtboamen
vloeit, fr. gomme de cérisier, etc.
(Westvl.). Zie koekoeksnot, vogelanot
en kraaieraanot (Vl. ldiot. blz. ~83).
1\HAAlSTEKE(R)LING. Zie kraaibliek.
1\RAAKIJS, o., helzelfde als kelderijs,
kuipijs (Vl.).
10\AAKSALADE, in Vl. 'tzelfde als: veldsalade, koornsalade, vellekou&, Cr.
doucette, mdche.
KRAAl\ WILG, 1\RAAKWULGE, wilg
wiens bout zeer sprok of breekbaar is,
ook klakwilg, bij Linneus sali:c {ragilis (WesLvl.).
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KRAAI\fAMANDEL, is bij De Do blz. 567,
een slecht peerd, een peerd dat kreupel gaat
KRAAMKARRE, v., kar waarop een l'tlizende koopman zijn kraam op vervoert
of ergens, waar bij ten verkonpen
stilhoudt, laat rusltln (Guido Gezelle).
KRAB, KRABBEN. Te Godsenhoven verstaat men door krabben de graankorrels die in flun kaf blijven steken en
bij de krinsen vallen : de krabben en
krinsen ziitl voor de hennen. Te SintTruiden en omstreken beet men krabben : de verzengde of uitgebrandtl
stellnkolen, elders ook zenders, sir1gels
genaamd. Uocb te Roermonde en in
andere landstreken heet men krabben
de kaantjes, uitgebraden stukskeus vet
of betzelfde als kaaien, kade (Vl. ldiot.
blz. 2l 'il). Te Mechelen is krabbe zooveel als h'et fr. cotelclle. Zie krap,
verkeusrib (Vl. ldiot. blz. 288).
!\RADDE. Zie krab.
1\RAFT, zegt men in Limb. voor : karaf,
fr. carafe.
1\RAK, te Antw. eu op meer andere plaatsen gezegd van een slecht, versleten
ding waaraan iets ontbreekt, waar
een krak of gebrek aan is; ook zegt
men krak voor logen, scherts : hiJ
heef! daar weer ee11c krak verteld.

!\RAK, in den zin van juist, pront,
nauwkeurig, wordt ook in Oostvl.
gezegd.
1\RA KALAAM, krakende kar of wagon; ook
meusch die altijd ziekelijk is (leper).
Vgl. krakendo karren ( V.I. ldiot.
blz. '287).
KRAKAMANDEL, verbastering van kramakkelachlig (Kortrijk). Zie bij ons
(Vl. ldiol. blz. 287) kramakkelv11.
I\ RA !{HUIS, v ., in de omstr. van Tienen
voor klakkebuis of klakbuis. Z. kloef.
KRAI\EH, m., iets dat kraakt, dat klinkt,
bij v. een vloek, eene verwensching :
kij zei er eenen kraker {vloek) bjj.
Luister eens,' krakers zijn e1· niel bij
noodig (Gent).

KRE

KRAN, gewis voor kraam, slechte kerel,
beslagmaker (Gent).
KRANIW ,met den klemtoon op ku, kranke,
zieke (Gent).
KRANS. Zie boven kraag.
KRANl', 1\BENTJE, stukje geld va~
30 cents.
!\RAD of 1\RAI', bijw .. voor : schrap of
schrab (\'1. ld10t. hll. tiOJ ), schraal,
gering, karig, mager, krab:;ilttll : hc·t
zit er maar krab of zt htbbm h~l
krab, het is er maar armelij I.:. 1ij
komen nauwelijks toe. l/(t is !Ticlclr
krab goedje, d. i. het is maar f!<'lllt't'll
volk. Em krappv tWII, t't'U mJC(t'r
ventje (Gent).
1\RA!IISELEWANSEL, kaan !Jard uitg~
brand, bruin stukskil vet {Geot). Zio
krab en krap (Vl. ldiot. blz. ':288).
1\RAVELEN, ook krevelen en klevurw,
krauwelen.
1\RA WAAT, iemaud die anderen fopt of
tergt (Antw.). Zie krawaat (Vl. ldiot.
hlz. 2!10). In Vl. zegt men krawaat
voor cravat, halsdoek.
1\IIA WEl, v., de loos van eon dier (Geel
eo omstr.); kipkap of gehakt vleesch
(Mechelen).
1\HA WELEN, 'tzelfde te Gent als krau.welen, krauwen of krabben, krabholen :
rle kat heeft mij gekraweld.

KRAP, lap, stukje, Cr. morceau.
1\IIAS, m ., grabbel .: te kras smijten, in
den grabbel werpen : de bruidegom
smeet ge/cl te kras (Westvf.).
1\HASSELEN, o.w., grnbbPlen, zijn bost
doen om iets te !nijgen dat te kril~
gesmeten wordt, veel moeite doen om
·iets te winnen, om iet~ gedilan te
krijgen; ook kwijnen, sukkelen, ziekelijk zijn :ik krasse/ al drij 111aande11
(\Vrstvl.). Zie kwalsteren ou krees.
1\Hl~AS, o., te Autgaarde bij Tienen, hetzelfde als: scltra/Jiwelie of schrabhiclje
(Vl. ldiot. blz. 599 en GOO), hoelieasch:
wij· zullen 011s krt'as i11 de dieptens rler
siraal wt'l'pcu. Zie krabbe, zenders,

singels.
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KREBEüLEN , · KERBEULEN , beulen , ·
mishandelen. Zich krebsulen, zicb
afbeulen , zicb afmatten (Geut en
omstr.).
1\REBI\E, in Hoii.-Limb. voor krabje of
kleine krab of schrab, schrabje, in
Vlaaudr. : krauw.
KREES, KUEESCH, KRES, KRESCHE,
10\AS, bijv., ziekelijk, sukkelachtig,
krank en zwak, Oauw, mager en bleek;
biervan krasseten (Vl.).
l\REETZAK (ee als. ei), kreèler, plager,
terger, lastigaard, valschaard : /&ij is
maar rae kreetzak ( Jlrab., Antw.,
Kemp.); men boort ook k1·etsel (voor
kreetsel), in den zin van : plager.
KREITI~N. helzelfde als : kreten, knijzen,
lastig maken (Vl.).
1\REKI\E. Zie krikke.
KilELLEN (Turnhout). Zie kwerdel.
I\ REM, meerv. van kram: het lumgt aan·
eon· met lire111 en augen (oogcn) zegt
men in Limb. langs de kanten van
Duitschland, voor : bet hangt met
haken en oogen aaneen.
KREMI'EH, die geen halOieterken of drup·
pelken durft driuken (1\apellen-lcnllo~ch), gierigaard, lafaat·d, bloodaard.
1\lll~NG, v., vct·sleten peerd (omstr. van
Tumhout). Kre11g bet.: dood aas, fr.
cllai'U!Jtle, bij Kil. krenglle, holl. voor
karonie, I. cadaver.
1\RETSEL, voor kreetsel, van k1'èle11, plugen, ve•·drict aandoen, is van dagelijl,sch gebr. in llelgie.
KRES, J{UESCII. Zie krees.
KHEWEIEN. Zie kerweien, karweien (Vl.
lrliot. blz. 223).
1\RIEGEL, zierke, uietsken, gremel, greumel, kruimel : geen kriegel krijge11,
geen zierke, geen kruimelke krijgeu
(St-Twiden).
1\UIEI\ETIENE, opperbest (h. en d. in
Westvl.).
liRIEliGAAI bet. in de omstr. vaQ G_ent:
dommerik, dwazerik, waarvoor men
in Westvf. zegt yarsgaai, gersgaai,
d. i. dom of lompe mensch; in llrab.
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zegt men: kieken, dom kieken, Anne,
hannegat.

KIIIELEN, o. gelijkvl. w., vonkelen, spartelen, fr. pétiller (Westvl.).
KRIELTJE. Z. poel (Vl. ldiot. blz. ~93).
KHIEMEN, o. gelijkvl. w., betzelrde ais:
krielen en kriemele11, wriemelen, fr.
{ourmiller, ook péliller, titiller; verders bet. het ook, zonder r·ede klagen,
fr. ple14r11icher (Westvl.).
1\RIEPACIITIG, bijv., hetzelfde als in
llrab. : kl-empuchtig, die kriept, die
al1ijd koost en klaagt vau piju, ziekte,
koude, enz. (Vl.).
1\RIEWELINGSKE, bet klein vingerken
(omstr. van Gent); van kriewelen,
\'OOr krevelen, kittelen.
1\HIEZEL, kriezelte, hetzelfde als griezel,
griezeltje, greuzel, morzeling, weinig~ke. Z. verders kriuelen voor gri:~·
zelen, fr. {rissunner, hi Vl. grjj:~elUII,
knarsen, huiveren, sid!jercn.
1\UIEZELEN. Zie krijzelen.
J{UIJBELEN, hetzelrde als kriebelen, krie·
welen, krevelen (Vl.).
1\IUJEN, m., te St-'fruiden drank bestaumlu uit roodeu wijn, suiker en
eicrdujers : fllaak mij nog wal krije11,
dus heLzelfde als : wjjusuip in Dt·ab.
1\RIJGER. Krijger heeten bet. te Geut en
elders: geerne krijg1m : hij heel krijger, het is een bedelaar of schooier,
een die geerne krijgt, ontvangt.
1\RI.IVELEN is te Hasselt '!zelfde als
elders : krievclen, kriewelen, krevelen,
welk laaiste bij lW. het. : joekeu of
jeuken, kittelen, lichtjes bewegen; eu
kreveli11ghe, {ormicalio, pruritus.

KR IJZELEN, !\RI EZELEN, knarsen, fr.
gri11cer, kraken, kittelen, bijzonderlijk
gezegd, vooral in 't Land van Aalst,
van de tanden, waneer men iets eet
waar zandkorrels in zijn : mijtte tandrin krij;;ele11, daar is zand i11 de
salade. Iu Wcstvl. bet. krijzelen ook
nog : huiveren. Kil. heeft krijsselen
en krijssel-ta11den, I. frendere delltibus, en J. Heremaus, krijn/tanden.
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Vf,l. kerselen, yrijzelen en, bij ons,
griezelm ( grizzelen) en krisse/en,
krisze/er&.
KRIJZELJNG, v., huivering, siddering
(Vl. eu elders). Zie krijzelen.
KR!KALAAM, o., i~mand of iets dat gebrekkig, krank, versleten is : 't es een
krikalm van een mensch, 't is een krikalm var&nen wagen, iu 't fr. patraque,
machine dt!labréc (Vl.). Zie krakalaam
en kaduin.
1\IHKI\E, KREKI\E, v., soort van pruim
(Westvl.). ~1e sleepruim (Vl. lt.liot.
IJlt. 618) en kriksken. In den Teuth. :
crccken, pruym. Zie kriksken.
li.RIIi.I\EL, voor kriJ!Jel, kregel, bet. ook
nog sprok of sprokkel, fr. {rayile, en
IJij 1\il., stijfhoofdig, koppig.
KHIIili.ELEN, o. gelijkvl. w., het spikkelen, sprikkelen, sprinkelen of sprenkelen der pen ( Hoermondo). Voor
spreukelen heeft men in Vl. ook spriet der&. Vgl. springen, sprank, sprenkel.
lii\11\Ji.ELOOS, bijv., die zouder knk,
kruk of steun is, die steun noch kracht
meer heelt, zwak, lijdend. een krikkeloo.ç me11sch, een slap meusch (b. en
d. ia Westvl.).
1\RIIi.SI\ENS, 1\1\Cli.SKENS, soort van
kleine pruimen; in 't Zuiden v. Ooslvl.
zegt me a: krukske11, iu Westvl. krikke,
krekke, soort Vdn pruim. Crecken,
pruimen (Teut.b.).
Ji.HI~IINEEL, heL fr. criminel, wo1·t.lt gebr.
\'OOI': zeer, gt~weldig, buitengemeen,
in gezegden als : krimineel ;;at, krimilleel dro11ken, krimineel boos, enz.
(Brab., Vl.).
1\ RIN I\ EL. Zie kronkel.
li.RINSEN, KHENSEN, o. w., krabben,
zich wrijven al~ het jeukt (Westvl.).
Zie De Do op kri11sen.
1\RISSEL, ltHISZEL, 1\RISn~LEN. Zie
kriezel.
1\RISSESAP, KRISSAP, KHISSESTEI\, te
Hasselt en elders ia Limh., !Jetzelfde
als eldtlrs kalissesap, kalissestok, ka/lisseuliout. Zie krissie (\'1. lt.l. IJl. ·:Wi).

KilO

!\HITS. Men zegt bier en daar in I.imb. :
yee11e krils krij'gen, en iu St-Truideo :
geen krie!}el kriJgen, en dat btJt. : gtlen
zierken, niets krijgen. Kritse of kriuse
bet. bij Kil.: stroopijlken, vlimken, lat.
acus, festuca, en kritsen. sierken, een
morzel ken, een zierke, i. atomu8. Zit~
krinseu (Vl. ldiot. blz. 296).
KRIZZEL. Zie kriezel.
KR 0 EG, koekpot (Limburg). K roegh ,
krogil i3 bij Kil. eeu friesch, saksisch
w. beteekenende : vat, pot, soort V!IU
kruik, fr. cruche, bgd. krugli.
1\1\0EL, te Gent gezegd voor :slecht volk,
gemeen volkje, fr. crapul.
1\IIOENE 1\1\ANES, is de naam dien men
te Werct!ler geeft nitlt slechts aau
kraau,·ogels, maar ook aan eene soort
vau stekelbeLen, die daar langs heen
de we ge u groeien. Zie kroesbe:;ie en
kronsel, kroosel (Vl. ldiot. blz. 2\ltl
eu ':!!l9).
KI\OENSEL of STEKDEEH, te en omstr.
Yenloo, dezelfd<J vrucbt als elders in
Limb. krousel of kroozel, in Dr.a!J.
kiiOt•se/ of stekelbe~s. Z. kronsel (Vl.
ldiot. blz. ~noen 300) eu kroescl.
1\1\0ESEL, li.HOEZEL, stekelbeer, stekelhees (N.-Brab.). Zie kroeosel.
1\ROET, stroop (Limb.); kroete. van 't fr.
croute, iets wat slecht is (Vl.).
1\ROKI\E, iu Vl. 'tzelfde als in Drab. :
krik, Cr. vesce des moissons.
1\HOI\1\EBAZEN, iu West-Bralland de uitspraak van: krakebeize11, kraakbeze11,
bezen oi heiers, die krakeu als men w
eet, fr. m~rtilles.
KROL, voor kruin van den boom (b. en t.l.
in Vl.).
1\ROLLEI\EN. Een krolleke11 aalllll·bben,
een weinig be.Jroukea zij 11 (Brah. cu
elders).
I{RO~IIlEii, krombekkw zijn eene ~oort
van sluimerwieD met kromme hulwn
of sluimeo, welke laatste samen meL
de vrucbt gegeten worden (Brub. en
Vl.).
KHO~Im·::-iii.\AS. rau krommelillaas ge-

KRU

baren, gebaren dat men van niets
weet (Gent).
KROMZAAG, zaag waarmê" men kromzaagt (Drab.).
1\RONKEL of KRUNKEL, bier en daar in
Vl. gezegd voor: krol, krul, m., eene
ziekte die door de koudtl aan de bladeren van sommige biJOmkens komt,
als, van perzikboomen, zeeheesstruiken, enz. Zie krol (Vl. ldiot. bit. ~!19).
1\RONKEL, hier en daar ook ~elor. ,·oor· :
konkel, draaikolk (Vl.).
1\RONSEI.EN, o.w., betzelfde als: kransen, waarvan kronse/aar, m., kroiiBtlege, iemand die kronselt (Westvl.).
1\RONSEN, o. gelijkvl. w., wroeten, mo•·sen, futselen, futselwerk verrichten,
met prullerij bezig zijo ; fofT!llen, met
fotTelrij bezig zijn; oobebendig te werk
gaan, knoeien, met broddelwerk bezig
zijn (Westvl.).
KROONBEESTE, koe of kalf die men vetmaakt om in een veewedstrijd he' krooud te wordt>n of prij• te behalen :
hii is gesierd gelijk tene kroonbuste
(Gent en omstr.).
KROOT of MANGELWORTEL, in f.imt...
gezegd voor beet, Cr. bellemve, licht
verwaut met bet fr. carolle.
KROPPE~SVOL, ook geboord voor kroppende vol of propvol (omslr. van
Loven).
KROTBAASKE, baas of iemand die maar
eerst begint of begonoen is zijn bedrijf
of stiel uit te oefenen (Antw.}. Krol
bet. in den Teutb. last, motlilijkheid,
verdriet, benauwheid, pijn.
KROTTEN, slechten voortgang doen,
knoeien (Oostvl.).
KRUID, wortelsiroop, perensiroop (Limb.,
Venloo).
I\ RUIDEN, het onkruid uittrekken, uitwieden : .~preek van anderen niel, ge
hebt i11 uwen Iw( genoeg te kruie11
(Westvl.). Z. bij ons kruiden, kmim
(Vl. ldiot. blz. 302).
KRUIN of KROON ''an eenen boom, is niet
slechts bet sop of de top, la ci111e, maar
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in KI.-Brab. de uitgebreide takken,
bet gatwaai des booms, en io Vl. dat
gedeelte des stams waar aan de takken
staan; bij Kil. coma arborum.
KRUISEFIKS, o., kruisbeeld, fr. crucifix
(bijn11 overal).
KRUISJAS, KRUISJASSEN, zeker kaart·
spel (Overal).
1\RUISKENSBOEKSKEN, o., abéboek
waar boven of voor bet a.b.c. een kruisken geleekend staat(Overal).ln Urab.:
Kt·uisken a(Vl. ldiot. Lb. 30~).
KRUISKENSI>AG, ascbdag of oscbwoensdag, omdat men op dien woensdag
in de kerken een kruisken op bot voorhoofd krijgt (Overal io Belgie).
KRUISLIEVENHEER, voor : kruisefih
(l\1.-Brab.).
J<RUJSTHEM SPELEN, jongensspel bestaande in over elkander ttl springen.
Z1e bier hoe het gaat: één moel gebukt
staan, en de anderen spriogeo over
, bem been.
1\IWK, v., voor: staf, bisschopstaf (Turnbout). Op St-Martinusfeest ziugeu de
kinderen :
Yan•laa~~:

is "t Sinte llerte
En morHen is ,,de kruk,
'Vij Lomen uiL ROeder hrrlt,
1\nru, belp on!l ui' den druk,

t'OZ

KRUKI\E, v., voor : krank, flauw, ziekelijk menscb (Gent).
KRUKSI\ENS. Zie krikskens.
1\RUTTEN, b. gelükvl. w., voor; krot.teo,
schenden, bederven, beschadigen (Vl.).
1\UIEL, lomp, vod, lap, of bijna betzelfde
als wat men in Brab. : kwerd~l (Vl.
ldiot. blz. :H.6) noemt : dit zijn yeen
kieeren meer, hel zfjn kuiels; ook: Vlirwarde zaak, verwarrin,; : zijtie zaken
zfjn kuiels waarniematid kan uit wijlworden. lliervao 't werkw. : kuielen,
verwarren, in den war komen : w.ind
beter op, of 't garen kuielt; gekuield
ga1·en. Kuielen bet. ook 't zelfde als :
moosche11 , paotelen, verfrommelen ,
vermorsen (Oostvl.}.
KUlELEN. Zie kuiel en kuwelen.
KUIER. Zie boveo keizer.

KUN
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een vogel in Westvl., ook nog

zeesnep genoemd, en in de Kemp. :
kuilder, kluitnr
kluter en JJandlooper, in het Cr. heet bij : cour/i of pluvier doré.

oe

HUILOER. Zie kuilaart.
KUIMEN, o. gelijkvl. w., bbt. in de woordeub. : zuchten, doch io Oostvl. ook :
hoesten zooder dat bet ooodig is :
kuiinen en kuchen gaan dikw!;'ls t~
samen; hij doet niet als kuimen en
kuchen. Kuimer, die veel kuimt en

kucht. Jo Westvl. bet. het ook: acb!er
iemand roepen met, te hemmm.
1\UISCH, m., daad van kuischeo, of voor
kuisellen als zelfst. naarnw. genomen:
ik ben aan mijnen kuisch, d. i. ik beo
Lez ig aa o te k uiscbeo. Zoo zegt men
eeosgelijks : ik ben aau mifnnn was eh,
aan mijnen schuu1·, eet, enz., enz.
(Drab., Vl. en elders).
!\UI WELEN. Zie kuwen, kuweleu.
1\UIZELEN, o. gelijkvl. w., spelen niet om
geld, maar om zich te verrnaken
(Autw.). Zie bij Kil. keuselen, kuyselen, met bollekeus of u ootje~ spelen,
en bij ons kui.;e/ (Vl. ldiot. blz. :JOH).
KUKI{AMMEN. o. gelijkvl. w. Jo vele
streken van Nederland gebr. voor :
haarklieven, over nietighejen zanikken oe zagen, uitpluizen.
KULLEBflOER, l\ULLEBROEDER, rn.,
fopper, bedrieger (Drab. cu elders).
KULLEI\EN, o., verldeinw. vau kul, snulleken, ldootjtl, sukkelaarke (Drab.).
Kil. vertaalt kulleken door : mentu/a;
testiculus.

KULS, KNIKKER (Roerrn.). Zie kul (Vl.
ldiot. blz. 308).
1\ULT, KULTE, slechte vrouwtlnrok.
IWLTEDOEK, rn., doek of brorkje dat
men aanheeft om zich rneè te baden
of te zwemmen (Oostvl.).
KULVOD of KULBROER, fopper, bedrieger (Limb.).
KUM, uitjlaug. Zie den uitgang hem, heim.
KUNST. Een boer :~ijn kunsiBII afvragen,
is: iemand alledingen vragen, iemand

KWA

over zijne zaken willen uithooreu
(WesLvl.).
1\URINGEN, Cr. Curange, dorp in Limb.
KURRESTOP, kurk (Roerm.).
KURVER, KORVER, m., ~orreomaker,
rnaodenmaker (Noord. van Limb.).
Vgl. bel Vl. kor{, hel bgd. korb, korb·
cileu, I. corbis, Cr. corbeills.
1\USSENTL'UG, KUSSENLOOP, kussenovertreksel (Roermond en omstreke11).
Zie klis/iel> , kussentijk (Vl. ldiol
blz. 309).
KUSZWENGEL, voor : kusseazwe11gtl,
oorkussen, of 'tzelfde als : kusf/uwijli
(Vl. ldiot. blz. 309).
KUTSEBOTER, boter vuu een kut~e of
kulserafgekocht (Oostvl.).
KUWELEN, freq. van L:uweo, knabbelen.
lliervan kuwelir1g (Westvl.).
KUWEN, b. gelijkvl. w., in Westvl. ell
ook bij Kil. voor: kauwen, knauwen,
Ir. mdcher. Hiervan kuwiug, kuiweling, kuioling.

KWAAD. Voor kwaad is bet tegeooveq1e·
stdde van : voor goed, d. i. eruslij:.
om geld; voor ktcaad is dus: niet ern~Lig, niet voor geld,niet om te witrr.eo.
Kwaacl, ook voor : boos, rawnd :
ku·ade hond (Brab., Antw.).
liWAADWILLEN, o.w., gezegd van eeuc
ziekte of wond die zeer verergert: a/.,
de kueuziug kwaad wilt, verzeert :.;,•
voor lang; ook zegt men : als die valling liet kwaact wilt, dan wordt :sij'
eene tering of, verautlert zif i11 telll'
uillering (Brab. eu elder,;).
1( WAAHTJESMIS,

de laatste mis die gauw
uit is, mia van ball-twaall of twaalf
uren (Antwerpen).
KWABBE, v., dik en hard gezwel (KI.-Br·.).
Zie vtrders kwab in de woordeobo6ken , en bij ons kwats (Vl. ldiot.
blz. :lH); bij Kil. beeft quabb11 nog
meer andere beteekenisseo, als b. \'.
een soort van viscb, kwabaal, Cr.lottc,
baveuse, tt!tard, en ook :pad, vorsch.
KWADSCll, büv., papachlig, gewofli~.
log : kwaba sjjn (Kf.-Br.). Z. kwab,

)\\\'.\
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kwabbe en kwapscb, ziekelijk, kwalijk
te pas, ontsteld. Hiervan kwabschheid,
fr. indisposilion.
KWADDELEN, w., te Overwinden, ·betzelfde als: kwastelen. Hiervan kwadde/aar, en bet bedrijvend vtrkwaddelen.. Zie kweddt>len, kwadselen.
KWADE JONGENS zijn : eene soort van
lan~e stevige graspijlen, waarmêe men
de bolle dt>r lange pijpstelen zuivert
(Prov. Antw.). ·
I\ WADE MAAR,. uitgespr. kwaa mare,
iemand die altijd mei kwaad nieuws,
met slechte tijdingen afkomt, or die
alles in bet zwart ziet {Vl.).
I\ WAKKEN, inzinken,doorzinken (Westvl.
ldiot.). Zie'·ook kwikken.
I\ WA LIJKTE of KWAUJKHEID, bezwijming, flauwte, fr. défaillance : hij
viel of was in eene kwalijkte (kalekte)
(Overal in Belgie). Zie kwalfikvaart
(Vl. Jdiot. blz. 312).
KWALIJK VAREN, veel g~>zegd voor :
ongeluk hebben, met iets slecht uitmeten, van iets slecht afkomen, bedrogen
worden :ik bet1 daar ku•alijk gevaren.
Dochter, zie wel toe dat giJ 11iet kwaliJk en vaart, dat ge uwe eer niet ver-

liest (Drab.).
liWAI{ETÈREN, zelfst. nw., plaats,
waarin men op 't slijk, moerassigen
!{rond dabhert om er in te zakken
(Werchter). Misschien van kwakken,
zinken, en terren (terden, treden) of
van kwade terrein.
I{ \\'ANTE , beete koek of pannekoek.
Hiervan kwantebak, kwantenbakker
(Westvl.).
KWARZELEN ( ku:azzelen, kweszelen),
o.w., te Werchter ent>lders, hetzl'lrde
als : kwasteten (VI. ldiot. blz. ;H 3) of
stuiken (Vl. ldiot. blz. 699), d. i met
de knikkers in een putje spelen.
KWATERTEMPERBIECIJT. De kwaterlemperbitclitell gaan hoorq1 is : op
de kwatertemperdagen als buitengewone biechtvader, de biecht van ldoosterlingt:n gaan hooren (Overal).

1\WE

KWATS. Zie kwak, in den zin van uitstorting (Vl. ldiot. blz. 3U·), en kwatsen.
KWATSEN, speeken. spouwen, overgeven
(KI.-Br.). Zie bij Kil. quasten, met·
geweld uitgieten, uitstorten.
KWEDE, KWEDDE, wordt bier en daar
ook gezegd voor : kneu, kneuter,
kneuterken, fr. linot, linotte. Hiervan
kwedelen of kweelell, fr. gazoui/ler,
alsook kneuteren, zingen al~ eene
kneu, en kwetteren' \'8n kwedde of
kwetter (kwetteres). In Limb. beet de
kneu : taats, licht voor : tateres, van
lateren. Z. kweddelen.
KWEDDELEN, o. gelijkvl. w., te Godsenhave en elders gebr. in den zin van :
veel weten te vertellen , schertsen ,
Jacben en gabberen : Sua houdt niet
tYp van kweddelen. Het is licht maar
een andere uitspraak \aD kwedelen,
dat in Westvl. en in de woordenb.
voorkomt voor : kweelen, fr. gazouiller, zingen als eeue kwedde of kneu.
KWEEK, voor kwel;er, mond (Loven).
KWEER en KWEEREN, betzelrde als :
kweern en kweeruen.
KWEEREN {met zware e), uil~e~proken
kw~el!n, in 't Ha11eland ~ehoord in den
zin van : draaien, voegen, 11aan, h. v.
waneer men ec11en uagel wilt slaan
in een hout dat niet vast ligt, of dat
men den nagel nietergens in kan krijgen, dan zegt men : het kwee(r)l. Zie
tJij Bild. kwern, alwaa•· men leest dat
kwern, van 'l Gotisch q1tairn, eigenlijk
kwe1ing is, van kwereu, dat draaien,
in 't rond wrinl(en, is.
KWEKKEN EN KWAKKEN. In sommige
streken van VI. veel gezegd voor :
babbelen, tegenpreutelen, kakelen ,
legenzeggen, dubben, twijfelen : er
valt hier 11iet te kwekken of te kwakken. Men zefll ook kwikken en kwakkeu, en in 't Land van Waas: kwekken
voor ktdken of kwaken voor kwallken, fr. coasser, criailler, faire du
bruit. Hiervan kwekker of kwèker,

schreeuwer.
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KWERRELEN, o. gelijkvl. w.,herkauwen,
als koeien, geiten, schapen doen, fr.
ruminer (Vi.). Het is een freq. van
kwerren of kweernen: met de kweer11e
(handmolen) malen. Zie De Jager's
1-'requentaliel'en (lllz. 35~).
KWESTIE, ruzie, geschil; kwestie krijgen,
geschil krijgen, in ooeeoigbeid komen:
dat wijf heeft seffens kwestie (Drab.,
Vl.).
1\ WEST IE, voor fllisschien, mogelijk, ik
hen niet zeker of ; 'l is waarschijnlijk
voor : ik wes niet, ik weet niet of.
lVes of wis wortel van wissen, bgd.
w. in 't nederlandscb, welen, waarvoor men oulings zegde, en nu nog in
Noord-Drab. en elders, willen, gotbisch
en angelsakR. witan, in 't allemanisch
wiz.zan. Ook badden de en~elschen
vroe~er to wit en witness,en wij nog :
verwittigen.
1\WJK, verkeerde uitspraak van : krok,
kruk, krik; fr. vesce sauvage (NOord·Brab.).
I\ WIKKELAAR, m., die I! wikkelt, babbelt,
een knorpot (Gent).
1\WII\KELEN, babbelen, kijV!lD, knorren.
Hiervan kwikke/gat, enz., babbelaarster; kwikkelbeeste, babbelaar ,(Gent
en omstr.). In Westvl. bel. kwikkelen:
bewep;en op zekere wijze, b.v. de kat
kwikkelt haren steert. Zie kwikken of
kwekken waarvan hel een freq. is. Vgl.
kwikzilver, kwikstecrt.
KWII<KEI.GAT, o., vrouw die kwikkelt of
babbelt (Geut).

KWII\KELKERTE, KWIKKELKONTE, te
Gent en el~ers in :Vl. bij bet gemeen
volk gezegd voor : vrouw die kwik kelt,
grommelaarster. Z. kerte (Vl. ldiot.
blz. 236).
){ WII\KELPOT. m., iemand die kwik kelt,
koorpot (Gent).
1\WIKKELWJJF, o., vrouw die kwikkelt
(Gent).
J\WIJ{KEN EN KWAKI\EN. Zie kwekken
en kwakken.
1\WII\1\EN wordt beden noe; in Brah. eu
elders gehoord voor ku:eeke11; zoo
zegt men konijnekwikker, boomkwikker,.ook Kil. beeft quicken, quecken,
queecken, voor : voeden, ophouden,
I. 11ulrire, alere, educare.
KWINKELEEREN. in Noord-Brab. nog in
~ebruik voor: heen en weer trippPien,
heen en weer gnan, bij 1\il. vertaald
door molilare, dubio et tremulo molu
ferri.
1\1\INI\WANKJo:N, o. w. (~pl·l), een hout
orgens met zijn middenpunt oplejZgen.
dan getweeöu OJ.l heide uiteindt~n gaan
'zitten, en zoo, op en ncêr wiegen (in
heel de 1\t'mp.). Te !.oven noemt men
dit: wegen en wiegen, elders weegse/rakelen, wiegse/iakelen, wetgschalen,
wiegewagen, wiegelewugele11. Kwill·
kwariliBTI is misschien voor kwikkwakken, d. i. wiep;ewagen.
K\VISPELEER, m., een die iu en uit, over
en weér loopt zonder rede (Anlw.).
KWJSTEI{OLLE, v., vrouw die veel verkwist (Gent).

L. De Jetter l vervangt in de uilspraak nog
der, b. v. Cathelijue, Calhelij'nekerk,
voor Calharijn; oversliel, voor overstier; karpel, kelper, kel!'er, kervel.
ook met p, b. v. streule11, stroelen of

strollen, voor: slrippen, pissen, dret-

sen of dresscben.
LAAI.i. Met iema11a in de laag liggen o(
11iet in liggen, met iemand wel of niet
wel zijn, in iemands gunst staan of, er
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niet in staan ·(omstr. van Werchter).
LAAI. Zie lei.
f.AAK.l\fen heen in de Baronie van Breda
· de Etlensche Laak, de Hoevensche
Laak en de Baarlaak; ook vindt men
aldaar een gehucht .A ltelaken genaamd, alsmede een gehucht en bofstede de Laaie geheeten. In Gelderland
vindt men watertjes de La.ak genaamd.
In Neder-Saksen is 't woord lake mede
niet onbekend van plaatsen waar
water is, ·en nutlab bet. : bet staande
water dal met ~en rivier in verband
staat, en toch geen arm van dezelfde
rivier is~ Tot dus verre Hoeuff&~ wiens
Naamsuitganyen men zie blz. 74. In
Braband heeft men de rivier de IÀ.ak,
die achter Aarschot loopt en zich
beneden Werchter in de Dijl stort,
ook de aanzienlijke koninklijke gemeente Laken, bij Brussel; Schip- of
Scheppelaken, gehucht tusschcn Elewijl en Hofstade bij .Mechelen. Vgl.
lack, laeck, bij Kil. een duitscb, sak. siscb, geldersch,lriescb en holl. woord
dat meer bet., l. lqcus, Ir. lac, eng).
Zake. In Yl. is laak, lake eene gracht
om bet water van den akker af te leiden. Bij Kramers is 't eene beek die
ergens uil een broek of weide begint.
Vgl. ook aken, water.
LAAN. LANE, reetje, kleine gracht tosschen twee stukken land, ook rek en
schamel genoemd' (Westvl.). Zie laan
.bij De Do blz. 601. Vgl. lei, leid, leie,
fr. conduit. Wij hebben in Drab. eene
beek genaamd de Laan, Lt.ine of
Lt.ir~en, die in de Dijlloopt, en waaraan
bet waalach dorp Lame of LtJnB, en
het dietsch Terlanen hunnen naam
• ontleenden.
LAASTENS, LAATSTENS, LESTENS,
zegt men in Drab., pr. Antw., en, in.
N.-Drab.,leslend, voor laatst, onlangs,
bij Kil. laetst, letst, .en ook letstenl,
ltutstens, onlangs.
LABBAAI. Zie over labbaai J.-Fr. Willems. Belgisch Mu~eum, I, blz. 348.
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LABBEELE of LABDIERE is de vlaamsche
.naam van bet waalscb gehucht Labbiau onder Marcq of Mark, dorp iu
· Henegauwe:
LABBER, m., zegt men te Gent en omslr.,
van een bedelaar die bij uitstek Pmeril!
is. Het is dus bijna betzelfde als in
Drab.: slobber, lobber, smeerlap, slordige straatlooper. Men zag eertijds te
Genteen.grooten en een kleinen labber.
. LABBERLOT. Met sijn geld labberlot.sgr~,
zifo geld verkwisten (Brab., Mecbl.).
Zie labberlot en labberlei (Vl. ldiot.
blz. 3tt.
LACHEDINGEN, fr. bagatelles, (utUites,
belachelijke dingen of zaken (Vl.).
LACHSPEL, o., 'tzeUde als lachmarkt of
lachedingen : het is maar lachspel,
bet is maar om te lachen (Oostvl.).
LADE (laai), v., houten kistje of kasje dal
de kinderen in vroeger dagen in de
-lagere scholen gebruikten (Oostvl.). In
Brab. heetten wij dit kas of schoolk~s.
LAF. Men noemt te Mechelen een laf of
laffe, iemand die daar traag, lul en
vadsig komt aangegaan, als of hij lam
ware.
LAFHERTIGAARD, m., lafaard, lafherUge
(Qostvl.).
LAITE (ai kort uilgespr.). Zie leiteloopen.
LAKEN-WASCB. Zgn lakens U'IUIChen
of zijnen laken-wasela doeR, zrg1 men
waneer mrn, na van zijne ziekte
genezen te ziju, een feestmaal houdt
waarop vrienden en magen verzocht.
worden (Brab. en Waas).
LAKKEN,In Antw. en Noord-Brab. voor.;
lekken (met blatende e) of likken.
LAKSKE, o., ouwel om brieven te sluiten:
fr. pain à cacheler (Waas).
LAMIJNIG, LAMIJNACBTIG, bijv. (van
lam en jin gewis voor aan),lanjlzaam,
traag, flauw, slap : gij Ïprellkt sou
lamijnachtig, ,:ij spreekt zoo flauw en
traag, of, zoo klagend (Land van Waas
en elders). Zie l4mijnen (Vl •. ldiot.
blz. 3!6).

LAMME, LEMME, verkort van : Gillam,
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lVilldm. HiMvan do familienaam van
l.ammens, Lemmens (overal in Bel~ie).
LA:\11'E, v., viscb, aalkwabbe, hij dt~
vlaamscbe visscbers no;;~ eteetls gebruikt (Gent). Weiland beeft lamprei,
v., prik, zeker VJscb aan borst nocb
buik vinnen hebbende, lat. lampetra,
fr. lamproye, oud engl. lamprei.
LAND, o., bet. i u L1mb. : eoulaugstuk !anti.
LANDROL, wel, fr. rou/eau.
LANOUITEN, 'tze!Cde als anduiten, nachtwakers (Halle eu omstr.).
LANE, LANEN. Zie laan.
LANG. 't Is de lange week voor Sinxen,
het duurt lang. Het komt uit de lange
munte, bet gaat traag voort, b. v. als
ge hem wat gebiedt, 't komt ttit de
lange mrmte, hij is er traag bij; zinspeling op eeno straat te Gent, die de
Lange Jllunte beet (Geut).
LANGELUITE, v., lang vrouwmeusch
(Oostvl.) : luit voor /ut.
LANGENSTEEL Zie langsteel.
LANGE!\ AH, v., bakkar, kar die geen
stortkar is. Ziedil woord in "l Vl.ldiot.
blz. 686.
LANGST. 'l Laugst leeft, 't lat1gst heeft of
bezigt, spreekwijle in 't Land van
Waas gehoord voor: vruchtgebruik of
tocht, lijftocht, fr. usufntit.
LANG-STEEL. Het bijltje met den langen
steel zoeken, zien tijd te winnen, hel
lang trekken. Men beeft peren, bloemen, enz. genaamd : langsteel d. i.
Iangstelige peer; kortsteel, diksteel,
peer met korten, dikken steel (Brub.).
LANTEERNEN.lie beesten, boven blz. 25.
LAP, woord eens jaarschrifts dat ~eon telJetter heeft : daar is een lap i11 dat
jaarschrift. Lap staat hier voor : vlrk,
plak.
LAPPEN (Yilvoordt>). Zie kwazzclen, gippen, sla~en en stuiken.
LA PI' IS, LAPIS, m., kind~r·aciJtige j<Jngcn
(Limb.). Zie labbe, /libbe.
LATE LOOPEN. ZitJieite loopen.
LATEHEN, bet. in Noord-Drab. de pannen
van bet dak van oudtlr met riet bezet-
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ten. Zie lloeulft Breda's taaleigen,
blz. 352.
LA UHElS, LAURENS , LAUWElliJS ,
LOUWERIJS, en verkort: Rens, Ra11s,
Reintjes, familienamen voortkomentie
van Laurens, I. Laurentius, fr. Laurent.
LAVEI. Hier hebben de koeien eenegoede
lavei, d. i. eeoe goede voederplaat;.
llier hebben wij eenegoede /a bei om te
]J/ukken, om te barnen, enz. (omstr.
van Tienen). Op lavei zitten of op
steek zitton om vogels te vangen
(omstr. v. Meclltlleo).
LA WEI\ENTE, te Gent voor 't Cr·.labirinthe.
I.A WIJNEN. Waneer de Schelde vastgevrozen is, maken de visschors een kot
in bet ijs, zetten daar naast een strooien
hutje, waarin zij zitten om van den
kllude bevrijtl te zijn, terwijl zij met
de hangelroede of met de puor i 11 die
opening visschen, en dat noemt men
law!j11en (KI.-Br.).
LAZARUS, m. en v., wordt gtJzegd van
iemand die vol puisten an zworeu
staal: het is een ware lazarus, hij is
overdekt van puisten en zweren. Zoo
zegt men ook : het is een Job, hij is
zeer verduldig; het is ee~~ Aloysius,
het is eon allerkuischsle jongeling; hd
is ee11 blagdalee11, zij pleegt grootu
boetve~rdigheitl.

LEDEREN:\1AN, LEREMAN, stijve pannekoek K(I.-Br<ib.). Te Geut t.O;.lt men :
slempe, elders boekweitkoek.
LEDIGE DAGEN. Zie leeg•iag (Vl. ldiot.
bit. 328).

LEE. LEEN, LEENS, voor leden en Jendon : iema11d i11 de lee11s pakkeil
(Oo.;tvl.). In Brabaud zegt ml!n : hij
heeft lijf Bil lee (le,len) 0111 te we1·ke11.
Men gaf ons uit Werchter ledM voor
deuren.
LEELIJK, uilgt!.,pr. lilk on /elk : :;y· is
leelijkals e611edoodzolldB (Antw.). Zij.
is te leelijk om te help011 dundereil
(Kortr., l\leenen). Zij" is le leelij"k om
voor d(!l duivel te itallletl. Allo t1io
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qitdrukkingen bet. : zetJT leelijk. Te
Loven en elders : te leelijk om dood te
doen, d. i. zeer afschuwelijk.
LEEMANS , familienaam die voortkomt
van :leenman of leenhouder, I. cliens,
beneficiarius, homo fidei, vulgo vass11s,
vassalus, zegt 1\iliaan; doch bij zou
ook w~l bier en daar kunoen ontstaan
zijn uit leem en man, iemand die in
den leem ÓC klei werkte ; immers men
beeft ook den geslachtnaam Cleymans,
van kley en man.
LEEN, LEIN, verkort van Magdaleoa.
Hiervan de gilslachtnaam Lei11e11 of
Lijr&en en Le11s, Lijns.
LEENBANK, voor beleenbank (Loven en
elders).
LEENMETER, v., meter die, in de plaats
van eene andere, doopsmeter is (Turnbout en omstr.).
I.EENPETER, m., peter die de plaats van
eenen andoren in 't doopsel vervangt
(Turnhout en elders).
LEEN- of LEUNSTOEL bet. te en in de
omstr. van Loven eri Mechelen, niet
bet fr. fauteuil, wat wij in het brabaudscb zetel noemen, maar een kerkstoel met de twee achterste pikkelen
ijeel boog en waar boven op een plankje
tot leuning, als men knielt, op vastgemaakt is. 1\il. beeft leyne of lene, in
't lat. sustentaculum.
LEER, LEERTJE, LEEI\ (scherp!. e), door
ladder : leerke11 klimme11, zich verhelfen, in aanzien klimmen (Oostvl.).
Achter ons trekken ziJ deleere OJI, na
onze dood is het met ons gedaan (Gent
en elders). Leerken steken of leertje
steken, ophitsen, fr. chicaner ...Leertje
staan of scho1·tje staan of schoudertje
staan, drij versebillende toestanden
om iemand tot ladder hl dienen, 1>. v.
om iemand op eenen boom of muur te
belpen , ook tot iemands verbellieg
mede belpen (Vl.).
LEEilDI.I, zegt men in Noord-Drab., voor:
leering or leerwijze: de tegenwoordige
leertlil vuJ"scllilt veel va11 die !Ier t>oot·-

leden eeuw.
LEESTEN, dat Sleeckx verfr.door r.emplir,
en bü Kil. o. a. ook bet. : doe11, volbrengell, wordt te Heist-ten-Berg gein·.
voor leze11, rapen, oogsten, fr. glaner,
h. v. koornare11 leeste11.
LEÈT of LElT, zegt men overal in Bral>.,
Antw. en Noord-Draab. even als zeèt,
zeit, voor ligt en zegt, vao liggen eo
zeggen.
LEETEREN, b. gelijkvl. w., binden, vastbinden : eene ka·r leeteren bet. te
Godsenhoven bij Tienen : bet hooi,
graan of stroo dat op de kar ligt, wel
vastbinden : de wagen was zoo sleelil
geleeterd dat er veel schaoven afvielen. De stok dien men in. 't leeteren
gebruikt, heet vrijstok. Gewis is leeteren verwant met bet Cr. lier, oud f1·.
loyer, loier, binden , subst. logen,
thans lien, band; bij 1\il. heeft men :
loeyer voor band, en loeyere11, luyereu
voor binden, vastmaken. Zie bij ons
luieren (VI: ldiot. blz. 353).
LEEUWERI\E, v.,leeuwerik,leeuwerikskt!
(Oostvl.). Z.leewerk (VI.ldiot. bi. 330).
LEG, m., de boeveelbeid graan of koren
die de pikker of maaier telkens iu
losse hoopkeus neérlegt, na dat bij 't
afgekapt beeft(Br.). Men uoemt elk los
hoopje ook pikkeli11g, en twee pikkelin~en, te samen gebonden, maken een
schoof u it. Bij Sleeckl is leg zooveel
als laag schoovtm, Cr. !'a!lgée de gerbes,
airtie; dit is bet niet.
U:GEN (met blatende e), voor ledigen
(Drab., Antw., Noord-Drab ..).
·
I.EGHOllT, o., mookhout, top die op den
grond ligt, om de jongens er naar te
lalrn kampen. Z. kamptol of kampdop.
LEG riT (met den klem op uit), straatnnam te Antw., een van .die samenstellingt!n waarvan Lolofs spreekt
(221î) als : breekspel, slokop, ledenbreker, enz.
J.EI, m., wordt in \Vestvl. gebruikt voor
bt!Lgeen men in Drab. en elders noemt
loop, Cr. tila" : .zf,inen lei of laai halen,
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zijnen loop n6men, fr. prendre son
t!la11 Zie loop (Vl. ldiol. blz. Ji!l) en
(\\'cslvl. ldiol. hlz. 600).
LEIH.\AN, voor leidbaan, e6n boute~ tuig
waarin de kinderen leeren gaan (Vl.
en elders). Zie leikorf en reusmand.
LEIDJ ~of LEITJE, wegsken lossehen twee
muren of twee bagen ingesloten (Braband). Z.lei of leid (Vl. ldiol. bi. 331).
I.EII\Oilfo', LEIJ{E~I~, soort van keef om
de kinderen er in to leeren gaan
(1\empen).
LEINE, LIJNE, v., l6 Gent en omslr. lui
vrouwmenscb : een lamme leine is te
Gent betzelfde als l!ltle, uitgesproken
lellle. Zi6 bij ous (Vl. ldiot. blz. 32!!)
leen, lein, lij11, of als lul (\'1. ldiot.
bit. 356) en leute. Lein, lijn, verkort
van Magdaleen of van 1\athelijn.
LEIS, LEYSE en LEYZEN, V61'korle uitspraak van Laurens, Laurenlius. Zie
Lijs, Lijze.
LEITE LOOPEN of LATE LOOPEN, de
school verzuimun (Urussel). Hel is misschien voor de leieu of leite11 (stralen)
afloopeu, dal is : op wandeling gaan
langs lei en dreven. Zie Toekomst,
3• reeks, 2• jaar, hl. 8l.
I.El\\'EG, aán sommige wegen gebeveu, is
in de Kemp. en de Uarouie·van Dreda
niet onbekend; lei of oulipgs leye,
bet. zoo wel weg, I. via, iter, Cr. chetnill, als leibeek, waterloop, I. d11ctus
aquae.
LEI\1\EN. Gij zuil er gaa11 va11 lekkeu,
/;erel, de roede ligt al i11 den pis, d.i.
ge zult er dozen keer niet gomai.J..elijk
van afkomen, ge zult er gaan vau
krijgen (Drab., 111echeleu).
LEI\1\EI\S. Siroop op zekere diklegekookt
en in papier gegoten voor de kinderen.
Zie pierlotjes (V I. ldiot. bi. 4-76), bij
Sleeckx staat lekker, verfransebt door
{riandise, patisserie.
I.EI\SPEJ~. m., ~poloaam gezegd van een
jougeling, zooveel als : melkbaard,
bcslagmake•·, trolsche jonker, in 't Cr.
/J/ancliec; Ie Loven zegt nw1; : S11ot-
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11eus, bokkenbaard (Gent).
LELLEIJEKI{EN or SPELLEBEKKI~N ,
'tzelfde in Brab. als in Vl. : liellebekken, leelijk opzien.
LE:\IME, voor Willam (Drab.).
LEMf•, LEMPEN. Lemp, v., 4• dikke streep
met cene gespleten pen gemaakt.
':!" snede, strook brood of vleesch.
Hiervan lempen, b. w., overstrepen,
overkruisen : Lemp hel hem maar,
geef het bem maar, sla er maar op,
bekijf hem eens goed. Zie IJij De Ho
blz. 6.\.0 limpen, eo Vrgl. lompe, stuk,
lap, vod, aelquabbe, en lompw, I. iu{ligere, impi"gere, ruw bebandeleu.
LENGEN, o. w., verlaugen : naar iets
le11gcn, naar iets trachten of rdkhalzen: ik lengenaar hem Ie zie11(0ostvl.):
bij Kil. langlw11, betzelfde als verlangheu.
LENS, LINS, LINTS, is eene verkorte
vlaamscha uitspraak van: Laurenlius.
Doch 't zou ook van Leenaard, Leotlardus kunnen zij u.
LENSMEEL, fr. Linsmeau. Zie l.ijnsmaal,
ecu waalsch dorp.
LEPELEN, o. w., gezegd voor drinken :
!Jij ka11 goed lepele11 (Brab.).
LEHE~IAN. Zie lederen man.
LEHENSJOOT (lederen schoot), schoots\'el
(Roermond).
LESSCIIE, gewis voor Iiseii, soort van
strooi waarvan men in 't llagelaud
stoelen ,·Jecht, genaamd : lesschenstoelcll.
LESTEND, LESTI~NS. Zie laalsleus.
I.ESTEHBOSCll. Les~e11 i~ in 't waalsch
/.e~siue, maar bet bosch van J.esscne
of Lessenbobch, noemt meu ook /.esterbosc/1, fr. liois de J.essine.
LETSEI\E of !.ETJE, wciuipjtl (Wcslvl.,
llrab.). !.et wortel van lel!el, lillel of
I!Jllel.
LETTEL INliEN, Cr. l'etit Enghien. ·
LETTEN, o. gclijkvl. w., wachten, Vl'floe\·en :lel hier wal (Vl.). Deze h<!l.
lwd llct woord iu Vl. reeds \'au ouds.
"End~ up aie sflve t•aenl iJle<'{ 011.~
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garsoen, letlende naet· den bailliu van
t•an zijn kruis lezen, wordt in Drab.
Ghenl omme antworde van hem te
en elders gezegd van iemand die zeer
hebbetlil (13~6) - wan! hi ne do1·ste
veel en hartelijk leest; in Oostvl.van
nièl langer lellen, doen hi wiste. (Jan
iemand die eene overdrevene gods ·
van Heelu, 3i' vers der 1\roniek.)
vrucht toont en bij wien men gemeeLETTERVEHPLAATSING, LETTERVERnelijk min of meer scbijnheili(lheid
VANGIN'G. Men hoort : gegad voor
mag veronderstellen. Le:;en bezigt
gehad; gegeten voor gelilen ; kerstenmen ook te Ronse oneigentlijk voor
gelei& VOOt' kastaujen ; sproot voor
vloeken : en hij beg01~ me daar te
sport; born voor bron; borreput, Dirlezen (vloeken). Aflezen wordt iu
gil/a en llrigitta; Kathelijn voor 1\aOostvl. veel onder bijgeloovige pertherien; barnen voor bran(d)en, enz.
sonen genomen voor : het uilspreken
LEUGEN, LOGEN. Va11 de eerste leugw
van zekere woorden die gemeenlijk
t1iet gebersten (geborsten) zijn, wil
niets beduiden, door welk uitspreken
men gelooft verlost te worden van
zeggeD : nog al veelliegen : hij is van
de eerste leugen niet gebersten. Met
zekere ziekten en kwalen : het is de
leugens. achter de waarheid gcmkm,
bloem op de oog, ge moet dat Iateii
met Jeugenen en geveinsdbeid de
aflezen. Lezen wordt ook overal iu
waarheid zoeken te ontdekken (Brab.).
llelgie en Noord-Brab. gezegd voor de
LEUTE, v., bet te Contichen eldors: lomp
mis lezen : de prie$ter .leest in Sintmensch; te Gent: traagvrouwmensch.
Jtmskcrk.
Het is 'tze!Cde, anders gesproken, als LEZEn, verkeuspruim (Vl. ldiot. bi. 787),
in Brab. /ut, v., sul, gooilijk vrouwsoort van zeer slechte pruim (Ronse).
.mensch. Z. lurre.
LEZUUH, bedrog, vervalsehing in het
LEUTEMAKEN, zich vermaken, zich verbrood (Gent).
lustigen, zich verblijden (Vl.).
LIBBE. Zie lubbe.
LEUZIGAARD, m., luiaard (Oostvl.); in LICHT of LIGT is in de Baronie van Breda
KI.-Brab. bet. leuzig ook lui, vadzig.
betzelfde als : steun, steunpikkel of
Kil. geeft als vlaandersch op /egaerd
stut onder een stilstaande kar of wagen
voor ledigaard, luiaard, en legaerden
gezet om ze te onderschragen , tot
of ledigaerde11 voor luyaerden.
verlichting van bet peerd. Zie verders
LEVAARD, gemeene viscb, wat grooter
licht (Vl. Jdiot. blz. 337).
dan haring; 2• viscbwijf of eene vrouw LICHT, o. In zijn eigen licht staan of zijn,
die luid en gemeen klapt (bier en daar
tegen zijn eigen licht zijn bet. ; ziehin Vl.).
zelven eene hindernis of beletzei zijn,
LEVEND. Levende pluimen ~oemt men in
tegen zijn eigen geluk of voordeel zijn :
Vl. en elders : pluimen uit een versch
ge wilt dat rliet doen, /te wel, ge staat
gedooden vogel getrokken ; levende
in uw eigen licht (Brab).
versch, heel versch; in Brah. zegt LICHTE KOE, LICHTE KOOI, licbtvink,
men ook spt·ingende levend, voor zoo
lokvink, slecht nouwmenscb (Oostvl.).
versch en levend dat hij (b. v. de LICHTER, iets wat oplicht, spottenderwijze
visch) nog spartelL. Springende levend
in 't Meeljesland gezegd voor : schop
bet. ook : weer zeer vlug en snel te
met den ,·oet.
been ( Brab. ). Er was geen levend LICHTERBLOK of LICHTBLOK, m., ding
mensch of geen levende ziel te zien, er
waar meu 's avonds het licht aanhangt
was.volstrekt niemand te zien (Brab.).
(Brab.). Zie boven hanger (blz. 443).
LEZEN, b. w., bidden, biddende opzeggen, LICHTING, in 't Land van Waas voor :
ook bij de oude schrijrers : Ons l/ee1·
lichter of lichlèrschip, fr. allège; bij

LIJ I'

·187

1\il. is lichter eQil bout.
LllmAARD, is bij Kil. een vlaaDdersch
woord, hetzelfde als luypaerd, bij
J. Heremans bet. het: leeuw, fr. lion.
LIEF. Niemandslief is tee/ijk, zegt men te
en omstr. Tienen, om te beduiden dat
iemand of iets onbemind : slecht of
leelijk zijn moet.
LIEF. Zie lijf.
LIEGEN (er om), lekker zijn, goed smaken:
een goed schörreken gedroogde plaut
e11 mag er niet om lie,qe11 (h. en d. in
(Waasland). Sleeckx vert. dat liegt er
niet om, door : c'est bien dit, c'est très
bien.
LIEK. Zie lijk.
LIELA UWEN, buiken, eentoonig schreeuwen als een ezel : daar /ie/auwl een
ezel (Gent). Zie in De llo's Westvl.
ldiot. lierelouw, blz. 631.
LIEN. Zie lijn.
LIEI\UU\V of LIERELOUW. Zie slierelouw. Bij Sleeckx bet. lierlauw. even
lauw, en is in 't fr. un p<'u tiede.
LIET JE, voor: lel ja, beelje of leltelke tijds,
luttel tijds, wciui11 tijds, oor,eoblikskcn : hij heeft er n.aar tl lietjee wee.st
(leper eu omstr.). Zie boveuleiljo.
LIEVEND of LIEWENO, uitspraak van :
lijwaad of lijuwaad, te Hoermond gezegd voor : waschgoed.
LIEZEVET, vet van de lies, j!Cwoonlijk
gezegd vall afgesmolten varkensvet,
fr. saindoux, graisse de l'aine (Brab.
en elders); of -reuzel, reuzelt>ll.
.LIGGEN, verblijven, zijn· een soldaat ligt
ergens i11 een dorp of star/. In het
kamp liggm, in het veld liugeu (overal).
Ter schoolliggen, fr. t!lre en pension.
Een student ligt ook ter school als hij
ergens in eenc Jwstschool verblijft (Vl.).
Een haas ligt, als hij erg~ns in een
veld zijn leger heeft.
LIJF (lief). Die zien /ie( bewaart, bewaart
yicn douve 1Wtlle, zc~t me u, te !loer·
mond. voor : dio zijn lijf bewaart,
bewaart gct'll rolto appelen, bewaart
jl!tS wat het bcslo is,
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LIJK, voor gelijk, wordt ook nog bijna
overal gebruikt voor : op het oogenblik dat, juist als, toon: lijk ik binnenkwam, slier{ hij. Daar lijk gezet, Cr.
venir ti point, à /'heure fixe :ten vijf
uren was hii er lijk gezet (Vl.).
LIJMEN, o. w., ook gebruikt, even als
ld/811 (Vl. ldiot. blz. 333) of leipen
(blz. 331 ), vetachtig, olieachtig worden : het bier lijmt (Brab. ).
LIJN of LEIN, LEINS, verkort van Gisle11us of ook van Magdaleen of Cathelijn.
LIJNE. Zie leine.
LIJNE, Lijnken van Kathelün, Catharina.
LI.INSM uL, LJNSMAAL, u:NSMEEL,
ook Unchemael, Lysmael, Lismael,
zijn allen namen die men ons opgaf
voor bet waalsch dorp Linsmeau, in
't Luikerland gelegen, en ill 't lat. geil.
Lisme/la of Mola Sancti Leona1·di. Iu
Drab. legt er ook eec waalsch dorp
geDaamd Lismal of Lima/.
LIJS of LIJS TE, v., het gestoelte of de
bank der kerk- en armmeesters in
eene kerk ; men zegt ook zitlijs
(üostvl.); bij Kil. lijse, lijs, llandr.,
I. scamnum, bank, zitbank. ·
LIJSEM, fr. Li~tcenl, Juiksch dorp, licht
samengesteld van : lies, Iiseli en hem,
en dus voor : Lijshem.
LIJS~AEL. Zitl LijnsmaaL
LIJTJE. Zie leitje of leidje.
LIJZE, LIS, I.I.IZEN, verkorting vau Elisabeth.
LINCHEMAEL. Zie LijnsmaaL
LING. Zie, over den uitgaDg i11y, wat wij
schreven op blz. 135 van dit Bijvoegsel, en ook Oe Bo's \Vcstvl. ldiot.
blz. 6~0 op ling, wolk, volgons hem,
niet steeds heltelfde is als ing.
LINGELANGELEN, liNGELANGELEEHEN, te Gunt en elders gebr. voor:
schongei<Jn, zwieren gel ijl{ iemand die
op eene koord zit en wier-tol'.. Zie
/engelen (Vl. ldiot. !Jiz. 333 ). Voor
\VcstvlaanderJn heeft De Bo, hlz. 6~1.
/inuclovl~eli, hijzouden~ mar,ier vau
reunuu, scbongeleu, touterou.
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LINSMAAL. Zie LijnsmaaL
LINT. Eene tong van lintjes is eene vrouw
wier ton~ zich allijd beweegt en niet
stil houdt, die onophoudelijk babbelt
(Gent).
LIPKELI':K. In Vl. zegt men: 'I is lipkelek, om. te hedieden dat iets goed of
lekker is. De lippen lekkeil bet. er
ook : likkr- or lekkebaarden, tot teekl'n
dat iet~, wat men eet of gaat eten,
lekker is.
LISMAEL. Zie LijnsmaaL
LITSEN, zelfst. nw. meerv., ~ezegd \'OOr:
listen, netten, banden : zie maar toe
dat ge uit zijne lilsen blij"{/, zorg maar
wpJ dat fle u niet laat vastnemen
of inwinkelen (Brah.).
I.ITTELINGEN is de vlaam~che naam van
't waalsch J>etit Enghien, een dorp bij
Edin~eii. Uttel en lellel voor luttr.l,
i voor u.
1.0, LOKEN, Barhara. Hil'rvan de familienaam Lakens (Brab. en Antw.).
LODDER, ook loeder uitge~proken, kan
wel in verband ~laan ml't het fran~ch
loutre, I. lutra, ludria, ludra, lodrn,
lautra ( Hal. ), een viervoetig zwart
rtier, in 't nl'erd. en hgd. o/ler, l'ngl.
otter· en !liter, deensch en zweedsch
odrl••r. Nu, otter ze~t men ook tot el'n
lomp mPmch (zie Vl. ldiot. blz. 4~1 ),
l'n hij Kil. vindt men loete voor :
· plompaard, dom en bot mensch, en
deze heleekeni~ heeft het thans in Yl.
(zie Vl. Jdiot. blz. 315).
•
LOEDER. Zie boven lodder en loer.
LOEDEHACHTIG, bijv. en hijw., lomp,
ongeschikt, los : wat S[Jreekt hij loederaclitig, hij' heeft een loeclerachligen
gang (Land van Aalst).
LOF.DERDOEDOE, m .. lot>der, loebas, lorias,lomperd :dat is een loederdoedoe.
LOEF, v., windzijde :uit zijllil loef zij11,
uit zijnen Pchik zijn, fr. êlre dt!rangc!
(Land van Waas).
LOEG, impcrfl•ctum ,·an lachen.
LOEIE, LOEIEN. /.rlllie hel. in Wrshl.
et•n hoopje ur mijlje vla~, een vlashÓop.
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Men legt het ,·las, in busselkens J!ebonden, in lagen zóó lang het ,.la~ i~.
en dit heet men : het vlas Ioeieii or
het vlas in loeien leggen. Loeie is mis·
schien eene verbastering ,·an lage, laag.
LOENSCII. Zie loesch.
LOEREN, o. gelijkvl. w ., ''eranderlijk zijn,
wordt in Limb. gcz~gd van ht>l weder:
het toedr loert. Zie loeren (Vl. ldiot.
blz. 345)en luieren (VI.Idiot. blz 3113).
LOES, LOEZE, v., iemand van Gent l!af
ons dit w. op met de beleekenis van
mem, en boezPm van vrouwen of die ..
ren; doch·mamme bet. meer den boezem eener moeder. Vrgl. loos voor :
long, lichte of lever. l.oos&e is bij Kil.
een oud woord dat zwijn of verken
bediedt.
LOESCH, LOENSCH,andere uit~praal' van
loos, valsch, dubbelzinnig :ge zijt rc11
loesche pikkel/er, zegt meu te Oudenaarde voor: een valsche en gevaarlijke
kerel.
LOETE. bet .. eveu als loelefaai, kaaksla I!,
oorv3ag : iema••d eene loete geven
LOETERI~N is, in ;t Land van Waas. hetzelfde als in Limb. : lutttren (Vl. ldiot.
blz. 31Si).
LOETERS, denne Iloomen dia dikker zijn
dan l'parren en waarvan rePdR kleine
plankskens kunnen ~ezaa11d worden
(Werchter en omPtr.). Zie loele, Joeter
(VI ldiol. blz. 34-5), en hij l{il. loete,
ratelsto/1.
LOIIN In een vat iR, bier en daar in l.imh.
een AOOrt van lap of kraan in een vat.
LOY. Zie hqoi.
LOKI\EBIJT, m., kuift~! of lomperik, domkop, kloot, botterik :ge zijt een groute
lokkt-bijl (Vl.).
LOKJ{ERF.N, o. jlelijhl. w., voor lotl.'rl!'n,
niet va~t Rtllan, los zijn : die hantl
lokkrrt (Gent).
U)Kl\ETET. v., in \\'estvl. 'lzi.'Jr,Ja als :
lokke (346) en fok/ie. (131) Zie JoHernamme (Vl. ldiol. hlz. 3~6).
LOI\1\ETIS, v., bloedzuijler, echel (om~lr·.
van Gent). /,ukken, al zuigende drin-
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ken, zegt lle llo, die ook lokkedfjze
beert voor zui~dotje, rr. nouet à sucer.
LOL, LOLLEI\EN, LUL, LULLEK EN.
/.ol, lul, wordt gebr. voor : klucht,
hedrog, leugen, \O:lderij :dat zijn al
lol/ekens. liet zijn droeve /ollekens die
llij' verkoopt, hij ,·ertelt maar droeve
uieu wskens. Lollekensheer, lollekensman, gePstij!aard, kluchtig:Jard, vies
m<1o, lulleman, \'Oddemao (Gent en
omstr.).
LOLLEN, o. w., aan de ,·in11ers zuigen
(Werchter).
J.O~IlEEK is hl't waalsch dorp Lombize.
LOMMEL, LUMMEL. Z. Lummen.
LONI\, v.,--.odde; lonk.ske, klein doeksken
dat men rond eeoe wood windt.
(lloose). Zie lonte.
LONT!~. v., men zegt te Ronse: iemand
nnc lont opha11gen, ,·oor : iemand
leugens wijsmakl'n, eeoo. dwaasheid
doen l!elooven. Zie lonte bij Debo,
blz. 646.
LOOilOI\, m.. voor rijk man (Gent).
LOOI, voor Eloy of Eligius, hier van de·
familienaam Loyens.
LOON i~ meest altij•l m. in vlaamsch llelgie. Boontje komt om zijn loontje, zegt
men \'OOr een spreekwoord, om te
bedieden dat iemana lijdt omdat hij
het verdiend hrert. omdat hij zelf de
oorz.aak is van het!(eeD er nu gebeurt
{Vl. Belgie).
I.OOPE! J!ehledendo wijs van /oopen, bet.
haast u van te loopeo (Oo~tvl.). Loor1t
er achter, 1egt men hier en daar in Vl.
om te hedui•leu : ik geneer mij in u
niet., ik geef mij de moeite niet u te
antwoordeu, zietdatgij 'l krij~t,datge
er achter geraakt.
I,OOPEAI<EN. o., loope/ing, kind dat hel!int te loopt>n (1\.Pmp.); 2• jong versl.en boven het half jaar oud (llrab.);
3.. jong verken of higl(e (Gent).
LOOTS. m.. te Geut voor douanier.
LOO\'E. lil'lderkamer, ho,·t•nl,amm·(Waas).
1\il. vNl. loot•e, o. ••· door 7'or·ticu.~.
I-OH, LOB HE, LIWII. vo•l,oven.lnll'.hlt•lijl•:

LUl

•

deugniet, enz. Met lap en leur loopen,
d.i. geleurd en gescheurd loopen, met
gescheurde kleederen loopeu, ook :met
slt·cbt volkje aanspannen {llrah.).
LOIUAS, wordt soms in Drab. en l<emp.
gl'br. voor lumperd, ook voor hoovaardig, verwaand meqsch. Iemand wilde
het afgeleid van het I. laurealus!
LOS, m., weg aan hijzonderen toebehoorende en langs waar zij toega11g hebbeo tot hunne velden, meerscbeo, e11z.
(\'laand .). Zie los (Vl. ldiot. blz. 3lil ).
Vrgl. loch, lok, gat, opc11ing.
I.OTEREN. Hij liee{l een tand die 11aar
iets loterl, hij is op iets verliefd, op
iets verlekkerd; zijn tand latert naar
een kieken. Ik lieb ook al ~ehoord : hij
heeft een land die los .çtaat (Orab.).
LOWE, LOWEN, belzelfde als : lohbe,
lubbe, kloot, kul, sul, sukkelaar, kinderachlig mensch, kuifel :ge zijt een
groote lo1ven (b. en d. in Oostvl.). Ju
Westvl. heeft men luwen.
LUBBE (libbe), m., een gelubde stier
(omstr. van Tienen). Er hestaal dit
verFchil tusschcn ePnen libbe en een
os, dal de os gPiuhd is van als hij nog
jong was, en de lub/Je is gesneden ua
met'r gevorderden ouderdom en waDeer hij reeds ge.~prongen heeft. Zie
verders liJbb11.
I.UCIITEN, voor ont~leken, in brand stc. keu : men moet den duivel ten keerske
Iuchteii al en mee11t me11 't niet (omslr.
Brugge).
·
LUDSEN. Zie Jutsen.
LUJF, wageDhuis tl\emJJ.).
LUIF. /,ui( heet mPn, in de 1\empen, de
bovenste laag beslaandc uil zwaar gra~
en pee~jeR, die men, op mot•rgronden
of moera~sen, Îlf.<lct.•kt, PO droeg zijndil
is llit eene goede hrand~tor voor den
heen!. De tweede lang dier moera~si
l!e gron<lt>n is de t>il-'enlijke 111r{; de
bail.'lr:-t of l"lggeJ' is hel onderste van
den torfput. eene natt.e clrabhigr stor
ditJ men er uit baalt, dan op de u
grondopen giet, e11 al~ d••zr slof hijna
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droog is, sJaaL meö er met eene ijzeren
roede vierkantig doorbeen om alzoo
turf te vormen (Kempen).
LUIFE, luierik (Kappel!e ten Bosch). Zie
lolTer (Vl. ldiot. blz. 3t6).
LUIMEN. Zie Lummen.
LUIMENDE (ALj, betzelfde als ashks,
akskaks, alskaks, kwansuis, als of,
doeode als of.
LUIT, l.UITE, LEUT, v., hetzelfde woord
als bij ons /ut (Vl. ldiot. blz. 356),
wordt in Oostvl. gezrgd van 6ell slecht,
onbeduidend vrouwmen~ch : het is
maar ee11e luite: men zegt ook : babbel/Uite, dronk/uite, enz. voer: babbelaarster, zat wijf. Zie luite (Vl. ldiot.
blz. 355).
LlTfZEN (MET ZICU), gelijkvl. w., bet. zich
op zijn gemak zetten en houden : zich
in het zonneken luizen, zich op 't gras
of elders in de zou nederzetten en
koesteren. Zich zat luizen, stil in een
hoeksken neerzitten en drinken lot
dat men zat is. IJ ij ka11 zich ;ui zen,
hij kan zich op eeu leunstoel of op 't
bed koestere u (Vl.).
LUL, LULLEKEN. Zie lol, enz.
LULLEUEENEN, ~partcicn, Jillebecnen
(lil.-llrab.).
LUME, v., te Godsenboven steenkapperswoord, waar·door ecu lijn of kll·in
groefkeu wordt aaugerluid, dat men
op de groote artluiublokken dikwijls
ziet. eu waar deze bet hest klieven.
Zie lom, loem (Vl. ldioL. blz. 3i7) en
Jrnk (bil. 3.)2). Omslr. Werchter boort
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men : uil deleume zij11.
LUMMEN, ook LOMMEL en LUMMEL,
gelijk men oulings schreef, is in 't Cr.
Lumay, Zetrud-Lumay. In den ukt
van oprichting van bet aartsbisdom
van Mechelen 4559,leest men Luimen.
LUNDEREN, galmen, weêrgalmen, klinken : /lij zo11g dal de kerk lunderdc
(Westvl.).
LURJlE. Wij schreven luspe {Vl. ldiot.
blz. 356), het moet lurpe zijn en dit
bet. deu~niet, schelm , booswisebt
(We5tvl.) Zie lurre.
LURRE, m., helzelfde woord als bij ons
(Vl. ldiot. blz. 351) Lürre, met korte
euklank uitgespr., bet. ook in Oostvl.
straatbengel, deugniet, luiaard, onachtzaam menscb, slobber, slordige
persoon, in KI.-Brab. en elders bet.
bet ook: lomperik, stommerik, botuil.
LUTSEDALLE, v., soort van speelboL
l.utscbollen, o. w., met de Jutsebolle
spelen (bier en daar in Westvl.). Zie
b~nebollen. .
LUTSEN, wordt ook in J{lein-Brab. en
Oostvl. gebruikt voor : waggelen,
schudden, lichtjes loteren, b. v. pierw
lutsen, al stillekeus lotereode met eenu
vork de pieren doen uit den grond
komen. Te en omstr. Werchter boort
men lulzer voor zuiger
LUTSEH. Zie Jutsen.
LUTTELINGEN, iu 't fr. Petil Eughien.
. Zie LiLtelingen.
LUWEN (Westvl.). Zie lowen.

.M
l\1 verwisselt zich soms 1" mcL b als in

medec11, bedecu; marmel, marbel ;
misscllien, beschien; lummcl,~fof!lher,
va u om~ re; 'l!" dikwijls met 11 : ik lwm,
ik bru; bezem, bezen; bedee111er1 voor
llt_!dtllUen of mctecueu; kemp, kennip;

kaam, kaan; mispel, tri:fle; omtrelll,
ontreut; pelg1·im, fr. pólerin. Zwalm,
zwaluw, enz.
MAAIBLOOT of MAIIHEULOOT, bijv.,
~ezcgd. van dieren en vogelen, betzelfde als: 1latldeblool, moedernaakt,
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ganscb naakt, zoo naakt of bloot als
eene maai, made, of als een marbol
(Meerhout). Zie 't volgende rnaais en
marreUoot.
MAAII\E, MIEI\E, vrouwennaam, voor :
Mariake of Maricken (Overal in Drab.
en 1\emp.).
MAAINON, te Antw., top, blz. 737.
MAAIS, te Tienen en iu 't llagelaod, het
meerv. van :maai, marbol of knikker.
Zie maai (Vl. ldiot. blz. 358).
MAAL, naam dien men de koe geeft tot
dat zo haar derde J,.alf draagt : ecne
eerste maal is eene koo die nog maar
eens gekalfd beeft; eene tweede maal
is eeoe koe die tweemaal gekalfd heeft
(Limb. omstr. van Venloo) . .Maal,o.,
is in Westvl. de boeveelbeid melk die
de koe in eenmaal geeft : em màal
va11 acht lieters.
MAAL karnt voor in versebeidmlO plaatsnameu, als in Wijï;maal, ll'ijchmaal,
IVezemaal,lJormaal, arsmaal ,Jlfaal·
l1em, Cr. Meli11; Maleize, gewis Maalijsche, Ir ..Malaise, 1\lel~broek. l\len
zie de beteeken is van maal bij Wcilund.
MAALDER, m., soort van grooten karper
ltJveode iu den Demer (Aarschot).
1\IAALDEI\IJ, v., plaats of gebouw alwaar
gemalen wordt, vooral met stoom;
ook : maalder- of molenaarsst iel (flr.
en Oostvl.).
MAALHB:I is de vlaall)sche naam van het
waalscb dorp Mclin. Zoo denk ik.
MAALTIJDEN, o. en gelijkvl. werkw., bet
maal nemen, woedt ook. bier en llaar
gezegd, bijzonderlijk als bet wat kermis
is :_van dage gaan wij maaltij'den, hel
is feest.
MAAN, MAA:STJE, hall·e of 101le maanvormige ring van goud of zilver waarmèe men de groote geconsukreerde
. liastie in de dusgenaamde Hemonstraocie plaatst (Overal).
MAANBLIND, bijv., hetzelfde als in Holland, maanoog, ziekte aan de oogen
der peerden. Zie J{iliaan die maen
beeft.
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MAANKELPEH, keiper ronder, dikker en
geelder d;;n de gewone karper. Zie
moer- of moorkelper.
MAANBLUSSCHEHS is de spotnaam waarmèe men de Meebelaren betietelt,
omdat zij ten jare 1687, in den nacht
tusschcn '27 en 28 Januari, Sint-Humhauts toren aan 't blussetren waren,
denkende dat deze in vollen brand
stond, en waneer :tij ui een tijd lang
aan 't blusschen waren, merkte men
op dat het de maan w.-.s die op den
toren schitterde. Dit voorval schijnt
ecilt en men beeft e~ menig kluchtig
kunstrijk dichtstuk op gemaakt, zoo wel
i u 't Iatijn, franscb als in het vlaam"ch.
Zie Jioppuns Jl!echlinia Christo naseens et cresce11s.
1\fHNSClllNG, MA!'\ESClllNG, in WestVl. hetzelfde als elders : maneschi.fu
of' hut schijnen der mann, ook voor :
maanmaand, Cr. mois lunaire.
MAARES (llrab. en 1\emp.), in Vl. maarres eu maarrtis gezegd en geschreven,
wordt overal gebruikt in den zin van :
maar, maar ecnemaal, maur oenen
keer, maar eene reis, ir. une (ois, swlemeut, dunc, lat. solwnmodo, talltummodo. Wij twuden 't voor verkort
vau : maar ee11s of maar i11s, d. i.
maar eenen keer, b. v. doe het maar
es als ge kunt; 2• maar es, maar reis
het. ooi• : nauwelijks, e,•entjes, fr. á
peiue : hij was maar es biunen o(
beg011 te schreeuwen.
MAAR INS, maar-eeng. Zie maar es.
MAAI\REIS, MAAI\ liES. Zie maar ès.
MAAI\TJE, JIIEEI\TJE,soot·t van leeuwerk,
vogelken wat kleiner l;n fijner dan de
gewouo leenwerk (lfasselt), licht hetgeen men to CampmJhout en elders,
boschleeuwcrk noemt.
MAAS, MAS, vlaamsche verkorting van
Tbomas.
MAAS, droogstaande koo (lloll. Limb.).
Zie manskoe (Vl. ldiot. blz. 31i3) en
mansen (Vl. ldiot. blz. 3ti7). maal.
MAAS. v., iu üostvl. gezegd voor : g<:t,
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opening, vlek, wond; zoo zegt men :de J MAK, v., slag, kusje : geef moedereene
mak (L. van Waas). Men zegt ook
(bet) lift is vul mazen (gaten). Iu
kers, licht voor lierps, wafel. Zio mak
llrab. en elders zegt men in lage taal:
lek my· de maas, kust m(j11e maas.
(Vl. ldiot. blz. 361 ).
1\iliaau he~ftmaese, maesclte, masche, MAI\ELAAH, m., timmermaoswoord, in
't fr.ook maclair, zoowel als ba1-reau
masche/, voor plek, vlek, I. macula
geheeten, is in Drab. en elders niet
en cit<alrix, en maesche vau het 11et,
slechts de paal of standboom, waarop
lat macula retis, {urame11 reti,,, en
de twee vleugels eener dobbele deur
ma~sdarm, masdarm, voor mestdarm
sluiten, maar ook de lat of plaat die op
of aarsdarm; Lij Bild. maze, moze.
eeno der halve deuren langs buiten in
,lfasche/en (massl'len) bet. heden 110g
't midden 11;enageld is en tegen welke
in Drab. : zich bovlekkeu Yooral met
do andere baHdeur sluit. Zie makelaar
zoet of zwart~el.
(\'1. ldiot. blz. 361).
MAASIJOUT, o., stukken bout in de stellingen gebezigd en die vau den cenen 1\IAI\EN. Van iets veel maleen bet. l • van
iets veel geld maken, iets duur verkant in den muur steken en van den
kaopen ; 2• iets zeer achten; 3• veel
anderen op de scheerbouten on staaudroefbeid of verdriet voo ·of in, of uit
dort zijn vastgemaakt (Geut). liet w,
iets maken : hij maakl veel in zijns
is samengesteld uit hout en, licht, uit
vaders dood. Zoo zegt men ook : hij
mas, masse. Zie deze woorden bij
zeer beweel er veel Vafl, hij is
IWiaan.
MAATJE, druppel, borrel, fr. youtte. Iedroefd om (llrab., Aptw. ·on elders).
mand zjjn maatje stellen of iemand MAKI\E, m., iemand die mak is, d. i. een
.zijn maatje vullen, overt.lracbtelijk :
korte, dikke, stijve of trage jongen :
• toe, makke, kom wat gauwer. llij is
iemand zottigbeden zeggen of hem
een ee1·ste makke of luiaard (lirah. en
duchlig berispen (Oostvl.). Zie maatje
elders). Het woord is verwant met maf
(Vl. ldiot. blz. 360).
en met gemak.
'MADE. Zie mateken, mèedeken.
MAFFELEN, is bij Kil. hetzelfde als: mof- 1\!ALBROEI\, kalf met dil;ke billen (Rond
felen , de kaken roeren , den mond
Tienen) .
bewegen, mompelen, binnens monds MALDER, in de omstr. van Breda en elders
bet. bet: koommaat, bij LH!. ook malspreken. Zie A. Oe Jagers, frequentater, bijna 'tze!fde als mudde. Zie maltieven op moffelen, bil. 40 I, waar men
der bij Hrnulft, die zegt dat bij de
leest dat moffelen in Noord-Holland
Nedersaksers malt of molt is : eene
ook knabbeter~ beteokent, en in dezen
graanmaat van verschillende grooLte.
zin wordt het soms ook in Delgie geMALVE. 7.. mienge.
hoord.
l\IAGAL, 1\lEUGAL, m. en v., die alles MAM, MEM, v., grootmoeder (Hasselt). Zie
mem, voedster, min.
mag, dat is, die alles kan eten. Men
zegt overal ook rnagal en moogal van 1\IAMMELOI\EH, te Gent voor gevangenis :
hiJ .zit in den mamm"eloker. Bij Jac.
iemand die alles mag doen, wien alles
Heremans is mammeiakker eeoe echel,
is toegelaten.
fr. lt!lard.
MAGDALEEN. Zie Martha.
MAGERIEMES, m., is le Maastricht de MAMI\IELOKSE; 'tzeHde als lokkemamme,
lokke (zie dit w. Vl. ldiot. blz. 340) of
verbasterde uitspraak van : magere
loA·ske, gesuikerd doekje daL men den
mensch, een mager man.
kinderen in den mond geeft om hun
MAGISTRAAT, o., in Dra~ .• Antw. en
't schreeuwen of schreien te beletten
Noord-Drab.
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(Vl.). Lokk811 bet. zuigen.
MANKE EN KALLE. In Vl. g13zegd in den
zin van alle soorten van lieden, alle
flebrekkelijke lieden, eeniegelijk, iedereen : alle man, manke en kalle,
worden in dat sticht aanoeerd. )I-fanken e" rechten 'l is al op yang. Kalle
is licht voor :kaal, kale.

MANGELEN, b. o. en gelijkvl. w., van
dagelijkscb sebruik in 't Zuiden voor:
ruilen, verwisselen, fr. troqr~er: wilde
mangelen. Zie A. De Jagers' frequentatieven, bi~. 370 en volgende.
MANGELWORTEL, 'tzelfdt1 ais: kroot of
· karoot, meerv. krootcn, beetwortel,
fr. betterave (Limb.).
MANKEEREN, o.w., van 't fr. manquer,
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 (Vl. ldiot.
blz. '202).
MANNEKEN, een hout in het timmerwerk
eens llouws, dat de vorstbalken ondersteunt : drij ma1mekcna stutten
den balk; Oostvl.
MANNEKENS (DE) bet. op Yele plaatsen
van Brab. zooveel als bet franscb les
garÎ1isaires, de wetboden : de menne·
kens liggen er in huis.

MANSMENSCH, m. en o., man, manspersoon, manskerel, ·ju tegenstelling van
v1·ouwmensch, meerv. manslieden,
vrouwliede11 : de manslieden zitteil in
de kerk rechts, en cle vrouwlieden
sling1 (Brab.).
MANTEL voor ma11del, graanhoop staande

op bet véld (Hagel. en omstr. van
Diest). Zie Vl. ldiot. blz. 362.
MARBELEN, o. gelijkvl. w., met de marbols schieten of bollen (\'1.).
!IA RllOL, m., marmel of marmer (llrab.);
te Lov11n zegt men ook lat•oor, licht
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voor ivoor; in N.- Brab. ook marmbol,
marmeren knikker.
1\IARES, MARESKES, voor : maareens
(Drab.). 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 diogomakkelijk aan bet kijven
volt (Gent en omstr.).
MARM80L. Zie marbol.
MAUREBLOOT, ook MAAillLOOT, bijv.,
zoo blooL 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
lilaria en colens, dienares van de
H. Maagd Maria (D•·ab. en Antw.).
MAI\OTTE is de naam die sommigen van
Lier en omstreken geven aan den vogel in 't fr.genaamd rale d'eau.
MARTRA EN MAGDALENA. Sprekende
van meisjes of vrouwen, waarvan de
ecne voor het huis- en handwerk is, en
de andere voor het zittend leven of
voor de godsvrucht, of voor de ledigheid zegt men : de éé11e is Martha e11
de andere is lllagdalena (Drab. en
elders).
MASI<ELIER of MASSCRELAAU, m.,
mannekens eend, waard, erpel, fr.
t;anard (Westvl.).
MASSCHAART, m., is, in 'i Land van
.Aalst, eenll andere uitspraak van masscl&er in Vlaanderen, en van Jlassel in
Drab., d. i. zwarte stofaren ln dtl
tarwe en ander graan; meb 7egt ook
toaveressen kOOI'II, Zie masael ( VI
ldiot. blz. 365 ).
1\IASSCHELAA R, m., zie maskelier, massel
en masscbolen.
1\IASSCHEREN, b. gelijkvl. w., in Vl. bet·
zelfdtl als in de omstreken van J.oven ·
massele11, d. i. met schouwroet zir.h
"24
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zwartmaken' ; bij 1\ iJ. masc/ielen ,
masclleren, maescllen, plekken, bevlekken, bevuilen.
MASSEL. m., in Westvl. hetzelfdè als :
mannekenseend, erpel (West~!.). Zie
maskelier.
MASSEME, bij de Walen Masmines, een
dorp Lossebeo Gent eu Aalst gelegen.
MAST, m., naam dien men geeft aan een
zeer zwaren hamer, dienende om
dikke arduinblokken te klieven. Er
zijn van deze kliefhamers die tot veertig kilo's toe zwaar wegen (Godsenhoven en omstr.). Kil. beeft masse,
massue, fr. massue, I. clava. Zie Bild.
Gesl. lijst, op masse. Mast, verwant
met metse, matse, stok, staf, en metsen, matsen, doodslaan, moorden. Zie
ook bij ons mats (Vl. ldiot. blz. 366).
MATEKEN zegt men in Vl. voor het Brabandsch r111!edeken of medeken, d. i.
maagdeken; van made, meede, \'OOr
maagd. Hiervan madekeers (VI).; in
Drab. : méedelwers of medekenskeers.
Men beeft iu Brugge ook de Madestraat voor maagdenstraal; ten wam
dat bet ook Beemd- of Weidstraat
mocht bedieden.
MATER, o., is, in Klein-Brab. en ook in
Vl., een geurige plant, een soort van
alsem waarmee men ook koeken bakt,
hetzelfde als in de Woordenb. :moedèrkruid, fr. malricaire, I. chi·ysatllllemum partllenium.
MA TJA, v., voor: klein larwen broodje,
(Sint-Truiden).
MATJE, verkl. van mal, malle, fr. rw/Ie.
MATTE en 1\!AT, v., zit van eenen met
biezen gevlochten stoel (Westvl.). Zie
matten.
MATTEN, v., geronnen melk, ook zeer
slappe kaas (Oostvl.). In Westvl.zegt
men ook : matte, doch meest mal/en,
voor kinuier van mdk, stremsel, fr.
grurn"au, cail/ebolle. Zie r~~aUig (\'1.
Jdiot. blz. JG6).
MAZEN, b. gelijkvl. w., te Gent en omstr.
gebruikt voor: krijgen, opdoen, mede-
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dealen : g'en zult niets mazen.
MAX, MAXKEN, Maximiliaau.
ME, boort men veel, in de gemeenzame
spraak van Braband en elders, voor :
me11, we of wij : me weet niet of me
we1e11 11iet wal er ka11 gebeurtm. IJle
zien zulks niet dikwijls, ·voor : men
weet niet, we of wij welen niei, enz.
Zie verder mij. Me ook voor men of
m{jn :me vader, me moeder.
MED. 1\fet, verkort van mede, wordt bijna
algemeen in Belgie med uitgesproken :
gade med ons; med ~enen; med honderdBn, enz. In Vl. hoort men zelfs
medden voor met : ik ga medden l1em,
ik ga mede met hem.
MEDEENEN, bijw., tenzelfden tijde, tegelijkertijde (Brab. en Oostvl.).
MEDEGAAN, MEEGAAN, o. w., medevallen, passen, gevoeglijk zijn, duren :
dat gaat mêd. Dal kleed liee{t lang
mée gegaan (Brab., Kemp. en Noord·
Brab.).
MEflELATEN, b. w. Iemand medelaten,
geduld met iemand hebben, toegevend
zijn, uitstel van betaling geven (Baron ij v. Breda). Het zal zijn voor : mei
t•rede laten.
MEDETRAFELEN, b. gelijkvl. w., verbasterde ui !spraak va o : medetragelen,
medetraken, medetrekken, medelokkeu : liii heeft mij mee naar de kermis
getra(eld (Brab.).
MEDJE, o., meisje; ook goit (Roermonde).
Zie meisje (Vl. Jdiot. blz. 3i0) en
meedeke11 (Vl. ldiot. blz. 368).
MEEDOEN, in Drab. en Vl. gebruikt voor:
méedrage11, mt!eucmen, mt!evoeren :
doe die11 boek mêe; !lij deed zijne pa]Jierm naar den }Jredikstoel mede.
j\f èedoen ook mededecJen : ik doe niet
mée.
MEEilTJE. Zio maarlje.
MEEl\ VOUD. Eeuige woorden vormen buo
meervoud in Roermond en elders io
Limb., enkel door klankverandering,
zoo b. v. is hoed, mv. hood, heuj;
stoel, stool, steul; muis, moes, mrms.
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~lEES. Zio mceus.
MEEUS, MI;:ES, MEuS, verkorL vän U<;.rtbolomeüs : hij weet van reezen noch
va11 meezen (eigenlijk van Mattbeüs
noch Bartbelmeüs), hiJ weel van 1oete11
noch blazen, van niets, bij kent niets,
hij is tot oiels bekwaam (Urah., Antw.
en elders). In Vl. zegt nwn meeuwe11.
MEEUWEN, m., van Uartholomeü> : hij
weet van leeuwe11 ( Mattbeüs) noch
meeuwe11, bij weet van toPten noch
blawu, bij weet van niets. Zoo zegt
men ook nog : van lecuwes noch
meeuwes we1e11 (\'1.). Z. mee~s.
~IEEWES, Barlholomeil~. Zie meeuwen.
Hiervan gewis de familienaam Mievis.
MEEZELEN gaf men ons op uit Gent in
den zin vau : medclokken, méedoen
gaan, on is licht hetzelf do woord als
miezele11, of verwant met meuze/eu
(snoopeu). Vrgl. mede/rafelen, medetrekken.
MJ<:EZEN, v., mug(:\uderlccht).Ziemeeus.
MEEZENVANGST is de vogelenvaugst met
geteerde roede en met lokfluitje.
MEI voor : met (Baronie Breda).
MEI (zie Vl. ldiot. blz. :liO). Men zet overal
den mei op eeu buis of gebouw als bet
geraamte en de daktimmering opgericht is, en dan is bet feest voor de
werklieden die getrakteerd worden.
Vandaar misschien dat mei te Maastricht bet. : feestda~ van iemand en
ook het geschenk dat men met die
gelegen beid ontvangt : 'I i.~ vandaag
tlwe mei. Ik geef u een 8choo11e11 mei.
Als't kermis is steekt men in \'laande·
ren een en mei op den kcrkloren.
!\IEIBCRG. Mcyhorch slaat in den Teuth.
voor Maaf;denburg, hij 1\il. is 't
Mae~hden-borgh of Meydeu-horgh.
!\lElDE. Zie muid~>. bondsdilltJ.
MEYDE-UORGH. Zie Meii)Uq~.
MEILAN, MEYLAN, is ook de oude vlaam·
sche naam van 't waalsche dorp J/elit1.
MEIS.IESFR11TER , een die zicb met
mei~jes vermaakt (Kortrijk). Zie {rille11
(Vl. ldiot. blz. 133) en (riJLCII of (rui-
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ten, dat llij Oe Ho, foppen, b~driegen is.
MEKRAS. Zie mikraas.
MEL, wilde maluwe lOmstr. vac Loven).
HeremilDs heeft : 'Tielde, Cr. arTQclle,
bonnedame, en Kil. vertaalt melde
door atriplex, aureum olus. Vrgl. ook
mil (Vl. ldiot. blz. 379).
MELDAAllT. Zie 1\leldert.
MELDEilT en soms ook M~ldaart. maar
door 't volk !tle/laarl uitgesproken, is
een dorp bij T1eneu, vormaar1 om dtJ
11. Ermeliudis, eu dat dil wal~n .tlalilard noemen.
MEJ.G El\ is de Maaslrichlscbe Ultspraal \"JU
mergel, weeko kall;steen, eo niet •au
melker (Hoogl. ftlartens).
MELKDISTEL, v. Wü zulleu L1er, op hl'lgene wü gescbreven hebbeu op bi. Ji I
van 't Vl. ldiot., 't volgendil uauw~cu
riger bijvoegen : I" de 'lerscbilligtl
soorten van 80Uch~;s, fr. /ailero11,
mclkweye of kouijnenkruid, haz.ct~lat
touw of lutuwe, Ir. /ailue, bazenstruik
( Dorloneus). bazenkool ( om~tr. van
Loven). van de familie der latouwplant
met gele bloemen en melkachtig sap.
Eene soort van sonchus asper, m~JL
stekende bladeren , is bij Dodoneus
dauwdislei en ga11 ~emli81el genoemd;
beden wordt ze in deomslr. van Loven
melk- of dauwdistel geheeten. 2• Dtl
verschilliga soorten van euphorbia, Ir.
e.purge, lilllymale, zijn : d11ivelsmelk,
wolfsmelk, planten met kleine bloemkeus en een vergiflig melksap ioboudend. 3• Ue carduus mariarws, fr.
charclun·Marie, een Lieve \'rouw d1s·
tel, bü Dodoneus mclkdi.•tel, ecu ware
distel, wier bladereu mot molkwille
strepen geleekend ziju.
MELitEN wordt ook nog gezegd I" 1·uor
erf.:!' OS melk in 1nengen, o. v. de"
koflie melken (Overal); 'l!• te Geut tlll
omstreken voor: scbreeuwen,weeneu,
huilen, krijschen, biervan : melkbeesle,
kind dat altijd krijsebt en schreeuwt.
MELI\KOM, 'tzelfde als melkteil (Vl.).
MELKNETEL, in Vl. ook melk11ittel en
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melkhili el gen(lamd, is niet de melkdistel die steekt, maar wel eene netel
of tingel met wttte boningbloemen,
~ok gebeeten wille m'elktinge, in 't fr.
urlie-bJa11che , bij Linneus , lamium
album, en de roocle melkdistel of me/klingel, fr. ortie-rouge, lat. lamium
purpureum.
MELKSKEN, voor' melker, mannekensvi~cb, als baring, enz. (Vl.).
MELl{TEIL, MELKTEELE, v., melkkom,
een aarden teil of ronde diepe kom
met eenen rand van onder en waarin
men de melk in den kelder Ztlt, fr.
terrine (Brab. eq elders). Melkteele is
ltl Gent eene vrouw die baastig aau 't
weeuen valt. Zie boven melken, en !Jij
De Do me/kleit.
MELKWIT, o., in 't Land van Wdas betzelfde als elders in Vl. mollesa/aad,
dat is witloof van suikerij die onder
tleD molboop staat, en soms als salaad
geëten wordt (Zie Vl. ldiot, bit. 387,
en Oe Bo, blz. 700).
1\IELLAAHT. Zie Meldert.
MEN, in sommige streken geboord voor
mijn: menheer en menne voor : man.
MENG, stopken of zweerk"e: uil miJn fiJl
zijtl drij meugen gekomen ( Godseuboven).
1\IE!'INEIO•:N. Zie mannekeu, mannekens.
MENSCII. In Brab. zoo wtJl als in Vl. eene
uitroeping van verwoodtJring : wel
meuschen lief. Iu llollaud>ch Limburg
hoort men bier en daar 1/letisch voor :
lief, vrijer of dausgezel, of betgeen
ruen in Brai.J. ook kappris (van 't Cr.
caprice) beet. Zoo zegt bijv. een meisje:
ik heb mijne11 mensch (jougen) verloren. In Gent wordt mcnsch gebezigd
als bijv. in dt:u ziu van goedhertig, en
111e1Hcher voor goedhertiger : d~ zoon
is men~cher als do vader.
MER, hedon nog veel in de 1\empeu, even
als ten tijdil van Kil., gebruf'kt ~oor :
maar, Cr. mais, en in llrab. bier moe,
cldtlrs 11wu, ook ma uitgesprokl.lu.
liEilGELEN wordt, te Kapellen en op au-
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dore plaatsen van Klein-Brub., veel
gebruikt licbt voor uitmergelen, en
voor (iemand) plagen, lastig maken;
biervan ook yemeryel en meryeleer,
onverdragelijk mensch. In Westvl.
bet. mergele/I ook baggeren. Zie mervelen.
MEIIK, MARK, een dorp in illlnegauw, iu
't fr. Mar:cq.
MEHI{, fr. s011 (Herlen).
MERKETON, v., perzik (Uassell). Zie mer·
katon (Vl. ldiot. bil. 373).
1\JEBKT, markt. Van de merkt geraken of
z{jn, verkocht geraken, getrouwd geraken : die d(Jch/er is eindelük toch
va11 de merkt geraakt (Brab.).
·
lilEliTELEN, MAHTELEN, o. w., in llrai.J.
uitgespr. mettele~~, en in 't Land van
Waas ook bijna als meute/en, sukkelen.
bet zwoegend hebben, bet. in dit laatste
gewest ook talme11, fr. /amliiner: wat
~taal ye daar lo 111eute/en. All. gemer/el, mer/eleer. meute/aar, sukkelaar, talmer, trage kerel.
?I!Eil VEL en MEIIGEL, m., i11 Westvl.
voor bagger, slijk uit grachten of watorloopen, fr. bourlie. Hiervan merveIBil en mergelw, b. w., baggeren, h.
v. ee11e yrac/it o{ ·vaart mergelen, d. i.
er den modder of slijk uitbaltlD. Zie
mergel en morgeleo.
MES zegt men i u Vl. voor mest, tlll m~s~e,.
voor mesten (vetten). In Brab. valt de
t ook weg in mes poel, mespoelwater,
mesput, voor mestpoel, eoz. Zie messing (Vl. ldiot. blz. 37·~).
M~S, MESSEN. Mi:s wordt te Hasselt gezegd in deozelfden zin als zaag, Cr.
scie, d.i. een zageman, een vervelend
prater, ook iemand die ölecbt iets verricht; hiervan messen, b. gelijkvl. w .,
slecht iets verricblen, ook zagen, fr.
scier, door praten vervelen (Hasselt).
MESDAG, feestdag ; het zal op tiwen
mesday luide11, ge wit bekeven worden (Kortrijk).
METS. Te Hoermond on elders in die omstreken gezegd voor :mes, bet meerv.
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is messer, messen, iu 'I Nedersaks. ook
hy· is van 't michkwarlier.
met%, mest. Zie Weiland op mes.
MICHOTTE, te Godsenhove eo elde~s :
METTELEER, METTELEN. Zie mertelan.
klein tarweo. broodje ; licht verwant
MEUGAL, van al en meug, wortel van
met het fr. miche, hetzelfde woord als
meugen (mogen). Zie ma gal.
ons mik, bij JiJliaan mick, klein tarMEUI\, MEUI{EN worden in Brab. muik,
we brood, Sleeckx vert. miche door
muike11 uitgesproken (zie Vl. ldiot.
broodje, ponderken, twf'epoodarken.
blz. 3!16).
MIDDEL eo MIDDENworden i o veel samen~JEUKEN of MOKEN, o., zekere aloude
gestelde woorden ouverschillig gezegd
maut om graan, appels eu aardappelen
en ge.chreveo, b. v. middelpunt en
te meten, nu nog bier en daar in Belmiddenpunt; middeldeur eo middengie gebruikt vooral in Braband en
deur; middelnacht en middernach';
omstreeks Meebeien :een meuken gerst,
middelweg en middenweg; middelew meuken aardappels .•Heukenslandscheen middenlandsche, enz.
mande, v., eene mand kunneode een MIDDELBIER, o., voor middelhaar bier,
meuken inhouden : er gaa11 vijf meusoort van gering bier (Loven en omkens i11 eenen :Jak (een en maatzak ).
streken).
Meuke11 of mok en bü 1\ il. vertaald MIDDELS. Sommigen zeggen in middels
door modiolus, is gewis verkort van
voor : middelerwijl, middelertijd of
muddeken, en muddekvil is bij denzelfmiddentijds, ondertusscheo (Brab. en
den schrijver modius. Men treft soms
elders).
ook rt.uite aan. Zie meuken (Vl. ldiot. MIDDENS troffen wij aan voor : in 't
blz. 376).
midden.
MEUI{ENSMANDE. Zie meuktliL
MIE, MIEKEN of MIETJE, vr<>uwennaam •
MEURl\E voor moorken, keteltje (Hoervoor: Maria, Mariake (Brab. en elders).
mond en elders).
Zie maaitje.
MEUTEtEN (Waas). Zie boven martelen. MIED-of MIETPENNING. Z. miepenoing.
MEUTER, MEUTTEH is de Brab. uitspraak MI EK zegt men ook voor :·mik, kraamioJk
van mortel, bij Kil. is Tltorter, Cr.
(kramik) of witbrood, tarwebrood
mortier. Het w. is verwant met mor(Limb.) en ook voor : mik.
zel. De Teuth. heeft momorter voor ~IIEI\EN, Mari.;~ken (Drab., Antw.).
cement.
MIEMER, MIJMER, aalbes (Vcnloo). Zie
MEUZELAAH. Zie 't volgende.
Vl. ldiot. blz. 370).
MEUZELEN, hetzelfde in Westvl. als bij MIENE, 1\UENEN, voor Dominicos (Ilrab.,
ons moezelen, ook neuzelen, peuzelen,
Tienen).
langzaam eten, traag koauwl•n. Hier- MIENEN, MIJNEN, Domis, Doms, I. Dovan meuzeleer, die traag eet, lang aan
minicus, mansnaam.
iets peuzelt; ook in 't Land van Waas, MIENGE, MIENJE, MINJE, helzelfde in
de naam van zeker vo~el.
Westvl.als bladluis, fr. puceron. Men
TIIICH. Langs den Zuid-Oostkant van Brazegt ook : malve, eu, in Ilrab. boort
baud, b. v. in 't flagel., in Limb. en
men : mi/ver, mutver, nwlfer; elders
langs heen Duitscbl. zegt men overal
meluwe, enz., diertjes, 't zij zwart,
micll voor mij : wilde mich helpdll.
groen of blouw (volgens den plant),
MICI:IKWAHTIEH is het kwartier of de
die de bladeren zeer beschadigen. Zie
landstreek waar men mich voor miJ,
mijter.
ich voor ik uitspreekt, b. v. van deu- 1\!IEPENNING, huurpenning (lloli.-Limb.,
gene die van de omstreek vau Tienen,
Roermonde en elders). Hut is voor :
Di est of uit heL llagelaud is, zugt men :
miedepeuni119 of mielpewli11!J, sumen
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gest. van miele of mied6, dat is ; gift,
geschenk, belooning, Cr. r!icompense,
4a/aire d'u·t~ messager, drink penning,
bü l{il. munus, doimm, rtipendium,
An~~:J. Boyer, meed or l'eu•ard, zegt
Delforlerie. Z. mijt (Vl. ldiot. bi. 378).
MIEHENG ERS, zegt men te\\' espelaar tegen zeer ma~:er gras.
MIEIU{LAVERl{EN, zijn eei1 soort van
klavorkens met een geel hloemken, die
langs heen den weg tus~cheu het gras
groeien.
MIETPENNIN(j. Zie mie~·euning.
MIEZEL, 1.\!IJZEL, wortel van : miezelen
of mijzele11, hetzelide als morzelen,
dus in Vl. zooveel als : morzel, kruimel, klein brokje, stukje, beetje : een
miezel brood, em m{jzelken kèes.
l\JIGm:LEN boort men in Oostvl. ook voor
nwggelc11 (Vl. ldiot. 396), frut~elen,
neuzelen, klein, fijn of nietig werk
verrichten ; gemiggel, gefrutsel; muggel werk, frutzelwerk.
MIJ of l\IE word·t in den gemeenzamen
spreektrant Vt>el met daar ~ebezigd,
om meer levendigheid or nadruk aan
zijn gezegde te geven, h. v. hij begon
me daar te /tmpen lijk 11e11 haas : hij
hegon zeer snel weg te loopeu. Hij
strompelde legw ecnm steen en viel
11111 daar tiengeweldigen slag op zijnen
11eu.y. Soms is dnar er niet bij, b. v.
hij' zag me den vijand afkomen C/1 liep
me wep, zoo spoedig hij kon (Drab.).
~flJDELIJK, hijv., om~tr. Breda voor :
~:evaarlijk : mijdelijke mwsch, mijdelijke weg.
~11.11\.EN, in Vl. gezegd voor wijke~~, lich
rnijdeu, pluals rndkcn, lich voor iemand or iets uit den weg ruimen.
~JIJ MEII (miemcr), ualhezie (Limb. VerdooJ.
Zie Vl. ldiot. hlz. 3i0.
l\IIJNOEI\. Zie mijter.
~JIJT, 'twlftlu als het fr. mil~, mulle, maai,
mcluwc,schictworm, klccrworm, mot,
kHasworml.en. Zrc mijter.
~IIJTEN gaf men ous uit Vl. ook op voor:
mijden.

MIJTEli or MIJNDER, m., mijt, worm,
kaaswormor maai; houtworm of boutlui~. bladworm ar -luis (Vl.). Zie müt,
en boven mientje.
MJJTPENNING. Zie miepenoing.
MIJTJE. Em mijtje krijgen bet. in beL
een of ander spel, b.v. in het kaarten,
het bollen, enz., oog niets behaald
bebbeu, waoeer de Legenspeler reeds
uit is : hij heeft ee11 mijtje, hij beeft
niets behaald, bij heeft verloren. Zie
mil je .
.MIK. Zij11en m* vóóreten heteekent iu
't llagelaud 'tzelrde als elders in
Drab. : zijn wittiJ brood voor eten,
d. i. eerst wel ar lekker leven en later
moeton ~ebrek en armoede Iijdeo : die
kerel hte{t zijn mik vóór gel!len e11 1111
.zit hij in ellende.
MIKHAAS, hijv., armelijk, armtierig, mager, flauw, slecht, gering, versleten
(Westvl.).
MIJ\11, waschketel (marmite) (Roermonde).
MIN, v., het. iu de Meijerij ook eeue geit
vooral iu do kindertaal gezegd; in
Drab., omstr. Loven, is 't een soort
van ronden baren pels die de vrouwen
des winters om den bals doen. Minne,
v., ook tol of drüftol die zoetjes op de
hand draait : /ut is een mi11neken
moontje mim1e.
MINJE. Zie mienge.
MINNEREN voor mincereu, vermindereu:
de koude minnert; dal kan niet tnillnereu, spreekwijze, dat kun oiet anders zijn (Overal). De llo schrijft mi11eeren.
MINNIGI~EREN, verba;ter·d vau mitigeerou, van 't Cr. mili!Jer, te en omHlr.
Loven veel gehoord voor : mindereu,
verminderen.
MINSCH, büoa overal gezegd. ovenals oudtijd~. voor mcnsch.
1\IINZINI\, MINSJANI\, soort van cud or
zwccrwoord, volguu~ rnü. vcrhastenJc
uitsprauk vao mii11 zielke, op mijne
ziele : hel i.Y minzink waar (OmsLr.
van Loven).
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MIRREL, 1\fiRRELD, in Vl. en ook hier en
daar in Drah. gehoord voor : r,1iddel,
midden :de mirrelste boomen.
MIS, vooraan bij werkwoorden, wordt
dikwijls onafscheidbaar, vooral als 't
werkw. onzijdig blijft, b. v. miszeggen,
als de kracht vooral op mis valt : gij
hebt miszegd, gij hebt misgezegd. 1ll isdoen: giJ hebt misdaan oe misgedaa/1;
misantwoord : g(i hebt misa11twoord
of misgea11twoord (Bral>. en elders).
!'!IISHAND!G, bijv., lastig, moeilijk, ongemakkelijk, van oupas : altijd v1·eemd
t~olk in huis is nogal misloandig (Vl.).
1\IISJUNNIG, bijv., misgunslig, afgunslig,
nijdig (Westvl.). Bij De Do staat misgunning,· gewis eene drukfeil; want
elders, in de Woordenb., wordt misgunni71g verfr. door action d'euvier.
1\il. beeft misgonnen, misgonste, en
misgonstigh, tJOor: nijdig, kwaadwillend of kwaadwillig.
MISPELAAI\, MISPELEER, mispelboom,
mispelstruik, ook mispele11-teer (Drab.
en elders); hij 1\il. mispeler, mispeltere.
1\flSSCHIENS hoort men overal in llrab.,
1\emp. en Noord-Drab. voor : mis&cliien; verbasterd van maggeseMen;
en van dit laatste boort men ook nogal
dikwijls masscliiens.
MISTER voor meester (Drab.).
1\UTJE, verkort van mietje, mij/je, in den
zin van : weinigsl>e, een htlelje, een
zierken (West- en Zeeuwsvl.).
1\IODDELEN, verward mengelen (Hagel.).
Zie modden, enz. (\'1. ldiot. blz. 38~).
1\il. heeft modde11 en moddelen, in
den zin van : aarde of slijk roeren, ui Igraven, betzeilde als io. de Woordenb.
moddere11. Zie De Jagers' frcq. op
moddelen.en modderen.
MODOEll, m. fn Drab., v. in Vl., slijk.
Men zegL in Vl., Brab., Antw. en
elders : iema11d door de11 modder trekken of si6UrBn, d. i. hem bekladden,
beklappen , beleedigeu , belasteren :
iemands eer en {aam door den modde1·

MOF

trekken.
MODDIG, betzelfde als modderachtig, motlig, vuil.
MODE. llij is op zijue mode, bij wilt gediend zijn als een prins (Gtlnl).
MOEF. Zie mof.
MOEIALSTEEHT, v., voor moeiul, vrouw
die zich mtlt alles moeit (Gent).
1\IOELI.>WOHM, Ml'JLDWOIBI. WHOf:r\\'01\l\f, voor mol (l.imb., omstr 1.1u
Venlo). llll Teut11. hcdt yoat', yh,•<r<".
mol!, molworm, lllOIILworm,l. t.t11 ,,~,
MOEit bet. hillr en daar 111 :-1.-Jir. /1(1 rut
/wui dat ciifp i11 1111/lm ynmd s:~,·k:
eu nog geheel is. Z. moer (\'1. J,!Jüt.
blz. 38I). In Wtlstvl. bet. mo(r, tu
kof!iemoer, heL kolliedik.
1110 EH ll EI E ll , 1\10 E lll~ HE IE ll , m., iu
Westvl. hetzelfde als : kraakbezie,
mirtebezie, Ir. muuret, {ruit de l'llirelle; in llrab. zegt men krakebijzm
of krakebe:.ie.
1\lOEREBOONEN, moerbloem (l.imb.).
MOEIU\ELI'EI\, 1\lOOilKELI'EH, 1\IOOS1\ELI'Ell, m., te Loven soms ook uitf,;Csprokon maa11ke/per, soort va u
korper, wat dikker, rondet· ~:u donkerder van klt:UI' dan de gewontl wilnchligll karper der klare waters. titlwili
is hij zoo genaamd omdat rnen bern
visent meest in rotte \'ijvet·s of in
moerassige poeJeu (ll•·ab.).
I\IOES hoort men op vele plaatsen in 't
Hagel. en zelfs ttl Loven \'OOr : 111uar
ltocs, en dit hoes is \'OOr : iloe.
1\IOESJANI\EN , mompelende been tlll
weer draaien (N.-Ilrab.); bij 1\il. mu&ejanken, d. i. staan builen als eon
buitengejaagde boud, staan janken als
de houd aan 't mozegat om nog iols
van dtln afval te krijgen, enz.
MOESZAI\1\EN, m. mv., iu Oostvl. aardappels die, gewden en murw zijude,
tot mtlel of bloem vaneen vallen. In
Bral>. zegt men soms ook : bluempatta/en, meelaclitige putlalell, die pattalen blommen goed.
MOP, MOEF, v., smaadwoord, dikke

"
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vrouw, machochel (Gent). Zie mokkel
ol moggel. In Brab. is mof, moe{, m.
en v., Iemand die molt, een knorpot,
knorater, grompot, iemand die pruilt,
zuurziet. Zie Bild. Geslachtslijst op
mof; men leest daar dat mof, moffe
'tzellde woord is als mouw, zoo dat
moffelen, in den zin van bedriegen,
;tooveel zou zijn als in de mouw stoptien, 11n dus schrijft Cats wegmoffelen,
en wij, Brabanders, weg{offelfn. Zie
molfelen.
MOFFELEN, o.w., in 't spel bedrog doen,
bedriegen ; ook stibbelen , stubbelen
(Hasselt). Elders in Limb. zegt men
ook {oetelen, en licht ook foeteren voor:
valsch spelen, Ir. tricher; iu Brab.
hoort men daarvoor ook : foffeltm, foefelen, 'twelk ook gezegd wordt voor :
bedriegen. In Westvl. bet. moffelen,
muffelen, tna{felen: smullen, smakelijk
eten, en is verwant met mokkelen.
1\il. heeiL moeken, moffelM, tna{felen,
voor de kaken roeren, bewegen. Zie
boven : mof.
MOFFELS of MOFFELBOONEN, in Noord·
Brab. en de Kemp. de boerenboonen,
ook boere"wanten, ook nog genoemd:
labboonen, p~alle boonen, boeren teenen, Ir. {èves de marais.
MOK, MOKRE, v., platte peperkoekbol,
rondvormig gebak : hij koopt mokskena met sifn spaargeld (Vl.).
MOK, m., putje, kuiltje, nest, holte, leger·
plaats; ook voor mook ol muik (WestVl.); men zegt ook. makker en mot.
Zie Mook.
MOKEN. Zie meuken en muiken.
MOKER, m., tnokertje, iets dat goed is or
uitmunt in zijne soort : het is een moker van eene peer (Vl.).
MOKKE, v., klein rond koeksken met veel
stroop in, Ir. d·raguée (Waas). 11/okken
bet. in Groningen (1'aalk. Mag. IV,
lllz. 681) een zeker gebak, J10ekster·
mokken.
•
MOI\KEDAUW, zeer dik vrouwmenscb.
Zie bij De Bo: mokke, mokkel en mok-

. MOL

kelen.
MOKKELEN, tegenmompelen, tegenpreutelen : dat bommelen 1111 mokkelen
steekt mij tegen (Oostvl.). Zie moffelen.
In Westvl. bet. mokkelen bijna 'tzelfde
als : lustig en smakelijk eten, smullen.
illokkelaar is eensmullebroeder of een
die lustig eet; en mokkeling, verfrommeling.
·
MOKKEN, o. gelijkvl. w., inwendig verstoord zijn, een wrok opvallen (Drab.,
.l{emp., N.-Brab. en elders). In Neder·
Saksen heeft mukken ook de beteeken is van : gestoord zijn en' uitwendig
zijne ontevredenheid laten blijken. Zie
bij ons monken, pruilen.
MOKKEPOOT. Het mv. makkepoolen ol
ook groetjepoolen bet.·: vuile haod11n.
Van molt of mot, modde, wat mottig,
morsig of vuil is. Vrgl. smodse, mokkel
of moggel. Groetje, gruit,· is slordig
werk, en gruit en, morsig werk doen.
MOKI\ER, m., mok, puUeken, kuilken
(Westvl.).
MOKLOGIJ1' is in de Kempen te Turnhout:
eene vochLige, nevelachtige lucht. Van
lacht en mok, wortel van maken, meuken, muiken, dus eene lucht die nat,
week, zacht maakt.
MOLEN, oud Vlaandersch woord , hetzeilde als mel11wen, dat is vermolmen,
door houtwormpjes verteerd worden.
In Holl. vermolsemen, omstr. l.oven
vermemelen, elders in Drab. soms ook
vermaaien.
MOLENKOT. Zie rossekot, orskot (Vl.
ldiot. blz. ISIS7).
1\toLENVAT, oude graanmaat tusschen
Loven, Mechelen en Brussel nog gebruikt, zijode de hellt van een Brabandsch halster. Er gaan tien meulen·
vaten of vijf halsters tarwe in eenen
(maat)zak van rond de honderd kiloos. ·
li:il. geeft molen-vat op als Lovenscb,
e~Jn soort van kleine graaumaat, zegt
hij. Halster, bij Sleeckx verfransebt
door demi-mesure, is bij Kil. vert.
door semodius (halve mudde of half
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sister, fr. demi boisseau), eene maat
die, zegt bij, OVI:lral verschillend is.
MOI.FERT voor maller, molster (Baronie
van Breda). Zie deze woorden en ook
mulfer.
MOLI.El\EN, o., een klein mol, hij toepassing gezegd van een klein, lief kindje,
zooveel als poe;;e/ke~~. 1\len geeft ook
uien naam aan kleine dikvormige
hondjes (Brab., Vl.). Zoo zwart als
mollekensaarsgat bel., te en omstr.
Gent: hee'l zwart, pik zwart.
MOLI.EI\01', o., moll~gal ( llrab. ). Zie
mollev oor.
l\IOLLEPIJP, MOLLEVOOII, pijp, voor of
spoor door eenen mol gemaakt (llrab.
en elders).
MOLLEPROOI, de rouwmaallijd, maaltijd
die gegeven wordt ter gelegenheid
eener begrafenis, fr. repas des {ttn<'·rail/es (Vl.).
MOLLEVfJOR, v., voor of pijp door een
mol gemaakt : de mollevore11 doe11 veel
schade in 't vlas (Brab. en elders).
MOLSHUL, m., molhoop (Vl.).
MOI.STERMEEL, o., het meel of de hoeveelheid meels door dCJ rnaaiders voor
'tloon van bun malen geëischt (Brab.).
Zie molster (Vl. ldiot. blz. 3~7).
MO:\L\IER, MOMEII, m., te .Maastricht en
elders in Holl.-Limb., voor mombaar,
voogd.
MOND. Uit den mond lecJ'eu, r;ezt'gd van
talen die men let:rt door ze te hoeren
spreken : hij heeft zij11 {ranselt uit dm
mond gelect'!l (Antw., Lil'r).
~ONDKRETEN (met zware è), iets lekkers
eten, .zonder daarvan aan dt' omslauders een deel te geven, en ze aldus
te tergen.
!\fONI\E, v., vrouw die 111011kl of pruilt,
fr. boudeuse: liet is eene leelijke manke,
c'est une vilaine {emme (\'1.). Zie monken (Vl. ldiot. blz. 3~B).
MONST, mos (Vl.). Zie most.
MONSTER is ook geilruikt op sommige
llorpen van rond Aarschot, enz. hij de
vcrkooping van hoornen of ander hout-
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gewas : men schalmt but te koop gestelde bout, met er wat schors af te
kappen en ·op deze plaats een merkteeken of getal te slaan, aanduidende
den hoeveelsten koop, en dit heet men
bet mo11.~ter.
MONTJOU1~R (van mo11joie), te Maastricht
een leelijke zwarte en vreesinboezemoude ma u; hetzelfde als : muon/je of
molidl}eJlek (Vl. ldiot. blz .. 3R8 en 362).
1\IOOGAI., m. en v., !lie alles doen mag.
Zie magal.
MOOI\, MOIW, MUI\E, putje, kuillje,
diepte of kap die een !lopspeler geeft
of kapt met de piu van zijnen dop, in
den op den grond liggenden top zijns
mede~pelers : wïj zullen liem cene
moke of mookhout gaan geven (Gent
en omstr.). lilook is ook voor moot en
dit voor mol, oorvet!g, kaakslag : hij
kreeg eene moke dalilij niet wist waar
hij sto111l. Z1e, boven alsook bij De no, .
mok eu mot, mrtuk.
l\1001\IIOl!T of ook hout, de top of dop of
tol, dieu meu lcgl!ell moet in bet dopspel om er de andere doppers na:Jr
laten te kampen ar kappen met hunnen
dop (Gent). Zie leghout.
MOONT.JEPgJ(, MO~DTJEI'EI\, het zwart
maunekcn, hcintjepe/;, het pakmauueken, allen namen waar men den
duivel mée beduidt en de kindereu
mede bangmaakt (Vl., Drab., en elders). (Zie Vl. ldiot. blz. 302.) 1\il.
heeft 1110011 voor duivel, I. daemuu,
genius.
MOOR, m., wasc!lketel, mettrke, ke!ellje,
( Hoermond ). Zio moo1· (Vl. ldiot.
blz. 3R7).
lilOOililA I( of !IIOOSBAK, modderkar,
mooskar, waarmée men de \'Uiligheid
vau do slrateu haalt (llrus~el).
1\IOOIUIEEST voo1· moedcrbeest, het wijfje
van 't konijn (1\oermond).
1\IOÖIIDPOEL, m., moordkuil, f1·. cuupegorge (Westvl.).
l\IOOBELEN of l\IOOHLEN of 11101\LEN,
andere uitspraak v~u : UIOITW, l'tlll
2t;
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dor gebrul or geloei maken, zoo als
varkens, koeien, enz., moorling, gemoorel (Vl.). Zie morkelen, murkeleo
(Vi. Jdiot. blz. 391 ).
MOORKELPER, MOOSKERPEL (Loven).
Zie moerkelper.
MOQRLEN. Zie mooreleo.
MOORTELEN, o. gelijkvl. w., in Westvl.
gtlbr. in denzelfden zin als in Brab.
martelen, mertelen, moeite doen, arbeiden en zwoegen· om ergens op of
uit te geraken.
MOOS, o., moes, fr. legumes (Limb.).
MOOSKELJ>ER. Zie moeskelper.
MOOSMAKEN, met de voeten in 't slijk
dabberen or spelen (omstreken van
Aarschot).
MOPPELKEN,o., pepernootjes, koekskens.
Heremans beeft mopje voor koekje,
fr. petit bonbon rond.
MOPPEREN is in Noord-Brab. eone verbasterde uitspraak van mompelen,
doch bij Heremans bet. mopperBn zooveel als pruilen.
MORGEND. Te morgend of gernorgentl,
gezegd voor : dezen morgeud, fr. ee
mat in (Urab.); te Loven zegt men :
negen mergend.
MORS, straks, seffens, aanstonds (Vl.).
MOSROOS, v., en in Vl. ook mostrooze en
mons/rooze, fr. rose mousseuse, lut.
rosa muscosa (Overal).
MOST, op vele plaatsen, vooral in Vl., voor
mos, fr. mousse; men zegt er ook
monst.
MOT, m., nevel, mist (Limb., Venlo).
lliervan moltig 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 nog gebruikt voor : kasteeltje, buitengoedje.
Zie motte (Vl. ldiot. blz. 392-93).
MOTJE, in N.-Brab. '!zelfde als in Urab.,
Antw. en 1\emp. : moeike, moei/je,
vaders of moeders zuster.
MOTSTIJNis in Groningen; een diertje .dat
men elders noemt pissebed en ook

MUG

muurluis; in Drab. wildverken, ijzer·
verken, kelderverken, duizendbeen,
in 't fr. cloporte.
MOTTEKOP, koppig meisje of vrouw. Zie
motte, kalf (Vl. ldiot. blz. 393).
MOTTEN, van mot, slag, slagen, slaag
geven, slaag krijgen (Brab. en Elders).
Zie mot (Vl. Jdiot. 'blz. 392).
MOTTIG, büv., koppig: ge ziel er zoo
mottig uil, d. i. zoo koppig. Zie mottekop.
1\IOUD,-MOUDE, MOUT wordt in de omstreken van Halle, Aalst, Ninove eu
Edinghen gebruikt met de beteeken is
van vel. Moude is een zeer oud woord,
dat in 't oud engl. moulà luidt cu
daar ook, even als bij Kil., m11l, ghem11l
is, en stof, aarde bet., lat. pulvis, in 't
friezisch is molda ook aarde, slof, fr.
terre, poussière. Jo de oud vlaamsche
Gedichten en bij .T. Van Maerlandt
komt bet in denzelfden zin voor, in 't
Gotisch luidt het ma/mini. Vrgl. malen,
fr. mo11drc, molm, vermolmen.
MOUT. Zie moud, moude.
MOUTUOER, m., in Brouwerijs naam van
den werkman die met de zorg van het
mout gelast is (Loven).
MOUTER. Te Roermonde gehoord met de
beteekenis van : goed, zacht.
MOUW. Dat is een ander 11aar mouwen,
zegwijze beteekenende : dat is wat
anders, dat is wat beters (Brab. eu
elders).
MUFFELEN, b. w., hetzelfde in Vl. als in
Drab. mofTclefl, binnensmonds eten,
smakelijk eten, lustig binnenspelen.
MUGGELEN, o. w., peuzelen, traag- eu
langzaam eten, futselen, broddelen
(Westvl.). Zie meuzclen, en ook bij
ons muizelen (Vl. Jdiot. blz. 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 galmgaLen hadden
zien vlammen komen, en het waren
dikke :twermen muggen.
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MUIDE, v., stinkende ka mil, hondsdille,
fr. ca momi/Ie 1mante (Vl.); in Brab.
e]Jpelein, elders in Vl. meide, kantjoen
MU11\1~. 111ayer is niet' muike, hoort men,
te Gent, om te zeggen : mager is niet
dood, is nog niet sterven, bij Kil.
muyck, zacht, murm, malscb.
MUIKSEL, o., uitgespr. meuksel, zegt men
in Noord-Brab., evenals meuk, voor
bet Brab. :een muik appelen, peren,
enz. Zie muik (Vl. ldiot. blz. 3!>6).
MUILBRANDE~I\E, o., kort aarden pijpke
om te smoren (h. on d. in Westvl.).
MUILKORF, m., het wissen of Leeoen
mandje of korfken dat men, bij voorbeeld, den kalveren of veulens voor
den muil aanbindt om hun bet weiden
of aarden eten to beletten (1\empen,
Geel en elder~).
MUIL WORM, mol. Zie moeldworm.
MUIS of SPRINKHAAN is te Antwerpen
een kinderspeeltuig zijndn eeno noteschelp met een klein stokje er op ;;ehonden, dat pieptals men het !Je weegt.
MUIZEfJATE, MUIZEIWT, in Westvl. hetzelfde als in Brab. en elders :muik,
meuk, plaats waar men het fruit,
appels, pl'ren hergt om zo te laten
muiken of murw worden.
MUIZEL is in We~tvl. een speeltuig, in 'L
Cr. cornemuse, een zakpijp, wind~chalmei, een doedelzak. Z. Muis.
MUIZELEN, in 't Meetjeslaud, eeue andore
uitspraak vau morzelen : brood muizelw voor de kiekms. Hiervan ook
mui~eliny en muizelinyskc, morzeling,
morzl'lingsken, h. v_ van hrood. 11/ui;;e/aar i~ te Gent d<J naam van een
zeker vogeL In Westvl. is muizele11
ook een zeker kaartspel. Zie Do llo op
't woord.
MUK, mug (lloermond).
MUKE, v., gat, kap o( slag op den liggenden top met de pin van een on anderen
!op (Gent 11n omstr,). Omstr. Loven
wordt den kap of schending heun of
hooll geheeten. Zie Mook.
~ULFEH, MUL VEil, hetzelfde als milvcr,
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meluwe or memel (llrab., Loven).
MULI\EN, MOLK, GEMOLKEN, melkon,
molk, gemolken (Westvl.).
MULLEGEWIN oC MULTEH, de boeveelheid meels die den maalder heeH tot
zijoen loon (VL). Zie bij ons molster
(Vl. ldiot. blz. 387).
MUNtGEN of MUNNlGEN, de Communie
geven (Langdorp en elders).
MUNK of PONK, hetzelfde bijna in Vl. als
in Brab. :muik, looze plaats waar mcu
fruit, geld, enz. wegstopt om het te
bewaren of te laten murwen.
MUNKEN, b. gelijkvl. w., ook ponken,
ergens loos wegsteken , vcrbergen :
zijn geld, appelen, enz. munken; gemunkle appels (Vl.)- Vrgl. muiken,
meuken.
MUNTE, MUNTEN. Munten is do letter of
stinkerzijde van geldstukken. Hiervan
't werkw. munten, een jongensspel :
kop of Jetter werpm, elders kruis of
munt werpen (Vl. en elders).
MUNTE, in Vl. eene koe waarin geen kalf
te krügeu is en die allüd droog staat.
VrgL muntige koe (llrab.).
MIJHIK, MUIU{E, in Vl. 'tzelfde als in
llrab. moer, Cr. mouron, Neerd, muurkruid.
MUS, ELMUS, LÊHMUS, Jlluskezegt meu
in Brab. en Antw. voor, Guiliölmu~,
IVillcm, voor welk laatste ook Lemme,
Lamme, vanwaar : Lemmens, Lammens. ll/u., Dekeyser was mijn peter.
MUSSCIIENSCHUW, o., strooman die op
een bezaaid laud geplaatst i8 om do
mull!-:chen af te schrikken; ook vuile
vrouw (Geul).
MUTS, V., t'ell kapje, lapje or stuksken dat
de ~clwenlapper zet op schoen of laars
(Brab.). Muts is te Werchter een
steunle of ander voorwerp. Mutserolleu.
MUfTEN, dezelfde graa[Jmaat als meuken
(Vl. ldiot. blz. 370).
MOTTEN, nuchter kalf; overdrachtelQk
voor laffe menscp (Zuidon van Oostvl.),
het Eugl. heeft mutton, in 't fr. 1/lOUion.
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kostbaarbeden weg te steken. Zie
munk, monken, ponk, ponken.
MUUNKE (mondje), kus, zoen : gee(f) me
een mau11ke (1\oerm.).
MUURPLAAT, v., hout dat boven eenen
muur gelegd wordt en waarop de kor,
nis moet komen (Gent).
MUUSJE voor muukske, verldeinw. van
muuk. Zie dit laatste.
M U US K E BE L L EN , belluljtls trekkeu
{Roermond).

Zie motte (Vi. ldiot. blz. 3!:13).
MUTTIG, bijv., betzelfde in Brab. als mottig, vuil, uatvuil, slordig; Let woord
kan ook wel afgeleid zijn van mddde,
in Nedersaksisch mudde, van waar ons
modder, en hiervan modden, moddelen, aarde of slijk roeren.
~WUI\, MUKE, verkleiuw. muukske, bij
on~. in !kub. : muik, elders meuk of
mook, is in Westvl. een ~chuilboek of
geheim plaatsken om geld en aódere

N
N. Euphouisch in zonnenondcrgung, teu
allen tijde, ten eerste, enz.
NAAD, m., wordt in llrab., heel Vl. en
t>lders gewgd voor : hel naaien, de
naaikunst, de naaistiel : dal meiske

leert den 11aad; :;e kent al heel wel
den naad; ook voor : naaischool,
naaiwinkel : die jufvrouw heeft tien
meisjes op haren naad. Uit den naad
zij11 is waneer de naad of de plaats,
waar twee stukken aaneen genaaid
zijn, los is. In Vl. eu gewis elders
zegt men naai voor naacl : op den
naai zijn.
NAADSTEHEGE, NAAISTEHINGE, v.,
naaister (Vl.).
NAAI. Zie naad.
NAAIERSE, v., naaister (Brah.).
NAAIIGE, NAAIEGE, NAAIINGE, v.,
naaister (Westvl.).
NAAISTIEL, m.,sticl of bedrijf van naaien,
zoo als kleermaker, kleermakerse,
uaaier of naaister doen : dctl meisje
leert den naaistiel. Oie jongen doet
den naaistiel (Drab. en elders). Zio
naad.
NAAITUIG, o., mecanisch gel!lig waarmede snel genaaid wordt, fr. macliine
à coudre (Overai) .. Zie naai wiel.
NAAIWIEL, o., amerikaansch naaituig,

fr. machi11e à couclre (Vl., Brab., en
elders).
NAAKS, bijv., naakt (Hoermond en elders).
NAAM DES VADEHS, m., voor voorhoofd,
hoofd, kop, bol : /lij heeftliet in zij11e11
nat&m des vaclers, Lij heeft het iu
zijoen bol, bij is hoovaardjg, hoogmoudi~ (llrub.). 1\len denku hir;r aan
bet leekeu des Kruises dat men begint
met de rechte hand op·het voorhoofd
te stellen en alsdan te zeggen : in den
naam des Vaders, e11z.
NAAH, NAI\0, verkortu mansnaam van :
Bernardus. Leonardus (Urab.).
NAAIWAAN of NADEI\GAAN, o.w., ergens in 't voorbijgaan een huis binntlntreden om er een weinigskeu te vertoeven (Urub., Vl. en eldero). Mtln
zegt in Vl. ook : 11aar kun11e11, naar
moeten, naar moger&, enz .• maar dan
is gaan oe komen hierondtlr verstaan.
NAARIW"IEN, NADEHKOMEN, o. w.•
binnenkomen, fr. e11trer, in het voor·
bijgaan eens eventjes binoengaan :
als ge lanys o11s huis voorbijgaat,
kom dan ee11s naar (Overal in Belgiu).
NAAHHATEN, kinderspel dat met noten,
kastaujen of steenkeus gespeeld wordt
als volgt: een kiud werpt zijn steentje
voorop, een ander medespeler poogt
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met het zijue den eerstuitgeworpen NAGELHUIK, voor navelbuik,en ditenkel
steen te raken of te treffen , enz.
voor navel, fr. nombril, on&bilic (Drab.,
Naa1·raten is licht voor: naar raken,
Meebel en Loven).
11a raken, naar rijden, na rijden, NAGEVEN, b. w., van iets verdenken, iets
naar reiken. Zie uaartikke11.
van iemand denken, voor iets aanzien,
NAARHOEPEN of NADEllllOEPEN, b. w.,
vermoeden, beschuldigen : wie zou
roepen achter iemand dat hij eens zou
hem zoo iets nageve11; ik had hem da!
naar- of binnenkomen {Overal).
11ooit nagegeven, ik had zulks nooit
NAAHTII\KEN, NATIKl\EN, is te Contich
van hem gepeinst {Brab.).
en elders, een marbolspel bestaande NAGHEVEN, ACIJTEI\NAGimVEN, b. w.,
nazeggen, acbternababbelrn: als 1111111
hie1·iu dat men in 't werpen of rollen
dim kwaden jongen iets zegt, hij zal
met den marbol een anderen marbol
diu reeds voorgeworpen is of gerold
u altijd nagrevsn ( Jlrab. ). Zie Vl.
werd , tracht te tikken of te raken.
ldiot. blz. 463 op greve11.
Te I{ eerbergen en elders heet men dit NAGROEN, noemt men 't voeder dat na
den zomer, in den herfst, aan bet vee
marbolspel : lokket• {korte oeklank);
gegeven wordt, zoo als stoppelklaver,
te l\lrcbelen aangrijpen& dom of spespurrie, wortels, rapen of knollen, enz.
len, omdat men wint niet aleen als
gegroeid op het veld waar bet graan of
men den anderen marbol treft, maar
zelfs als men met de band vau don
de oogst gestaan heeft (N.-Br., Breda).
eenen tot den anderen marbol kan NAMP, NAMPEN, in de prov. Antw., N.grijpen. Z. oarengeltin.
Drab. en elders, voor : nam, namen.
NAAI\ WENKEN, b. w ., wenkon of teekcn·
Hooft heeft ook vcrnnmJI.
doen van eens nader te komen ; meo NAND, NANDEll, mansnaam, vcrkort van
zegt ook binnenwenken {Br. en elders).
Fernaoder, Fernaod, Jlerdinand, Fer·
dinandus {Brab., Antw. en elders).
N.\AT, NAET, NAIJl', NOUT, verkort van
Oudtijds zei men ook Nandes.
A mam/, I. Arnoldus. llicrvan de geslachtsnaam Aerls, Naels, Nouls, NANT, NANTJE. Zie Nand;
NAOOGSTEN, achternaoogsten, en : ecu
Nuyls {llrab., Antw.).
• tweede maal oogsten {Hrab.); in Vl.
NAAS, m., neus (Limb.). Nase in den
zegt men naocgsletl eu 11azanten.
Teuthonista.
NACHTLANTE, v., voor naclltlamJJ of NAPOETSEN, b. w., andere uitspraak iu
Vl. van naboelsen, d. i. namaken,
uachllampte. Jo Oostvl. te Geut zl'gt
nadoen, fr. imil11r, waarvoor Kil. namen van iemand die lang uitblijft :
boe/sen heeft. Afleiding : napoetser,
hel of hij is ecne 11aclttlan1e ofnacla11apoc/serij.
lantccrn.
NACHTIIIDDEH, m., nachtlooper, nacht- NAIIATEN. Zie uaarratcn en uaruogelon.
raar, nachtkroeger, een die 's nachts NAIIENGELEN, o. w ., klits of knikkersspel hierin bestaande : twee jongens
laat uitblijft {Oostv I. en eldcrsj. Zio
schieten beurtelings naar elkanders
VI: Jdiot. blz ..\.Ot.
hallckeu; hij, wiens bal gtllroll'en wordt
NACHTZWALUW, m. en v., geitenmelker,
door dien des medespelers, moet ceu
fr. telle-chèvre; overdracht. : nacbtklits, knikker of marbol geven (Hagel ).
Jooper {Westvl. ).
llr.ngelen, gewis hotzelfde woord als
NADEHGAAN, NADERIWMEN, N:\DEll·
ringelen, frcq. van t"ingetl. Zie [)u JaROEPEN. Zie boven naargaan, naargcr's frcq. op ri11yele11. 1\il. heeft ra11komen, naarroepen
ge11 voor rucrcu {roeren). Zie naarNAFFEI., AFFEL, van ouds in Vl. gezegd
tikken.
voor navel.
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NARIJDEN of ACHTERNA RIJDEN, b. w.,
bijna '!zelfde als nagreven, met Ecberpe, bijtende woorden iemand achterna
zeggen, toebijten, nababbelen :telkens
dal ik hem iets zei, reed hij mij altoo&
na (Drab. en elders).

NA RINGELEN. Zie narcngelcn.
NA TEN. Zie naat.
NA'fii{KEN. Z. naartikken.
~ATTlGHEID, v., natheid, doch meest ill
Drab. gebruikt voor: stofregen, regen:
daar is deea jaar veel nattigheid gevallen (Drab. en elders).
NAUW. Iemand te nauw spreken, iemand
toebijten, bij Planlijn vertaald door
mordcre aliquem, wordt noch geboord
evenals: iemand te nauw of. ook te naar
spreken, iemand kwetsenderwijze antwoorden. De t1auwste prijs is: de minste, de laagste prijs (overal).
NA VOND voor avond : goedm navond,
zegt men voor : ik wense/I u neu
goeden avond (Drab. en elders).
NE, NEN. Ne wordt in Drab. en elders
veel gezegd voor : een, m. cnkelv. :
110 vader bemint zijn kind. Nen, wordt
ook veel gebr. voor een en eenen, m.
enkelv. in al de naamvallen. Er1 zegt
men voor eene, vr. enkelv. en moeder
mint heur doch/el'. Doch en wordt ook
gebruikt voor onzijdige naamwoorden,
diemethof met een klinker begionen:
hert, ongeluk; e bezigt men voor het
onzijdi!(e een : e peerd, e kind: ik laat
e nuuf kleed maken.
NEC:IIEL, m., in Westvl.voor echel, dat
in llrah. v. is.
NEOEN, m., hetzelfde te Eekloo, als elders
in Vl. en Brab. : neet, nete, ei eener
lui~. jonl(e luis.
NEIJERFLOI\I{EN (Zich), g('lijkvl. w., zicb
nederzetten of in Oo<tvl. bijna 't zelfde
als in Westvl. nederhuk/;en. Zij [lokte
haar neder in 't midden van de kamer.

h. w., ned11rll;l.nsen
•
~EOERIIELPEN, b. w., helpen nederdalen;
pver4racbt; in den grond helpen (Br.,

~EnEilFLOTSEN,

(Brah.).

NEE

Vl., Antw.).
NEDERKLADSEN, NEDERKLASSEN, n.,
al kladsende, klatsende of klassende,
uitgieten, nederstorten (Drab.).
NEDERKI.ETSEN, b. w., kletsende neerslaan (Drab.).
NEDERLEGGEN (Zijn hoofd), overal gezegd voor sterven : als ik mijn hoofd
.zal nedergelegd hebben, vergeet mij
dan niet.
NEDERSTAPPEN, onz. w., stapsgewijze
nedertreden (Drab. en elders):
NEDERSTOMPEN, b. w., naar beoeden
stompen, nederstooten, nederstampen
(Drab.).
NEDEllTERDEN, in Vl., en nederterren
in Drab. is slechts een andere uilspraak
van nedertreden,
NEDERTRAMPELEN, in Drab. en Vl. hetzelfde als : nedertrappelen, en nedertreden.
NEDERTRAPPELEN, b. ~elijkvl. w., betzelfde als nedertrappen :den ongelijken
'grond, het gras nedertraJJpelen (Dr.,
Kemp.).
NEDERVALLEN. JY'aar is hij nedergevallen, zegt men in N.-Brab. voor het
Drab. : waar is hij i11gevallen, dat is :
waar is hij, bij zijne aankomst, ingetrukken. Oe Duitseher zegt daarvoor :
sich niederlassen.
NEE voor neen (overal), in Oostvl. zegt
mrn : neen ik; in Westvl. neeuke,
neink en ninke ; in Drab. neek. Is 't de
2• pers, voor neen gij, zegt men iu
Oostvl. neel!g; in Westvl. 11eeg. Voor
den J•n persoon neen hij; in Oostvl.
nee/!; in Westvl. neeni, r1eehi, nei; voor
neen zij, in Oostvl. nee11s; voor: neen
wij, zegt men in Oostvl. neem; in
Westvl. neenw, 11eenwe; voor neen het,
neen/ dat, nee't in Vl. en 11een't. Z. ja.

NEElK, voor neen ik (bijna overal).
NEEK, voor : neen ik (overal).
NEEL, NELE, v., troef negen in 't jassen;
rr. neuf d'atout, kaartspelwoord iu
Westvl.
~EEL, NE.EL~S, NELE, NELIS, en te
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zijnen nP.k krfigen, hij zal groolE> r:.tzi'!
.Antw. NELLIS, vcrkort van Corn.:llis
hijgen (llraL.). /ets van zijnen liel.
of Cornelius. lliervan de goslacbtssclilltlrlcll, oukosten 1 ecu bst, et•r.u
nuam : Nee/s, Nie/s, Ne/is, Nieles
moeóJijkhcid van zich aiwercn (llratJ.
(Urab. en elders).
en elders).
NEE LES. Zie Nee/,
NEELS. Z. Nee!.
NEI\EN, o. w. 1 licht V<.'rwant milt noige11
NEEME, in Weslvl. voor : neen wij.
en :aeuken, bet. te llasselt. \lD omstr.
NEENI\E voor neen ik (Vl.).
ook waD~elen, wankelmoedig, verauNEENS voor neen zij (Vl.).
derlijk van gedacht worden of 1ij",
NEERFLOKKEN. Zie nederflokken.
van gedacht veranderen, uitv!uchteu
NEERHUIS (ndderltuis), bij 1\il. hetzelfde
ZOeken 1 draJen 1 fk'. fergÏV8'J'Set• • J)(!
als neer/tof, fr. basse cour; doch in
Tcutll. heeft 11eeckm. 11alien, !}9/lel.:e••,
N.-llrab. verolaut men door twe1·huis,
voor nadertin, genaderen, g;ma lwn.
tic gebouwen, ofgescheiden van het
NEL, NELDE, NELDBlCEN, vcrkort nn
lwerenhuis, l!uitengoed of kasteel,
Rt~lindis of l'oLronilla.
zoo als 't hoveniersbuis, koetshuis, NEL, NELLII., NELLEKEN, vrouwennaam
verkort van Petronella.
de stallingen, brouwerij, oranjerie 1
serre, enz.
NELE, NELEN, NELIS. Zie Neel, Ncelcs.
NEERLAAG, voor : manslag, moord : hiJ NELLEBOGE, in Westl•l. voor elleboug.
heeft eene 11eerlaag gedaau, hij beeft NELI.IS. Zie Neel.
een groot schelmstuk of manslag be- NELTEN, IIELTEN, helften of in twee
gaan (Ueinze en elaers).
deelen, hut geld hellen. /.(e/tcn.s hc~
NEEIIWAVIm, vlaarnsche naam van het
zelfde als deelens of halfm~·;l; ctn
waalscb steedje Basse- Wavre. Wougezel vindt eene hors geld en do ar, ..
toer, uitgespr. waver, is een oud dietscb
der<' roept : licltens. Men l!.e~i ook
!tillen en /mi/et! (Wesl.vl.).
woord dat vijver beteekcut.
·
NEERWESSELT, v., wezei (Hasselt en NEN. Zie ne, oen.
NENNE, moeder (1\oeselaar).
omstreken).
NEGEN WE 1\ E 11 S 1 zelfde aardappels te NEHGEND, NEHGENS, meu zeg'. ook r;ergendsltauds voor nm·gens (Uretla). Wij
1\ortrijk als in llrab.: de ne{lenwekenmans. Zie Vl. Idiot. biz. 40,,
schrijven: t1erge11S anrlet·s of in Brn!J.:
NEGIIEEN staat bij Maorlaut, Meye1·, Ruysnievers, nieverands, nievera/ids t.icl.
broeck en in den Vos Heinarde voor : NES, NESI\E, NIESI\E, van Agoes 1 V",Jugeen. Dat glti 11egliem di11c e11 /reet
wennaam (UralJ. en elders).
.
mel glwwechte/1 1 mil last oft liefden NEST. 1\fen zegt van Henmthals spcHtJr:de:
//e~mtlials is 11cn nest.
Ruysbr. 111, Llt. 431, r. ~. Samen st.
negh en ee11, niet een.
NESTElER (aitgospr. 11esiaar), nesteiken
((heral).
NEIEN,NEIDE,GENEIO,o. w. 1 briescbeu,
fr. liel'lnir; 2• grijnzen, Cr. faire la NESTELAAH, die lang ievers Llijft nestelen (Vl. en elders).
grimace: bier, azijn, wijn, alles wat
zuur is om eten of drinken, zoo als NESTELING bet. in 1\1.-Drab. : t• alles
wat den vogelen dient om mode te
ook onrijpe appels, enz. De aziin is
nesten of buo nest te muktln; t• 116~
zoo z11ur dal !tel doet 11eiw; clal bier
tel. Dij Vandorschuerou is nestlyny,
11eil (Westvl.).
NE IS, NEYS. Zie Nijs.
vert. door pullus, nosteling, fr. U'.'s,•au
niais.
NEl\, m., bals. Op iemands 11ek zitten,
ergends• bij iemand verblijvende hem NE:;'I'ELI'EE, NESTELPI:EN, m., gras of
tot last dientlil (ilrall.). /Jij zalliet i11
po~ngras ll'Ct zeer 1~.ngu pl.lZ\lll l!ijuu

NEU

208

aan nestels gelijkende, fr. chiendenl à
racines longues et fortes (Brab. ). Zie
peen (Vl. ldiot. blz. 463).
NESTEPRAAT, hoort men te Gent voor
dwaze praat, flauwe zeever, onzin.
NESTKIEREN, o., bet kieken 'twelk het
laatst. uitgekipt is, kakkeneslje (h. en
d. in Brab.).
NETTE, NETTEKEN, vrouwennaam voor
Antonia, Joanna, Cathrina (Brab.).
NETTEL, NITTEL, ITTEL en HITTEL
zegt men in Westvl. voor netel.
NEU, zeer (Limb.).
NEUI\E, v ., harde douw, stoot, slag; biervan neuken (\V estvl.).
NEUKEN, b. w., stoolen, een stoot geven,
· douwen, een douw geven, een slag
geven : iemand i u 't water neuken;
2• plagen, tergen, foppen, voor den
zot houden (Westvl.). Zie bij ons neuken, Vl. ldiot. blz. 407; bij Kil. bet.
nucke, astutia, doortraptheid, slimheid.
NEUR, in franscb Vl. voor beur, haar:

neur moeder.
NEUR, m. In Vl. en Brab. betzelfde als :
eur, uier, fr. mamelle de vache :die

koe staat met den neur.

:-mus. Het voordeel aan zijnen neus hangen, hetzelfde als : bet voordeel aan
zijne vingers knoopen, beteekent: weinig voordeel uit iets trekken. Met
neuze en monde instampen bet. te
Gent : veel moeite doen om iemand
iets te doen verstaan of loeren. Neus
bet. te Gent oo~ de bovenste mooture
of lijstwerk eener kornis.
NEUSELIJK. Z. nusselijk.
NEUSELDHOP. Z. neuzeldrup (Vl. ldiot.
blz. 408).
NEUSWARMER, pijp met korten steel, die
om zoo te zeggen, den neus verwarmt
(Drab., Meebeien en elders).
NEUT, NEUTE, v., nauw gezette vrouw
(Gent); te Loven. zegt men daarvoor :
kneut, nauwziend of gierig vrouwmenscb, Sleeckx verfransebt neut door
une fille surannée; dit is bet somtijds :

NEU

eene oude kneu, kneut of neute. Zie
verder notelaar.
NEUTACHTIG, nauwgezet, gierig, nauwziend, kneutachtig : dat wijf is neut·
achtig (Oostvl.).
NEUTEL, kl~in misvormd manneken; iets
wat verrimpeld of verneuteld is (Drab.,
10.-Drab.).
NEUTEL, NEUTELKEN, NEUTELT JE,
vrouwken dat geen groot verstand
heeft, waar niet veel inzit, sukkel,
taffelers (Kemp., N.-Brab.); bij Kil.

11eutken, neutelersken, oud neutken,
I. anicula cr1rar. Z. neutcraar.

NEUTELEER, NEUTELAAH. Z. notelaars.
NEUTELEN. Zie beutelen, hutselen.
NEUT.ERAAR, m., dwergje, verneuteld
ventje (Westvl.); bij Kil. neute1·er,
neutelerken, I. homw1cio {rivolis. Zie
neutel.
NEUTKEN. Zie neutel.
NEUTS, bijw., nauwelijks (Herlen).
NEUZEDROP (oosdrup) : staan zien gelb'k
cene hen in dentleuzedrup, niet weten
wat doen.
NEUZELAAR, m., iemand die door den
neus spreekt, ook neutelaar, dat is:
chipoteur (Westvl.): in Brnb. is neuzelaar een futselaar, en beuzelaar,
een snuffelaar.
NEUZELACHTIG, bijv., beuzelachtig,
kleinachtig : neuzelachlig werk (Vl. en
elders).
NEUZELACHTIG !lEID, beuzelacbtigbeld,
beuzelpraat , beuzelarij , klenigheid
(Vl. en elders).
NEUZELDERIJ of NEUZELRIJ, v., fikfakkerij, nesterij, prullerij, vodderij (Dr.).
NEUZELGA'f, m. en v., die neuzelt, die
met neuzelderijen zich bezig houdt
(Brab. en Vl.).
NE!JZELl\E, o., smeerpoes (Roermond).
~EUZEN, o. gelijkvl. w., den neus vooruitsteken om te zien : ga eens neua;en
wat er geschiedt; 2• snuffelen , fr.
{ureter; 3• rieken • kwalijk rieken '
stinken : ho, dat neust hier (Vl.).
NEUZEV AL, m., 'tzeltde als oosdrop, bui-
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zcdrup of oosdrup, plaals waar het
wuter van het dak valt of druppelt
(\'I.).

NEUZIE, v., do onderste rei pannen van
een dak, waar de regen aflekt (WestVl.). Zie neuzcvul en !Jij ons houzie
(\'1. .idiot. blz. ~87).
NEVEN, voor nevens, hij 1\il. neveud, tle{Ji'IU.l en neven. Er neven of nelfens
zij11 bet. in llrah .. : het niet gelroll'en
hebben, zijn doel gemist hl'hben, miszij u : !JY zijl er ltcz•en, het is verkeerd.
NEWAAH voor oiowaar of nietwaar, soort
van bijwoord, na do ondervragingen
gcmoenlijk achleraangevot.!gd ( llrab.
en Vl.).
NG op bet einde van een woord laat de
Limburger als twee letters hooron.
NICIIEL, NIGCIIEL, van 't l.niyer, zwart.
1\lcn heeft drij soorten van nicllel; l • de
lyclmis gilltago der kruidkundigen, d.
i. de korenroos, negelbloem, fr. nielle
des bles (Dodoens), cene in de rogge
zeer gemeene plant met roodpurperkleurige bloemen en zwarte zaadjes.
In :;ommigegewestcn van Brab. spreekt
men iggel- of egelbloemm uit. 2• Oe
t1igella sativa (der kruidkundigen),
melautllium, nardus, zwart komijn,
hgd. zwartz kummel (Oodoens), een
vreemde plant met wille of groenachtige bloemlwns, eertijds in do hoven
gc~wcckt, doch th:ms bijna niet gekend; 3• de 11igella damasce11a (kruidkuud.), julTorijes in 't groen, I.Jiocmkens in 't haar, vreemde plant met
scboone blauwe bloemen, die met oen
krans fijn baarvormig ingesneden bla·
deren OOlriogd zijn, en de tuinen versieren. Zie nicbel (Vl. ldiot. blz. 409).
NICHTEN, b. w., iemand nicht noemen:
hij staat die jo11gvrouw altoos te nichten (Vl. en elders).
NIE, overal -.oor niet. Hiervan : niemand,
niemendal (niet met al), enz. Zie niet
hierna.
NIECHTEN, NIJCHTEN, o.w., eene kleine
kuicbuiging maken, bijna hetzelfde

NIJ

als neigen of nijgen, waarvan heteene
andere uitspraak is ( Maastricht en
elders). Nijcht, niet; tlernijchten, tlertlyeten bet. in den Teuth. vernietigen.
NIEG, neen gij (Westvl.).
NiEI\OOH, v., schelpen uit de zee, waar
snuifdoezen van gemaakt worden;
2• snuifdoos van zeeschelpen gemaakt
(Gent en elders).
NIEI\.OOHEI\EN, o. Zie eekhorenken (Rijvol'gsel blz. 77) en 't \·oorgaande niekoor.
NIEI{SNETSER (niksnetser), m., iemand
die niets goeds verricht, fr. faintiant.
Z. snelsers (Vl. ldiot. blz: 639), soabberen, veel babbelen.
N IF.LiiN, NIELIS, NI ELS. Zie Nee!.
NIEMEN, in Vl. voor niemand.
NIEMEH, NIE~IEHMEER, veel gebr. in
Vl. voor : niet meer, nooit meer.
Nllil\IIN, veel (omstr. Maastricht).
NIEN, voor: neen hij (Westvl.).
NIENHOVE, bij Kiliaan voor : Ninot1e.
NIET, bijw., wordtdikwijls bij een negatief
gevoegJ om dit to verslerl,en : ik heb
niemaud niet gezien, llij heeft t1ooit
ttiel liet minste misdaan; 11ieverands
t1iet (Ilrab., Vl. en elders).
NIETIJEUGE, v., iemand die niets doet
wal deugt (Vl. en elders). Het versebilt
van deug71iet, dat is, een luierik,
. slechtaard, booze mensch, fr. t1aurie11.
NIET NA DAT, voor: niot naar dat, Is een
bijwoordelijke uitdrukking voor : on. gclooflijk, fr. 011 110 peut plus, sa11s
pareil : hij was kwaad niet 11a dalle;
dat peerd liep niel11aar dalle (Oostvl.,
llrab., Antw.).
NIETEN, iu Vl. voo~ : vernietigen.
NIEVER.ANDS ANDEI\S, bijw., nergens
anders; nieverands niet, nergends niet
(Drab. en elders).
NIEUWELIJI{, voor : nieuwsgierig (N.Drab.). Zie IJroufft, blz. 408.
NIJFERAAR, m., iemand die niets kan
gerust laten, vernuftige knutselaar,
neorslige kerel {Vl.). Zie nüferen, altijd
met iets bezig zijn, met bet een or bet
:!6
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ander te verzinnen of te knutselen.
vallen (llrab., Antw., Vl.).
NJJNEN, o.w., in de kindertaal; slapen: NISCH, NISCHHEID, dat in Vl. ontevreJantje zal seffens 11ijnen gaan.
den, gemelijkheid beteekent, Jean wel
'tzelfde woord zijn als in Drab. nusch,
NIJPEN, b. w., neep, genepen :ge riwet
het mij alzoo niet niJpen, d.i. afnijpen,
11uusch, schuinse/i. Zie no~ns, nocsc/,
afpersen, ge moet voor mij zoo nauw
(Vl. ldiot. blz. 413).
niet zien. We zullen het hem eens NITTEL, netel, fr. ortie (Westvl.).
nijpen, we zullen ons met hem eens NO, NOI\E, NOKEN, verkorte vrouwenn.
gaan vermaken. Bij liee{t liet ·zich
in Drab. en ook in Holland van Antza.
wêer genepen, hij is wêer dronken. NOBEL, bijv., lekke~. goed, uitmun.tend:
I/ij nijpt het in den tj.onker, hij vernobel biek of bik (b. en d. in Oostvl.).
richt zijn deugnieterij in het donker !\OENEN, noenslaapje doen (Vl.).
(Oostvl., Gent).
NOENETUl\, m., slaap na het noenmaal
(Westvl.).
NIJPERLING of 1\REPELING gaf men uit
l{ortrijk in den zin van :sukkelachtig. NOENETEN, o., noenmaal, middagmaal
(Drab.).
NIJS, verkorte mansnaam van Donies, Cr.
Denis, Dionisius. Hiervan de geslacht- NOENLUil\ER of BOSCHTYLOOZE, h. en
d. in Westvl.dezelfde bloem als elders :
naam Nijs, ·Nijssens, Denijs, Den is
(Drab., Antw. en elders).
sleuterbloem, Cr. primevère.
NIK, m., in Vl. voor : pik, wrok, baat, NOENS, NOENSCII of KADEI\NOENSCH,
af~eer.
bijv., andere uitspraak van noesc/1,
~ILTEN. Zie boven belten.
nuusch (nus), scbuinsch; doch te Gent
geeft men er ook de boteekenis aan
NIPPEN, o. w., hetzelfde als : knippen,
afspringen (Westvl.). Zie De Do op :
van: scheef, scheel, mis, krom, oneffen,
nip, nippen, blz. 7-~3.
(lesneden : het brood is noens. Noens
NIPPEN, o., knot van vlas, fr. tr1te de lin
of kabernoensch zien, dat is : scheel
(Westvl.). Zie knippen.
zien, en bij toepassing ook : zat, dron~IPl\E. Zie nippig.
ken zijn. Zie niscb.
Nli'PIG, bijv., licht geraakt of gestoord : NOENSPimL, m. Zie noenspelen.
het is :soo'n nippig ding dat mei.çje; NOENSPELEN, NOENSPEEL, middageen 11ippig meiske of een nipke (N.slaap, middagrust : bi11st (gedurende)
Brab.). Ni[Jpig, zegt IJreufft, wordt
het 11oetzspc/en of binst het noenspeel,
zegt men overal, ten platte laude, in
gebr. voor : tegenstrevig, krakeelig,
Oostvl., en dit is de rust die de werkbarsch, vinnig. 1.'c11 11ippig wij{ is een
ongemakkelijk,lastif[, boosaardig wijf.
lieden, na den middag, genieten.
Ren rzippig meisje, een niJlpig diliiJ, is NOENZON, middagzon : de venster mijner
zooveel als een vinnig di1zg. In Drab.
kamer is vlak in de noenzon (overal).
zou men ook zeggen : een lmeJlpig, NOEUS, NOEUSCU, NOES, bijv., in Vl.
knabbig meiske of ding. In Dmb. zegt
andere uitspr.van : noesch, scbuinsch,
scheef; noesch en tlwarsch, in het bgd.
men ook : 't is nippig koud, bijtend
kreuz und quär. Zie Hmufft op noescb.
koud, nijpend koud. Nippig van nippen, nijpen.
NOK, hoop :het hooi i11 nokken zetten, bet
NI PS, NIPTE, bijw., op het uiter~te punt·:
hooi op gl'oote hoopen zetten ( N.het staat zoo 11ipte, 't zal va/lm (VI.).
Drab.). Zie hok blz. 424.
In Drab. 11ippens of knippeul, ()}J liet NOKE, h. end. in Drab. voor: Anneken.
nippt·ke of kuipkc11. Z. \'1. Id. bi. 412. NOl~KE, v., voor: nootje, verkleinw. van
NIPSTAAN, zoo nauw op het nip of uiternoot, nokke (Drab., loven).
ste puut slaan uat bel gemakkelijk kac l.\01\I~EI.AAR, NOKl\ELEEll, m., note-
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IJ ar of ok kornotulaar, okkernoteLoom,
nokkeiaren of leeren, bijv. (Brab., Loven en Mechelen).
NOKI\ENOOT , NOI\KEH''WOT, 'tzeluo
als : okkernoot; nokkenotenlioom, okkernotenboom, enz. (Brab.).
NOKT, iu Brab., prov. Antw., N.-Brab.
de uitspraak van : naakt.
NOLLE, vorkleinw. NOLLEKEN, vlaamscho naam van Arnoldus, Aroold, fr.
Arnaucl. Hiervan do familionaam Nollekens (llrab.).
NON of 1\,APNON, te Conti eb pÏJI(/op; te
Mechelen en op velo andere plaatsen
zegt men dop. Men onderscheidt drij
soorten van doppe11 : kampdoppe11 of
pimloppe~~, zetdoppe11 en kletsdoppe11.
Kampdoppen zijD doppe11 waarmede
mm1 kampt of kapt, gelijk men elders
:.:egt, dat is te zog~eu, die men bovenarms uitwerpt. Zetdoppeil zijn platte
doppen met koppen die men zet, d. i.
onderarms uitwerpt. Kletsdoppen beoton diegenen , welke men in draai
houdt met do klets, d. i. een licht
zweopke uiteene enkele dunne koord
bestaande. liet bout van de twee eerstj:euoemdo soorten, noemt men klos.
NONNEVOT, o., zeker gobak (Limb.). Zie
vot, nonnevotte11 (Horion).
NOOD. Spreekwoorden. Nood zoekt list.
Nuod zoekt troost ( Brab. er. elders).
NOODDOHST, NOODLliST, i.Jl't. in Vl.
oven als oudtijds bij li:il. nooddruft,
en ook in Westvi. dringondtl dorst.
NOODKOST. Dat is gee11 noodkost, dat i3
geen kost, w~Md. om u op u1t te noodeo.
Jets dat onaangenaam is om doeu :!(et
is geen uoodkos~ door zt~lk weder Ie
qaan { b. eu d. in Noord-Bral!. en
1\omp.). llü 1\il. is noudkosl vert. door
ulimcnl!im, alimunia.
NOODSTEH is in den Tcuth. noilslern en
vertaald door conuta, ste.;rtstor.
NOPPEN zegt men ooi.. voor : TIWJ!JlCII, een
pasteigebak of roud koekje (Antw.,
Vl. en elders).
NOH, NOI\KE, l\01\1\E, verL.oiic lllilllSU.

NUL

van Norbrecbt, Norbertus (Brab.).
NOTELAAR, noteboom; JwtelarCII hout,
110telaren tafel, noteleere11 stoelen, enz.
voor noteboomenhout (Overal); J{il.
beeft nol voor : noot, note, neute, en
notboom, noteler, notcl-tere voor · :
notelJOom.
NOTENSLOTSE, -SLUTSE, -SLOOTSE en
-SLOSSE, 'tzelfde als in Brab: en elders : note11sloester, lr. bl'ou de noix,
de buitenste schil van okkernoten ,
bazel noten, amandelen ,kastanjen,enz.
NUCIITEHMONDE, NUCHTEHMONDS,
mot uuchtereu mond, nuchter, zonder
geëton te hebbeu : liij gi11g 1111chler111011ds van Geilt uaar JJrugge. zJde
twg ee11 IIUclitermoll(ie, hebt ge nog
niet geuten'! Sommigen, in Kortrijk,
zeggen van eon nuchter kalf, het is eeu
Jwchtermonrle.
NUDDEI\EN, o. gelijkvl. w., frutselen,
prutsen, prutselen, traagzaam bezi~
zijn, broddelen :wat ::it te (ge) daar
zoo lange te knudderen. Vanbier nudderaar, nuddering, nudderwerk (Vl.).
NUFS, NIFS, to Antw. eu omstreken voor
bet elders gezegd n11s, nuusch, uoescli,
noeJ>S, schuinsch.
NUI\KEH of IIUKI\EH, m., iemand die
lang uitblijft; vannukket&, orgeus lang
blijven zitten (Vl.). In Brab. zegt meu
een plekker, een plekplaaster; elders
eoue nachtraaf.
NULOEH voor bulder of lwu, fr. leur :
cle11 is hulder eersic w"r.l' (Westvl.).
NULTEN , HULTEN, 'tze!fde als boveu
nellen, helte11, ander.e uilspraak v;w
helfter1, of als in llrah. : in i!o helft
dueu. in twee halve ueclen doen
(Westvl.). Nullens: twee jongons zijn
met de marbols aan 't spelen, ou als
die van den eeuo achter een steenko
gerold is en de ~udere, die ~ijn marbol
gdat twen schielou, uilroept hullens,
dan mag bij het steeuke weg ruimeu ;
doelt antwoordt do eerste zuilder lwltens, dan moot bet !JIUveu liggen
(omstr. van Kortrijk).
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NUNNEHOUSE, v., de sleutelbloem, Cr.
primevère (Veurne-Ambacht).
NUSSELEN, o. w., halzeilde als neuzelen,
of als knudderen, knutselen, frutselwerk verrichten, broddelen, fr. chipoter (VI.).

OES

NUSS.t:LJJK, l'IEUSELIJI\, NOOZELJJK,
bijv. en bijw., droevig, treurig, bedrukt, aardig, onooozel : ge moet mjj
zoo nusselijk niet be~ie11 (Kemp.-,
Turuheut). Zie flDOselik, nooseliJ'k (VI.
Idiot. blz. -i-4-i).

